Beste buren!
We informeren u met deze brief over vier onderwerpen:
1. Wie zijn wij?
2. Dit voorjaar een bewonersbijeenkomst over de Boergoensevliet.
3. Een onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer naar hoe de
gemeente samenwerkt met de bewoners van de Boergoensevliet.
4. Op de achterzijde: wat hebben we bereikt en welke vragen staan nog open?
1. Wie zijn wij: de stichting Charlois aan de Vliet
Tien jaar geleden wilde de gemeente veel groen aan de Boergoensevliet rooien. Om te bezuinigen.
Dat hebben we als bewoners kunnen tegenhouden. We hebben toen de bewonersstichting Charlois
aan de Vliet opgericht. De stichting heeft ervoor gezorgd dat de bewoners samen met de gemeente
in 2014 de Visie Boergoensevliet konden vaststellen. Die visie is de basis voor de verbeteringen die
de afgelopen 10 jaar aan de Vliet hebben plaatsgevonden. Deze visie is te vinden onder de informatie
van de Rotterdamse gemeenteraad:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/1596536/1#search=%22boergoensevliet%22
Op basis van de visie verbeterden we stap voor stap de Vliet: als een riool vervangen werd, werden
ook snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd. De westzijde van de Vliet is zo bijna helemaal
verbeterd op basis van de visie.
2. Bewonersbijeenkomst komend voorjaar
Let op uw brievenbus: binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst omdat
er nieuwe verbeteringen op stapel staan. We willen met alle buren nadenken over onder meer:
•
•

De Boergoensevliet als verblijfsruimte. Het zal dan gaan over bloemen, planten en bomen
langs de Vliet, het voetpad, banken, en vlonders.
De Boergoensevliet als verkeersader. Kan de Vliet rustiger worden met meer ruimte voor
fietsers en voetgangers? Hoe moet een mogelijke fiets- en voetgangersbrug tussen
Gruttostraat en Voornsevliet eruit zien. Hoe voorkomen we parkeerproblemen aan de Vliet?

Deze en andere onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens de bewonersbijeenkomst. Zo gaan
we de Visie Boergoensevliet samen verder uitwerken.
3. Onderzoek Rekenkamer
De Rotterdamse Rekenkamer voert nu een onderzoek uit naar de wijze waarop de gemeente
Rotterdam samenwerkt met bewoners. Stichting Charlois aan de Vliet heeft de Boergoensevliet als
project aangemeld. De Rekenkamer onderzoekt nu ons project. De Rekenkamer wil ook een enquête
uitvoeren onder bewoners. Als u daaraan wilt meedoen, kunt u uw emailadres aan ons doorgeven
(upschaap@planet.nl). Wilt u daarbij ook uw naam en huisnummer vermelden?
De leden van de kerngroep
De kerngroep van Stichting Charlois aan de Vliet bestaat uit Ido Smits (voorzitter, nr. 82), Koen
Stapelbroek (penningmeester, nr. 109), Ursul Schaap (secretaris, nr. 162), Astrid Meulendijk (nr. 100)
en Lennart van der Schee (nr. 132). De Stichting overlegt iedere twee maanden met de gemeente
over de voortgang van de verbeteringen aan de Vliet.
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Het volgende is bereikt sinds 2010
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

De sloop van groen in 2010 is gestopt.
Ongeveer 100 van de bijna 300 bomen
zijn vervangen.
Aan de noordoostzijde van de Vliet is
een stuk natuurlijke oever aangelegd.
Dit stuk oever zorgt voor een gezonder leefklimaat voor insecten en
vogels.
De westzijde van de Vliet is 30kilometer zone geworden.
Er zijn langs de hele Vliet
snelheidsremmende maatregelen
gekomen.
Fietsers kunnen nu legaal aan beide
zijden van de Vliet in twee richtingen
fietsen.
De verlichting aan de Vliet is geheel
vernieuwd en verbeterd.
De kruising Vliet – Arendsweg is
aangepast waardoor er minder snel
gereden kan worden.
Struikgewas aan de noordwestzijde
van de Vliet is vervangen door gras
met fruitbomen.
De bestrating aan de westzijde is
geheel vernieuwd en nodigt minder
uit tot snel rijden, omdat de straat is
versmald.
De trottoirs aan de westzijde zijn
vernieuwd.
Het pad langs de Vliet aan de oostzijde
is opnieuw geasfalteerd, maar is opnieuw aan een stevige opknapbeurt
toe.
Verdwenen opritten voor rolstoelers
en kinderwagens op straathoeken zijn
hersteld.

Welke thema’s staan nog open?
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Het talud langs de trambaan aan de
zuidwestzijde moet nog worden
aangepakt. Daar zijn tekeningen voor
gemaakt die tijdens de bewonersbijeenkomst worden gepresenteerd.
Kunnen er groene haagplanten komen
in de snelheidsremmende maatregelen aan de oostzijde van de Vliet?
Zijn er aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig aan de
oostzijde van de Vliet?
Kan de Vliet verkeersluwer worden
gemaakt door rijrichtingen aan te
passen en de Vliet deels af te sluiten
voor doorgaand autoverkeer?
Wat betekent het aanleggen van een
fiets- en voetgangersbrug tussen de
Gruttostraat en de Voornsevliet voor
de Vliet?
Kunnen er meer bloemen, zitplekken
en vlonders langs de Vliet komen? Kan
het voetpad aan de oostzijde dichter
bij Vliet worden gelegd? Kan er ook
een haag langs de straat komen net
als aan de westzijde van de Vliet?
Wanneer worden de straat en de
trottoirs aan de oostzijde van de Vliet
aangepakt?
Hoe om te gaan met parkeren aan de
oostzijde van de Vliet?
Wat te doen met het strooien van
brood en de toename van ratten. En:
wat te doen aan hondenpoep waardoor niemand in het gras gaat zitten?
En natuurlijk andere vragen waar je
zelf mee zit!

Reacties
Reacties kun je sturen naar upschaap@planet.nl. Als je het op prijs stelt om voortaan berichten per
email te ontvangen, dan kun je dat ook melden. Meer informatie over de Boergoensevliet op
www.facebook.com/CharloisAanDeVliet/.
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