concept - notulen van de Algemene Ledenvergadering van de
Bewonersorganisatie Molenlaankwartier
op 12 mei 2014
aanwezig:
Margreet Hovenkamp (voorzitter), Renger Rijkels (penningmeester), Maria Kuster (secretaris),
Ingrid Douwes (bestuurslid), Jaap Cuperus (bestuurslid)
aspirant bestuursleden Lex Bruns, Sander Vroegindeweij (7)
Mandy van Houte, Dennis Mark (redactie InHillegersberg) (2)
gasten:

Mw. Mr. Linda Molenaar (gebiedsdirecteur), Mw. Daisy Nilwik (gebiedsmanager), Dhr. Jacco
de Hoog (voorzitter gebiedscommissie), Dhr. Henk Kamps (vice-voorzitter
gebiedscommissie), Dhr. Jan Pierweijer (lid gebiedscommissie namens Bewoners!
Hillegersberg-Schiebroek), Mw. Agnes van Zoelen namens het Hoogheemraadschap (6)

leden en niet-leden: ca. 90 personen
presentielijst ingevuld door:
leden:

Dhr. Alkemade, Dhr. Apon, Dhr./Mw. Bezemer, Dhr. van Blitterswijk, Dhr. de Boorder,
Mw. de Boorder, Mw. Bruijs, Mw. Carnas, Dhr./Mw. Cramer, Dhr. Drieduite,
Dhr./Mw. Emanuel, Mw. van Halteren, Dhr./Mw. van Herpen, Dhr. Hoffman, Mw. Hoffman,
Dhr. Janssen, Mw. Janssen, Mw. de Jong, Dhr./Mw. van Kleef, Dhr./Mw. Klinge,
Dhr./Mw. Kouwenhoven, Dhr. Krul, Dhr./Mw. van Marle, Dhr. Punt, Dhr. Reuder, Mw. van
Rijn, Dhr./Mw. Rook, Dhr. Smits, Dhr. Smorenburg, Dhr. Stadhouders, Dhr./Mw. Steyerberg,
Mw. van Straaten, Dhr. Streefkerk, Dhr. Vasbinder, Mw. de Vicq, Dhr. van Vliet,
Dhr./Mw. van der Vorm, Dhr. Willemsen, Mw. Wurzer, Mw. Zaal, Dhr. Zeilmaker (41)

gasten:

Mw. Beerling, Dhr./Mw. de Boer, Dhr. Buitenhuis, Mw. van Calcar, Mw. Dekking,
Dhr./Mw. Heetman, Dhr./Mw. van Heijningen, Dhr. Helleman, Dhr./Mw. Holstvogel,
Dhr./Mw. Kroes, Dhr. van der Kroon, Mw. Kruijt, Dhr. Logtenberg, Dhr. Lohoff,
Mw. Stefanovic, Dhr. Straetemans, Mw. Timmers, Dhr. van Vrouwerff(18)

vier personen uit postcode 3054 (Oud-Hillegersberg-110 morgen), één uit 3247 (Dirksland), één uit 3068
(Ommoord), één uit 3052 (Schiebroek). De overige aanwezigen wonen in het gebied met postcode 3055.
_____________________________________________________________________________________
agenda:
19:30 uur huishoudelijk gedeelte
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2013 - vaststelling
Bestuurssamenstelling:




5.
6.

De heer Theo Strauss is naar Frankrijk verhuisd, en is daarom in februari 2014 uit het bestuur
getreden.
De heer Renger Rijkels is aan het einde van zijn tweede termijn. Hij heeft besloten zich niet meer
verkiesbaar te stellen.
Het bestuur heeft drie mensen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur: mevrouw Ragnhild
Smeets, de heer Lex Bruns en de heer Sander Vroegindeweij. Bij deze het voorstel hen te benoemen
als bestuurslid.

Bespreking Jaarverslag 2013 – goedkeuring jaarverslag 2013
Bespreking Financieel jaarverslag 2013




toelichting door de penningmeester Renger Rijkels
verslag van de kascontrolecommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de
kascontrolecommissie voor het jaar 2014
goedkeuring financieel jaarverslag 2013
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7.
8.

