
	  

Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  I	  www.lusthofkwartier.nl	  I	  info@lusthofkwartier.nl	  I	  T	  06	  -‐	  511	  40	  996	  

	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rotterdam,	  13	  december	  2015	  

	  
	  
Geacht	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  en	  gezien	  het	  onderwerp	  meer	  in	  het	  bijzonder;	  
	  
Beste	  heer	  Aboutaleb,	  beste	  heer	  Eerdmans,	  beste	  heer	  de	  Jonge,	  beste	  heer	  Schneider,	  beste	  heer	  Visser,	  
	  
	  
	  
De	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  vraagt	  uw	  aandacht	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Assendelftplein:	  
een	  centrale	  open	  plek	  in	  het	  dicht	  bebouwde	  Lusthofkwartier	  die	  schreeuwt	  om	  vergroening	  en	  
herinrichting.	  	  
	  
Een	  van	  de	  ambities	  van	  het	  College	  is	  daadkrachtige	  gezinnen	  te	  behouden	  in	  de	  stad.	  Daartoe	  is	  onder	  
andere	  het	  programma	  ‘Kansrijke	  Wijken	  rond	  het	  Centrum’	  ontwikkeld,	  waarvan	  Kralingen-‐West	  er	  één	  is.	  
Uit	  de	  presentatie	  van	  dit	  programma	  concluderen	  wij	  dat	  o.a.	  de	  aandacht	  uit	  gaat	  naar	  drie	  speerpunten;	  
wonen,	  buiten	  &	  spelen	  en	  onderwijs.	  Het	  Lusthofkwartier	  is	  bij	  uitstek	  een	  gebied	  waarbinnen	  deze	  plannen	  
gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  Er	  is	  één	  nadeel:	  de	  buitenruimte	  voldoet	  bij	  lange	  na	  niet	  aan	  de	  norm.	  Dit	  
dicht	  bebouwde	  deel	  van	  de	  wijk	  Kralingen	  heeft	  geen	  stoepen	  en	  groene	  buitenruimte	  om	  veilig	  te	  kunnen	  
spelen	  of	  elkaar	  te	  ontmoeten.	  Noch	  is	  er	  een	  faciliteit	  waar	  overdekt	  gespeeld	  kan	  worden	  door	  de	  buurt.	  	  
	  
Afgelopen	  jaar	  is	  een	  aantal	  betrokken	  leden	  van	  de	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  gestart	  met	  het	  
ontwikkelen	  van	  verbeteringsplannen	  voor	  het	  Assendelftplein.	  Dit	  openbare	  speel-‐	  en	  sportplein	  is	  
marginaal	  ingericht	  en	  staat	  bekend	  om	  haar	  slechte	  sfeer	  en	  sociale	  onveiligheid.	  De	  projectgroep	  heeft	  
diverse	  activiteiten	  ontwikkeld	  om	  de	  meningen	  en	  wensen	  van	  buurtbewoners	  te	  inventariseren.	  Jong	  en	  
oud	  hebben	  tijdens	  een	  spelmiddag	  en	  in	  een	  interactieve	  workshop	  hun	  ongenoegen	  geuit	  over	  de	  huidige	  
status	  van	  het	  gebied	  én	  zelf	  ideeën	  aangedragen	  voor	  aanpassingen.	  Wij	  concluderen	  dat	  alle	  betrokkenen	  
een	  transformatie	  van	  het	  plein	  ambiëren.	  Bewoners	  willen	  geen	  onveilig	  en	  onverlicht	  plein	  bestaande	  uit	  
louter	  stoeptegels	  en	  hekken,	  zij	  willen	  een	  toegankelijk	  groen	  verblijfsgebied	  met	  aantrekkelijke	  faciliteiten	  
voor	  alle	  leeftijden.	  	  
	  
