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Strand
Nesselande
De voorbereidingen voor een gezellig en
veilig strandseizoen in Nesselande zijn weer
getroffen. Alle partijen die komende zomer
samenwerken aan een prettig strandseizoen
hebben onlangs hun handtekening gezet
onder het warm-weer protocol.
Naast wethouder Eerdmans (Veiligheid) zijn
dat politie, Handhaving cluster Stadsbeheer,
RET, Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Gideon
Security, winkeliersvereniging Boulevard
Nesselande, Buurtwerk en Staatsbosbeheer.
De samenwerking in het toezicht werkt goed op
warme dagen (vanaf 23 graden Celsius). Dat is
de afgelopen jaren wel gebleken.

Familiestrand
Het strand Nesselande is ontworpen en bedoeld
als familiestrand. Op warme dagen wordt daar
goed gebruik van gemaakt. Vanwege de vele

kinderen, die verkoeling en plezier in het water
zoeken is een strandwacht ingesteld, die in de
periode van april tot oktober in de weekenden en
de woensdagmiddag op warme dagen toezicht
bij en op het water houdt.

Voorzieningen

zomer weer zorgen voor veel sportief vertier.
Deze voorziening is een waardevolle, gratis
te gebruiken, aanvulling op de vele andere
sportieve uitdagingen die het strand telt.
Verder is er een evenemententerrein aanwezig
en ligt er een atletiekbaan voor oefengebruik
door sprinters.

Vanuit programma Oost wordt er ook dit
jaar ook extra particulier toezicht ingezet. Er
staan voldoende toiletunits op het strand en
er ligt een sportief en veilig zwemvlot in de
Zevenhuizerplas. Het vorig jaar geopende
calisthenicspark aan het strand zal ook deze

Verder loopt er binnen Programma Oost
een proef met speciale parkeervakken die
zijn aangelegd langs de boulevard om het
parkeergedrag te beïnvloeden en bij te dragen
aan het voorkomen van parkeerchaos.

Nieuws uit de wijken

Voor en...

De gemeente werkt tot midden mei aan
het pleintje op de Kornet.

Van plan tot uitvoering. U treft op verschillende
plekken in de wijken bouwborden aan van
Programma Oost. De komende tijd tonen we
weer Voor en Na foto’s om te laten zien dat het
niet blijft bij mooie plannen maken. Maar dat het
programma ook daadwerkelijk leidt tot uitvoering.

Het pleintje wordt ‘vergroend’ door het
asfalt grotendeels te vervangen door
gras en siergroen. Verder komen er
twaalf nieuwe bomen. Voor een betere
groei plaatsen we de nieuwe bomen in
plantvakken, samen met kleurrijke vaste
planten Verder vernieuwen we het pad
rond de pingpongtafel en verplaatsen we
het bankje naar de pingpongtafel. Slecht
weer of andere omstandigheden kunnen
het werk laten uitlopen.

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten
kunt u contact opnemen via wijkregisseur
Dedi van Hemert. U kunt haar bereiken
via 010-4899870, of mailen naar
dm.vanhemert@rotterdam.nl

Informatie

na!

Wijkservicebalie
Is het ergens in uw wijk vervuild, of is er
iets kapot of onveilig? Regelmatig staat de
Wijkservicebalie010 op straat. U kunt daar met
iemand van gemeente Rotterdam praten over
problemen die u ervaart in de wijk. Kom langs
en meld het bij de WijkServicebalie010. Bij
problemen die niet meteen opgelost kunnen
worden, maken ze voor u een melding die later

behandeld en opgelost wordt. In april en mei
staat de wijkservicebalie in Prinsenland aan
de Huslystraat op 21 april, en aan het
Mia van Yperenplein op 25 mei, beide van
9.30 tot 11.30 uur.
De planning voor de rest van het jaar vindt u op
Rotterdam.nl/wonen-leven/wijkservicebalie010/

