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Van: Jongh M.A.E. de (Monique)
Verzonden: woensdag 4 april 2018 16:13
Aan: Visser A.L.H. (Adriaan); 'Ruud Bijl'; 

Onderwerp: FW: Belangrijke stap in de ontwikkeling van Feyenoord City

Tkn deze meneer heeft veel volgers

Met vriendelijke groeten,

Monique de Jongh
Bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie, haven, binnenstad en sport)
Gemeente Rotterdam
Bestuursdienst
Telefoon 010-4893299
Mobiel 06-82517742
Website www.rotterdam.nl

Van: @stichtingmilieunet.nl]
Verzonden: woensdag 4 april 2018 15:53
Aan:  ; Jongh M.A.E. de (Monique)
Onderwerp: RE: Belangrijke stap in de ontwikkeling van Feyenoord City

Goedendag,

Zie:

Met vriendelijke groeten, 

Anders Bekeken Blog - Wolfram Publications - Follow me on Twitter - Invitation to connect at LinkedIn

Van: Persbericht Gemeente Rotterdam [mailto:persbericht@persberichtenrotterdam.nl]
Verzonden: woensdag 4 april 2018 12:48
Aan: info@stichtingmilieunet.nl
Onderwerp: Belangrijke stap in de ontwikkeling van Feyenoord City
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Datum: 4-4-2018

Gemeente
Rotterdam

Belangrijke stap in de ontwikkeling van Feyenoord City
College stelt de Basisovereenkomst Mobiliteit en
intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord
City vast

Het College heeft de Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord
City (mobiliteitscontract) en de intentieovereenkomst Sociaal
Economisch Programma Feyenoord City vastgesteld op 3
april 2018. Twee belangrijke overeenkomsten in de voortgang
van Feyenoord City. Met de twee contracten wordt uitvoering
gegeven aan een aantal voorwaarden die de gemeenteraad
stelt aan de gemeentelijke bijdrage aan Feyenoord City zoals
beschreven in de Position Paper.

Feyenoord (club en stadion) heeft samen met de gemeente
gewerkt aan een mobiliteitscontract. De doelstelling is dat
bezoekers op een prettige manier het stadion kunnen bereiken en
daarbij een minimale druk leggen op de omgeving. Dit wordt
aangepakt door; het spreiden van bezoekers over verschillende
types van vervoer; verschillende tijdstippen van reizen en gebruik
van diverse routes. Voorbeelden zijn de verkoop van all-in tickets
voor een stadionbezoek inclusief ov-reis en of parkeerkaart, meer
bewaakte fietsenstallingen en parkeerplaatsen op afstand. Deze
parkeerplaatsen worden gekoppeld aan pendelvervoer van en naar
het stadion met vervoer over water en tram- en busvervoer. Het
contract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van Feyenoord
en de gemeente worden nageleefd, zoals vastgesteld in de Position
Paper en het Mobiliteitsplan. Het mobiliteitscontract wordt voor
de zomer door Stadion Feijenoord/Nieuw Stadion BV en de
gemeente ondertekend nadat de gemeenteraad in de gelegenheid
is gesteld het contract te bespreken.

In de komende jaren zal blijken welke maatregelen goed werken
en welke maatregelen vragen om bijsturing. In het contract, met
een looptijd van tien jaar, is daarom afgesproken om ieder jaar
een actieplan voor de eerstvolgende twee jaar vast te stellen .
Samen met Feyenoord, en in samenspraak met bewoners,
ondernemers en gebiedscommissies, is gewerkt aan een brede
participatievisie voor het hele gebied. Participatie is ook tijdens
volgende fasen van de mobiliteitsaanpak belangrijk. Onder meer
voor regulering van het bezoek van evenementen, bij het opstellen
van inrichtingsplannen en het uitvoeren van werkzaamheden.
Voor het parkeren in de omliggende wijken tijdens evenementen
en de uitwerking daarvan per wijk, wordt in de komende periode
een participatietraject opgestart.

Sociaal Economisch Programma
Feyenoord City gaat Rotterdammers op Zuid kansen bieden op
werk, onderwijs, sport en een gezonde leefstijl. Deze substantiële
maatschappelijke meerwaarde is voor de gemeente een
belangrijke reden om te faciliteren bij de uitvoering van het
Sociaal Economisch Programma Feyenoord City. De
intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord
City, is de voorloper voor een basisovereenkomst. Met het
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ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt afgesproken dat
in Feyenoord City de volgende ambities worden behaald en
committeren beide partijen zich aan de voor hen benoemde acties:

· Het realiseren van 15.000 nieuwe sporters wekelijks (jong
en oud) in 10 jaar tijd.

· De realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw
en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is
eenderde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en
ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid.

· Vanaf 2020 worden structureel 500 stageplaatsen
aangeboden, erkend door opleidingen.

· Op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) over een
periode van 10 jaar gemeten buiten de wettelijke
verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400 extra kinderen
structureel wekelijks laten sporten, die dit voorheen niet
structureel wekelijks deden.

· Jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken van
sportmogelijkheden in de publieke ruimte en zo 3600
structureel wekelijkse sporters activeren.

· De multisportclub Feyenoord wordt ontwikkeld.
· Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de

Sportexperience en de invulling van Sport & Healthstyle
Campus.

De basisovereenkomst voor het Sociaal Economisch Programma
wordt in de zomer van 2018 ondertekend door Feyenoord en de
gemeente. De periode tot aan december 2018 wordt benut om
zoveel mogelijk betrokken partners de basisovereenkomst te laten
medeondertekenen.

Lees dit bericht op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met  bestuursvoorlichter Mobiliteit,
of @rotterdam.nl

of met , bestuursvoorlichter wethouder Visser,
 of @rotterdam.nl

of met Ruud Bijl, woordvoerder Feyenoord City,

Klik op een afbeelding voor een versie met hoge resolutie:
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U ontvangt dit bericht omdat u bent aangemeld op
http://www.persberichtenrotterdam.nl.

Wijzig gegevens of meld u af.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.




