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In oktober 2019 is door de wethouder de
eerste paal van Noordelijk Niertje geslagen.
De oplevering van de eerste woningen wordt
begin 2021 verwacht. Naast de bouw van de
54 nieuwe woningen vindt herinrichting van
de buitenruimte plaats. Om inzicht te geven in
en meningen op te halen over dit Voorlopig
Ontwerp van de buitenruimte nodigen wij u
graag uit op de inloopinformatieavond.

De buitenruimte wordt, volgens de huidige
inzichten, vanaf eind 2020/begin 2021 gefaseerd
uitgevoerd. Op de inloopinformatieavond worden
verschillende onderwerpen toegelicht. U kunt uw
vragen rechtreeks aan de aanwezige
deskundigen stellen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Spelen
- Groen
- Verkeer (incl. parkeren)
- Beheer (m.n. groen)

Locatie: Golfclub Kralingen, Kralingseweg 200,
3062 CG Rotterdam

Datum: 12 februari 2020
Tijd: 18:30 – 20.30 uur

Programma
U kunt op elk moment tussen 18:30 – 20:30 uur
langskomen om uw vragen te stellen, tekeningen
in te zien en reacties achter te laten. Van 20:00 –
20:20 uur vindt een korte samenvatting plaats.
De deskundigen geven een korte toelichting op
de discussies en vragen die gedurende de avond
over de verschillende deelonderwerpen zijn
gesteld.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet per se
nodig, maar om een indruk te krijgen van het
aantal deelnemers stellen wij het op prijs als u
vooraf via noordelijkniertje@rotterdam.nl
aangeeft of u wel of niet aanwezig zult zijn. Wij
hopen u op 12 februari welkom te kunnen heten.

Inloopinformatieavond Voorlopig Ontwerp
buitenruimte NN Kralingen (Noordelijk Niertje)
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Voorlopig Ontwerp online
Naast de mogelijkheid het Voorlopig Ontwerp op
de inloopinformatieavond in te zien, is het
Voorlopig Ontwerp ook van woensdag 5 februari
tot en met woensdag 19 februari 2020 op de
projectwebsite te vinden.

Reacties
Mocht u een reactie op het Voorlopig Ontwerp
willen geven, dan zijn daarvoor twee
mogelijkheden:

1) tijdens de avond kunnen reacties worden
aangeleverd;

2) tot en met woensdag 19 februari het
reactieformulier invullen op de
projectwebsite.

Hoe verder?
Alle reacties van de bewoners, zowel van de
inloopinformatieavond als reacties via de
projectwebsite, worden verzameld. De reacties
worden in een notitie verzameld en gedeeld met
de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Die
zal vervolgens een advies uitbrengen over het
Voorlopig Ontwerp. Daarnaast zijn reacties van
betrokken partijen (nutsbedrijven, politie, etc.)
opgevraagd. De reacties van de bewoners en de
betrokken partijen, samen met het advies van de
gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, worden
gebruikt om een Definitief Ontwerp op te stellen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de projectwebsite:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noordelijk-
niertje/

U kunt ook mailen of bellen met Sjoerd Ennenga,
noordelijkniertje@rotterdam.nl of 06 – 53802828.


