Verslag van de bewonersavond Eerdmans@Ommoord, gehouden op 16 januari 2018 in de
Romeynshof, Stresemannplaats 8 te Rotterdam, aanvang 19.30 uur
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1. Welkom en inleiding
Jean Paul Andela opent om 19.30 uur de bijeenkomst. Hij treedt vanavond op als
technisch voorzitter. Hij licht het programma toe en stelt de panelleden voor. Aan tafel
zitten:
- Diana van der Giessen: Directie Veiligheid
- Henk Alkema: manager gebiedsbeheer en accountbeheer Stadsbeheer
- Ron Davids: voorzitter Gebiedscommissie Prins Alexander
- Joost Eerdmans, wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
Joost Eerdmans, wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte heet het grote aantal
aanwezigen van harte welkom bij Eerdmans@Ommoord. Het aantal aanmeldingen was zo
groot, dat niet iedereen kon worden toegelaten. De gemeente overweegt om een extra
bijeenkomst te organiseren in Ommoord.
Tour Oost is gestart: de gemeente Rotterdam gaat langs in alle zeven wijken van
Alexander in het kader van Programma Oost. Voor dit programma heeft de gemeente geld
beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijken
van Prins Alexander. Er wordt daardoor veel gewerkt aan de wijk. Desondanks kan het zijn
dat bewoners wensen, vragen of klachten hebben. Wat is er gebeurd sinds de vorige
bijeenkomst in 2016 en wat moet er nog gebeuren?
Tot twee weken na vanavond is het e-mailadres eerdmans.in.ommoord@rotterdam.nl
bruikbaar om naar aanleiding van vanavond nog vragen te stellen of aanvullende
informatie te verstrekken.
2. Presentatie Stadsbeheer
Henk Alkema licht de werkzaamheden van Stadsbeheer toe. Stadsbeheer houdt de
buitenruimte schoon, heel en veilig. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met
Handhaving, bijvoorbeeld voor het opruimen en voorkomen van zwerfafval en
hondenpoep. Schone Stad werkt veel samen met bewoners: deze dienst leegt de
containers, maakt straten schoon, doet de gladheidsbestrijding en faciliteert veegacties
met bewoners. In Ommoord zijn veel betrokken bewoners die meedoen en een veegdag
organiseren. Onlangs is het landelijke project “Datagestuurd reinigen” gestart. Schone
Stad ontvangt graag berichten van bewoners over locaties waar de reiniging onvoldoende
is. Tijdens de bewonersbijeenkomst in 2016 werd het aantal meldingen vanuit Ommoord
aangegeven. Nu zijn er veel meer meldingen over de staat van de buitenruimte, vooral op
het gebied van afval, vuil op straat, en het oneigenlijk gebruik van fietspaden. Stadsbeheer
werkt gebiedsgericht en voert het onderhoud uit in het ritme van de stad. De dienst
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luistert naar bewoners en ondernemingen en probeert op die manier in te spelen op
wensen vanuit de wijk.
Wat heeft Stadsbeheer het afgelopen jaar gedaan?
- De Kruidenbuurt is aangepakt
- Riolering Aalbes en Igor Stravinskysingel is vervangen
- Asfaltering fietspad Briandpad en Eliotpad
- Voorbereiding grote projecten in 2018
- Extra surveillance en handhaving voor scooters en brommers op de Hesseplaats en op
fietspaden
- Inzet door Schone Stad op ernstig vervuilde plekken
- Ondergrondse containers bij hoog- en laagbouw
- Maandelijkse inzet van Openbare Werken en Schone Stad op Hesseplaats en
Binnenhof, zodat bewoners over een goed onderhouden winkelcentrum beschikken.
- Herinrichting Vlambloem en Balsemkruid
- Verlichting De Kip
- Asfaltering natuurwandelpad Ommoordseveld
- Wijkservicebalies om meer contact te hebben met bewoners over hoe ze buitenruimte
ervaren.
- Verplaatsing handhavingssurveillance naar de Koperstraat om sneller in de wijken te
kunnen optreden.
- Aanpak speelplekken Hoornklaver en Camusplaats
Voor 2018 staan ook veel werkzaamheden op de agenda:
- Riolering President Wilsonweg en Mossenbuurt
- Afronding werkzaamheden Kruidenbuurt
- Voorbereiding projecten 2019
- 30 km/h-zones
- Welkomstplantenbakken
- Herinrichting Goudkruid en Geelkruid
- Herinrichting Rozenbuurt
- Verlichting Joliotplaats
- Hellingbaan Varenhof
Als de gemeente de buitenruimte anders gaat inrichten, organiseert ze bewonersavonden
zodat omwonenden input op de plannen kunnen leveren.
