Datum 20 juni 2017
Informatie over de Schepenstraat en
over een studie naar waterberging op
het Walenburgplein

Informatieavond Schepenstraat
Met deze brief nodigen wij u uit voor een
informatieavond over de herinrichting van de
Schepenstraat. Wij informeren u graag over het
voorbereiding van de uitvoering en wat er de
komende tijd gebeurt.

De avond wordt gehouden op dinsdag 20 juni 2017
in de Prinsekerk, Schepenstraat 69.
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang avond om 20:00
uur.
De onderwerpen op deze avond zijn:

Het ontwerp voor de herinrichting is door de
bewoners van de Schepenstraat in een participatief
proces, begeleid door het KernTEAM, tot stand
gekomen. In februari 2017 is het definitief ontwerp
aan bewoners gepresenteerd en goedgekeurd. De
gemeente neemt nu het stokje over om het plan te
realiseren. Daarom krijgt u deze uitnodiging van de
gemeente en niet van het KernTEAM.
Presentatie waterberging Walenburgerplein
Tijdens deze avond geeft Sjoerd Kemink een
presentatie. Hij is student Delta Management en doet
voor zijn afstuderen onderzoek naar extra
waterbergingsmogelijkheden op het Walenburgplein.
Het is een vervolg op zijn eerdere presentatie op de
bewonersavond van 15 februari.
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 Inleiding door KernTEAM
 De stand van zaken van de voorbereiding inclusief
planning en de mogelijke fasering
 Globaal beeld van de werkzaamheden buiten en
wie doet wat? (overige nutsvoorzieningen, riool,
bomen, groen, bestrating, onderzoeken)
 De afspraken over de inbreng van het KernTEAM
tijdens de voorbereiding en de uitvoering.
 Informatie over de grondwaterpeilgegevens.
 Informatie over (gezamenlijk optreden bij) het
vervangen van huisaansluitingen

Uiteraard is ook uw inbreng van belang:
- Uw vragen
- Informatie over de fundering en de rest van de
ondergrondse constructie van uw woning. Denk
daarbij aan: souterrain, paalsoort (hout, beton,
herstelde fundering)
www.rotterdam.nl/schepenstraat

- Eventuele wateroverlast- (of wateronderlast-)
problemen
- Feedback op de waterbergingsontwerpen
Informatie
Voor meer informatie, zie de site van het KernTEAM,
www.schepenstraat.info, of de site van de gemeente:
www.rotterdam.nl/schepenstraat, of mail met
schepenstraat@rotterdam.nl, of bel met Sjoerd
Ennenga: 06 53802828.
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