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Wethouder luistert naar knelpunten van bewoners
Wethouder Ronald Schneider van
Stedelijke Ontwikkeling en Integratie nam tijdens zijn werkbezoek op dinsdag 27 januari ruim
de tijd om met bewoners en leden van de Gebiedscommissie
Charlois te spreken over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid.
"Ik zie natuurlijk veel rapporten en notities over allerlei plannen, maar ik probeer ook zoveel mogelijk ter plekke te
kijken en te luisteren naar de wensen en
ideeën van de betrokken bewoners."
Tijdens een wandeling stond de wethouder met een delegatie van de Klankbordgroep Zuidpleingebied en bewoner Wout
van Leeuwen, wiens brief aan de burge-

meester mede aanleiding
was voor het werkbezoek, stil bij diverse knelpunten in het gebied.
Op het Metroplein zag
Schneider hoe de busroutes nu zijn, om even later
op de Sallandweg bij de
onderdoorgang onder de
terraswoningen een indruk te krijgen van waar
volgens de plannen de
toekomstige aan- en afrijdroutes komen.

Wethouder Schneider bekijkt de verkeerssituatie op de
Ook het verkeersknelSallandweg, waar de nieuwe busroute is gepland.
punt bij de kruising Stregarage van de Poort van Zuid 1993,
velsweg/Meijerijstraat, voor de ingang
werd goed bekeken.
van de Q-parkgarage en de bewoners-

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief
Omdat vier keer per jaar een Zuidpleiner niet voldoende is om iedereen volledig en
snel op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in ons gebied, starten we met
een digitale nieuwsbrief. De eerste verzenden we half februari.
Blijf op de hoogte en meld u aan,
zodat u naast de Zuidpleiner ook
de digitale nieuwsbrief ontvangt.
In onze nieuwsbrief staan andere
en meer actuele nieuwtjes dan in
de Zuidpleiner, dus het is zeker de
moeite waard om beide te lezen.
In de nieuwsbrief van februari:
- Terugblik informatieavond Ballast Nedam op 10 februari over het zwembad
- Antwoord van gemeente op zienswijze Stichting Zuidpleingebied over Startdocument Hart van Zuid
- Advies Gebiedscommissie Charlois over concept-ontwerpen Bestemmingsplan
en Milieueffectrapportage Hart van Zuid
- Klankbordgroep Meting Luchtkwaliteit Zuidplein gaat van start
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief gaat als volgt:
- Ga naar onze website: www.onszuidpleingebied.nl
- Rechtsonder op de homepage ziet u: 'Nieuwsbrief ontvangen?'
- Vul in het vakje uw e-mail adres in en klik op 'Stuur mij de nieuwsbrief'
- U ontvangt dan een e-mail met een bevestiging van de inschrijving.
Daarna krijgt u alle digitale nieuwsbrieven van Stichting Zuidpleingebied automatisch in uw mailbox.

Lees verder op achterpagina

Infobalie Zuidpleingebied
vanaf februari open
De informatiebalie van Stichting Zuidpleingebied in het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel
is vanaf 2 februari drie dagdelen per
week geopend. Coördinatrice Heleen
Oorschot, een stagiaire, of een vrijwilliger kan dan uw vragen beantwoorden
van bewoners over bijvoorbeeld het
invullen van formulieren en het aanvragen van documenten of toeslagen.
Wanneer onze medewerkers de vraag
niet direct kunnen beantwoorden,
wordt deze genoteerd en krijgt de aanvrager later per e-mail of post een antwoord. Voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, thuiszorg of maatschappelijk
werk kunnen we u doorverwijzen naar
de betreffende instanties, zoals DOCK.
Eventueel kijken we - samen met u - op
internet en krijgt u een folder mee,
zodat u alvast kunt lezen wat de mogelijkheden en de vervolgstappen zijn.
Het kan zijn dat VraagWijzer u verder
kan helpen.
Lees verder op achterpagina

Wethouder zegt toe aan de slag te gaan voor verlichting
Vervolg van voorpagina
Er was tijdens het bezoek van de wethouder aandacht voor het belang van
goede verlichting. Op de Sallandweg zijn

met de heropening van de parkeergarage naast Dirk nieuwe verlichtingselementen geplaatst. Maar aan de kant
van de Sallandweg bij Theater Zuidplein blijft het 's avonds nog veel te

