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Goedendag,

Bijgaande brief / e-mail wordt ter afhandeling aangeboden. ( Cluster SO )
Mocht dit bericht niet voor uw cluster bestemd zijn, dan graag het document per omgaande aan ons retourneren, met
het verzoek aan te geven voor welk cluster / gebied dit document wel is bestemd.

Met vriendelijke groet,
Informatiebeheer Gebiedscommissies
Gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM
E: gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl
W: www.rotterdam.nl/gebiedscommissies

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.
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Gemeente Rotterdam

Onderwerp: ongevraagd advies inzake
Feyenoord City
Gebied Feijenoord
Bezoekadres: Maashaven O.Z. 230
3072 HS ROTTERDAM
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: http://www.rotterdam.ni/feijenoord

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Aan het College van B&W van Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP ROTTERDAM

Van: Gebiedscommissie Feijenoord
Telefoon: 010 - 267 2664
E-mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl
Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk:

BSD-GbFe-2875655

Bijlage(n): Datum: 16 november 2017

Geacht college,
Hierbij sturen wij u het ongevraagd advies inzake Feyenoord City, dat de gebiedscommissie
Feijenoord in haar vergadering van 18 oktober 2017 heeft vastgesteld.
Het advies luidt:
De gebiedscommissie Feijenoord heeft met grote belangstelling gekeken naar de totale
gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Naar aanleiding van de presentatie van de projectorganisatie
in onze vergadering, wil de commissie komen tot drie ongevraagde adviespunten:
Parkeren.
De bewoners van Feijenoord ervaren nu veel overlast van parkeerders in het gebied gedurende de
voetbalwedstrijden. De commissie ziet daar graag snel betere en passende oplossingen voor in het
mobiliteitsplan.
Bereikbaarheid
De commissie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid bij de realisatie van het nieuwe stadion
en al haar activiteiten in de toekomst. De commissie vraagt dan ook aandacht voor de ooit
geplande metroverbinding en een oostelijke stadsbrug om de bereikbaarheid van Feyenoord City
en heel Rotterdam-Zuid te verbeteren.
Grenscorrectie
Feijenoorders zijn trots op hun Feyenoord. De commissie zou graag zien dat dit weer werd
uitgedrukt door de ontwikkeling van het stadion Feyenoord onderdeel te laten uitmaken van het
gebied Feijenoord. Wij adviseren u de grens van het gebied tussen Feijenoord en IJsselmonde
daarop aan te passen.
De commissie wil er samen met u op inzetten de ontwikkeling van alle Feijenoorders te laten zijn.
Het sociaaleconomisch programma bevat daar goede richtingen voor en biedt de mogelijkheid dat
ook door goede participatie daadwerkelijk in de wijken te laten landen.
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Wij verzoeken u met het ongevraagde advies van de gebiedscommissie rekening te houden en de
gebiedscommissie op de hoogte te houden van de verdere besluitvorming. Ook ontvangt de
gebiedscommissie graag een terugkoppeling over wat met het advies van de gebiedscommissie is
gedaan.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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