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Aan de bewoners van dit pand

Van: Anne-Marie Klaassen
Datum: 5 november 2018
Kenmerk: 18/0024103

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst over de weerbaarheidsmaatregelen die we
begin volgend jaar gaan plaatsen op de Witte de Withstraat. De bijeenkomst vindt plaats op
dinsdag 13 november 2018 van 18.00 tot 20.00 uur bij Stichting WORM aan de
Boomgaardsstraat 71. We laten u die avond de definitieve ontwerpen zien, vertellen wat we
gaan doen, wanneer dit gaat gebeuren en wat dit voor u betekent. Het is een
inloopbijeenkomst, dus u kunt zelf bepalen hoe laat u langs komt.

Waarom weerbaarheidsmaatregelen?
Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en
grote evenementen waar veel publiek op af komt. Helaas moet ook Rotterdam, door de
aanslagen van de afgelopen jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties
waar veel mensen bijeenkomen.

Daarom gaat de gemeente Rotterdam op de Witte de Withstraat en de Meent preventieve
veiligheidsmaatregelen nemen, die de weerbaarheid van deze straten zullen verhogen. Zo
komen er verzwaarde en in de grond verankerde paaltjes, zitbanken, boombakken,
fietsbeugels en terrashekken. Door het toepassen van deze maatregelen blijven de straten
aantrekkelijk en houden ze een open karakter, maar worden ze wel weerbaarder.

Werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen vanaf 7 januari 2019 en zullen voor de start van het
terrasseizoen (1 april 2019) zijn afgerond. Uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene
(weers)omstandigheden. Ruim voor de start zullen wij u informeren over de exacte planning
en wat de werkzaamheden voor u betekenen. Dit zijn de uitgangspunten die we hanteren:
-

de woningen, winkels en horeca zijn altijd bereikbaar;

-

we werken steeds in een deel van de straat, zodat de rest van de straat zo min
mogelijk overlast heeft;
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-

we werken zoveel mogelijk vanaf het trottoir, zodat er zo min mogelijk overlast voor
het verkeer op straat is;

-

horecaondernemers zullen tijdens een korte periode hun terras (gedeeltelijk) weg
moeten halen zodat we de beschermende elementen kunnen plaatsen;

-

voor de hulpdiensten is altijd een route beschikbaar;

-

voor bijzondere omstandigheden, zoals verhuizingen, kunt u contact met ons
opnemen. Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar mw. R.S.
Rijkeboer van de gemeente Rotterdam: rs.rijkeboer@rotterdam.nl. Vermeld daarbij alstublieft
ook het volgende: uw naam, adres, telefoonnummer en ‘Witte de Withstraat’.

Indien u voorafgaand aan deze bijeenkomst al vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar
bovengenoemd adres.

Hopelijk zien we u op 13 november aanstaande!

Hoogachtend,

Anne-Marie Klaassen
Projectmanager preventieve veiligheidsmaatregelen
Meent en Witte de Withstraat