Een aantal activiteiten wil de gemeente samen met bewoners uitvoeren:
- Aanpakken van onkruid. Bestrijding is moeilijker geworden door verbod op
bestrijdingsmiddelen. Daardoor is er meer handwerk nodig.
- Gedragsbeïnvloeding, elkaar aanspreken op gedrag bij kleine ergernissen.
- Scheiden van afvalstromen en hergebruik van afvalstoffen.
- Effectieve afhandeling van meldingen. De gemeente probeert teams Snel Schoon en
Snel Herstel zo in te zetten dat urgente klachten binnen 48 uur worden opgelost.
- Vervanging riool en onderhoud buitenruimte
- Zwerfvuiloffensief
- Bewonersparticipatie en zelfbeheer. Bij de gebiedscommissie kunnen bewoners
initiatieven aanmelden.
Stadsbeheer is bereikbaar via tel. 14010 (Snel Herstel), www.Rotterdam.nl/meldingen, via
Twitter @stadsbeheer010 en de BuitenBeter-app.
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De Buitenbeter-app is eenvoudig te downloaden, waarna bewoners in vier stappen een
klacht of schade kunnen melden:
1. Maak een foto.
2. Leg de plek vast.
3. Omschrijf het probleem.
4. Verzend en volg de melding.
3. Presentatie Directie Veiligheid
Cees Vos geeft een toelichting op de werkzaamheden van Directie Veiligheid. Directie
Veiligheid ondersteunt de burgemeester en wethouder bij de openbare orde en veiligheid.
Dat doet ze in samenwerking met onder andere Stadsbeheer, de gebiedscommissie,
politie, brandweer en jongerenwerk.
Directie Veiligheid werkt vanuit verschillende beleidskaders, waarvan Programma Oost er
een is. Binnen dit programma zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- Project voor verbetering verlichting achterpaden.
- Aanpak woninginbraken. In Ommoord waren flink veel inbraken. Binnen twee dagen
na een inbraak maakt de gemeente aan de omgeving duidelijk welke preventieve
maatregelen genomen kunnen worden.
- Aanpak auto-inbraken door creëren en handhaven van goede zichtlijnen, het
repareren van defecten aan parkeerplaatsen en het snoeien van groen om beter zicht
te hebben.
- Meer toezicht middels het Donkere Dagen Offensief (= extra surveillance in najaar) en
meer beveiliging in de winkelcentra.
- Bijeenkomsten voor senioren over veiligheid (babbeltrucs, brandveiligheid).
- Faciliteren van buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen.
De Directie Veiligheid heeft een woonoverlastcoördinator en een GIT-team, die vergaande
maatregelen kunnen nemen. Verder faciliteert ze Veilig Ondernemen en wordt
jeugdoverlast tegengegaan door de inzet van een Expert Wijkveiligheid, vooral in de
grasbuurt. Er is een mobiele camera-unit ingezet om extra toezicht te houden. De situatie
is veel verbeterd, vooral door inzet van bewoners. Tot slot zijn tijdens de jaarwisseling
knalsensoren gebruikt, waardoor de handhaving verbeterd kon worden.
Deze week is het nieuwe wijkprofiel van de Veiligheidsindex opgesteld. Hoewel er een
aantal ernstige incidenten in de wijk hebben plaatsgevonden, wordt de wijk in het
algemeen als veilig ervaren. Op de meeste aspecten is een flinke verbetering ten opzichte
van de vorige meting waargenomen, alleen geweld is hetzelfde gebleven.
Buurtpreventieteam
Actieve bewoners worden uitgenodigd om samen met gemeente en politie regelmatig de
wijk te schouwen. De gemeente faciliteert dit in de vorm van hesjes, mobilofoons et
cetera. Bewoners kunnen zich via e-mail aanmelden.
Voor de seniorenbijeenkomst kan men zich bij Cees Vos of Erik van Dam aanmelden.
4. Pitch 1:
Stella Kok en Ellie Tompot wonen beide in een flat aan de Anatole Franceplaats. De
bewoners van de flat zijn zeer actief en organiseren een aantal keren per jaar activiteiten
om de woonomgeving te verbeteren. Hiervoor worden zij financieel ondersteund vanuit
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het budget voor Opzoomeren. In Ommoord is er een bewonersorganisatie die zeer actief is
en opkomt voor de belangen van de bewoners. De organisatie werkt met meerdere teams.
