
 

Overleg met Havensteder 
 

15 februari 2012 

13.00 uur 

Havensteder, 
Heer Bokelweg 
121, Rotterdam 

Vergadering belegd door: Anne Klusman, 
programma manager gebiedsontwikkeling Noord, 
Havensteder 

   

Deelnemers namens 
bewonersplatform: Laura v.d. Sluijs, 
Dymphna van Ravesteyn,  

Roger Kokos  

 

NOTULEN 

 

Agendapunt: Enquête 
onder Bewoners 

   

Discussie:  

Het bewonersplatform heeft een online enquêteformulier opgesteld en deze verspreid onder de bewoners van 
Lupine Vesper. Er is een hoge respons op de enquête.  

Conclusies:  

Het voorlopige resultaat is dat men graag speelgelegenheid wil voor kinderen en dat de veldjes netjes 
onderhouden moeten worden. De bewoners maken zich zorgen over hondenpoep en hangjongeren. Doorn in het 
oog van de bewoners is dat de veldjes nu gebruikt worden als tijdelijke dumpplek. 

Actiepunten  Verantwoordelijke streefdatum 

 Overzicht resultaten enquête maken Laura/Roger Begin maart 

 Overzicht sturen aan Havensteder Laura/Roger Begin maart 

Agendapunt: 
Afsprakenlijst dd. 21 
dec. 2012 

   

Discussie:  

Op 21 dec. 2012 heeft Anne Klusman een lijst afspraken voor het sloopgebied Lupine Nox gemaild. Hieronder een 
statusoverzicht. 

  

1. Bouwterrein tussen Silenestraat en Bremstraat verplaatsen naar Lupinehof        Gedaan 

2. Terrein tussen Silenestraat en Bremstraat opruimen/egaliseren                           Onvoldoende 

3. Terrein tussen Bremstraat en Dalkruidstraat opruimen/egaliseren                        Onvoldoende       

4. Contact opnemen met gem. diensten om deze terreinen niet meer te gebruiken  Gedaan 

5. Stoep Dalkruidstraat verlengen                                                                              Nog te doen 

6. Tijdelijke parkeerplekken bij Bremstraat                                                                 Gedaan 

7. Keerlus aanbrengen op terreintje tbv. vrachtwagens AH                                        Nog niet bestraat 

8. Parkeren wordt onmogelijk gemaakt op de terreintjes                                            Nog te doen 

9. Verdere, tijdelijke invulling verzinnen voor terreintjes                                             Mee bezig 

 

Hoewel Havensteder graag de afspraken wil nakomen zijn zij gebonden door bezuinigen. Klachten van bewoners 
over de terreintjes graag melden via email (info@havensteder.nl) of via het algemene nummer van havensteder 
(optie kiezen: klacht van een instantie) Havensteder zal deze klachten dan onder de aandacht brengen bij hun 
wijkbeheerder. 



 

Anne Klusman zal zich inspannen om voor de volgende actie toestemming/budget te krijgen: 

Egaliseren, inzaaien, afzetten van de terreintjes, en onderhoud hieraan. 

Daarnaast zal zij navraag doen wanneer de bestratingswerkzaamheden zullen aanvangen. 

Actiepunten Verantwoordelijke Streefdatum 

 Navraag doen wanneer bestrating zal aanvangen Anne Klusman april 

 Terukoppeling haalbaarheid plannen tijdelijke invulling 
terreintjes 

Anne Klusman april 

 

Agendapunt: stand van 
Lupine 5 en 6 en Nox 3 

    

Discussie:  

Lupine 5 (stukje Peppelweg met Apotheker en Stomerij): Eind maart verwacht men de uitspraak in de procedure die 
de stomerij aanhangig heeft gemaakt wegens het slopen van de flat. Pas als de apotheker en de wassalon verhuist 
zijn, zou er begonnen kunnen worden met slopen. De verwachting is dat dit niet eerder dan het derde of vierde 
kwartaal van 2013 zal zijn. Ondertussen wordt er gekeken of de etalges in de plint vrolijk kunnen worden opgevuld. 

 

Lupine 6 (flat boven de snackbar Verhagen): De herstructurering op die locatie zal zeker de komende jaren niet van 
start gaan. De tijdelijke verhuur zal zo lang mogelijk worden verlengd. Klachten kunnen worden doorgegeven op 
eerder vermelde wijze. Havensteder brengt deze klachten dan onder de aandacht bij hun wijkbeheerder Rob van 
Someren. 

 

Nox 3 : Op dit moment is niet mogelijk om op korte termijn aan het ontwikkelen van NOX3 te beginnen wegens 
deels beperkt budget en hierdoor moet 100 % verkocht zijn voor Havensteder gaan bouwen. De stagnatie in 
verkoop zorgt er dus voor dat ook de voortgang van Nox stagneert. Samen met de bewoners zal naar een tijdelijke 
invulling worden gezocht. De bewoners hebben via de enquete aangegeven dat zij graag willen participeren in de 
aanleg/onderhoud van deze terreintjes in de tussentijd. Havensteder zal zich inspannen om gevolg te geven aan de 
voorstellen. 

  

 

Actiepunten algemeen Verantwoordelijke Streefdatum 

 Wanneer worden de tijdelijk verkeersdrempels aangelegd? Anne Klusman maart/april 

 Test klachtenmail info@havensteder.nl voor wijkbeheerder Roger maart 

   

Verduidelijking 
algemeen beleid 
klachtenafhandeling  

    

Klachten voor Havensteder dienen gemeld te worden via het algemene telefoonnummer van Havensteder of via 
email info@havensteder.nl. Het is het beleid van Havensteder om klachten zo veel mogelijk centraal te regelen, 
zodat enerzijds alle klachten geregistreerd kunnen worden en anderzijds bij gehouden kan worden hoe de 
afhandeling loopt. Direct klachten melden wordt om die redenen dan ook niet door Havensteder gewaardeerd. 

 

 


