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Geachte bewoner(s}, 

Na een intensief participatietraject heeft de gemeenteraad op 28 juni jl. groen licht gegeven 
voor de ontwikkeling van het gebouw De Evenaar. In de nabije toekomst zal in het gebouw 
een mix van bewoners ontstaan. Naast de huisvesting en kortdurende revalidatie van ouderen 
gaat het daarbij om een trainingshuis en een woonvoorziening voor (functioneel) oudere 
cliënten van Bavo Europoort en om alleenstaande volwassenen alsmede gezinnen die worden 
begeleid door het CVD. Ook zal het gebouw onderdak gaan bieden aan een Respijthuis van 
het CVD. Ten slotte zullen de algemene ruimtes op de begane grond verschillende functies 
gaan krijgen. Uw inbreng is daarbij zeer welkom. Ik licht u dat graag verder toe. 

Invulling van de ruimtes op de begane grond (ook wel 'de plint' genoemd) 
Begin 2018 is een Klankbordgroep in het leven geroepen om zich te buigen over 
mogelijkheden die leiden tot een levendig gebruik van de begane grond. Het doel is dat zich 
daar verschillende activiteiten afspelen die tegemoet komen aan de behoefte van de 
(toekomstige) bewoners van het gebouw en/of de wijkbewoners. In de Klankbordgroep zijn al 
veel bruikbare ideeën aan de orde geweest, zoals een buurthuis met activiteiten voor jong en 
oud, een wijkrestaurant, sportactiviteiten en hobbyclubs. De ideeën worden de komende 
maanden verder concreet uitgewerkt. Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Dat kan! Door 
zelf lid te worden van de Klankbordgroep of door uw ideeën of wensen door te geven via het 
e-mailadresProjectDeEvenaar@Rotterdam.nl. Er wordt naar toe gewerkt dat in het najaar van 
2018 de eerste activiteiten op de begane grond plaats gaan vinden. 

Beheercommissie 
Met het oog op een prettig woon- en leefklimaat in en nabij De Evenaar voor wijkbewoners en 
de bewoners van De Evenaar wordt een Beheercommissie opgericht. Op dit moment bestaat 
er een Beheercommissie i.o. (in oprichting) , die is samengesteld uit een aantal leden van de 
klankbordgroep naast vertegenwoordigers van Humanitas, Bavo Europoort, het CVD en de 
gemeente. 
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Deze vertegenwoordigers sluiten een convenant met elkaar waarin afspraken staan over de 
wijze waarop men het beoogde prettige woon- en leefklimaat (blijvend) realiseert. De 
Beheercommissie ziet er op toe dat de afspraken uit het convenant worden nagekomen en 
komt regelmatig bijeen . Wilt u lid worden van de Beheercommissie? Dan kunt zich aanmelden 
via het e-mailadres ProjectDeEvenaar@Rotterdam.nl. 

Maatregelen aanpak bestaande overlast Oosterflank 
Het participatietraject heeft er toe geleid dat bij alle betrokkenen de bestaande overlast (nog) 
scherp( er) op het netvlies kwam te staan. Om dit aan te pakken zijn diverse maatregelen 
genoemd, zoals een alcoholverbod, het intensiveren van politiesurveillance, cameratoezicht en 
het onderhoud van (groen)voorzieningen. De gemeente onderzoekt op dit moment hoe zij 
deze maatregelen zo kan uitvoeren dat u als wijkbewoner(s) er zelf niet door wordt beperkt 
(bijvoorbeeld bij buurtfeesten door het alcoholverbod) . Hebt u hier ideeën over en/of wilt u 
hierover meepraten? Ook daarvoor kunt zich aanmelden via het e-mailadres 
ProjectDeEvenaar@Rotterdam.nl . 

Fasering uitbreiding huidige bewoners gebouw De Evenaar 
Nu de besluitvorming over de toekomst van het gebouw De Evenaar heeft plaatsgevonden, 
komt het project in een volgende fase terecht. Vanaf medio augustus zullen er in het gebouw 
geleidelijk meer bewoners komen die er voor korte of langere tijd zullen verblijven . Naast 
uitbreiding van het aantal ouderen dat momenteel al in het gebouw woont of revalideert, zal 
het CVD op 15 augustus a.s. de deuren van het Respijthuis openen voor kortdurend verblijf en 
ondersteuning . Ook zal dan een aantal CVD cliënten naar het gebouw verhuizen . In de maand 
september komt het Trainingshuis van Bavo Europoort naar De Evenaar, vanaf oktober 
gevolgd door de eerste gezinnen die langduriger ondersteuning (van het CVD) nodig hebben. 
Begin 2019 zal ten slotte een woonvoorziening voor (functioneel) oudere cliënten van Bavo 
Europoort starten. 

Communicatie 
Met deze brief rond ik de tijdens het participatietraject met u gevoerde communicatie af. De 
communicatie wordt nu overgenomen door Humanitas, Bavo Europoort en het CVD. Zij zullen 
u via uw gebiedspagina in de Havenloods regelmatig op de hoogte houden over de 
ontwikkelingen in het gebouw De Evenaar. Daarnaast zult u op andere manieren (denk aan 
flyers) worden geïnformeerd over onder meer de (start van) activiteiten op de begane grond 
van het gebouw. Ook kunt u op een later moment een uitnodiging verwachten om tijdens een 
open dag zelf een kijkje te komen nemen in het gebouw. 

Tot slot 
Bij de start van dit project hebben de drie betrokken zorginstellingen laten weten dat zij van De 
Evenaar een parel in de wijk willen maken. Die ambitie is gedurende de afgelopen periode niet 
gewijzigd. Zij nemen nu het stokje over en spreken (ook) via deze weg uit dat zij er vertrouwen 
in hebben dat De Evenaar zich positief zal ontwikkelen en dat de invulling van de begane 
grond een verrijking zal worden voor de buurt. De gemeente onderschrijft dit en ziet de 
ontwikkeling als een eigentijdse aanvulling van de sociale voorzieningen die we kennen in de 
stad. Ik hoop u dat zelf te kunnen laten zien tijdens de open dag! 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u ook daarvoor gebruik maken 
van het e-mailadresProjectDeEvenaar@Rotterdam.nl. 

Met vriendelijke gr~ 

~ 
S. de Langen 
Wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport 
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