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Geacht College,
Recentelijk bereikte
bereikte ons
ons het
het bericht
bericht dat
dat in
in HillegersbergSchiebroek
Hillegersberg-Schiebroek een
een stuk
stuk groen
groen aan
aan de
de
Recentelijk
waterkant dreigt
dreigt te
te worden
opgeofferd om
om privéparkeerplekken
privé-parkeerplekken te
creéren. Het
Het gaat
gaat om
om de
de
waterkant
worden opgeofferd
te creëren.
Molenweide, een
een groene
groene weide
weide aan
aan de
de Straatweg/Molenwerf
Straatvveg/Molenwerf nabij
nabij de
de scoutingvereniging.
scoutingvereniging. In
In het
het
Molenweide,
bestemmingsplan Kern
Kern en
en Plassen
Plassen (2009)
(2009) is
is Voor
dit stuk
stuk grond
grond een
een wijzigingsbevoegdheid
bestemmingsplan
voor dit
wijzigingsbevoegdheid
opgenomen. Naar
Naar Verluidt
de Vereniging
eilandbewoners Ons
Ons Buiten
Buiten de
de weide
omheinen
opgenomen.
verluidt wil
wil de
vereniging van
van eilandbewoners
weide omheinen
en hier
hier exclusief
exclusief Voor
leden tientallen
privé-parkeerplekken aan
aan het
het water
aanleggen.
en
voor leden
tientallen privéparkeerplekken
water aanleggen.
Omwonenden zijn
zijn ongerust
ongerust over
over het
het verdwijnen
het natuurlijke
natuurlijke karakter
karakter en
en het
het wegvallen
Omwonenden
verdwijnen Van
van het
wegvallen
Van een
een van
Van de
de weinige
openbare stukken
stukken groen
groen aan
aan de
de Achterplas.
van
weinige openbare
Achterplas.
D66 wil
graag weten
weten of
of het
het college
college de
de voorgenomen
Voorgenomen ontwikkeling
ontwikkeling Vindt
passen binnen
D66
wil graag
vindt passen
binnen het
het
huidige (vergroenings)beleid
(vergroenings)beleid en
en wat
de stand
stand Van
zaken is.
is.
huidige
wat de
van zaken
1. Wat
Wat is
is de
de status
status van
de plannen?
plannen?
1.
van de
2. In
In hoeverre
hoeverre is
is Stadsontwikkeling
Stadsontwikkeling betrokken
betrokken bij
bij dit
dit plan?
plan? Heeft
Heeft de
de gemeente
gemeente ook
ook de
de
2.
20 ja:
bezwaren Van
van de omwonenden aangehoord, en zo
ja: wat wordt er met deze informatie
gedaan?
gedaan?
Omwonenden geven
geven aan
aan dat
dat er
er (onder
(onder andere
andere aan
aan de
de Straatweg)
Straatweg) ruim
ruim voldoende
Omwonenden
voldoende
parkeergelegenheid in
in de
de buurt
buurt is
is om
om te
te Voorzien
in behoefte
omwonenden en
en
parkeergelegenheid
voorzien in
behoefte van
van omwonenden
eilandbewoners. Extra
Extra parkeerplekken
parkeerplekken op
op de
de Voorgenomen
locatie zijn
zijn Volgens
hen onnodig,
onnodig,
eilandbewoners.
voorgenomen locatie
volgens hen
zelfs
tijdens
de
piekweken
in
het
hoogseizoen.
zelfs tijdens de piekweken in het hoogseizoen.
3. Is
Is er
er gemeentelijk
gemeentelijk beleid
beleid over
over de
de aanleg
aanleg van
nieuwe (privé)parkeerplaatsen
(privé-)parkeerplaatsen op
op plekken
plekken
3.
van nieuwe
waar bootjes
bootjes aanmeren?
aanmeren?
waar
4. Welke
Welke afwegingen
afwegingen maakt
maakt het
het college
college om
om te
bepalen of
of Ons
Ons Buiten
Buiten het
plan mag
mag
4.
te bepalen
het plan
uitvoeren?
uitvoeren?
Volgens het
het Collegeakkoord
Collegeakkoord 20142018
2014-2018 streeft
streeft het
het college
college naar
naar inrichting
inrichting Van
de openbare
openbare
Volgens
van de
ruimte met
met oog
oog voor
Voor groen
groen en
en water.
water. Daarnaast
Daarnaast staat
staat in
in het
het Programma
Programma Rivieroevers
Rivieroevers dat
dat het
het
ruimte
college zowel
zowel de
de verblijfskwaliteit
als de
de ecologische
ecologische waarden
de Rotterdamse
Rotterdamse oevers
oevers wil
college
verblijfskwaliteit als
waarden Van
van de
wil
Verbeteren. In
In de
de Welstandsnota
Welstandsnota is
is bovendien
te lezen:
lezen: ‘Het
‘Het gebied
gebied Kern
Kern en
en Plassen
Plassen heeft
heeft het
verbeteren.
bovendien te
het
bestaande.' Er wordt
bijzondere welstandsniveau; de koers is behoud van en respect Voor
voor het bestaande.’
expliciet geschreven
geschreven dat
dat er
er langs
langs de
de oevers
oevers van
de Bergse
Bergse Achterplas
geen ruimte
ruimte is
is Voor
expliciet
van de
Achterplas geen
voor

hekwerken
van groen
voor omheinde
volgens
hekwerken en
en dergelijke.
dergelijke. Het
Het opofferen
opofferen Van
groen voor
omheinde parkeerplaatsen
parkeerplaatsen sluit
sluit Volgens
D66 niet
niet aan
aan bij
bij de
de uitgestippelde
uitgestippelde Visie.
D66 vindt
dan ook
ook dat
dat de
de parkeerplaatsen
parkeerplaatsen aan
aan de
de
D66
visie. D66
vindt dan
Molenweide onwenselijk
onwenselijk zijn,
zijn, omdat
omdat ook
ook hier
hier behoud
behoud en
en toegankelijkheid
het groen
groen Voorop
Molenweide
toegankelijkheid van
van het
voorop
moet staan.
staan.
moet
5. Is
Is het
het college
college het
het met
met D66
D66 eens
eens dat
dat groen
groen de
de voorkeur
voorkeur verdient
boven extra
extra
5.
verdient boven
parkeerplekken?
parkeerplekken?
6. Ziet
Ziet het
het college
college mogelijkheden
mogelijkheden om,
om, ondanks
ondanks de
de reeds
reeds in
in het
het bestemmingsplan
6.
bestemmingsplan
opgenomen wijzigingsbevoegdheid,
wijzigingsbevoegdheid, af
af te
zien Van
het plan
plan om
om parkeerplekken
parkeerplekken te
te creëren
creéren
opgenomen
te zien
van het
aan
aan de
de Molenweide?
Molenweide?
Wij zien
zien uw
uw antwoorden
antwoorden graag
graag tegemoet.
tegemoet.
Wij

Hoogachtend
Hoogachtend
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