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1 Opening en agenda 

Eunice Boereveen opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom.  

Er volgt eerst een korte voorstelronde, waarbij aanwezigen aanvullende bespreekpunten voor 

de agenda benoemen. 

 

Aanwezig zijn: 

Cor van Hulst, gebiedscommissielid. Bespreekpunten: participatie en inspraak bewoners  

Hans van der Helden, gebiedscommissielid.  

Imelda Boogaart, bewoner Zuidzijdsedijk. Bespreekpunten: eenrichtingsverkeer en parkeren 

Monique Hoogvliet, bewoner Platte Drogedijk. Bespreekpunt: glasvezel 

Nathelie Orges, bewoner Platte Drogedijk: snelheidsbeperkingen  

Jack van Rijn, bewoner Zuidzijdsedijk. Bespreekpunt: huidige werkzaamheden nutsbedrijven 

Ton Spaan, bewoner Hoogvlietse Kerksingel 

Ernst Nobel, bewoner Heersdijk en BuurtBestuurt lid. Bespreekpunt: groenvoorzieningen  

Nanda Jonker, wijkregisseur Stadsbeheer gemeente Rotterdam  

Sjoerd Ennenga, communicatieadviseur gemeente Rotterdam en eerste aanspreekpunt 

Willeke Nagel, gebiedsnetwerker gemeente Rotterdam. 

Kees Kouwehoven, constructeur ingenieursbureau gemeente Rotterdam 

Lex Hussaarts, technisch projectleider ingenieursbureau gemeente Rotterdam  

Eunice Boereveen, projectmanager gemeente Rotterdam  

 

2 Samenstelling en verwachtingen van de klankbordgroep 

 

Samenstelling: 

Vanuit de gemeente was de hoop dat er een diverse groep deelnemers aanwezig zou zijn, die 

een goede weerspiegeling van de wijk vormt. De opkomst is helaas niet hoog.  

Actie bewoners: oproep doen bij medebewoners van Tussenwater om deel te nemen aan de 

klankbordgroep.  

Actie gemeente: in de nieuwsbrief zal een terugkoppeling van de klankbordgroep gegeven 

worden en een oproep wordt gedaan bij bewoners om alsnog aan te melden voor de 

klankbordgroep. Het aantal deelnemers moet werkbaar blijven en houden we in de gaten, 

maar er zal vooraf geen beperking in de deelname worden opgelegd.  

 

Verwachtingen van de klankbordgroep: 

De verwachting vanuit de bewoners is het meedenken met mogelijke oplossingen, aankaarten 

van signalen uit de wijk over de aanpak, medebewoners waar nodig nader informeren over de 
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aanpak. Bewoners verwachten ook dat de gemeente dan wel op zoek gaat naar de 

mogelijkheden en kansen die soms buiten de standaard kaders van het beleid vallen.  

 

Vanuit de gemeente zijn de verwachtingen om met elkaar na te denken hoe dingen slimmer 

geregeld kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de planning van de 

uitvoerende werkzaamheden. Dit is wat de gemeente betreft een vorm van participatie welke 

niet vervangend is voor de andere middelen die beschikbaar zijn voor inspraak zoals 

bewonersavonden etc. Niet iedereen zal blij gemaakt kunnen worden op alle punten, maar de 

gemeente probeert te zoeken naar oplossingen met de kaders die we meekrijgen vanuit het 

bestuur. De focus zal liggen daar waar de mogelijkheden zijn.  

 

Er is vanuit de bewoners een facebookpagina opgericht met de naam ‘Tussenwater 

ophoogproject (Top)’ Hierin wordt de informatiestroom gecentraliseerd en kunnen bewoners 

vragen plaatsen. De gemeente wordt lid van de groep om waar nodig ook informatie aan te 

bieden.  

 

3 Stand van zaken voorbereiding werkzaamheden  

 

Geotechnisch onderzoek en rioolinspectie: 

Er is een geotechnisch onderzoek gedaan en het riool is volledig geïnspecteerd. Op deze 

gegevens is het huidige plan van aanpak voornamelijk op gebaseerd.  