Op	  2	  november	  jl.	  heeft	  er	  onder	  aanvoering	  van	  de	  heer	  R.	  Geurts	  van	  het	  programma	  ‘Sterke	  Schouders’	  
een	  interessant	  gesprek	  plaatsgevonden	  met	  o.a.	  afgevaardigden	  van	  de	  diensten	  Stadsontwikkeling,	  
Onderwijshuisvesting,	  Sport	  &	  Welzijn.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  is	  gesproken	  over	  de	  beoogde	  nieuwe	  
gymzaal	  binnen	  het	  Lusthofkwartier	  en	  over	  het	  leegstaande	  schoolgebouw	  op	  het	  Assendelftplein.	  Wij	  
achten	  de	  locatie	  Assendelftplein	  geschikter	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  nieuwe	  gymzaal	  dan	  de	  
voorgenomen	  locatie	  aan	  de	  Adamshofstraat	  en	  hebben	  dat	  beargumenteerd	  in	  een	  zienswijze	  aan	  de	  
Gemeente	  Rotterdam	  d.d.	  1	  oktober.	  In	  ons	  voorgestelde	  plan	  om	  de	  gymzaal	  op	  het	  Assendelftplein	  te	  
bouwen	  uit	  is	  gegaan	  van	  sloop	  van	  het	  leegstaande	  schoolgebouw:	  op	  dat	  perceel	  met	  de	  juiste	  
bestemming	  zou	  dan	  een	  nieuw	  -‐in	  de	  omgeving	  passend-‐	  gebouw	  kunnen	  komen.	  Dat	  sport	  en	  spel	  
toegankelijk	  maakt	  voor	  zowel	  de	  scholen	  als	  voor	  de	  buurt	  (jong	  en	  oud).	  De	  Gemeente	  Rotterdam	  
investeert	  dan	  in	  het	  gebied	  en	  de	  bewoners	  zetten	  zich	  in	  voor	  een	  programmering	  en	  de	  buitenruimte.	  Zo	  
zou	  er	  een	  win-‐win-‐situatie	  ontstaan.	  
	  
In	  de	  schriftelijke	  reactie	  van	  de	  projectmanager	  Sport	  op	  dd	  16	  november	  geeft	  zij	  aan	  dat	  de	  locatie	  op	  het	  
schoolterrein	  aan	  de	  Adamshofstraat	  nog	  steeds	  de	  voorkeur	  geniet	  voor	  de	  bouw	  van	  de	  nieuwe	  gymzaal.	  
Dit	  is	  teleurstellend,	  maar	  was	  helaas	  geen	  verrassing.	  In	  eerdergenoemd	  gesprek	  gaf	  de	  duidelijk	  aanwezige	  
dienst	  Stadsontwikkeling	  (Vastgoed)	  aan	  dat	  een	  gymzaal	  -‐hoe	  passend	  of	  gewenst	  ook-‐	  geen	  optie	  is.	  De	  	  
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reden	  hiervoor	  betreft	  de	  dure	  bouwgrond.	  Hierover	  werd	  gezegd:	  na	  opzegging	  van	  het	  huurcontract	  door	  
de	  dienst	  Onderwijs,	  Jeugd	  en	  Gezin	  (over	  5	  jaar)	  behoort	  het	  niet	  meer	  tot	  de	  kernportefuille	  van	  de	  
gemeente.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  bestemming	  kan	  worden	  gewijzigd	  en	  de	  grond	  aan	  een	  ontwikkelaar	  kan	  	  
worden	  verkocht.	  Alle	  bebouwing	  op	  die	  locatie	  zou	  dan	  worden	  gesloopt,	  ook	  de	  huidige	  gymzaal	  die	  grenst	  
aan	  het	  oude	  schoolgebouw.	  	  
	  
Dit	  betreft	  een	  formeel	  standpunt	  binnen	  het	  huidige	  beleid,	  is	  ons	  gezegd,	  dat	  de	  ambtenaren	  uiteraard	  
netjes	  uitvoeren.	  Daarom	  wenden	  we	  ons	  nu	  met	  onze	  vragen	  tot	  u,	  de	  beleidsmakers.	  Als	  betrokken	  
Bewonersvereniging,	  en	  derhalve	  vertegenwoordiger	  voor	  de	  bewoners	  en	  ondernemers	  in	  dit	  gebied,	  
vragen	  wij	  ons	  af	  wat	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  werkelijk	  wil	  met	  deze	  plek?	  Wij	  zijn	  nieuwsgierig	  naar	  uw,	  
mogelijk	  nog	  te	  ontwikkelen,	  visie	  voor	  de	  (middel)lange	  termijn	  en	  gaan	  graag	  het	  gesprek	  aan	  om	  zo	  
betrokken	  te	  worden	  bij	  de	  visieontwikkeling.	  	  
	  