Informatieavond over nieuwe zwembad
Ballast Nedam houdt dinsdag 10 februari een informatieavond voor
omwonenden en andere belangstellenden over het nieuwe zwembad, dat in het voorjaar van 2017 wordt opgeleverd.
Het 50 meter-bad wordt gerealiseerd tussen de vleugels van het voormalige deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel. Vragen die tijdens de bijeenkomst aan de
orde komen, zijn:
- Hoe staat het gebouw in zijn
omgeving?
- Hoe wordt het zwembad vormgegeven?
- Welke functies kunnen er komen in de verhuurbare ruimten?
Tijdens de avond over het zwembad wordt ook stilgestaan bij de
eerdere bijeenkomsten over het
Op de Van Swietenlaan verdwijnen parkeerplaatHart van Zuid, in juni en septemsen in de plannen voor het Hart van Zuid.
ber in de Kerk van de Nazarener.
Daarnaast is er een uitleg over het inspraak- en vergunningentraject en vervolgbijeenkomsten komend voorjaar.
De informatieavond over het zwembad vindt plaats van 19.00 tot circa 21.30 uur
(inloop vanaf 18.30 uur) in het voormalig deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11 (ingang achterzijde).
Voor vragen en opmerkingen: hartvanzuid@ballastnedam.nl, tel. 010-235 00 50

Openingstijden infobalie Zuidpleingebied
Vervolg van voorpagina
Sinds 1 januari is een loket van VraagWijzer voor het gebied Charlois gevestigd in de Stadswinkel Charlois aan de
Boerhaavestraat 11, in hetzelfde gebouw als onze informatiebalie. De medewerkers van VraagWijzer, die voorheen gehuisvest waren aan de Pleinweg
en op Plein 1953, bieden deels dezelfde
hulp aan als onze informatiebalie. Omdat de VraagWijzer zo dichtbij is en
meer kennis en ervaring heeft met bepaalde zaken, kan het zijn dat onze vrijwilligers u doorverwijzen naar het loket
van de VraagWijzer.
De VraagWijzer heeft ruimere openingstijden. Ook kunnen wij niet alle vragen
van de bewoners van heel Charlois beantwoorden. Bewoners van het Zuidpleingebied helpen wij wel zoveel mo-

gelijk zelf aan onze balie in de hal aan
de achterzijde van het voormalige
deelgemeentekantoor.

De openingstijden van onze informatiebalie zijn:
maandag van 9.00 tot 11.30 uur
woensdag van 13.00 tot 15.30 uur
donderdag van 9.00 tot 11.30 uur
We zoeken nog een aantal vrijwilligers
voor de informatiebalie om bij voldoende belangstelling de openingstijden uit te breiden. Hebt u twee of
meer dagdelen per week tijd om u in
te zetten en lijkt het u leuk om andere
wijkbewoners te helpen? Meld u dan
aan: info@onszuidpleingebied.nl

donker, terwijl bewoners van de Poort
van Zuid en het Motorstraatgebied
langs die weg naar hun woning moeten
lopen.
"Als je loopt in het gebied, zie je dat het
ook wel nodig is om iets aan dit gebied
te doen", was de indruk van de wethouder na de rondleiding. "Eens was dit
heel modern, maar nu moet er echt iets
gebeuren. In de loop der jaren is er
meer verkeer gekomen en zijn knelpunten ontstaan. Sociale veiligheid is belangrijk, en daarbij hoort een goede
verlichting."
"U als bewoners weet wat er verbeterd
kan worden en samen moeten we kijken hoe we tot oplossingen kunnen
komen", aldus de wethouder. "Vaak
kan dat door slimmigheden, met relatief kleine ingrepen." Maar pakt u dit
ook op?, vroeg gebiedscommissielid
Nico van Setten aan de wethouder. "U
kunt ons helpen", sprak gebiedsmanager Maljaerd den Hollander. "Kunt u
zorgen voor meer verlichting, onder
andere bij Theater Zuidplein? Als bewoners daar verbetering in zien, schept
dat vertrouwen voor de lange termijn."
Het antwoord van Schneider was kort
maar krachtig: "Oké, daar ga ik mee aan
de slag." De wethouder beloofde vaker
een bezoek te zullen brengen aan het
Zuidpleingebied en de ontwikkelingen
hier nauwlettend te blijven volgen.

Colofon
De Zuidpleiner is een blad dat als doel
heeft bewoners te informeren over
hun woonomgeving. Dit nummer
kwam tot stand op initiatief van
Stichting Zuidpleingebied met steun
van de gemeente Rotterdam/gebied
Charlois.
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