Begroting 2014 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2014.
Rondvraag

20:00 inhoudelijk gedeelte
20:00

Kennismaking met Mw. Mr. Linda Molenaar, gebiedsdirecteur voor Hillegersberg-Schiebroek
uitleg over de gebiedscommissie

20:30

Nieuwe koers Bewonersorganisatie Molenlaankwartier-Community InHillegersberg
toelichting en besluit

21:00

Planontwikkeling A13/A16
toelichting door Sasa Jankovic van Rijkswaterstaat en Gert Wit van het Recreatieschap Rottemeren

21:30 Vragenronde A13/A16
______________________________________________________________________________________

huishoudelijk gedeelte
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij verontschuldigt het bestuurslid Pieter
van den Eijnden, die verhinderd is.
2. Vaststellen agenda
De conceptagenda wordt accoord bevonden.
3. Concept-notulen van de Algemene ledenvergadering van 23 april 2013
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en aldus vastgesteld.
4. Samenstelling bestuur en commissies
 Dhr. Theo Strauss is in februari naar Frankrijk verhuisd, en is om die reden uit het bestuur getreden.
Dhr. Pieter van den Eijnden heeft het afgelopen jaar de helpende hand geboden en is toen vicevoorzitter geworden, nadat hij daarvoor al zes jaar voorzitter was. Hij heeft besloten nu definitief uit
het bestuur te treden. Dhr. Renger Rijkels is aan het eind van de tweede termijn, en zal stoppen als
bestuurslid. De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn inzet als penningmeester gedurende de
afgelopen jaren.
 De vergadering stemt in met het voorstel Mw. Ragnhild Smeets en de heren Lex Bruns en Sander
Vroegindeweij te benoemen als bestuurslid. Ragnhild volgt Renger op als penningmeester.
5. Jaarverslag 2013
Het jaarverslag 2013 roept geen vragen op en wordt goedgekeurd.
6a. Financieel jaarverslag 2012 - toelichting door de penningmeester Renger Rijkels
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2013.
Het aantal leden is ook in 2013 teruggelopen, vanaf 2010 is deze lijn zichtbaar. Mogelijke oorzaken: ons
magazine is in 2013 niet uitgekomen en de samenstelling van de bewonersgroep verandert sterk. Daardoor
zijn de inkomsten lager geweest. De rentebaten hebben dat nog enigszins goed gemaakt. De uitgaven
worden voor een groot deel gevormd door de kosten die met de nieuwe koers van de bewonersorganisatie
samenhingen, met name de kosten van de communicatie. Vorig jaar is de ALV accoord gegaan met een
bedrag van € 25.000 uit de reserve om deze koerswijziging in gang te zetten. Dat is met een nagenoeg
dekkende begroting gelukt.
Dhr. Reuder vraagt of de nieuwe aanpak respons gekregen heeft. Margreet en Jaap bevestigen dat: er zijn
500 vaste bezoekers van het internet per week. Margreet wil later in de agenda hier op terugkomen.
6b. Verslag van de kascontrolecommissie, decharge van het bestuur
De kascommissie, bestaande uit de heren E. van Schendel, A. Hollekamp en F. van der Harst heeft de
financiën in goede orde bevonden, onder meer aan de hand van een uitgebreide controle van inkomsten en
uitgaven, en verleent de penningmeester en het bestuur decharge. Zij hebben dit schriftelijk aan de
Algemene Ledenvergadering laten weten.
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6c. Goedkeuring Financiële jaarverslag 2013
Het financiële jaarverslag 2013 wordt gekoppeld aan de bespreking van de begroting 2014.
7. Begroting 2014 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2014
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2014. Met name de uitgave voor het magazine is
fors hoger dan vorig jaar, dat levert een tekort op de begroting van € 7.000,00. Hij stelt voor om dat uit de
reserve huisvesting te halen. Het beleid is om met dit blad de oude manier te verbinden met de moderne
middelen, ook vanuit de wetenschap dat een aantal mensen (vooral de ouderen) niet over een computer
beschikt. Door een van de bewoners wordt de wens geuit dat er in het blad ook aandacht aan OudHillegersberg besteed wordt.
De vraag wordt gesteld waarom de bezorgkosten zo hoog zijn. Het bestuur heeft zich voorgenomen om in
het komende jaar naar andere vormen van bezorgen te zoeken. Ingrid antwoordt dat het ook om
bezorgkosten van andere informatie gaat (acceptgirokaarten, uitnodigingen vergaderingen etc.).
Dhr. van Blitterswijk merkt op dat er sprake is van wanverhouding in de twee opgenomen reserves: de
huisvestingskosten te hoog, de juridische en andere advieskosten te laag.
Dhr. Reuder vraagt of de nieuwe aanpak aan het eind van het jaar geëvalueerd gaat worden. De voorzitter
antwoordt dat dat zeker het geval is. Wat betreft de mediacijfers hebben we elke maand een evaluatie. En
ook vraagt hij of de kosten voor het magazine een permanent karakter dragen, en of de dekking dan wel
voldoende gewaarborgd is. Renger antwoord dat het bestuur de komende maanden ook naar andere
vormen van financiering gaat zoeken, bijvoorbeeld in de vorm van advertenties. Het investeren tot nu toe
was stap 1, nu volgen stappen 2 en volgende. We gaan uit van de bedoeling dat alles kostendekkend is.
Renger stelt voor om te schuiven in de reserveringen: € 10.000 van huisvesting naar juridische en
advieskosten, en bovendien om € 7.000 uit de reserve huisvesting over te hevelen naar de begroting 2014,
om zodoende het aangegeven tekort te dekken. De vergadering gaat accoord, waarmee het financiële
jaarverslag 2013 en de begroting 2014 zijn goedgekeurd.
Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 2014 niet te verhogen, deze blijft dus € 20,00. Dit
wordt door de vergadering aangenomen.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

