
 

 

 

Verslag Schouwoverleg  

Van donderdag 11 maart 2021 

 

Aanwezig bij dit zoomoverleg  

Vanuit de gemeente: Amie, Usha, Jeanette 

Vanuit het Leuvekwartier Hans, Nelleke, Marian   

(René moest dit overleg helaas missen vanwege een zoommisverstand, nogmaals excuses René). 

 

Na welkomstwoord en korte ronde hoe het met iedereen gaat, behandelen we de punten op de 

agenda. Amie gaat binnenkort met zwangerschapsverlof en Jeanette Keehnen neemt vanaf eind april 

haar zaken waar. (emailadres: j.m.keehnen@rotterdam.nl) 

Democratie aan de wijken 

Marian was aanwezig bij de slotbijeenkomst van de manifestatie Wijk aanzet, samen 

bouwen aan een sterke wijkdemocratie, georganiseerd door de gemeente. Waarbij de 

nadruk ligt op het gegeven dat democratie aan de wijken een veel serieuzer rol moet gaan 

spelen in de samenwerking met de gemeente. Van bewoners versus gemeente naar nog 

vloeiender samenwerking De gemeente: De invloed van Rotterdammers op hun 

leefomgeving moet groter worden. 

De hele maand februari kon u meegepraat worden over de wijkdemocratie tijdens het 

stadsgesprek De wijk aan zet. De gesprekken waren een open uitnodiging aan alle bewoners, 

ondernemers, maatschappelijke instellingen, huidige vertegenwoordigers en experts om 

samen te onderzoeken hoe deze 'doe-democratie' op wijkniveau gaat werken. De 

stadsgesprekken met uitkomsten zijn terug te vinden op de website. De startbijeenkomst en 

de slotbijeenkomst van De wijk aan zet! is terugkijken via YouTube. Van de 18 verdiepende 

stadsgesprekken zijn ruwe verslagen gemaakt, in woord en beeld, op te vragen 

via wijkaanzetdv@rotterdam.nl. 

 
Het laatst nieuws over de Verkeerssituatie Glashaven ( Amie) 

Wij hebben lang gewacht op de resultaten van het bezoek van de verkeerskundige in augustus. Op 

het moment van dit verslag wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeerssituatie direct bij het 

oprijden van de rederijstraat, komend van de Boompjes, tot aan de Rederijbrug. Dit was een van de 

wensen vanuit bewoners. Een ander verloop in de weg, moet de nieuwe situatie voor fietsers veiliger 

maken. 



Dan wordt het zebrapad verplaatst in de richting van de Rederijbrug, om voetgangers eerder in beeld 

te laten zijn bij automobilisten, komend van de Boompjes, die vaker harder rijden.  Parkeervakken 

zullen daardoor iets verschuiven. Evenals een parkeerplaats voor gehandicapten (niet in het nadeel).  

De aanpassing van de markering van de fietsstroken en de aanduidingen in de weg om verkeer 

nadrukkelijker te wijzen op fietsers en vaart te minderen, zullen helaas pas uitgevoerd worden na de 

bouwwerkzaamheden aan de Glashaven. 

Check voortgang route bussen (punt van René): afgesproken wordt dat René hier telefonisch contact 

over opneemt met de vervanger van Amie. 

Communicatie Schone Stad/ Ondergrondse containers Glashaven (Marian) 

Eigenlijk hoeft hier niet zoveel meer over gezegd te worden. Het is inmiddels bij iedereen bekend dat 

bij dit traject alle communicatie vanuit deze dienst naar de bewoners ontbreekt. Daarnaast is het nu 

nog steeds niet klaar. Pijnlijk omdat de gehele onderneming in feite overbodig was. 

In ieder geval vanuit Schone Stad de belofte dat de containers rond april in gebruik genomen kunnen 

worden. 

Groen in het Leuvekwartier (voortgang Usha, Amie, Marian en allen) 

Op dit moment zien we dat gelukkig het moestuinproject in beweging komt.  

Het groen op de Glashaven loopt vertraging op, dat is heel jammer. Lastig om de geworven 

vrijwilligers die al best wat tijd in het project hebben gestopt, gemotiveerd te houden. 

Plannen Wijnhaven Amie 

Voor de Noordzijde van de Wijnhaven komt een nieuw inrichtingsplan. Het plan bevindt zich nu in de 

fase van Plan van Eisen. Het gaat om vergroenen, groenbakken met bomen erin, ruimte voor sport en 

spel, ruimte voor toeristen en bewoners, recreatie en spel. Vraag van Amie wat wij vinden van de 

keien zoals die er nu liggen. Moet dit zo blijven of vervangen worden door bijvoorbeeld meer groen? 

Eind april krijgen wij het plan toegestuurd. Marian vraagt of hierin ook de hondenproblematiek is 

meegenomen. Dat lijkt niet zo te zijn.  

Ondermijningsactiviteiten groeien, wat is de laatste update vanuit de gemeente (vraag van René) 

Dit punt blijft staan. Ook bij onvoldoende kennis hierover. 

Overlast/irritatiepunten die in onze buurt blijven terugkeren 

Nelleke ziet het toenemend aantal fietsen in het straatbeeld niet voldoende opgelost worden. Als er 

straks vele studenten op de Glashaven bijkomen, zal dit nog groter worden.  

De fietsen van de studenten komen hier straks nog bij.  

Usha: Op de Scheepmakerskade en Wijnkade komen extra fietsnietjes. Marian levert Usha gegevens 

van Roald aan om afspraken voor Scheepmakerskade te kunnen maken.  (zelfde dag gebeurd). 

Verwachting is dat deze fietsnietjes eind april geplaatst zijn. 

Nelleke constateert toenemende overlast op het stukje groen op de kop van de Scheepmakerskade. 

Usha: Er zal over een bord met huisregels worden nagedacht.  

 



 

Rondvraag 

Usha: snoeien van bomen in het Leuvekwartier moet vanwege veiligheidsredenen binnenkort 

uitgevoerd worden. 

Amie: Er gaat een test met betrekking tot de luchtkwaliteit plaatsvinden, waar bewoners zelf aan 

mee kunnen doen. (Inmiddels de informatie ontvangen, deze wordt in het Leuvekwartiertje van 18 

april geplaatst. 

Met dank aan ieders inbreng en Amie alvast een goede tijd gewenst! 

Volgend Schouwoverleg 9 september 9.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur 

 


