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Beste buren van de Vliet, 

In het voorjaar van 2017 zal de westzijde van de Boergoensevliet vrijwel 

geheel gerenoveerd zijn. Die renovatie van de Vliet is uitgevoerd volgens de visie die de 

Vlietbewoners samen met de gemeente in 2014 hebben vastgesteld. Aan de oostzijde van de Vliet 

moet nog veel gebeuren. Stichting Charlois aan de Vliet heeft nog steeds intensief overleg met de 

gemeente over de voortgang van de werkzaamheden. Een tussenbericht over de voortgang. 

Bewonersprotesten in 2010 

In april 2010 protesteerden bewoners tegen de plannen van de gemeente om veel groen weg te 

halen aan de Boergoensevliet. De gemeente wilde daarmee bezuinigen. Maar de Boergoensevliet is 

ook één van de tien historische singels in Rotterdam, waarvoor in 1999 het stedelijke Singelplan was 

opgesteld. Voor al die singels waren miljoenen euro’s voor het opknappen gereserveerd, maar niet 

voor de Boergoensevliet. Dus de gemeente deed niets. 

Veel gerealiseerd in 2016 

Om toch beweging te krijgen, hebben de bewoners in 2010 de Stichting Charlois aan de Vliet 

opgericht. Doel was om een plan op te stellen voor de verbetering van de Vliet. Dat plan zou dan 

gebruikt kunnen worden als er bijvoorbeeld groot onderhoud aan de straat zou moeten 

plaatsvinden. De gemeente vond dat eigenlijk maar vreemd: waarom stel je een plan op zonder dat 

er geld is? Dat deed de gemeente nooit. Maar de praktijk aan de Vliet heeft laten zien dat het werkt! 

Want nog geen jaar na het vaststellen van de visie in maart 2014 bleek dat er groot onderhoud aan 

het riool moest plaatsvinden aan de westzijde van de Vliet. Met een klein beetje extra geld is de Vliet 

nu aanzienlijk verbeterd. Het volgende van de visie is aan de westzijde uitgevoerd:  

• de toegestane snelheid is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, 

• er zijn snelheidsremmende maatregelen genomen (bochten in de weg bij de zijstraten) 

• het wegdek is aangepast aan de beoogde snelheid: waar asfalt lag zijn klinkers gekomen, 

• de weg is versmald en de haag langs de trambaan is verbreed, 

• alle trottoirs en de straatverlichting zijn vervangen 

• fietsers mogen aan de westzijde nu in beide richtingen (noord-zuid en zuid-noord) gebruik 

maken van de Vliet, 

• het groen langs de noordwestzijde van de Vliet is in kwaliteit verbeterd (in tegenstelling tot 

het groen langs de zuidwestzijde, dat nog moet worden verbeterd). 

Niet alles uit de Visie Boergoensevliet hebben we kunnen realiseren. We hebben bijvoorbeeld bij de 

gemeente gepleit voor een eigen ontsluiting van de Wielewaal om daarmee de verkeersdrukte op de 



Vliet te verminderen. Dat is slechts ten dele gelukt. Ook pleiten we nog voor een 

voetgangersoversteekplaats over de Boergoensevliet bij de tramhalte bij de Frans Bekkerstraat. 

Oostzijde vraagt nu om de meeste aandacht 

Aan de oostzijde van de Vliet moet nog veel gebeuren. Enkele voorbeelden: 

• het verbeteren van de trottoirs langs de huizen en het wegdek van de Vliet, 

• het verbeteren en vernieuwen van het voetpad langs de Vlietzijde, 

• het aanleggen van vlonders in de Vliet. 

Een mooi, recent resultaat is dat er op korte termijn ook aan de oostzijde van de Vliet 

snelheidsremmende maatregelen komen in de vorm van paaltjes bij de zijstraten.  

Intensief overleg met de gemeente 

We zijn over deze zaken steeds in intensief overleg met de gemeente. Dat leidt er bijvoorbeeld ook 

toe dat inmiddels tientallen slechte bomen eerder worden gerooid en vervangen.  

Voor een grote verbeterslag aan de oostzijde van de Vliet moeten we creatief zijn in het overleg met 

de gemeente omdat er vooralsnog geen groot onderhoud op de rol staat. Maar door actief te zijn, 

ontdekken we soms financiële potjes bij de gemeente die ineens het onmogelijke toch mogelijk 

kunnen maken. 

Mooi nieuw jaar 

In dit proces van verbetering van de Vliet zoeken we ook nog naar versterking met buren die actief 

willen meedoen, ook aan het overleg met de gemeente. Daarbij denken we vooral aan bewoners van 

de oostzijde van de Vliet omdat daar de komende tijd het meest moet gebeuren.  

Wij wensen u allemaal een heel fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe. 

Met een hartelijke groet, 

namens de Stichting Charlois aan de Vliet, 

Ido Smits (82) 

Ursul Schaap (162) 

Koen Stapelbroek (109) 
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