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Eerste resultaten enquête Participatie Park OverdeSchie
Enquête periode: 8 februari tot en met 1 maart 2021
Allereerst willen wij iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk danken voor de inbreng. Er is
van veel deelnemers in de enquête uitgebreide feedback ontvangen op diverse onderwerpen en dit
wordt momenteel verder in kaart gebracht. In dit document delen we alvast de eerste uitkomsten
ten aanzien van de woningbouwthema’s.
Wat gebeurt er met de enquête uitkomsten?
De enquête is als onderdeel van het participatietraject ingezet om de mening, ideeën en
aandachtspunten ten aanzien van woningbouw van de belanghebbenden te verkrijgen. Het totale
participatietraject loopt tot en met 26 maart 2021. In deze periode staat de mogelijkheid nog
steeds open om inbreng via de website te delen. Ook worden er gesprekken gevoerd met
belanghebbenden. Vervolgens worden de uitkomsten van de enquête, de online inbreng en de
gesprekken verwerkt tot een eindrapport van het participatietraject. Eind april ronden we dit
rapport af en wordt dit gedeeld met de gemeente Rotterdam en gepubliceerd op de website.
Wat zijn de vervolgstappen?
Op dit moment wordt er een haalbaarheidsstudie naar woningbouw door de ontwikkelaar
uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Hierin worden diverse aspecten van
woningbouw onderzocht, zoals bijvoorbeeld de bodemkwaliteit, geluid en parkeren. In deze fase zal
ook de gemeente voorwaarden stellen aan een mogelijke invulling van de locatie. Deze studie
wordt naar verwachting eind april afgerond.
De gemeente Rotterdam stelt vervolgens op basis van alle bevindingen uit de haalbaarheidsstudie
en het participatietraject een Nota van Uitgangspunten op. Deze nota is de basis voor een
eventuele bestemmingsplanwijziging en dient vervolgens als kader voor een uit te werken
woningbouwplan.
Alternatieve suggesties en aandachtspunten
Een deel van de belanghebbenden heeft aangegeven geen woningbouw te willen of heeft een
voorkeur voor gedeeltelijke bebouwing voor de locatie van tennispark OverdeSchie. Ook zijn er
enkele suggesties anders dan woningbouw ontvangen en zijn er zorgen geuit over buitensporten in
OverdeSchie in het algemeen. Deze specifieke inbreng wordt gedeeld met de gemeente Rotterdam,
aangezien wij uitsluitend inhoudelijk kunnen oordelen over de inbreng aangaande woningbouw.
Alle inbreng nemen wij op in het eindrapport van het participatietraject.
Hartelijke groet,
Team Participatie Park OverdeSchie

Ten aanzien van de vraag wat de ervaring is met parkeren in de wijk geeft 85% aan dit als (te) hoog
te ervaren. Ook is er door enkelen de verkeersstromen in de wijk genoemd als aandachtspunt.

De ontvangen suggesties worden verder in kaart gebracht. Voorbeelden van ontvangen suggesties
voor duurzaam bouwen zijn;
- Gasloos, waterstof ipv aardgas
- In het dak geïntegreerde zonnepanelen
- Oplaadpunten elektrische auto’s
- Led straatverlichting, solar
- Veel groen, blauwgroene daken
- Co2 arme woningbouw
- Volledig geïsoleerde woningen
- Waterberging onder verharding
- Rekening houden met ecologie
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Positieve en negatieve punten ten aanzien van woningbouw
De open antwoorden op deze vragen worden momenteel verder in kaart gebracht.
Voorbeelden van ontvangen input zijn;
- Positief: woningtekort oplossen
- Positief: mogelijke aankoop nieuwbouwwoning
- Positief: mooier beeld vanaf het fietspad
- Negatief: woongenot gaat achteruit
- Negatief: belangrijke sociale functie tennispark verdwijnt
- Negatief: parkeerdrukte

