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Straten, groen
en speelplekken
aangepakt
Op een fors aantal plekken in de
verschillende wijken van Prins Alexander
investeert Programma Oost ook in
2018 in betere straten, speelplekken en
groenvoorzieningen. De uitvoering van
het werk ziet u de komende tijd overal
in de wijken aangeduid met de bekende
bouwborden.
Hieronder treft u een overzicht aan van de
van de werken die u de komende uitgevoerd
ziet worden. Bij de brug aan de Hunze zijn
eind 2017 de muren gesloopt. Nu wordt de
beplanting aangebracht en het gras ingezaaid.
Op het voormalige HION-terrein komt een
hondenspeelplek. En aan de President

Rooseveltweg worden drie middeneilanden
opgesierd met kunstwerken en nieuwe
beplanting. Deze drie projecten zijn volop
in uitvoering.

Nieuwe projecten
Nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld de kleur
rijke bakken met beplanting die als welkomstaankleding bij de ingang van de verschillende
wijken een plek krijgen. Maar ook de helling
baan voor mindervaliden aan de Varenhof om
het natuurgebied richting de Rotte toeganke
lijker te maken. En de aanleg van extra
verkeersdrempels aan de Siciliëboulevard of
het verbeteren van de oevers en het renoveren

van de stijgers van de Ringvaartplas. In de
Bloemenbuurt wordt de 30 kilometer zone
afgerond door het bijplaatsen en ophogen van
drempels en plateaus. Er gaat ook een aantal
grote projecten van start de komende tijd.
Complete herinrichtingen van onder andere de
Rivierenbuurt, het noordoosten van Oosterflank,
de Weegschaalhof, het Goudkruid, Geelkruid en
Ebbekruid en de Rozenbuurt. En er zit nog meer
aan te komen waarvan we u op de hoogte gaan
houden.
Kijk voor meer en actuele informatie over de
voortgang in de projecten van Programma Oost
op Rotterdam.nl/programma-oost

Nieuws uit de wijken

Voor en...

Nieuwe activiteiten in speeltuin Pietje Bell
Pietje Bell is een speeltuin aan de
Hattasingel 45 die draait op vrijwilligers. Je
krijgt je kind bijna niet meer mee naar huis.
Deze speeltuin is voor iedere leeftijdsgroep
een feest. En van 28 tot 31 mei kun je hier
ook terecht voor de Avondvierdaagse.

Een schone, hele en veilige woonomgeving is
belangrijk. Programma Oost investeert hierin.
Bijvoorbeeld aan het Zuster Haaijerplantsoen,
waar beplanting onder bomen is aangebracht,
nieuwe bomen en struiken zijn geplant en de
grond bij de Pergola rondom de speelplaats
is opgeknapt. Ook komen er 15 nieuwe
parkeerplaatsen aan de Riet Hof-Bouwerstraat.

na!

Meer weten over dit bewonersinitiatief? Kijk
op buurtwerk.nl/wat-doen-we/speeltuinen/

De speeltuin is open op de volgende dagen
en tijden: maandag en dinsdag: gesloten,
woensdag t/m vrijdag: open van 10.00
tot 17.00 uur, zaterdag en zondag: open
van 12.00 tot 17.00 uur. Er is nog plaats
voor moeders uit de buurt die vooral in de
weekenden willen helpen.

Informatie
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 het Mia van Yperenplein op 25 mei en
aan het Maltaplein op 13 juni, beide van
9.30 tot 11.30 uur.
De planning voor de rest van het jaar vindt u op
Rotterdam.nl/wonen-leven/wijkservicebalie010/