20:00 uur Inhoudelijk gedeelte
20:00 Kennismaking met Mw. Mr. Linda Molenaar, gebiedsdirecteur voor HillegersbergSchiebroek / uitleg over de gebiedscommissie
Maria kondigt de nieuwe gebiedsdirecteur mevrouw Linda Molenaar aan. Zij is al min of meer bekend uit het
interview op onze site InHillegersberg. Mw. Molenaar stelt zich voor en vertelt dat zij hiervoor
deelgemeentesecretaris in Kralingen Crooswijk was. Zij was de laatste jaren binnen de gemeente Rotterdam
vooral verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe structuur die nodig werd bij het opheffen van
de deelgemeente en de nieuwe gebiedsstructuur. Ze heeft dus een enorme ervaring, die ze in de huidige
nieuwe functie goed kan inzetten.
Ze licht de veranderingen in het bestuursmodel toe: met de deelgemeente is de eigen begroting voor het
gebied verdwenen, en ook het politieke bestel, dus geen dualisme meer. Er is één stadsbestuur, de
gebiedscommissie is het verlengstuk van de burgemeester, van het college van B&W en van de
gemeenteraad.
Zij spreekt haar bewondering uit voor het feit dat er in Hillegersberg bij de verkiezingen voor de
gebiedscommissie een opkomstpercentage van 57% was. Ze merkt op dat het uniek is dat het de bewoners,
in ons geval de lijst Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek gelukt is om met twee zetels in de commissie te
komen. In heel Rotterdam is dat verder nauwelijks gelukt.
Mw. Molenaar sluit aan op ons uitgangspunt om in de wijk vooral ook een verbindende taak te hebben. Ook
zij ziet dat als een belangrijke taak: verbinden binnen de commissie, tussen commissie en ambtenaren, en
ook de bewoners daarbij te betrekken. Voor bewonersinitiatieven is een budget beschikbaar (ca. € 600.000),
waarover de gebiedscommissie kan beschikken.
Een belangrijke taak van de gebiedscommissie is het opstellen van het gebiedsplan 2015 e.v. Het gaat
daarin om wijkwelzijn, veiligheid en goed beheer van de buitenruimte. De commissie heeft daarnaast de taak
participatie te organiseren en te stimuleren en ook om bewonersinitiatieven te stimuleren en faciliteren.
De gebiedscommissie heeft (met uitzondering ten aanzien van bewonersinitiatieven) geen
beslissingsbevoegdheid, zij geeft een gekwalificeerd advies aan de gemeente Rotterdam. Het is ook
mogelijk dat er bij overkoepelende problemen (bijvoorbeeld de funderingsproblematiek) samenwerking wordt
gezocht met andere gebiedscommissies uit de stad.
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Naast de gebiedsdirecteur is er een gebiedsmanager. Voor ons is dat Daisy Nilwik, vanavond ook aanwezig.
Vanuit de aanwezigen wordt een aantal vragen gesteld:
 Hoe zijn de gebiedsdirecteur en de gebiedscommissie te bereiken? Er is het algemene nummer
14010 (overigens op dit moment zeer slecht te bereiken, daar wordt aan gewerkt).
 Hoe vaak komt de gebiedscommissie bij elkaar? Eenmaal per maand is er een openbare
vergadering in het gebiedskantoor aan de Argonautenweg.
 Hoe kunne we toegang krijgen tot de gebiedscommissie? Dat kan via de Bewonersorganisatie, of
direct via de commissieleden.
 Hoe komt de besluitvorming tot stand bij bijvoorbeeld bouwprojecten? De bevoegdheid ligt bij de
gemeente, maar in dergelijke gevallen geeft de gebiedscommissie een gekwalificeerd advies.
Hetzelfde geldt voor het typisch Hillegersbergse probleem van de verzakking. Henk Kamps merkt op
dat er sprake is van een gemeentelijk plan (en daarmee een verplichting) voor onderhoud
buitenruimte.
Maria bedankt Mw. Molenaar. Zij neemt tevens de gelegenheid om de bewoners te bedanken voor het grote
enthousiasme waarmee de lijst Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek ontvangen is, uitgedrukt in het grote
aantal stemmen. Na de oprichting van BewonersHis in november 2013 is de groep gecontinueerd. Er is
maandelijks overleg (HIS Bewoners!-overleg), de groep bestaat uit de twee commissieleden, de kandidaten
op de lijst Bewoners!Hillegersberg-Schiebroek en van alle zes de BWO's een vertegenwoordiging.
Maria kondigt aan dat een dezer dagen op onze site een interview met Daisy Nilwik komt, waarin tevens een
overzicht wordt opgenomen met wie wie is, en hoe iedereen waarvoor te bereiken is.
Een van de aanwezigen besluit dit agendapunt met de opmerking dat het er in het Molenlaankwartier ook in
dit opzicht springlevend aan toe gaat.

