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Aan het College Van
van Burgemeester en Wethouders
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Vragen ex. art. 30 Van
Schriftelijke vragen
van het Reglement Van
van Orde
Betreft: Sloopplannen Veerhuis
veerhuis Schiemond 50
Rotterdam, 29 maart 2016
Geacht College,

Langs alle stadshavens van Rotterdam staan loodsen, pakhuizen en andere havengerelateerde gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de bloeiperioden van
de stadshavens. Veel van deze gebouwen zijn in de loop der jaren in verval geraakt, en
om die reden dikwijls rigoureus weggehaald. Wij Vinden
vinden dit spijtig: met het oog op de
cultuurhistorische waarde van deze panden, zou er behoedzaam met sloop moeten
worden omgegaan.
Onlangs bereikte ons het bericht dat de gemeente Rotterdam Voornemens
voornemens is het
Veerhuis aan de Schiemond te slopen, Vermoedelijk
veerhuis
vermoedelijk al voor de zomer van 2016. Dit
Van de Rotterdamse Droogdok
gebouw uit 1917 was decennia lang in handen van
Volgens ons grote cultuurhistorische en
Maatschappij. Het Veerhuis
veerhuis vertegenwoordigt volgens
architectonische waarde.
Wij hebben hierover dan ook een aantal Vragen
vragen aan het college.
afvvegingen liggen ten grondslag aan de beslissing om het Veerhuis
1. Welke afwegingen
veerhuis te
slopen? Hoe verhouden
Verhouden financiële
financiéle afwegingen
afvvegingen zich tot de cultuurhistorische en
architectonische waarde van het pand?
2. Staat de gemeente nog open om behoud en restauratie verder te Verkennen?
verkennen?
3. Zijn er al nieuwe plannen voor invulling Van
van deze locatie? Zo ja, hoe concreet zijn
deze plannen?
Veerhuis (inclusief de huidige opstallen)
Er is in ieder geval een initiatiefnemer die het veerhuis
wil opkopen en renoveren, binnen de huidige bestemming (horeca met bedrijfswoning
en bedrijfsruimte).
Z0 ja, is er al contact geweest met de
4. Is de gemeente hiervan op de hoogte? Zo
initiatiefnemers?

Z0 ja, aan welke
5. Staat de gemeente open voor dergelijke initiatieven? Zo
voorwaarden dienen initiatiefnemers te Voldoen
voldoen om in aanmerking te komen
Z0 nee, waarom niet?
voor aankoop Van
van het pand? Zo

Ervan uitgaande dat niet met de sloop begonnen zal worden voor bovenstaande Vragen
vragen
beantwoord zijn, zien wij uw antwoorden graag tegemoet.
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