Verslag van de bewonersbijeenkomst Prinsenland en ‘s‐Gravenland, gehouden op 30 mei
2017, in Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Prinsenlaan 82 te Rotterdam, aanvang 19.30 uur
Aanwezig:
Panel

Voorzitter:
Notulen:

Joost Eerdmans (wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte)
Dianne Wind (manager Handhaving)
Ron Davids (voorzitter gebiedscommissie Prins Alexander)
Diana van der Giessen (directie Veiligheid)
Jean Paul Andela
Monica Hoogduin

1. Opening
De bijeenkomst start om 19.30 uur.
2. Welkom en inleiding/ doornemen programma
Wethouder Eerdmans heet alle aanwezigen van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst zijn de
gebiedscommissie, Directie Veiligheid, Stadsbeheer, en de politie aanwezig. De wijken in Oost
worden bezocht om te horen wat er leeft onder de bewoners, wat gaat er goed, wat gaat er
minder goed en wat zijn de wensen en ideeën. In dit kader is er voor het Programma Oost 10
miljoen beschikbaar gesteld.
De voorzitter geeft een uitleg van de avond. Na de presentaties van Stadsbeheer, Directie
Veiligheid en een tweetal bewonerspitches volgt het onderdeel de Open microfoon. Tijdens
dit onderdeel is het de bedoeling in gesprek te komen met de aanwezige bewoners. De
bewoners worden uitgenodigd om vragen te stellen aan de panelleden en eventuele zorgen
en wensen te uiten. Dit kan ook nog aan het eind van de bijeenkomst en twee weken na deze
avond via het e‐mailadres eerdmans.in.prinsenland.sgravenland@rotterdam.nl. De voorzitter
stelt de panelleden voor.
3. Presentatie Stadsbeheer, Dianne Wind
Stadsbeheer (SB) bestaat uit de onderdelen Toezicht & Handhaving (T&H), Schone Stad (SS) en
Openbare Werken (OW). SB houdt de buitenruimte op orde en werkt dagelijks aan een
schoon, heel en veilig Rotterdam. Dit doet SB met een gebiedsgerichte aanpak, vakmanschap
en in verbinding met alle betrokkenen. Belangrijke ontwikkelingen en thema’s in Prinsenland
en ’s‐Gravenland zijn onder andere:
 renovatie Sterflats en buitenruimte;
 reconstructie rotonde Prinsenlaan/Michelangelostraat;
 herontwikkeling locatie voormalig Chinees restaurant J. Dutilhweg;
 behoud wegenkwaliteit;
 voldoende waterberging en waterafvoer;
 afvalinzameling met aandacht voor naastplaatsing.
SB zoekt de samenwerking met bewoners. Voorbeelden van bewonersparticipatie zijn
containeradoptie, faciliteren zelfbeheer, bewonersinitiatieven en vrijwilligersinzet. Op 15
september is er de ‘Keep it clean dag’. De top drie meldingen en klachten in Prinsenland
bestaat uit afval, afvalcontainers en vuil op straat. In ’s‐Gravenland gaat het om
afvalcontainers, weg‐, fiets‐ en voetpad en straatverlichting.
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4. Presentatie Directie Veiligheid, Cees Vos (gebiedsaccounthouder)
Directie Veiligheid ondersteunt burgemeester en wethouder Veiligheid. Er wordt
samengewerkt met SB T&H, Gebiedsorganisatie en Gebiedscommissie, politie, brandweer,
inwoners en ondernemers. Voor Prinsenland en ’s‐Gravenland zijn de volgende beleidskaders
van toepassing: #Veilig010, Wijkveiligheidsactieprogramma, Programma Oost. Aan de hand
van een wijkprofiel wordt uitgelegd wat opvalt in Prinsenland. Het is een veilige wijk. Dit blijkt
zowel uit de subjectieve cijfers (beleving bewoners/ondernemers) als uit de objectieve cijfers
(feiten). Dat geldt ook voor ’s‐Gravenland, hoewel de cijfers een relatief hoge fietsendiefstal
laten zien bij Capelsebrug. De veiligheidsaanpak in Prinsenland en ‘s‐Gravenland bestaat uit
onder ander de volgende onderdelen.
 Woninginbraak: er zijn weinig woninginbraken door maatregelen van bewoners.
Whatsappgroepen en Veiligebuurtapp worden gefaciliteerd.
Jeugdoverlast: expert Wijkveiligheid met politie, SB, T&H en jongerenwerk. Senioren en
veiligheid: dit valt onder Programma Oost en onder het wijkveiligheidsprogramma.
Binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats samen met politie, brandweer en Veilig Thuis.
Er wordt een oproep gedaan om jeugd‐ en woonoverlastklachten te melden.