Het Opzoomerteam coördineert de Opzoomeractiviteiten en draagt zorg voor de
uitbetaling van het budget. De Schoonmaakbende draagt zorg voor een schone en nette
leefomgeving. Als begin januari aangetoond wordt dat er vuurwerkresten worden
opgeruimd, kan er een aanvraag voor een financiële bijdrage worden gedaan.
De VvE draagt zorg voor het onderhoud in de flat. De huismeester en schoonmaker zijn
hierbij een belangrijke schakel. Zij signaleren problemen en zorgen ervoor dat ze opgelost
worden. Verder is er een preventieteam dat zorgt voor veiligheid en handhaving. Via een
buurtapp staan bewoners in contact met elkaar. Het Serviceteam organiseert jaarlijks een
buurtfeest en de Welkomstcommissie zorgt ervoor dat nieuwe bewoners welkom worden
geheten en de huisregels uitgelegd krijgen. Tot slot is er een Lief-en-leedcommissie die een
bloemetje brengt bij leuke gebeurtenissen en ondersteuning biedt in minder goede tijden.
Deze commissie beheert ook de sleutel van een aantal bewoners om bij calamiteiten te
kunnen ingrijpen.
Stella Kok en Ellie Tompot hebben een aantal zorgen over de wijk, bijvoorbeeld over de
nieuwe rijksweg die aangelegd zou worden. Gaat die er ooit nog komen? Verder zijn zij
benieuwd wat er met de Romeynshof en met het informatiepunt gaat gebeuren. Door de
vergrijzing en toenemende eenzaamheid zijn er meer vrijwilligers nodig; ze vragen zich af
of de financiële ondersteuning gelijk blijft. Ook noemen zij het geringe aantal AEDapparaten die in de flats aanwezig zijn. Tot slot is er bij de Anatole Franceplaats een
grasveld dat zeer slecht gedraineerd is, waardoor er veel grote plassen op het gras staan en
zijn de stoepen verzakt, wat gevaarlijk is voor ouderen.
Stella Kok vindt wonen in Ommoord heel fijn, zeker in haar flat. Dat is haar favoriete plek in
de wijk.
Pitch 2:
Patrick Meijer is bestuurslid van de huurdersvereniging Ommoord. Deze vereniging bestaat
volgend jaar 50 jaar. Hij zou veel problemen in de wijk kunnen signaleren, maar de
huurdersvereniging onderkent eigenlijk drie knelpunten, waarvan er slechts een de
gemeente aangaat en dat is de aanpak van overlast. Er lopen allerlei trajecten in
Ommoord. De gemeente doet veel in de openbare ruimte, maar ook verhuurders hebben
een rol. De VvE’s zijn in het nadeel omdat zij te weinig juridische slagkracht hebben, in
tegenstelling tot de verhuurder en gemeente. Patrick Meijer pleit ervoor dat bij de aanpak
van overlast bestuursleden van VvE’s betrokken worden en gestimuleerd worden om
samen op te trekken. Woningcorporaties hebben gescheiden trajecten voor huurders en
eigenaar-bewoners. Als er sprake is van overlast tussen beide groepen, lukt het niet om dit
met de woningcorporatie op te lossen. Hij vraagt de wethouder om hier aandacht aan te
besteden en met een integrale aanpak te komen.
5. Open microfoon
Een bewoonster meldt dat zij tot voor kort in de Rijstgras woonde. Ze heeft weinig
gehoord over de Grasbuurt, terwijl er rioleringsproblemen zijn en er jeugdoverlast wordt
ervaren doordat er weinig te doen is voor tieners en de buitenruimten onderhoud
behoeven. Bij het Grasbuurtpad is een grote lekkage. Ze heeft meermaals aangegeven
welke problemen er zijn, maar er wordt niets aan gedaan. Vorig jaar is ze naar Rotterdam
verhuisd en ze is ervan geschrokken hoe haar buurt achteruitgegaan is.
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De heer Alkema antwoordt dat in 2018 werkzaamheden worden voorbereid, waaronder
het onderhoud van de Grasbuurt. De uitvoering vindt plaats in 2019-2021. Over de
lekkage bij het Grasbuurtpad zal hij direct contact opnemen om hiernaar te laten kijken.
Een bewoner van de President Wilsonweg (omgeving Mossenbuurt) legt uit dat er 20
huizen aan dit deel van de weg staan. Hij spreekt namens nagenoeg alle bewoners die
steeds meer last hebben van instralend licht van het autoverkeer. De President Wilsonweg
wordt steeds meer als sluiproute gebruikt om naar de A12 te rijden. Ook hebben
bewoners last van fijnstof op de fietspaden doordat er scooters en brommers rijden en er
weinig begroeiing is. Bewoners willen graag een beukenhaag in de bocht, zodat de situatie
veiliger voor kinderen is die erachter spelen en het stralingslicht wordt tegengehouden.