20:30

Nieuwe koers Bewonersorganisatie Molenlaankwartier-Community InHillegersberg
toelichting en besluit
Margreet licht toe wat er het afgelopen jaar is gebeurd met het opzetten van een nieuwe koers, zoals deze in
de vorige ALV is gepresenteerd. De volgende uitgangspunten zijn uitgewerkt:
 een platform bieden voor en door bewoners
 focus op de leefbaarheid en het leefklimaat in de wijk; het gaat daarbij om leefkwaliteit en om het
accent op een positieve beeldvorming
 het verbinden van mensen en hun eigen activiteiten en oom door middel van activiteiten
 de community als een onderdeel van het gezicht van de wijk.
 de middelen die daarbij gebruikt worden: inernet, twitter, facebook en ca. vier maar per jaar een
magazine.
Er is een positieve respons, bijvoorbeeld op twitter zijn er nu al meer dan 500 volgers, terwijl we na de start
vorig jaar zomer nog geen jaar bezig zijn.
Het is nu tijd om de twee structuren (het bestuur van de Bewonersorganisatie en de redactie van
InHillegersberg) in elkaar te schuiven en over te gaan naar de Community InHillegersberg. Hieronder komen
vier pijlers:
1.
2.
3.
4.

belangenbehartiging
bewoners
activiteitenkalender
ondernemers en winkeliers

Het bestuur wordt dan:
voorzitter (Margreet Hovernkamp)
secretaris (Maria Kuster)
penningmeester (Ragnhild Smeets)
bestuurverantwoordelijke(n) pijler belangenbehartiging (Ingrid Douwes, Maria Kuster)
bestuurverantwoordelijke(n) pijler bewoners (nog niet ingevuld)
bestuurverantwoordelijke(n) pijler activiteitenkalender (Sander Vroegindewij, Jaap Cuperus)
bestuurverantwoordelijke(n) pijler ondernemers en winkeliers (Lex Bruns)
Vanuit de vergadering worden de volgende vragen gesteld:
 Het gaat toch om het wijkbehoud? Hoe verhoudt zich dat tot het begrip community?
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Waarom een engelse term, een vaag begrip als community? Als voorbeeld noemt deze bewoner het
aanplanten van jonge bomen en het vervolgens verwaarlozen van het vervolg op de aanplant. Er
moet soms stevig en vasthoudend worden gecommuniceerd met betrokken ambtenaren. Is de
community dan niet te 'aardig' en te vrijblijvend? Margreet antwoordt dat het hoe dan ook om
belangen blijft gaan, om de leefkwaliteit.
Komt er ook samenwerking met andere verenigingen, bijvoorbeeld de Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud? Kan er dan soms ook sprake zijn van conflicterende belangen?
Ouderen hebben weinig met het digitale. Maar zij willen wel betrokken zijn bij het wijkgebeuren.
Als het om eigen activiteiten gaat, van welke thema's wordt er dan uitgegaan? Het is daarbij
belangrijk uit te gaan van de behoefte vanuit de wijk. Margreet antwoordt dat er tot nu toe veel
aandacht is geschonken aan de activiteiten van anderen binnen de wijk, er is een platform geboden
voor bestaande activiteiten met de bedoeling deze zichtbaar te maken. Eigen activiteiten moeten
nog ontwikkeld worden, er wordt daarbij gedacht aan het organiseren van borrels, of ontmoetingen
voor de ouderen in de wijk. Een van de bewoners noemt als voorbeeld van een geslaagde activiteit
het jaarlijkse koningsfeest op de Breedveldsingel.
Als belangrijkste wijkbelang komt de veiligheid aan de orde, mede naar aanleiding van recente
inbraken op de Villeneuvesingel. Oplossing zou kunnen zijn dat de politie structureel om legitimatie
vraagt; of het engels/Amerikaanse model van neighbourwatch. Iets dergelijks gebeurt al in de vorm
van buurt whatsapp groepen, of via burenoplettendheid, zoals een bewoonster van de
Breedveldsingel uit eigen ervaring vertelt. Goede straatverlichting is daarbij belangrijk. Over het
algemeen reageert 14010 daar zeer adequaat op.

