Verslag van de fietstocht gemaakt met Saskia Hak, gebiedsmedewerker van de deelgemeente
Hoogvliet, gehouden op dinsdag 18 juni 2013 om 13.00 uur
Tijdens het overleg wat wij mochten hebben met Yvonne Bekker, Dagelijks Bestuurder van de
deelgemeente Hoogvliet, die onder andere gaat over wonen en ruimtelijke ordening, heb ik een
afspraak gemaakt met Saskia Hak. Saskia had die behoefte om nader kennis te maken met mij en
het BurgerPanelRotterdam en anderzijds elkaar van informatie te voorzien over wat de
herstructurering van Hoogvliet ons gebracht heeft.
Er is heel veel gedaan binnen Hoogvliet aan de sloop van huizen en het ontwikkelen van nieuwe
projecten. Daarover is al geschreven door mij.
Waar het vanuit de groep Wonen,RO, Verkeer om gaat is wat is de bedoeling van bijvoorbeeld de
plaatsen waar wel gesloopt is maar nog niet is gebouwd.
We leven in een economische teruggang en daar zijn de gevolgen te zien. We zijn diverse wijken
door gefietst. Te beginnen met de wijk Oudeland. Veel nieuwbouwhuizen zijn verrezen maar er
liggen nog een aantel terreinen braak en staan er nog woningen (flats uit de jaren 50) die nog
moeten worden gesloopt. De braakliggende terreinen zijn geëgaliseerd en met gras ingezaaid. Dat
ziet er wel goed uit. Als er gebouwd gaat worden zullen de bewoners het misschien nog jammer
vinden.
Aanbeveling:

Zaai de vrijgekomen ruimten in met gras.

De te slopen flats zijn wel dichtgetimmerd en afgezet met hekken. Dat is goed om vandalisme
tegen te gaan. Aan de andere kant trekt een nog te slopen gebouw niet veel goeds aan. Overal
winkelwagens bijvoorbeeld en veel grof afval.
Hetzelfde geld voor de wijken Meeuwenplaat en Westpunt. Waar ook flats gesloopt worden maar
waar men op asbestproblemen stuit. Het steeds weer vinden van asbest heeft weer grote
vertraging van de sloop tot gevolg.
De kernvraag is steeds hoe vangt met een tegenslag opzonder al te veel gevolgen voor het
stadsbeeld, vandalisme, veiligheid c.a.
Een nuttige fietstocht waarin je veel dingen ziet die heel goed zijn gegaan en zaken die beter
kunnen.
De deelgemeente speelt een meer en meer ‘vooruitgeschoven’ rol van het gemeentebestuur aan
de Coolsingel . In 2014 gaat het deelgemeente bestel verdwijnen en de ambtenaren zullen dan wat
meer naar de mensen toe moeten gaan om te zien wat er speelt binnen het stadsgebied.
Uiteindelijk zullen de beslissingen op de Coolsingel worden genomen maar altijd mede op basis
van de beleving van ambtenaren en burgers.
Conclusie:

Beter een mooi grasveld dan half gesloopte gebouwen.

Chris van de Graaf

