Overzicht acties naar aanleiding van Eerdmans@ bewonersavond in Prinsenland / 's Gravenland
op 30 mei 2017
In dit detail-overzicht staan alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens de Eerdmans@ Prinsenland / 's Gravenland zijn genoemd. Ook somt het op hoe wij die acties
hebben opgepakt en afgehandeld en hoe het daar nu mee staat.
Nummering Vraag/ verzoek/ wens

Toelichting

Stand van zaken
Overlast is bekend bij directie Veiligheid. Deze
horecagelegenheid krijgt de aandacht van directie Veiligheid en
de DCMR.
Plataan heeft nu geen aandacht nodig. Onderhoud boom is op
orde. Waar nodig zal Stadsbeheer extra onderhoud plegen eind
van het jaar.

1

Geluidsoverlast cafe Jofel

Eetcafe Jofel maakt min 10x per jaar veel kabaal.

2

Beplanting en plataan Mia van
Yperenplein

3

Overlast watervogels

Plataan wordt niet meer onderhouden, volgens
bewoner. De initiatiefnemers zijn inmiddels te oud en
geen vervanging. Sponsoring is mislukt. Suggestie is
de beplanting te vervangen.
Betreft de Ringvaartplas en omgeving

4

Ganzenoverlast

Bewoners ervaren overlast van ganzen in de wijk.

5

Graffiti geluidsschermen van de
Een bewoner stoort zich aan de graffiti op de
metrobaan en metroportalen
geluidsschermen van de metrobaan en de
Kralingseweg / Prins Constantijnweg metroportalen.

N.a.v. meerdere signalen is een plan voorbereid voor de
Ringvaartplas. Plan voorziet in wijzigingen van de oevers van
de Ringvaartplas, waardoor oevers, die dichtbij weg en
woningen gelegen zijn, onaantrekkelijk worden voor
watervogels (met name ganzen). De oever het verst verwijderd
van weg en woningen wordt aantrekkelijker gemaakt voor de
watervogels. Of 1 of meerdere drijvend(e) eiland(jes) er komen
is nog vraagteken. Planning voor wat betreft oevers is
uitvoering voorjaar 2018.
Op basis van meerdere signalen van bewoners is dit besproken
met de boswachters. Dit is een bekend probleem in meerdere
wijken van Rotterdam, waarvoor aandacht is. Afvangactie is
geweest.
Deze melding is doorgezet naar de RET.

6

Leeg gebouw Michelangelostraat

Wat gebeurt er met het lege gebouw aan de overkant
van de Michelangelostraat?

7

Bromfietsen in het Prinsenpark

Bewoner meldt bromfietsen in het Prinsenpark. Zo nu
en dan wordt politie gezien, maar op de verkeerde
tijden. Het verzoek is om borden te plaatsen dat het
verboden is voor bromfietsen.

8

Entree 's Gravenland (peuken,
kauwgom)

9

Overhangende takken Lilian
Ngoyiweg - Oscar Romerostraat
Bewaakte fietsenstalling Kralingse
Zoom

Een bewoner meldt veel peuken en kauwgom te zien
bij de entree van 's Gravenland vanaf de metro en
vindt dit afbreuk doen aan het straatbeeld.
Een bewoner meldt overhangende takken in het
verlengde van de metrobaan.
Kan er alsnog een bewaakte fietsenstalling bij de
parking van Kralingse Zoom komen ivm de
hoeveelheid fietsendiefstallen?

10

Het is geen leegstaand pand. Het gebouw van de voormalige
Prinsenhof wordt door Woonstad verhuurd aan Pameijer.
Vanuit de locatie wordt gebruikt voor diverse
vrijwilligersactiviteiten.
Dit is besproken in het verkeersoverleg. De juiste bebording is
aanwezig. Snorscooters en -brommers mogen wel in het park.
Het onderscheid met 'gewone' brommers is niet altijd duidelijk
waarneembaar, behalve door de kleur van het plaatje.
De entree van 's Gravenland is schoongemaakt.

De RET heeft de overhangende takken gesnoeid.
De wethouder wil dit bekijken in relatie tot aantallen en kijkt
naar een eventuele samenwerking met RET. De gemeente
gaat in overleg met de RET.