Margreet vat de afgelopen presentatie en de discussie samen in de vraag of de vergadering accoord kan
gaan met de voorgenomen wijziging van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier in Community
InHillegersberg. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Er zal een vervolg komen in de vorm
van statutenwijziging.

21:00 Planontwikkeling A13/A1 - toelichting door Sasa Jankovic van Rijkswaterstaat
Ingrid verontschuldigt Gert Wit en introduceert Sasa Jankovic, die namens Rijkswaterstaat een toelichting
komt geven over de plannen en de huidige stand van zaken ten aanzien van de A13 / A16. Ingrid geeft nog
wat achtergrondinformatie:




het deel A13 /A 16 dat onze wijk beslaat valt uiteen in vier delen: het Terbregseveld, het Lage
Bergse Bos, 110-Morgen, Schiebroek
Elk gebied heeft in het overleg zijn eigen gebiedstafel, voor ons is dat het Lage Bergse Bos, Ingrid
Douwes en Pieter van den Eijnden zijn daar onze vertegenwoordigers. Onze gebiedstafel heeft
tijdens drie sessies in 2014 tot nu toe een verrassende en verfrissende inbreng gehad.
Het Lage Bergse Bos is een lastig project: Hillegersberg is een soort soepbord, het ligt lager dan de
omringende infrastructuur.

Sasa Jankovic houdt zijn verhaal een de hand van een presentatie, die ons zal worden toegestuurd, zodat
wij deze op de website kunnen zetten. Bovendien is er ter informatie vanavond een maquette aanwezig,
dezelfde die in de gebiedstafelavonden is gebruikt om ideeën te ontwikkelen en uit te proberen. Hij
constateert dat deze avonden zeer bruikbare en realistische ideeën hebben opgeleverd. De geopperde
ideeën op een rijtje:
 behoud zoveel mogelijk de huidige waterpartij
 de molenstompen moeten blijven, en zelfs meer aandacht krijgen, dat geldt ook voor de molengang
 de huidige BBQ plaats verplaatsen naar de achterkant, dat lost tevens de overlast op die het nu
heeft
 huidige horeca moet blijven, het moet voor nieuwe ondernemers aantrekkelijk worden iets nieuws op
te zetten
 het moet een bos blijven, en niet een saai, keurig park worden
 zoveel mogelijk een flauw talud, bij steile taluds een goede functie bedenken (bv. klimwanden)
 voldoende mogelijkheid voor een speelgelegenheid, voor rust, voor waterrecreatie
 plaats de technische gebouwen (er komen er twee) aan de uiteinden van het bos.

Sasa Jankovic legt uit dat er in het ontwerptracé vier opgaven liggen:
1. het gaat om een landtunnel op het land
2. er is een complexe aanlegfase
3. het gaat om de inrichting van het gebied
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4. het gaat om de routes voor met name langzaam verkeer binnen het gebied