 

Schouw:  

Er is echter geen zicht op hoe het er precies voor staat op de private terreinen. Momenteel is 

het schouwteam daarom bezig om per woning te constateren wat o.a. de staat van de 

kruipruimtes is, waar de leidingen het huis binnen komen, hoever de verzakkingen zijn in de 

voor- en achtertuin en wat de huidige situatie is van de achterpaden. De huidige situatie 

vastleggen is nodig om te kunnen bepalen welke werkzaamheden kunnen bijdragen aan een 

goed oplossing en is een nulmeting in verband met eventuele schade nadat werkzaamheden 

uitgevoerd zijn. Zij hebben de opdracht gekregen om systematisch en feitelijk gegevens vast 

te leggen met foto’s en ze zijn er niet om technisch onderzoek te doen. Het schouwteam 

bestaat daarom niet uit technisch onderlegde mensen. 

 

Bewoners hebben geen goed gevoel bij de schouw en het nut hiervan. Dit gevoel gaat door de 

hele wijk. Er zijn tijdens de schouw ook foto’s gemaakt van scheuren in de woningen. Het is 

niet conform opdracht dat er foto’s gemaakt worden van scheuren in muren e.d.  

Actie gemeente: uitzoeken waarom dit nu wel wordt gedaan. 

Actie gemeente: in een communicatiebericht (nieuwsbrief) aan de wijk verduidelijken wat de 

nut en noodzaak van het schouwen is en wat er met die gegevens wordt gedaan. 

 

Communicatie samenwerking nutsbedrijven: 

De nutsbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van hun kabels en 

leidingen. Het gaat hierbij om bedrijven als Stedin, Evides en Ziggo. Zij kijken naar de staat 

van de leidingen (en gebruiken hiervoor ook gegevens uit de schouw) en de noodzaak om de 

leidingen op te hogen dan wel te vervangen. Met de nutsbedrijven is afgesproken dat zij bij 

spoedgevallen (gevaarlijke situaties of ernstige storingen) direct de leidingen vervangen of 
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herstellen. Als bewoner kun je bij spoed het beste direct contact opnemen met de 

nutsbedrijven zelf via de contactgegevens die zij beschikbaar stellen op hun website. Indien er 

minder urgente schade ontstaat, dan loopt de communicatie via Sjoerd Ennenga.  

 

De gemeente heeft een convenant met Evides en Stedin waarbij afspraken zijn gemaakt over 

samenwerking. Dit betekent dat er gekozen wordt om de werkzaamheden gelijktijdig uit te 

voeren. Dit convenant wordt in Tussenwater toegepast en betekent dat gemeente en 

nutsbedrijven gezamenlijk de werkzaamheden aanpakken zodat maar één keer de straat open 

gaat. Er is aan de nutsbedrijven gevraagd om een inschatting te doen van het risico op 

gevaarlijke situaties. Op dit moment zien zij geen risico’s op basis van de informatie die zij nu 

hebben. De zorgen bij de bewoners over de staat van de gasleidingen is alsnog hoog. De 

vraag van de bewoners is of de gemeente de nutsbedrijven niet kan dwingen om 

vooruitlopend op de aanpak al leidingen te vervangen waar bewoners zich onveilig bij voelen. 

Helaas kan de gemeente de nutsbedrijven niet dwingen, maar er wordt regelmatig met hen het 

gesprek gevoerd over de noodzaak om de veiligheid in de wijk te bewaken. 

Stedin gaat wel over een grote lengte gasleidingen vervangen vooruitlopend op de 

werkzaamheden, de aanleiding hiervan is de storing die zich eind 2017 voordeed.  

Actie gemeente: bij de volgende klankbordgroep de nutsbedrijven uitnodigen.  

 

De gemeente screent de rapporten van de schouw op aandachtspunten. De rapporten worden 

ook verstrekt aan de nutsbedrijven zodat zij probleempunten direct kunnen behandelen.  

Actie gemeente: afgesproken wordt dat de klankbordgroep anonieme schouwoverzichten 

krijgt van de eerste 200 huizen om inzicht te krijgen in de ernst. Hierbij worden geen 

adresgegevens of persoonsgegevens bij vrijgegeven. 