Op	  dit	  moment	  leven	  o.a.	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
-‐	  de	  dienst	  Onderwijshuisvesting	  kan	  niet	  concreet	  aangeven	  welke	  scholen	  er	  wanneer	  gebruik	  gaan	  maken	  
van	  het	  als	  wissellocatie	  gereserveerde	  schoolgebouw	  op	  het	  Assendelftplein.	  De	  Arentschool	  lijkt	  een	  
mogelijke	  gebruiker,	  toch	  ligt	  ook	  dit	  niet	  voor	  de	  hand:	  ik	  verwijs	  naar	  onze	  brief	  dd	  1	  oktober.	  Deze	  locatie	  
is	  al	  ruim	  10	  jaar	  als	  wissellocatie	  gebruikt	  wat	  heel	  ongunstig	  is	  voor	  de	  sociale	  cohesie	  in	  de	  buurt.	  	  
1)	  Wordt	  deze	  locatie	  nu	  voor	  de	  zekerheid	  gereserveerd	  of	  is	  er	  concrete	  behoefte?	  	  Zo	  ja,	  door	  welke	  
gebruiker(s)	  en	  wanneer	  wordt	  deze	  behoefte	  ingevuld?	  
2)	  Indien	  blijkt	  dat	  (tussentijds)	  geen	  concrete	  behoefte	  bestaat,	  welke	  mogelijkheden	  zijn	  er	  dan	  om	  dit	  
gebied	  versneld	  te	  herontwikkelen	  (sloop,	  herbestemmen)?	  
	  
-‐	  het	  kan	  niet	  zo	  zijn	  dat	  de	  (financiële)	  korte	  termijn	  belangen	  van	  de	  Gemeente	  leidend	  zijn.	  Desgevraagd	  
aan	  de	  dienst	  Sport	  is	  voor	  de	  nieuwe	  gymzaal	  de	  locatie	  op	  het	  Assendelftplein	  (dus	  i.p.v.	  het	  huidige	  
leegstaande	  schoolgebouw)	  voor	  de	  scholen	  die	  er	  gebruik	  van	  gaan	  maken	  net	  zo	  geschikt	  is	  als	  de	  beoogde	  
locatie	  aan	  de	  Adamshofstraat.	  	  
1)	  Bent	  u	  bereid	  de	  gedupeerde	  bewoners	  aan	  de	  Adamshofstraat	  financieel	  te	  compenseren	  als	  daar	  de	  
bouw	  doorgaat?	  Enkele	  panden	  krijgen	  immers	  een	  muur	  slechts	  5	  meter	  van	  hun	  achtergevel.	  
2)	  Indien	  de	  strategie	  van	  Stadsontwikkeling	  wordt	  doorgezet,	  is	  er	  binnen	  enkele	  jaren	  opnieuw	  een	  tekort	  
aan	  geschikte	  sportvoorzieningen	  in	  ons	  gebied.	  Hebt	  u	  hier	  rekening	  mee	  gehouden?	  Welke	  oplossing	  hebt	  
u	  daarin	  voorzien?	  
3)	  Weegt	  het	  belang	  van	  de	  dienst	  Vastgoed,	  de	  dienst	  Onderwijshuisvesting	  of	  de	  dienst	  Sport	  zwaarder	  in	  
deze	  casus?	  En	  waarom	  is	  dat?	  
	  