Er komt een aantal zaken samen: er is sprake van intrinsieke processen; het gaat om lucht en geluid; er is
de ambitie van het recreatieschap Rottemeren; en waterbeheer speelt een belangrijke rol. Er is een
verplichting de ecologische verbindingen goed op elkaar te laten aansluiten
Belangrijke bespreekpunten zijn het langzame verkeer, de toegankelijkheid voor minder validen, de routering
van het bouwverkeer. Wat betreft de aanlegfase: op een van de tekeningen is duidelijk te zien dat er tijdens
deze fase geen bouwverkeer door de wijk gaat, dus ook niet over de Molenlaan. Aldus de toelichting van
Sasa Jankovic.
De bouwfase is gepland voor 2017-2021. Er is nog geen aannemer bekend, dus ook niet waar het werk
begonnen gaat worden.
De plannen die er nu liggen worden verder ontwikkeld. Het ontwerp wordt in september als tussenstand
aangeboden aan de gebiedstafels. In oktober/november zal het definitieve ontwerp-tracéplan worden
gepresenteerd.
Tot 16 mei kan iedereen via een daartoe opgezette website opmerkingen en wensen doorgeven.
Rijkswaterstaat heeft zich ertoe verplicht dat alle meldingen onderbouwd zullen worden beantwoord.
21:30
















Vragenronde A13/A16
Is er wel genoeg aandacht voor de flora en fauna, met name in de bouwfase zou er nestgelegenheid
gecreëerd moeten worden voor de ijsvogels die in het gebied huizen
Is er genoeg gestudeerd op de mogelijkheid de weg verder van de bebouwde kom aan te leggen?
Antwoord: dat zou betekenen dat er een grote bocht in het tracé zou moeten komen, dat is te duur,
geeft onnodige reistijd, en de verhouding tussen het Lage Bergse Bos en het Hoge Bergse Bos zou
er niet beter op worden.
Wat gaat er met de ecologische structuren gebeuren, bijvoorbeeld met de vleermuizen? Antwoord:
alles ten zuiden van het tracé zal blijven behouden, de groenstructuur wordt niet aangetast.
Is het misschien toch nog mogelijk de tunnelbak zo diep mogelijk aan te leggen? Antwoord:
helemaal onder de grond is te prijzig. Toch is het denkbaar dat de gekozen aannemer met dezelfde
kosten maar met nieuwere middelen de zaak toch nog naar beneden kan krijgen. Bij Rijkswaterstaat
wordt uitgegaan van 7 meter hoogte als worst case.
Hoe breed wordt de weg? Twee maal tweebaans met een vluchtstrook over een lengte van 2 km.
Hoe zit het met het probleem van de luchtvervuiling langs het tracé, en vooral het gedeelte bij de
Vlinderstrik? Antwoord: met alle uitkomsten van metingen valt het tracé onder de toegestane
normering. De vuile lucht wordt afgezogen aan de uiteinden van de tunnel, daar zou men dan ook
beter niet kunnen wonen. De sportvelden bij de Vlinderstrik vormen dus wel een probleem. Dat zal
nog nader worden onderzocht. Overigens valt het hele tracé onder het project normering/sanering
luchtkwaliteit.
Waarom wordt ervan uitgegaan dat alle auto's per se via onze regio naar hun bestemming moeten?
Antwoord: de economische infrastructuur van Rotterdam en omstreken speelt in deze een
belangrijke rol. De ruit van Rotterdam is daarin essentieel, en moet worden ontlast. Er moet een
betere spreiding komen met name op de A20 en de A13.
Kan het zijn dat met de aanleg van de Blankenburgtunnel alle problemen zullen zijn opgelost, zodat
de A13 / A16 niet meer nodig is? Antwoord: in het ontwerp van beide wegen is de relatie tussen
beide project van het begin af aan leidend geweest.
Het lijkt dat er heel veel experimentele aspecten aan deze bouw zitten. Is er ergens in Nederland al
ervaring met dergelijke projecten? Antwoord: nee, dat komt voornamelijk door de specifieke
problemen met de grond in dit gebied, De situatie vereist een eigen toegesneden oplossing.
Hoe zit het met de geluidsoverlast tussen de plaats waar de weg bij de Rotte omhoog komt tot aan
de eerste molen? Antwoord: er komen waterwerende wanden, waaraan een geluidswerend element
aan is toegevoegd. Het gaat hier om bovenwettelijke maatregelen.
Hoe zit het met de financiering, kan er nog op beknibbeld worden tijdens de uitvoering of tijdens het
proces? Antwoord: Het budget zal volledig aan de bouw worden besteed, het rijk staat garant.

Ingrid sluit dit agendapunt af met een korte samenvatting
_____________________________________________________________________________________
De voorzitter sluit om ca. 22:00 de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om nog een glaasje te drinken.
verslag:
Maria Kuster
secretaris Bewonersorganisatie Molenlaankwartier
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