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Christenunie
R°TTER°AM Rotterdam

/VIOT/E: COMMUN/CEREN KUN JE LEREN
De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 11 mei 2017 ter bespreking van “Het (herziene)

voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City”

Constaterende dat:

> Er op de site rotterdam.n| geen pagina te vinden is met informatie over Feyenoord City;

> Het raadsinformatiesysteem niet uitblinkt in overzichtelijkheid;

> Het dossier Feyenoord City inmiddels een indrukwekkende omvang gekregen heeft;

Overwegende dat:

Dossiers goed vindbaar moeten zijn voor iedereen, zeker bij grote projecten;

Heldere communicatie naar supporters, omwonenden en andere belanghebbenden cruciaal

is voor een succesvolle participatie;

> De gemeente Rotterdam deeineemt in het project Feyenoord City en hierdoor gebaat is bij

een draagvlak onder geinteresseerden en belanghebbenden, waarmee de kans van slagen

van het project vergroot kan worden;

Verzoekt het college:

> De openbare stukken van Feyenoord City overzichtelijker en toegankelijker te maken voor

de Rotterdammer;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Luuk Wilson

ChristenUnie—SGP PvdA Leefbaar Rotterdam

>(
Q5’“”\~‘\°;.7Ci/W

GEMEENTERAAD
Vergadering van

Ii MEI 2017
AANGENOMEN ‘ gbgq l 5%

Christenunie
R°TTER°AM Rotterdam

/VIOT/E: COMMUN/CEREN KUN JE LEREN
De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 11 mei 2017 ter bespreking van “Het (herziene)

voorstel met betrekking tot de gemeentelijke positie ten aanzien van Feyenoord City”

Constaterende dat:

> Er op de site rotterdam.n| geen pagina te vinden is met informatie over Feyenoord City;

> Het raadsinformatiesysteem niet uitblinkt in overzichtelijkheid;

> Het dossier Feyenoord City inmiddels een indrukwekkende omvang gekregen heeft;

Overwegende dat:

Dossiers goed vindbaar moeten zijn voor iedereen, zeker bij grote projecten;

Heldere communicatie naar supporters, omwonenden en andere belanghebbenden cruciaal

is voor een succesvolle participatie;

> De gemeente Rotterdam deeineemt in het project Feyenoord City en hierdoor gebaat is bij

een draagvlak onder geinteresseerden en belanghebbenden, waarmee de kans van slagen

van het project vergroot kan worden;

Verzoekt het college:

> De openbare stukken van Feyenoord City overzichtelijker en toegankelijker te maken voor

de Rotterdammer;

En gaat over tot de orde van de dag.

Setkin Sies Leo
Bru"/"[7

Luuk Wilson

ChristenUnie—SGP PvdA Leefbaar Rotterdam

>(
Q5’“”\~‘\°;.7Ci/W