Hij overhandigt een brief met handtekeningen hierover.
De heer Alkema antwoordt dat vanochtend in het kader van de werkzaamheden aan de
riolering al is gesproken over het aanleggen van een haag.
Een bewoonster van de Elsbes hoorde haar buurt niet in de opsomming van
werkzaamheden. In de Bessenbuurt heeft men veel last van verzakkingen. Vorig jaar heeft
zij de riolering moeten herstellen doordat de straat zo ver verzakt was en 20 jaar niet was
onderhouden. Verder sluit zij zich aan bij de vorige spreker. ’s Ochtends zit zij 20 minuten
op de fiets en zij wordt dagelijks vergast door scooters die op het fietspad rijden, terwijl ze
dat niet mogen. Ze heeft scooterrijders hierop aangesproken, maar dat helpt niet.
Wethouder Eerdmans antwoordt dat zijn collega Langenberg vorig jaar beleid heeft
ingezet om brommers van het fietspad te weren. In het verkeersoverleg zitten
vertegenwoordigers van politie en Stadsontwikkeling aan tafel. Dit onderwerp zal in het
verkeersoverleg ter sprake komen.
De heer Alkema geeft aan dat de werkzaamheden in de Bessenbuurt in 2019 worden
voorbereid; in 2021-2022 vindt uitvoering plaats. De leeftijd van het riool is richtinggevend
voor de werkzaamheden.
Rectificatie Stadsbeheer: de tijdens de bijenkomst gemelde planning voor deze buurt blijkt
bij nader inzien niet juist. Op basis van de ouderdom / kwaliteit van het riool is een aanpak
tussen nu en 2028 niet ingepland. Wel wordt de komende periode door Stadsbeheer
nader onderzoek naar verzakkingen en functioneren van de buitenruimte gedaan.
Een bewoner van de omgeving Binnenhof meldt regelmatig grofvuil via internet. Hij krijgt
dan een e-mail terug en de dag daarna een melding dat het opgelost is. Het is dan echter
niet opgelost. Bij winkelcentrum Het Binnenhof en het station staan steeds meer mensen
te dealen. Mensen die in of uit de metro willen, worden lastiggevallen en zijn bang. De
waterleiding aan de Robert Kochplaats is gesprongen, wat tot een grote bende op de
voetpaden leidde. Waarom heeft de gemeente geen veegwagen gestuurd? Ook het vuil
van winkelcentrum Het Binnenhof dat in de bosjes erachter terechtkomt, wordt niet
weggehaald. De blikjes in de struiken ruimen de bewoners zelf op. Deze problemen zijn
vorige keer al gemeld, maar er is niets aan gedaan.
De heer Alkema antwoordt dat het zwerfvuil is aangepakt, maar dat het verwaaien van
zwerfvuil van het Binnenhof een punt is dat aandacht behoeft. Hij zal doorgeven dat
Schone Stad ernstig vervuilde plekken beter opneemt.
Wethouder Eerdmans heeft begrip voor de irritatie die ontstaat als zaken niet zijn
opgelost. Hij heeft de klachten genoteerd en zal ze intern uitzetten. Hij verzoekt bewoners
om klachten zo veel mogelijk te melden via de Buitenbeter app.
De overlast bij de metro en het Binnenhof is al eerder gemeld. De gemeente overweegt
om hier camera’s te plaatsen.
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Een bewoonster uit de Kruidenbuurt meldt dat zij aan buurtpreventie en andere
activiteiten doet. Zij geeft aan dat bij de herinrichting van het park de drainage heel slecht
is uitgevoerd. Het voetbalveld is daardoor een zwembad geworden. Ook in de nieuwe
fietsenstalling bij het Graskruid staat een grote laag water. Een ander probleem is dat
mensen van Stadsbeheer met hun auto’s door het park rijden om de containers te legen.
Zij heeft hen er diverse malen op aangesproken, maar krijgt een grote mond terug. Zij zit
in de werkgroep over wel/niet betaald parkeren. De werkgroep heeft ideeën verzameld,
maar heeft helemaal niets terug gehoord van de gemeente.
De heer Alkema antwoordt dat Stadsbeheer vorig jaar naar de drainage in de
Kruidenbuurt heeft gekeken en het systeem heeft doorgespoten. Hij zal doorgeven dat er
opnieuw naar gekeken wordt. De alternatieven voor het parkeren die de werkgroep heeft
bedacht, zijn inmiddels voorgelegd aan het verkeersoverleg. Een aantal alternatieven is
goedgekeurd door het verkeersoverleg en een aantal niet. De alternatieven die niet zijn
goedgekeurd, gaan wellicht toch door als experiment. In het voorjaar zullen de
experimenten gestart worden.