5. Pitch Brenda Dekkers, bewoner
Brenda is penningmeester van de Stichting Pietje Bell in oprichting. Pietje Bell is een speeltuin
die draait op vrijwilligers. Er is nog plaats voor moeders uit de buurt die vooral in de
weekenden willen helpen. Diverse activiteiten staan de komende tijd op de planning. Door
gebrek aan onderhoud is het gebouw in slechte staat. Voor de herstelwerkzaamheden zijn
inmiddels verschillende offertes binnen.
VIPP staat voor Vrienden in het Prinsenpark en is een samenwerkingsverband tussen
verschillende betrokken organisaties en bewoners rond het park. VIPP ondersteunt bij de
realisatie van ideeën. Een oproep wordt gedaan om vriend te worden. Dat kan bij Brenda of
bij Dick van Pelt. Iedereen is een VIPP is het motto
6. Pitch Prinsenhof, Ruby Kaersenhout
Ruby is sociaal beheerder van de Prinsenhof dat dit jaar 10 jaar bestaat. Prinsenhof is een
ontmoetingscentrum/grand café voor senioren en verstandelijk gehandicapten. Het is
geopend van 09.00 – 20.00 uur en je kunt er een 3‐gangenmenu krijgen voor 7 euro.
Prinsenhof is een bewonersinitiatief en draait op vrijwilligers. Recentelijk is Prinsenhof ook
huis van de wijk geworden. Dat betekent dat iedereen welkom is en dat er verschillende
themacafés worden georganiseerd en allerlei activiteiten als Spaanse les en verwenmiddagen.
Ook is er een meldpunt voor sociaal isolement, open tussen 09.00 – 17.00 uur. Nieuwe
vrijwilligers zijn welkom. Dat geldt ook voor nieuwe bestuursleden. Op 8 juni is er een open
avond waar aanwezigen voor worden uitgenodigd.
7. Open microfoon
 Een bewoner meldt dat de straat Mahatma Ghandistraat te smal is voor hulpdiensten
(brandweer) waardoor uit veiligheidsoverweging bewoners auto’s met de voorwielen op
de stoep parkeren. Vervolgens worden ze hiervoor beboet. De politie neemt dit mee in
het veiligheidsoverleg.
 De groensstroken langs de singels Nancy Zeelenbergsingel zijn door het gewijzigde
maairegime veranderd in een natuurgebied met natuurlijke oevers. Dat betekent dat er
feitelijk geen hondenuitlaatzones meer zijn. Verschillende bewoners geven aan dat deze
situatie leidt tot irritatie. De gebiedscommissie en SB melden dat het hier gaat om een
pilot in het kader van het maaibeheer. De pilot beoogt na te gaan of dit conflicteert met
de behoefte van bewoners aan een hondenuitlaatplek.
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Over de pilot is vooraf gecommuniceerd en er zijn toen slechts weinig signalen
ontvangen. Een strook langs het voetpad wordt wel gemaaid. De verdere aanpak wordt op
basis van de evaluatie van de pilot bepaald.
Een bewoner vraagt wanneer de pilot is geslaagd. De gemeente geeft aan te willen leren
hoe maaibeheer uitpakt ten opzichte van andere belangen. Signalen en meldingen uit de
wijk zijn hierbij een belangrijke informatiebron. Er wordt vanuit de gemeente dan ook
opgeroepen om te blijven melden. De wethouder verzoekt de gebiedscommissie aandacht
te geven aan de conclusies, welke de evaluatie oplevert.
Een ander onderwerp dat door veel bewoners wordt benoemd, is de ganzenoverlast. De
populatie van m.n. nijlganzen blijkt dit jaar zeer fors gegroeid ten opzichte van vorig jaar.
Kinderspeelplaatsen, loop‐ en fietspaden zijn niet te gebruiken vanwege ganzenpoep. Dat
levert gevaarlijke situaties op bijvoorbeeld voor mensen met een scootmobiel en kinderen
die de weg gaan gebruiken.
De gemeente is bekend met de overlast van ganzen en zwanen. Oplossingen worden
gezocht in voorlichting met betrekking tot het voeren en nestbeheer. Bij te grote overlast
wordt soms afgevangen, mits de ganzen elders geplaatst kunnen worden. Echter
sommige ganzensoorten zijn beschermd.
Een bewoner van het Mia van IJperenplein is verbaasd dat er bij het drukste deel van de J.
Dutilwegweg aan de Ringvaartplas begroeiing is weggehaald. Hierdoor steken ganzen over
naar de middenberm, met alle gevaren van dien. Deze bewoner ziet een oplossing in een
eiland in de Ringvaartplas aan de kant van de fontein. SB neemt deze oplossing mee, maar
doet geen toezegging dat het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Bewoners van de Vinolastraat ondervinden veel overlast van de Bouman kliniek. Zo wordt
er bijvoorbeeld in de straat gedeald. Er is herhaaldelijke malen contact geweest met de
politie en met de woningbouwvereniging maar er wordt niets mee gedaan. De
gebiedscommissie is verrast door dit geluid omdat er geen meldingen zijn
binnengekomen. De politie geeft aan dat er in een half jaar enkele meldingen van overlast
zijn gedaan. Afgesproken wordt na afloop van de bijeenkomst verder te praten met de
wijkagent en met de Klankbordgroep Romanohof.