4 Proces rondom het meldpunt schade 

Op de website www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater is een schademeldpunt opgericht voor 

het indienen van in het verleden geleden schade met een vorm van bewijslast zoals factuur, 

offerte of foto. Dit is nog mogelijk tot en met 28 februari. Daarna sluit het meldpunt voor 

meldingen die betrekking hebben op het verleden zodat een analyse gemaakt kan worden 

door het hiervoor ingeschakelde bureau en zullen de schademeldingen beoordeeld worden. 

Indien wordt geconstateerd dat de schade direct ontstaan is door de verzakkingen, en indien 

de schade voldoende is onderbouwd, dan zal hier een vergoeding tegenover kunnen staan. 

Hoe die verdere afhandeling na 28 februari verloopt, is maatwerk en wordt nu afgestemd met 

het ingeschakelde bureau. Daar worden bewoners per brief later (naar verwachting in maart) 

nader over geïnformeerd. 

 

5 Communicatie  

Er wordt huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid met een terugkoppeling van de 

klankbordgroep en nog wat andere zaken zoals een terugkoppeling van de bestuurlijke 

besluiten die onlangs zijn genomen en een bericht vanuit Woonbron over hoe huurders in 

deze situatie kunnen handelen. Verder wordt het verslag digitaal verspreid naar de 

klankbordgroep en op de website geplaatst.  

 

http://www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater
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6 Planning komende maanden 

 Schouw afronden: de eerste fase van het project is nu geschouwd. De tweede fase gaat 

beginnen.  

 Resultaten analyseren en vervolgens aannemer contracteren: eerst kruipruimtes vullen, 

vervolgens buitenruimte aanpakken.  

o Planning werkzaamheden kruipruimtes: voornemen najaar 2018 start uitvoering. 

Per fase zal uitvoering plaatsvinden. Meest voor de hand liggende materiaal is 

schelpen, maar wordt nu nog verder uitgewerkt. 

o Bewoners kunnen meedenken aan logische indeling planning, waardoor het 

efficiënter kan.  

 Schouw buitenruimte: mogelijk zullen de werkzaamheden tegelijk met andere 

onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in de buitenruimte (zoals onderhoud 

groenvoorzieningen, parkeerproblematiek, snelheid beperkende maatregelen, 

speelplekken etc.). Eerst wordt gekeken vanuit nut en noodzaak, maar bij elk onderwerp 

dat aangekaart wordt zal ook bekeken worden of het binnen de scope past, of er budget 

voor beschikbaar is of dat het budget hiervoor gevonden kan worden. 

 Aardgasvrij: er is een extern bureau opgezet die onderzoek heeft gedaan. Resultaat van 

het onderzoek is dat bedrijven geen businesscase zien voor een warmtenet, omdat er nog 

niet voldoende zekerheid is dat bewoners willen afnemen.  

 Duurzaam: bewoners kunnen collectief inventariseren wat duurzaamheidsaspecten zijn 

die zij zelf graag willen in de wijk, zoals glasvezel. Bedrijven zijn bereid te investeren als er 

zekerheid is dat veel bewoners ook andere type energie gaan afnemen. De gemeente kan 

ook adviseren in de mogelijkheden indien wenselijk.  

Actie gemeente: duurzaamheid agenderen voor de volgende klankbordgroep 

 

7 Vaststellingsovereenkomst:  

Wettelijk gezien moeten bewoners ons akkoord geven dat wij de werkzaamheden op 

particulier terrein mogen uitvoeren en wat precies gaat gebeuren. Dit wordt vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst. Na het uitvoeren van de werkzaamheden krijgen bewoners een 

opname rapport met een verklaring dat de werkzaamheden conform overeenkomst zijn 

uitgevoerd. De gemeente nodigt de klankbordgroep uit om mee te kijken naar het concept, 

zodat er later een begrijpbaar en volledig document naar de bewoners wordt verstuurd.  

Actie gemeente: overeenkomst agenderen voor de volgende bijeenkomt en het concept 

meesturen met de agenda 
 

8 Afsluiting en afspraken:  

Voor de volgende bijeenkomst: 

- Agenda: strakker op tijd vergaderen per agendapunt.  

- Vooraf stukken sturen: genodigden tijd genoeg gunnen om dit voor te bereiden.  

- Vergaderfrequentie: afgesproken wordt om 1 x per 2 maanden op dinsdag een 

klankbordgroep in te plannen.  