Een bewoner vraagt wat er gebeurt met de Romeynshof. De huurprijzen gaan flink
omhoog, maar bewoners hebben recht op zo’n locatie. Hij is bang dat het gaat sluiten.
De heer Davids antwoordt dat de Romeynshof niet dichtgaat. Er wordt een bedrijfsplan
opgesteld voor het college dat het voor advies naar de gebiedscommissie stuurt. Daarna
neemt het college een besluit en legt dit voor aan de gemeenteraad. Voor 2018 is de
exploitatie geborgd. Daarna zullen meer ruimtes verhuurd worden en/of zal een
cultuuraanbod ontwikkeld worden.
Een bewoner geeft aan dat hij geen last heeft van fijnstof, maar als hij fietst, wordt hij wel
vaak aangeraakt door brommers die veel te hard rijden.
Een bewoner uit de omgeving Hesseplaats geeft een compliment aan de gemeentelijke
diensten. Er is veel aandacht om het plein schoon te houden. Ook de veiligheid is redelijk
op orde. In zijn flat wonen veel oudere bewoners en regelmatig worden hulpdiensten
opgeroepen. Die worden vaak naar de achterkant gestuurd, maar mogen gewoon het
plein oprijden. Het plein is autovrij, maar wordt gebruikt voor allerlei bevoorrading en
dergelijke. Verder meldt hij dat er achter de flat, bij Action en Jumbo, veel zwerfafval ligt.
De heer Alkema dankt de bewoner voor het compliment en zal het doorgeven binnen de
dienst. De opmerking over zwerfvuil wordt doorgespeeld naar Schone Stad.
Deze bewoner noemt ook nog de overlast van ecofietsen die overal in de wijk in de bosjes
liggen.
Wethouder Eerdmans erkent het probleem. Er zijn twee soorten huurfietsen, die tot
overlast leiden. De gemeente zet hier al op in en de overlast lijkt minder te worden. Er is
een nummer van oBike waar klachten gemeld kunnen worden. Als Handhaving deze
zwerffietsen ziet, meldt ze dat aan het verhuurbedrijf. De gemeente is in gesprek met de
verhuurbedrijven om de overlast verder te beperken.
Een bewoonster van de Zomerdoorn heeft tijdens de bewonersavond in 2016 gevraagd
om de bomen langs de Ommoordseweg te snoeien. Dat is niet gebeurd, waardoor ze geen
zonlicht in de tuin heeft. Verder is het fietspad naar het Binnenhof bij de Ommoordseweg
heel hobbelig, wat een gevaarlijke situatie oplevert.
De heer Alkema antwoordt dat er naar aanleiding van het contact in 2016 met bewoners
is gesproken over maatregelen. Stadsbeheer heeft toen kleine maatregelen getroffen.
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Voor 2018 staan de bomen in de snoeikalender. Snoeien gebeurt in het najaar. Hij zegt toe
dat de beheerder groen volgende week contact opneemt met mevrouw.
Een bewoner geeft een compliment aan de gemeente voor de vele activiteiten. Hij meldt
een aantal klachten.
- De Mosweg is een ontsluitingsweg voor de Mossenwijk. Sinds enkele jaren staan er
allerlei grote (bestel)auto’s waardoor weg te smal wordt.
- De eerste vijf, zes bomen vanaf het kruispunt Martin Luther Kingweg en de President
Wilsonweg zijn 40 jaar geleden geplant en staan 18 meter vanaf de gevel. Ze worden
te groot en als het stormt, is hij bang dat ze op de woningen vallen.
- Bewoners van het tweede blok schijnen last te hebben van inschijnend licht, maar in
het eerste blok hebben ze dat niet en zij willen liever geen haag voor de deur.
De heer Alkema zal na afloop contact met hem opnemen, zodat er morgen iemand komt
kijken of de situatie met de bomen veilig is. De gemeente controleert overigens jaarlijks
alle bomen in de wijk.
Een bewoner geeft aan nog niets over de Bremmenbuurt te hebben gehoord, terwijl deze
buurt ook aan onderhoud toe is. Er zijn veel overstromingen bij regenval, waardoor de
nieuwe beplanting verdrinkt. Hij vraagt aandacht voor de drainage. Ook meldt hij dat
ouderen op de Hesseplaats en op de wandelpaden langs de metrobaan bijna van de
sokken gereden worden.
