
In deze nieuwsbrief leest u informatie over de 

voortgang van het Voorlopig Ontwerp van het 

Inrichtingsplan, over de ophoging van de Leendert 

Butterstraat en over het nieuws rond de bouw.  

Voortgang Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan  

Op 14 februari 2018 hield de gemeente Rotterdam een 

informatieavond voor de Leendert Butterstraat. Tijdens 

deze avond kwamen vooral de afvalinzameling en de 

parkeerplekken aan de orde. Op grond van de bijeenkomst 

is de plek van de afvalinzameling aan de Leendert 

Butterstraat opnieuw bekeken. Plaatsing van de 

ondergrondse afvalcontainers binnen de parkeerhoven, 

zoals in eerste instantie was bedacht, stuitte op bezwaar. 

Verplaatsing van de containers naar de sloot langs de 

Kralingse Zoom - het voorstel tijdens de informatieavond - 

bleek niet haalbaar o.a. vanwege de beperkte 

toegankelijkheid voor de vuilniswagen en de 

verkeersveiligheid.  

Er is nu een andere oplossing naar voren gekomen: 

plaatsing van de containers in het verlengde van de Klaas 

Kosterstraat bij de inritten van de parkeergarages. Het gaat 

om twee containers voor restafval en één voor papier. De 

glascontainer komt te vervallen, evenals de kliko’s die de 

nieuwe woningen zouden krijgen voor groente-, fruit- en 

tuinafval (GFT). Dit afval kunnen de nieuwe bewoners kwijt 

bij het restafval, net zoals dat gaat in de rest van de wijk.  

Het parkeren in de Leendert Butterstraat wordt de komende 

periode nader bekeken naar aanleiding van de 

informatieavond. Eveneens zullen de speelruimtes, het 

wandelpad langs de Kralingse Zoom en de materialen in de 

openbare ruimte nader worden uitgewerkt. De verwachting 

is dat er eind mei 2018 een informatiebijeenkomst komt 

over het Voorlopig Ontwerp van het Inrichtingsplan. Voor 

deze bijeenkomst krijgt u tijdig een uitnodiging. 

Ophoging Leendert Butterstraat  

De Leendert Butterstraat is in de loop van de tijd verzakt. 

Als de straat opnieuw wordt ingericht volgens het 

Inrichtingsplan krijgen de straat en het trottoir hun 

oorspronkelijke hoogte. Het is mogelijk dat er daardoor een 

hoogteverschil ontstaat met uw voortuin en eventueel oprit. 

Om voortuinen en opritten vanaf de straat toegankelijk te 

houden, is aan u het advies om uw tuin en eventueel oprit 

op dezelfde hoogte te brengen als het trottoir. Houdt u 

rekening met een ophoging van het trottoir van tussen de 

10 en 30 centimeter. Aanpassingen op eigen terrein, zoals 

verhoging van voortuin en oprit, zijn de 

verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Dat geldt ook 

voor de hiervoor te maken kosten. 
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Het duurt nog minstens een jaar voordat de gemeente de 

straat ophoogt. Dat komt omdat de ophoging pas 

plaatsvindt nadat de nieuwe woningen zijn gebouwd.  

U krijgt ruim op tijd voor de werkzaamheden van start gaan 

informatie over de ophoging. Wilt u binnenkort al uw tuin of 

oprit opnieuw inrichten, of heeft u meer vragen over het 

hoogteverschil? Neem dan contact op met onze 

contactpersoon Sjoerd Ennenga.  

Bloemen 

De elektriciteitskabels ter hoogte van de keerlus worden 

momenteel verlegd. Na de werkzaamheden laat de 

gemeente Rotterdam daar een bloemrijk mengsel inzaaien. 

Omgevingsvergunning nieuwbouw  

Het besluit van de gemeente Rotterdam om de 

omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe 

woningen te verlenen is op 15 maart 2018 gepubliceerd. 

De duur van de bezwaartermijn is zes weken. Gezien de 

grote belangstelling voor de woningen, is NBU 

(Nederlandse Bouw Unie) van plan om aansluitend te 

starten met het inrichten van de bouwplaats en de 

daadwerkelijke bouwactiviteiten.  

Bouwweg voor het bouwverkeer 

Voor het bouwverkeer van de Leendert Butterstraat is de 

bouwweg vanaf de Kralingse Zoom beschikbaar. Niet alle 

chauffeurs hielden zich aan de afspraak om alleen via deze 

bouwweg naar de wijk te rijden. Daarom is er bij de Schultz 

van Hagenstraat een verbodsbord geplaatst voor het 

bouwverkeer. De gemeente Rotterdam hoopt daarmee de 

overlast in de wijk te beperken. Mocht u merken dat het 

bouwverkeer zich niet aan de afspraken houdt, dan kunt u 

dit melden bij onze contactpersoon Sjoerd Ennenga.  

Vragen of meer informatie?  

Heeft u vragen of opmerkingen over de berichten in deze 

nieuwsbrief? Dan kunt u contact opnemen met de 

contactpersoon van de gemeente Rotterdam: Sjoerd 

Ennenga, telefoonnummer 06 53802828, emailadres: 

noordelijkniertje@Rotterdam.nl   

Op www.rotterdam.nl/noordelijkniertje vindt u actuele 

mededelingen, verslagen en nieuwsbrieven.  
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