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opening
De voorzitter Margreet Hovenkamp opent de vergadering en stelt vast dat deze vergadering conform
de wettelijke en statutaire eisen werd opgeroepen. Aanwezig zijn twaalf leden en zeven niet-leden. Er
is op toegezien dat uitsluitend de leden kunnen stemmen door middel van een aan hen uitgereikt
papier.

Voorstel wijziging statuten.
Ter vergadering ligt een door het bestuur opgemaakt ontwerp van de akte van statutenwijziging, een
en ander conform het besluit van de algemene ledenvergadering van 12 mei 2014: 'De voorzitter 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'.

De voorzitter loopt de conceptstatuten artikelsgewijs door en geeft toelichting bij de wijzigingen.
De conceptstatuten worden in stemming gebracht, de aanwezige stemgerechtigden (12 personen)
stemmen unaniem voor de wijziging. Het voorstel is hiermee aangenomen. De vergadering machtigt
voorzitter en secretaris zorg te dragen voor afhandeling van de statutenwijziging bij de notaris.
Workshops InHillegersberg – presentatie door Sander Vroegindeweij
De Community InHilleghersberg heeft een belangrijk doel: activiteiten ontplooien in de wijken om de
betrokkenheid bij alles wat er gebeurt te vergroten, en zodoende de interactie te bevorderen. Eén van
de middelen is het organiseren van workshops: uitgaande van een bepaald thema (bv. veiligheid,
funderingen) wordt er geschoold in het gebruik van social media. De gebiedscommissie heeft deze
activiteiten gesubsidieerd.

Grondwaterproblematiek
Sieb de Jong, lid van de commissie grondwater (Oud-Hillegersberg) geeft een helder overzicht van de
analyse van de grondwaterproblematiek n Oud-Hillegersberg (lage grondwaterstand) en
Molenlaankwartier (hoge grondwaterstand). De commissie is zeer actief in het opsporen van de
problemen en het onderhandelen met de gemeente Rotterdam over maatregelen. Onder meer de
aanleg van nieuw riolering kan de problemen helpen verminderen.

A13 / A16
Paul Scheublin, woordvoerder van het Platform A13/A16, geeft een toelichting op de laatste stand van
zaken bij Rijkswaterstaat (RWST) en van de recente ontwikkelingen in het overleg. Hij geeft een
overzicht van de stand van zaken tot nu toe, met name de afhandeling van de bijdragen in de diverse

gebiedstafels. RWST is enigszins achter met het verwerken. Toch heeft Paul een primeur: het
schetsontwerp van het Recreatieschap Rottemeren. Dit plan wordt binnenkort besproken. Er zijn
belangrijke aandachtspunten: met name de hellingen vlak na de uitgang bij de Rotte 'zijn
verschrikkelijk', veel te stijl, niet te begaan. De fietsroutes in het algemeen zijn onaanvaardbaar.
Milieudefensie gaat zich bemoeien met de effecten op het milieu. De Stadsregio heeft wel
voorwaarden gesteld: er mag geen verslechtering van het milieu plaatsvinden. Zoals er nu gebouwd
gaat worden (tunnel op maaiveldhoogte) hoeft er niet gegraven te worden, en is er alleen bij de ingang
en uitgang zorg voor grondwater- beïnvloeding. Overigens zijn aannemers uitgenodigd om te kijken
wat er met gelijkblijvend budget mogelijk is ten aanzien van de diepte van de tunnel; wellicht kan er
dieper worden aangelegd.
Zoals het er nu naar uitziet zou er in 2017 begonnen kunnen worden met de aanleg, en zou de weg in
2021 klaar zijn.
De voorzitter bedankt alle inleiders en sluit de vergadering. De aanwezigen praten nog verder na met
een drankje en een hapje.
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