Bewoner meldt dat de blauwe verlichting bij de oversteekplaats op de President
Wilsonweg vaak kapot is, hoewel deze normaal wel goed werkt. De oranje lampjes in de
weg werken echter averechts, want ze verblinden de bestuurder. Hij vraagt of deze
minder fel afgesteld of weggehaald kunnen worden.
De heer Alkema zegt toe dat hij met verkeer en vervoer over de verlichting zal spreken. De
lampen zijn bewust aangebracht om de veiligheid van voetgangers te vergroten.
Misschien is ledverlichting beter.
Een bewoonster van de Niels Bohrplaats meldt dat achter de Hoge Zernike een soort vijver
is aangelegd door Woonstad. Doordat de drainage niet goed is, staat het pad vanaf de
Nieuw Zernike langs de Niels Bohrplaats bij regenachtig weer altijd onder water. Ze vraagt
of dit door de gemeente opgelost kan worden, want Woonbron wil er niets aan doen.
Een bewoner van de Cordell Hullplaats wil graag met mensen van Stadsbeheer een
schouwrondje door de wijk maken. Hij kan 20-25 punten aanwijzen die niet goed zijn.
De heer Alkema antwoordt dat Stadsbeheer graag ingaat op het aanbod, maar vraagt ook
of de heer Van Bruggen wil deelnemen aan de gemeentelijke schouw van de
buitenruimte.
Een bewoonster woont in de hoogbouwflats en zet zich in voor de veiligheid voor
kinderen in de wijk. Ze vindt het schrijnend dat vanavond de jeugd alleen in combinatie
met overlast is genoemd. Ze zou graag een gesprek met de gemeente voeren over alle
activiteiten die worden georganiseerd.
De heer Davids is het ermee eens dat de jeugd belangrijk is in de wijk. Demografische
ontwikkelingen laten vergrijzing zien, waardoor de aandacht voor jeugd de laatste tijd wat
tekortgeschoten is. Dat hoort hij ook van de wijkteams. Hij zal na de bijeenkomst contact
opnemen met mevrouw om te kijken hoe het college meer aandacht voor jeugd kan
krijgen.
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Een bewoner van de Albert Schweitzerplaats noemt het groen voor zijn flat. Woonstad
zegt dat het niet van de woningcorporatie is. Het schijnt van de gemeente te zijn, maar
met het onderhoud wordt dit stuk al een jaar overgeslagen.
De heer Alkema zal na de bijeenkomst contact opnemen met de wijkregisseur die dit
doorzet.
Een bewoner van de Dawesweg vraagt of de aannemers die de flats momenteel
renoveren, opgedragen kan worden om regelmatig hun afval op te ruimen. Verder merkt
hij op dat de brandweer linksom of rechtsom moet rijden als hij de wijk in moet. Waarom
wordt er geen doorsteek gemaakt? Dat zou een veilige oplossing opleveren bij
calamiteiten.
Wethouder Eerdmans zal het onderwerp inbrengen bij het Veiligheidsoverleg. De
brandweer is echter aanwezig en zegt dat de bereikbaarheid altijd wordt bekeken bij de
inrichting van nieuwe wijken. Als een doorsteek nodig is, geeft de brandweer dit aan bij de
Directie Veiligheid.
Een bewoonster heeft twee keer naar de gemeente gebeld om de kerstbomen op te laten
halen, maar ze liggen er nog steeds. Verder meldt zij dat er bij de André Gideplaats veel
water op het pad door het park ligt.
Wethouder Eerdmans heeft vandaag gezien dat de kerstbomen er nog lagen. Bewoners
leggen ze overal neer, terwijl ze bij de containers moeten liggen. Hij zal doorgeven dat ze
worden afgevoerd.
Een bewoner van de Rolklaver meldt dat zijn straat 50-60 cm is verzakt en opgehoogd
moet worden. Soms wordt een stukje straat opgelapt, maar het geheel moet een keer
goed gerenoveerd worden. Hij vraagt wanneer hier iets aan gedaan wordt.
De heer Alkema antwoordt dat Snel Herstel alleen kleine aanpassingen uitvoert, waar
nodig. Groot onderhoud voor de Rolklaver staat gepland in 2021. Het vervangingsmoment
van riool is richtinggevend.
Rectificatie Stadsbeheer: de tijdens de bijenkomst gemelde planning voor deze buurt blijkt
bij nader inzien niet juist. Op basis van de ouderdom / kwaliteit van het riool is een aanpak
tussen nu en 2028 niet ingepland. Wel wordt de komende periode door Stadsbeheer
nader onderzoek naar verzakkingen en functioneren van de buitenruimte gedaan.
