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, Impact Afstemgroep,
Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Stichting GroenWaarde, Stichting Kinderopvang Kralingen,
Stichting Oude Plantage, Stichting Super-Actief, Stichting Trompenburg Tuinen & 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
uitnodigende straten. Mooi uitzicht. Een rondje hardlopen. Voorzieningen om de hoek. Buiten zijn, in
de stad. Voor de kwaliteit van de leefomgeving maken de dagelijkse dingen het verschil.
Rondom de Abram van Rijckevorselweg staat de leefomgeving onder druk. Autoverkeer domineert de
openbare ruimte en vormt barrières. Het verkeer heeft een negatieve invloed, zowel buiten als in huis.
Omliggende buurten functioneren als eilanden in de stad. Gebouwen staan met hun rug naar de straat.
Deze situatie lost zichzelf niet op. De druk op de leefomgeving neemt bovendien toe door actuele
gebiedsontwikkelingen, de nieuwe Oeververbinding en de verdichting van Alexander tot Zuidplein.
Wij zijn bewoners en lokale organisaties. Samen streven wij naar verbetering van onze leefomgeving:
Rond de Abram van Rijckevorselweg, in omliggende buurten en in Rotterdam als geheel.
Wij roepen de gemeente Rotterdam op
1) Neem op korte termijn verbetermaatregelen
Maak van de Honingerdijk-Oostzeedijk een buurtstraat in plaats van een racebaan. Kom afspraken na
met Woonwijk Leonidas, verlaag de snelheid op de Abram van Rijckevorselweg. Pak de overlast aan op
de parkeerplaatsen van de Oude Plantage.
2) Kies voor Goede Groei: Verdichting + Bereikbaarheid + Leefomgeving
Zorg dat actuele projecten bijdragen aan de leefomgeving. Stuur hierop, nu het nog kan in de
gebiedsontwikkelingen van Excelsior, de campus en Brainpark 1. Maak een waardesprong rondom de
Abram van Rijckevorselweg niet onmogelijk. Zoek synergie met partijen en creëer samenhang tussen
projecten. Laat ontwikkelingen hun plot overstijgen. Maak visitekaartjes voor de stad.
Waarborg dat de nieuwe Oeververbinding en de verdichting van ‘A tot Z’ in geen geval leiden tot een
slechtere leefomgeving. Zorg vervolgens dat deze ontwikkelingen een kwaliteitsimpuls geven aan
omliggende buurten. Organiseer samenhang tussen verdichting, bereikbaarheid én de leefomgeving.
Realiseer Goede Groei.
3) Maak een plan voor de Abram van Rijckevorsel & Omgeving
Met én zonder nieuwe Oeververbinding en ‘A tot Z’: Leg de Abram van Rijckevorselweg op de bodem
van de polder. Verknoop daarboven de groene en blauwe netwerken. Vergroot verblijfswaarde,
recreatiemogelijkheden, beeldkwaliteit, ecologie en biodiversiteit. En verbind omliggende buurten. Laat
doorgaand autoverkeer beter doorstromen. Vind nieuwe ruimte voor verdichting. Geef de identiteit van
ons stadsdeel een impuls. En voeg nieuwe bestemmingen toe aan de stad. Erken de Abram van
Rijckevorselweg & Omgeving als sleutelproject voor een betere leefomgeving: Goede Groei.
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