-‐	  herontwikkeling	  van	  het	  Assendelftplein	  betekent	  ook	  dat	  er	  keuzes	  moeten	  worden	  gemaakt.	  	  
1)	  Indien	  op	  korte	  termijn	  de	  bestemming	  van	  het	  vastgoed	  wordt	  gewijzigd,	  bijv.	  naar	  wonen,	  zet	  dan	  het	  
belang	  van	  de	  buurt	  voorop.	  Hoe	  zorgt	  u	  ervoor	  dat	  er	  een	  integrale	  visie	  wordt	  ontwikkeld	  voor	  het	  
Assendelftplein,	  waarbij	  de	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  een	  serieuze	  rol	  krijgt?	  
2)	  De	  bewoners	  willen	  in	  2016	  aan	  de	  slag	  met	  de	  buitenruimte,	  daarvoor	  is	  nodig	  dat:	  	  
-‐	  de	  hekken	  rondom	  het	  leegstaande	  schoolgebouw	  weggehaald	  worden	  (of	  verplaatst	  richting	  bebouwing)	  
-‐	  er	  samen	  met	  Stadsontwikkeling	  en	  Stadsbeheer	  en	  de	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  een	  
uitvoerbaar	  plan	  wordt	  gemaakt	  voor	  de	  vergroening	  van	  het	  plein	  (tegels	  verwijderen	  voor	  o.a.	  eetbaar	  
groen),	  voor	  de	  aanleg	  van	  speelnatuur,	  voor	  verbetering	  en	  aanvulling	  van	  de	  huidige	  sportvoorzieningen.	  
Gaan	  de	  verantwoordelijk	  wethouders	  hiertoe	  opdracht	  geven	  aan	  de	  betrokken	  diensten?	  Maakt	  u	  dit	  
mogelijk,	  zodat	  het	  Lusthofkwartier	  ook	  echt	  een	  Kansrijke	  Wijk	  wordt?	  
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In	  2016	  willen	  wij	  de	  schreeuw	  van	  het	  Assendelftplein	  om	  vernieuwing	  en	  vergroening	  beantwoorden.	  
Ongeacht	  de	  nog	  onbekende	  toekomst	  van	  de	  gebouwen,	  gaan	  wij	  heel	  graag	  aan	  de	  slag	  met	  de	  
buitenruimte.	  De	  bijgevoegde	  schetsontwerpen	  geven	  een	  eerste	  indruk	  van	  de	  transformatie	  die	  wij	  voor	  
ogen	  hebben.	  Het	  Assendelftplein	  zal	  een	  centrale	  plek	  binnen	  het	  Lusthofkwartier	  worden	  waar	  spelen,	  
bewegen,	  ontmoeten	  en	  beleven	  samenkomen!	  	  
	  
Alle	  tot	  nog	  toe	  ondernomen	  stappen	  en	  werkzaamheden	  in	  dit	  proces	  zijn	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  inzet	  
van	  betrokken	  vrijwilligers	  en	  door	  sponsorgelden.	  Voor	  de	  voortgang	  van	  dit	  traject	  zullen	  wij	  
vanzelfsprekend	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  inzet	  van	  de	  Gemeente	  Rotterdam,	  o.a.	  door	  projectmatige	  en	  
financiële	  ondersteuning.	  Wij	  treden	  graag	  met	  u	  in	  gesprek	  over	  deze	  ontwikkeling	  en	  verzoeken	  u	  hierbij	  
vriendelijk	  doch	  dringend	  allereerst	  de	  verwijdering	  van	  de	  vele	  hekken	  op	  het	  plein	  in	  overweging	  te	  nemen.	  	  
	  
	  
Gelieve	  onze	  zienswijze	  met	  elkaar,	  en	  alle	  betrokken	  diensten,	  te	  bespreken	  en	  ons	  te	  antwoorden.	  
	  
Bij	  voorbaat	  hartelijk	  dank	  voor	  uw	  inzet	  en	  met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
Maaike	  Slingerland,	  	  
secretaris	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  
	  
De	  Bewonersvereniging	  Lusthofkwartier	  vertegenwoordigt	  huurders,	  kopers	  en	  ondernemers	  in	  het	  gebied	  tussen	  de	  
Willem	  Ruyslaan,	  Oudedijk,	  Oostzeedijk-‐Beneden	  en	  de	  Voorschoterlaan.	  De	  vereniging	  heeft	  regelmatig	  overleg	  met	  
diverse	  stakeholders	  die	  betrekking	  hebben	  op	  ons	  gebied,	  waaronder	  de	  Gebiedscommissie	  Kralingen-‐Crooswijk.	  	  


