DEFINITIEF CONCEPT, 1 NOVEMBER 2020

Kralingen aan de Maas
Buiten in de stad
Een initiatief van
Bewoners Honingerdijk en Omgeving, Bewoners Oostzeedijk Beneden, Bewoners Woonwijk Leonidas,
Bewonersplatform DWL-De Esch, Bewonersvereniging Kralingen-Oost, Buurt Bestuurt Struisenburg,
Impact Afstemgroep, Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Stichting Groen Waarde, Stichting
Kinderopvang Kralingen, Stichting Oude Plantage, Stichting Super-Actief, Stichting Trompenburg
Tuinen en Arboretum, Volkstuin Vereniging Nooit Gedacht Rotterdam.
Op straat een praatje maken met de buren. Je kind met een gerust gevoel zelf naar school laten fietsen.
Je raam open zetten zonder autolawaai binnen te krijgen. Een frisse neus halen. Groene, gezonde en
vriendelijke straten. Mooi uitzicht. Uitnodigende plekken voor iedereen en om de hoek. Buiten zijn, in
de stad. Voor de kwaliteit van de leefomgeving maken de dagelijkse dingen het verschil.
De druk op de leefomgeving rondom de Abram van Rijckevorselweg is groot. De weg heeft een negatieve
invloed op de openbare ruimte, omliggende buurten en toeleidende straten. Deze druk neemt verder toe
door de nieuwe Oeververbinding en de verdichting van Alexander tot Zuidplein.
Kralingen aan de Maas is een initiatief van bewoners en lokale organisaties. Samen streven zij naar
verbetering van de leefomgeving. Rond de Abram van Rijckevorselweg. In omliggende buurten. En in
Rotterdam als geheel.
De initiatiefnemers roepen de gemeente Rotterdam op:
1) Neem op korte termijn verbetermaatregelen.
2) Maak een plan voor structurele verbetering van de Abram van Rijckevorselweg & Omgeving.
3) Zorg dat de nieuwe Oeververbinding de leefomgeving van alle Rotterdammers verbetert.
4) Kies voor Goede Groei: Verdichting + Bereikbaarheid + Leefomgeving.
1) De leefomgeving rondom de Abram van Rijckevorselweg vraagt urgent om actie
Maak van de Honingerdijk-Oostzeedijk een buurtstraat in plaats van een racebaan. Verlaag de snelheid
op de Abram van Rijckevorselweg voor Woonwijk Leonidas. Pak de overlast aan op de Oude Plantage.
Stuur nu bij in de lopende gebiedsontwikkelingen van Excelsior, de campus en Brainpark 1. Zorg dat zij
hun plot overstijgen en identiteitsdragers worden voor Rotterdam Oost. Visitekaartjes voor de stad.
2) Maak een plan voor de Abram van Rijckevorsel & Omgeving. Wacht hiermee niet op de
nieuwe Oeververbinding en het verstedelijkingsprogramma A tot Z
Met én zonder Oeververbinding en A tot Z. Het op polderpeil leggen van de Abram van Rijckevorselweg
is een sleutelproject. De groene en blauwe netwerken van de regio worden aan elkaar geknoopt. De
omliggende buurten worden verbonden. De identiteit van Rotterdam Oost krijgt een impuls.
3) Nieuwe Oeververbinding: Ja graag. Verslechtering leefomgeving: Nee dank u
De nieuwe Oeververbinding mag voor de Rotterdammers niet leiden tot een slechtere leefomgeving.
Inpassing van de nieuwe Oeververbinding moet juist leiden tot een kwaliteitsimpuls voor omliggende
buurten. Geluid, lucht, verkeersdruk, verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid moeten verbeteren.
4) Goede Groei is een keuze
Niet bijsturen maakt de problemen groter: Rotterdam Oost, waar de weg de wijk is, en alle gebouwen
potdicht zijn tegen geluidsoverlast en slechte lucht. De oplossing combineert verdichten, bereikbaarheid
vergroten én verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat leidt tot een herontdekt stadsdeel en
nieuwe bestemmingen met grote waarde voor de hele stad: Goede Groei!
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