Bewoner woont in de Grasbuurt en is al meermaals verhuisd doordat de politie zijn
veiligheid niet kon garanderen, omdat hij homoseksueel is. Hij woont nu veilig, maar
kwam erachter dat er een salafistenmoskee in zijn buurt komt. Hij vraagt of het mogelijk is
om zoiets tegen te houden, want hij vindt dat zijn veiligheid op het spel staat.
Mevrouw Van der Giessen zal na afloop informeren naar de kenmerken van de moskee.
Volgens Cees Vos betreft het een islamitisch cultureel centrum, waar ook gebedsdiensten
worden gehouden. Dat het salafistisch zou zijn, is hem niet bekend. Het schijnt een club te
zijn die juist contact zoekt met de buurt. Kortom, hij heeft een heel ander beeld van de
gebruikers.
Een bewoner van de Wittebrem noemt de verzakkingen in de Brembuurt. Zijn dochter is
door de bestrating gezakt. Snel Herstel herstelt de gaten steeds, maar nieuwe gaten
blijven ontstaan. Hij stelt voor om niet alleen te letten op de levensduur van de riolering,
maar ook op de veiligheid van bewoners.
De heer Alkema nodigt de bewoner uit om apart te spreken over de veiligheidssituatie. Hij
weet niet uit zijn hoofd wanneer onderhoud op agenda staat.
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Een bewoonster van de Eliotplaats heeft een simpele suggestie om de wijk veiliger te
maken, namelijk door meer lantaarns te plaatsen. Ze vindt het eng om in het donker naar
de parkeerplaats te lopen. Verder staan er sinds kort drugsrunners bij de Eliotplaats. De
huismeester heeft dit gemeld en gevraagd of de begroeiing kan worden weggehaald,
zodat een veiliger omgeving ontstaat. De gemeente zegt dat er geen geld is om de
struiken weg te halen. Kunnen deze niet door taakstrafjongeren worden weggehaald?
De heer Alkema heeft de opmerkingen over verlichting reeds ontvangen. Vanuit
Programma Oost wordt regelmatig gekeken of de veiligheid vergroot kan worden door
goede verlichting. Voor snoeien kan een interventie gepleegd worden, daar is budget
voor.
Een bewoonster vraagt wanneer goed gedrag beloond wordt. Het plan om een
voetbalkooi voor de jeugd in de Grasbuurt te realiseren, zou zijn ingetrokken wegens
overlast. Van overlast is echter geen sprake meer.
Wethouder Eerdmans weet dat er problemen met jongeren waren in Gras- en
Kruidenbuurt. De lijn is dat slecht gedrag niet beloond wordt. Er komt geen voetbalkooi als
dank voor overlast. Hij is wel bereid om met de jongeren te praten over hun wensen, maar
voorkomen moet worden dat er overlast ontstaat voor omwonenden door een
voetbalkooi.
Een bewoonster woont sinds twee maanden aan de Kelloggplaats en vraagt hoe zij zo snel
mogelijk vrijwilligerswerk kan doen in de wijk. Ze komt uit IJsselmonde en was daar actief.
Ze zet zich graag in voor de wijk en zoekt contact met buurtbewoners.
De heer Davids dankt haar voor het aanbod en stelt voor visitekaartjes uit te wisselen.
Een bewoner uit de omgeving Boomheide meldt dat hij in oktober een bericht van de
wijkagent heeft ontvangen waarin werd gevraagd om suggesties voor betere verlichting
van de achterpaden. Hij heeft uitvoerig gereageerd. Met één lantaarn kunnen drie paden
verlicht worden. Hij heeft echter geen reactie gehad. Verder meldt hij dat bij de
Sneeuwheide vaak feestjes worden gegeven die tot 3.30 uur in de ochtend duren. Klagen
helpt niet. Ten derde meldt hij dat wandelaars op de Rottedijk door racefietsers omver
worden gereden. Hij vraagt of hier een verbodsbord geplaatst kan worden. Tot slot noemt
hij het wandelpad onder langs de oude boerderij. Dat is bij de renovatie van de paden niet
meegenomen. Het pad loopt schuin af, waardoor het gevaarlijk is als het glad is.
Een bewoner van de Rozenbuurt, vraagt wanneer het ophogen van de Rozenbuurt
plaatsvindt. Gebeurt dat gelijk met de aanpak van het riool?
De heer Alkema antwoordt dat de buitenruimte de komende de zomer wordt opgeknapt.
De riolering vervangen is nog niet nodig.