Een bewoner van de Mahatma Ghandistraat wijst op de slecht onderhouden bomen op de
rotonde (Jinnahsingel). Ook is er in de buurt een wildgroei van tuinhuizen en schuren in de
voortuin terwijl dit niet zonder vergunning mag. De politie is bekend met de klacht over de
rotonde en bespreekt dit volgende week in het verkeersoverleg. Toezicht en Handhaving
gaat extra controles uitvoeren met betrekking tot de tuinhuizen.
Een bewoonster van de Jacques Dutilhweg wijst op de buurtapp Nextdoor. Verder
betreurt zij het dat er bij de aanleg van de parking Kralingse Zoom geen fietsenstalling is
gebouwd. De vraag is of er alsnog een bewaakte fietsenstalling kan komen in verband met
de hoeveelheid fietsendiefstallen. De wethouder wil dit bekijken in relatie tot aantallen en
kijkt naar een eventuele samenwerking met de RET. Een andere bewoner vraagt of dit niet
een project voor werkelozen kan worden.
Op de Jacques Dutilhweg is er veel verkeer, vooral ook vrachtverkeer. Dit leidt tot
gezondheidsklachten door fijnstof, aldus een bewoner van het Mia van IJperenplein.
Op het Mia van IJperenplein staat een plataan met daaromheen een grote plantenbak. De
mensen die deze bak en planten onderhouden op basis van een eerder gesloten
zelfbeheercontract komen op leeftijd. Het wordt tijd voor het oprichten van een nieuwe
groep. De gebiedscommissie pakt dit op. Als er geen andere groep wordt gevormd, zorgt
SB voor het onderhoud, geeft de wethouder aan.
Ook wordt te hard gereden op de Jacques Dutilhweg door scooters en auto’s. Fietsers
rijden op de stoep. De gemeente heeft inmiddels tijdelijk een smiley nabij de Turfweg
geplaatst die automobilisten op hun rijsnelheid te wijst. Bewoners vragen of er grote
bloembakken kunnen worden geplaatst of snelheid kan worden gemeten.
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Het is in het verkeersoverleg al een aantal keer besproken maar wordt opnieuw
meegenomen. Dat geldt ook voor de aangedragen oplossingen. Mensen moeten
daarnaast worden aangesproken op hun rijgedrag.
Het Prinsenpark dreigt verpest te worden door de komst van een woontoren van 18
etages, dit terwijl de bewoners dit niet wilden. Een bewoner vraagt of de wethouder hier
nog iets tegen kan doen. De wethouder geeft aan dit niet te kunnen terugdraaien. Het
plan is zes jaar geleden gemaakt en de raad heeft besloten dat de woontoren er komt.
Door een bewoner wordt gewezen op de verloedering van Woonstad flats. Er is sprake
van een toewijzingsbeleid dat niet te volgen is. De wethouder gaat hierover in gesprek
met Woonstad en de burgemeester.
Er is graffiti gespoten op de geluidsschermen langs de metrobaan tussen de Prins
Constantijnweg en de Kralingseweg. De wethouder zegt toe dit met de RET te zullen
bespreken teneinde de graffiti weg te halen. Hij roept op graffiti zoveel mogelijk via de
BuitenBeter‐app te melden.
Een bewoner van de Kralingseweg stelt voor de leefbaarheid op de Jacques Dutilhweg te
verbeteren. Na afloop is hier verder contact over met de gebiedscommissie.

8. Afsluiting en slotwoord
De wethouder geeft een samenvatting van wat is besproken. Er zijn veel vragen genoteerd
over ganzen en de hondenuitlaatplek. Ook de dealers rond de Bouman kliniek, het
vrachtverkeer, fietsendiefstal en graffiti kwamen aan de orde. Aanwezigen worden bedankt
voor hun inbreng en worden uitgenodigd wensen en ideeën achter te laten of eventueel later
per e‐mail op te sturen. Gewezen wordt op de verschillende subsidiemogelijkheden binnen
het Prins Alexander‐programma en CityLab010. Voorwaarde is dat ideeën innovatief zijn. De
wethouder dankt Ruby Kaersenhout en Brenda Dekkers voor hun inzet en bijdrage. Een
verslag van de bijeenkomst wordt via de e‐mail aan aanwezigen toegezonden. De bijeenkomst
sluit om 21.10 uur.
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