Verslag gesprek samenwerking met OVS
Datum:

11 april 2018

No:

01

Locatie:

Projectbureau, Stadionweg 55 te Rotterdam

OVS:
Gemeente:
Feyenoord City:

EHO, EAM
TKI, WVE
RVE, FKE

Tijd: 14:30 uur – 15:00 uur

Agenda
1. Samenwerking

Belangen/bespreekpunten die door OVS zijn uitgesproken:
1. Gebiedsontwikkeling is een kans voor de ondernemers
2. Zijn het niet eens met het mobiliteitscontract, de ambities die hieraan ten grondslag liggen.
De ambities zijn niet haalbaar, daardoor wordt toch verkeersoverlast verwacht. Punten die
expliciet benoemd zijn is het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie en de
bereikbaarheid van het nieuwe stadion
3. De pilot die in 2013 met Feyenoord is besproken is nooit uitgevoerd, dit heeft veel woede bij
ondernemers teweeg gebracht.
4. Voortgang is minimaal terwijl er veel tijd wordt geïnvesteerd door OVS. Het zou fijn zijn als er
meer gecommuniceerd wordt over wat er met de input gedaan wordt.
5. Veranda overleg staat veel in het teken van de bewoners, waardoor OVS minder goed zijn
belangen kan delen of het gevoel heeft dat daar iets mee gedaan wordt.
6. Er is onduidelijkheid waarover nu precies geparticipeerd wordt. Graag meer duidelijkheid
over de kaders, de onderwerpen en de voortgang.
7. Heeft de gemeente nog een onafhankelijke rol, terwijl die met Feyenoord in het
mobiliteitscontract zit. kunnen de belangen van de omgeving dan nog goed
vertegenwoordigd worden. Het mobiliteitscontract is juist een goede basis voor de
gemeente. Hiervandaan kunnen we Feyenoord aanspreken en zelfs eventueel sancties
opleggen. Het contract laat zien dat de gemeente een onafhankelijke rol tov Feyenoord
inneemt en de gemeente zal de belangen van de omgeving meenemen in het aanspreken op
de afspraken. Voor het contract had de gemeente beperkte grond om Feyenoord aan te
spreken .
8. OVS geeft aan blij te zijn met dit gesprek en voelt zich daarmee serieus genomen

Besluitenlijst
Nr
1

Besluit
Volgende overleg is 25 april om 14 uur op het projectbureau
Feyenoord City. Dit ivm deadline BIZZ interne draagvlakmeting.

Datum
11 april 2018

2

Er is een mobiliteitsmanager aangesteld bij Feyenoord. Hij zal de
contacten met de omgeving over het mobiliteitscontract op zich
nemen. Hij zal ook de verantwoordelijke worden om onder
andere te spreken met de ondernemers over parkeerplaatsen.

11 april 2018

Actielijst 11 april 2018
Nr

Actie

1

ZORG MOBILITEITSCONTRACT:
Er komt een stuurgroep
mobiliteit om het
mobiliteitscontract te
monitoren. Gemeente en
Feyenoord nemen deel aan
deze groep, welke
beslissingsbevoegd is. Kunnen
ondernemers daar in
deelnemen?

WVE

2

ZORG PARKEREN en
BEREIKBAARHEID: Spreek met
ondernemers ook over de
overige zorgen, aangegeven
door EAM in dit overleg, in
plaats van enkel
parkeerplaatsen en
bereikbaarheid. Hiervoor wordt
een werkgroep Stadionweg
Oost opgericht. Belangrijk zijn
hierbij de mandaten. IIG
uitnodigen de VVE’s van dit
bedrijventerrein.

TKI/RVE

FKE en WVE zoeken uit wat
mogelijkheden zijn om tot
oplossingen te komen zoals
door EAM genoemd voor het
volgende overleg
Er is binnenkort een
bijeenkomst van de OVS over
de pilots BIZZ. EAM zoekt uit of
dit gecombineerd kan worden

FKE / WVE

3

4

Actiehouder

Begindatum

Einddatum

Status

FKE en
mobiliteitsmanag
er Feyenoord en
WVE zullen
deelnemen aan
deze werkgroep.
Kom met
oplossingen bij
eerste overleg, of
iig
oplossingsrichting
. Daarna een op
een gesprekken
voeren om
parkeerplaatsen
te regelen.

EAM

11-04-18

25-04-18

met informatie over Feyenoord
City.
5

6

Groener maken van de wijk, dit
wil de gemeente, maar ook de
ondernemers. Wat kunnen FC,
Gemeente en ondernemers hier
samen in doen. Bewoners willen
hierin wellicht ook mee doen.
Voor de herinrichting Veranda
wordt een andere werkgroep
ingericht.

EAM/FKE/WVE

TKI

11-04-18

25-04-18

mogelijkheden
aftasten

