
We zijn begonnen met het klaarmaken van de bouwgrond 
aan de Blijvenburgstraat. Eneco is ook begonnen met het 
aanleggen van de warmteleidingen. Op dit moment zijn 
wij bezig met de gemeente om het Programma van Eisen 
(PvE) op te stellen. Dit is de basis voor de inrichting van 
de buitenruimte. Dat doen we niet alleen. We willen de 
omwonenden daarover laten meepraten. We organiseren 
daarvoor een online bewonersbijeenkomst. Hieronder lees 
je meer over deze bewonersavond en over het PvE.

Bewonersavond
Op 18 februari om 17:00u organiseren wij een bewonersavond. 
Op deze avond willen wij met de mensen die geïnteresseerd 
zijn, zoals de bewoners uit de omgeving praten over het 
Programma van Eisen (PvE) voor het openbaar gebied. 
Hieronder staat wat dat PvE is en vind je meer informatie  
over de avond. 
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Nieuwsbrief Samen aan de Schie.

Van Adrichem
weg

Patijnstraat

Van Noortwijckstraat

Hoornweg

Blijvenburgstraat

Spaansebrug

Blijvenburgstraat

Plangebied 
Het plangebied is als volgt:

• Tot aan de Spaansebrug;

• Tot aan de gevel van het gebouw ‘Overijssel’;

• Tot en met bestaande voetpad in het verlengde van 
de Blijvenburgstraat;

• Tot en met het voetpad langs de Delfhavense Schie;

• Het warmtestation onder de Spaansebrug hoort niet 
bij het plangebied.

Delfshavensepad



Programma van Eisen en rol van buurt bewoners
Het PvE is een document waarin gemeente en Woonstad de 
eisen en vertrekpunten voor het inrichtingsplan opschrijven. 
In het inrichtingsplan wordt bepaald hoe de openbare ruimte 
er precies uit gaan zien. Het PvE is een belangrijke stap,  
want in het PvE staat de opdracht voor de ontwerpers van  
het inrichtingsplan. 

Vragen die we samen met de buurt in willen vullen zijn 
bijvoorbeeld;

• Welke functies moeten er komen? 

• Welke eisen gelden er voor de uitvoering? 

•  Welke aandachtspunten moeten niet vergeten worden  
bij de uitwerking?

Het voorlopige plan PvE is bijna klaar. We maken het  
PvE definitief, nadat we de inbreng van omwonenden,  
andere geïnteresseerden en belangrijke organisaties weten. 
Dus alle inbreng verwerken we in het PvE en daarmee in  
het inrichtingsplan.  

Aanmelden bewonersavond
Vanwege Corona kunnen we niet in persoon bij elkaar komen.  
Daarom is de bewonersavond digitaal. Je moet je 
daarvoor aanmelden door een e-mail te sturen naar 
samenaandeschie@woonstadrotterdam.nl. Je krijgt  
een paar dagen van tevoren een e-mail van ons. Daarin staat 
een link om deel te nemen aan de avond. In de e-mail staan 
ook de gedragsregels van de bewonersavond. Zo kunnen we 
deze bijeenkomst goed voorbereiden en zo goed mogelijk 
laten verlopen.

Bewonersavond programma 
We zijn op dit moment druk bezig om samen met  
de gemeente concept-PvE af te maken.  
De documenten staan uiterlijk op 11 februari op  
www.woonstadrotterdam.nl/samenaandeschie. 

Deze documenten zijn handig als voorbereiding op de 
bewonersavond. We proberen namelijk vooral tijd te maken 
voor het beantwoorden van vragen en reageren op ideeën. 
Op de avond zelf zijn daarom professionals van Woonstad 
Rotterdam en de Gemeente Rotterdam aanwezig. Eneco is 
niet aanwezig, omdat de locaties onder de brug niet worden 
opgenomen in dit PvE.

Programma 18 februari 2021
16:55 Inloop
17:00 Welkom, introductie en uitleg
17:20 Mogelijkheid tot het stellen van vragen
18.30 Einde

Digitale nieuwbrief
Dit is vanuit ons de laatste nieuwsbrief die wij huis  
aan huis verspreiden. Vanaf nu zullen we iedereen  
informeren per e-mail met onze digitale nieuwsbrief,  
om sneller en duurzamer te kunnen communiceren. 
Je kunt je ook voor de nieuwsbrief aanmelden via 
samenaandeschie@woonstadrotterdam.nl met als 
onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief. Vermeld daarbij:

• Je voor- en achternaam.

• Het e-mailadres waar de nieuwsbrief naartoe moet.

• Je straat en huisnummer.  

• De reden waarom je geïnteresseerd bent in het nieuws  
rondom dit project, bijvoorbeeld als woningzoekende  
en/of omwonende.


