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Aan de bewoner(s) van dit pand

Van: Thomas Roos
E-mail: tm.roos@rotterdam.nl
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Geachte bewoner,
Langs de Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk ligt er al enige jaren een
bouwweg. Eind 2020 of begin 2021 is de bouw van het centrum zo ver gevorderd dat de
bouwweg niet meer nodig is. De gemeente kan dan beginnen met de definitieve aanleg van de
Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk. De aanleg van deze wegen gebeurt
aan de hand van een ontwerp, het inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk is al in 2006 vastgesteld. Het
gedeelte van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk met de bouwweg is destijds in tijdelijke
vorm aangelegd. Een ander deel is gelijk in definitieve vorm aangelegd. Inmiddels zijn er 13
jaren verstreken. Door het gebruik in de praktijk zijn er bij de gemeente enkele nieuwe
inzichten ontstaan. De gemeente wil daarom kleinere wijzigingen in het inrichtingsplan
doorvoeren. De gemeente wil u daarvan op de hoogte stellen en wil graag van u horen hoe u
daarover denkt.
Wij nodigen u daarom uit voor een inloopavond op donderdag 9 mei 2019 van 19:30 tot
21:00 uur in De Knoop, Robert ’t Hoffstraat 10.
Op deze avond kunt de tekeningen van het inrichtingsplan en de voorgestelde wijzigingen
bekijken, kunt u een toelichting vragen en kunt u uw mening geven. U kunt uw mening ook na
deze avond aan ons doorgeven. Dat kan t/m 19 mei via het e-mailadres e.pot@rotterdam.nl en
via de Gemeentepeiler app. Zie de achterkant van deze brief voor meer informatie.
Voor informatie kunt u op de wijkpagina van Nesselande kijken: www.rotterdam.nl/nesselande
Op deze pagina kunt u de tekeningen bekijken en vindt u een notitie, waarin wij beschrijven
wat er gaat gebeuren en welke wijzigingen de gemeente wil aanbrengen.
Met vriendelijk groet,
Thomas Roos
Projectmanager
Stadsontwikkeling/PMB
Gemeente Rotterdam
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Uw mening geven over onderwerpen die in Nesselande spelen?
Al een tijd werkt de gemeente aan de ontwikkeling van de Gemeentepeiler app. Dit is een app
voor uw smartphone. De gemeente kan met de app de mening van bewoners in een bepaald
gebied peilen.
Er zijn verschillende proefpeilingen gehouden in Rotterdam en de resultaten zijn veelbelovend.
Daarom wil het Wijkcomité Nesselande deze app ook in Nesselande inzetten. In de komende
maanden zullen we in Nesselande inhoudelijke peilingen gaan houden over verschillende
onderwerpen in de wijk.
We zouden graag zien dat er zoveel mogelijk bewoners deelnemen aan deze peilingen.
Wilt u uw mening geven over onderwerpen in Nesselande? Download vandaag nog de
Gemeentepeiler app en doe mee!
De app is te vinden in de Google Play Store en de Apple AppStore.
Of scan onderstaande QR-codes met uw telefoon.

Apple AppStore

Google playstore

Meer informatie?
Kijk op www.gemeentepeiler.nl/rotterdam/

