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I
Geacht college,
Hierbij sturen wij u het ongevraagd advies inzake de verkeersvoorzieningen i.v.m. Feyenoord City,
dat de Wijkraad Noordereiland in haar vergadering van 21 oktober 2019 heeft vastgesteld.
Het advies luidt:
De Wijkraad heeft met belangstelling kennis genomen van het ontwerp van Feijenoord City en
heeft deelgenomen aan de besprekingen omtrent de verkeersvoorzieningen die in verband
hiermee zullen worden genomen. Het is de Wijkraad opgevallen dat deze voorzieningen alleen
getroffen worden voor de afwikkeling van het verkeer rondom de huidige Kuip en toekomstig
Feijenoord City in zuidwaartse richting. Het is moeilijk voor te stellen dat dit afdoende zal zijn voor
de afwikkeling van het verkeer dat gegenereerd zal gaan worden door zowel de woonfunctie als de
evenementenfunctie van toekomstig Feijenoord City in noordelijke richting. Immers een deel van
de bezoekers van evenementen zal uit het noorden komen en een deel van de toekomstige
bewoners zal gaan werken/shoppen in de Centrum Driehoek.
Omdat de Willemsbrug geen directe aansluiting heeft op de zuidoever (Oranjeboomstraat) zal dit
veel meer verkeer genereren op de stokoude Koninginnebrug en de bejaarde Willemsbrug dan nu
het geval is. Dit betekent nog meer lawaai/trillingen/fijnstof.
De Wijkraad spreekt er zijn verbazing over uit dat dit (kennelijk) volledig over het hoofd wordt
gezien en verzoekt u de nodige verkeersmaatregelen mede met het oog de voorzienbare
ontwikkelingen te nemen. Het is van cruciaal belang dat deze verkeersstromen in de planning
worden betrokken.
Wij verzoeken u om ons advies over te nemen en zien uw reactie graag tegemoet. Natuurlijk
worden wij ook graag op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming. Wij zien een gesprek
met u op korte termijn gaarne tegemoet.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

ìjkmanrìger
vęin Dam

Technisch voorzitter
J.P.J. Willemse