Een bewoner maakt graag gebruik van het Ommoordse veld. De gemeente zou de parken
voorzien van bankjes en afvalbakken, maar dat is niet gebeurd. De paden van het park zijn
vernieuwd, maar hij had verwacht dat de paden aan de kant van de Struikheide ook
vernieuwd zouden worden. Dit is niet gebeurd maar is wel nodig. Het park wordt veel
gebruikt door mensen met een hond en door sporters. Ouderen gaan er nauwelijks heen,
omdat er geen zitgelegenheid is.
De heer Alkema zal met Schone Stad afstemmen hoe in de behoefte voorzien kan worden.
De situatie van de paden zal hij doorgeven. Na de bijeenkomst neemt hij contact op over
de exacte wensen/behoefte.

9

6. Sluiting
Joost Eerdmans dankt de pitchers en alle aanwezigen voor hun inbreng vanavond.
Vanavond waren veel mensen van gemeente aanwezig, deels in uniform, deels in burger.
Zij hebben allen veel dingen opgepikt. Op de stoelen lag een A4 met telefoonnummers en
contactadressen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om contact met de gemeente op te
nemen. De wethouder adviseert de bewoners om een werkgroep op te richten om
problemen te bundelen. Als zij vervolgens contact opnemen met de gebiedscommissie of
de gemeente, is men zeker bereid om deze te bespreken.
Het verslag en de lijst van op te pakken werkzaamheden worden rondgestuurd aan de
deelnemers.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.17
uur.
Acties voor de gemeente n.a.v. verslag
- Oplossen wateroverlast Grasbuurtpad.
Er wordt een drainagepijp aangelegd naar de nabijgelegen watergang.
- Aanpassen bosplantsoen Pr. Wilsonweg en onderzoek bomen ter plaatse.
Samen met bewoners is een plan gemaakt. De bomen zijn door een bomencontroleur
van de gemeente onderzocht. Onderzoek wijst uit dat er geen extra ingrepen nodig
zijn.
- Nader onderzoek naar verzakkingen / noodzaak groot onderhoud Bremmenbuurt;
Heide- en Bessenbuurt en Klaverbuurt.
Binnen Stadsbeheer zijn afspraken gemaakt over verder onderzoek. Hierbij zullen ook
bewoners worden geconsulteerd.
- Maatregelen nemen tegen (brom)fietsers op wandelpaden; trottoirs en op
Hesseplaats.
Toezicht en Handhaving heeft dit opgenomen in haar surveillance.
- Verbeteren werking drainage Kruidenbuurtpark.
De gemeente heeft een opdracht verstrekt voor het doorspuiten van de drainage.
- Plaatsen camera’s omgeving Binnenhof.
.Het onderzoek naar eventuele plaatsing van camera’s is nagenoeg afgerond.
- Bewoners betrekken bij (parkeer)experimenten Kruidenbuurt.
Er is een vervolgbijeenkomst van de werkgroep geweest. Werkgroepleden zijn
bijgepraat en afspraken zijn gemaakt over de verdere aanpak en communicatie.
- Aanpak bomen bij Nieuwe Ommoordseweg – Zomerdoorn.
De gemeente heeft de bomen nader beoordeeld; de bomen krijgen een beperkte
extra snoeibeurt. Dit is met de betreffende bewoner gecommuniceerd.
- Dimmen verlichting President Wilsonweg en verlichting alert-zebra.
Bij de voor 2018 geplande vervanging van de lampen wordt de verlichting gedimd. De
gemeente onderzoekt het dimmen van de alert-zebra.
- Aanpakken wateroverlast op wandelpad Zernikeplaats – Binnenhof.
Het asfalt van het openbare pad zal worden opgeknapt. De wateroverlast op het pad
zal daarmee verholpen worden.
- Met bewoner schouwen buitenruimte omgeving Cordell Hullplaats.
De schouw heeft plaatsgevonden en diverse acties zijn in gang gezet. Dit is
gecommuniceerd met betreffende bewoner.
- Schoonmaken omgeving ondergrondse containers bij Albert Schweitzerplaats.
Schoonmaakwerk is uitgevoerd door Stadsbeheer. Een opdracht voor het opknappen
van het bosplantsoen heeft Stadsbeheer aan haar aannemer gegeven.
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-

Overleg met jongeren Grassenbuurt over hun wensen
De gemeente zal in april verder afstemmen met de jongeren.
Snoeien groen bij Eliotplaats
Stadsbeheer heeft het snoeien laten uitvoeren. Tevens is zwerfvuil opgeruimd.
Plaatsen banken en afvalbakken in Ommoordseveld
Stadsbeheer onderzoekt of deze banken en afvalbakken geplaatst zullen worden.
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