Beste lezer,
Bij dezen krijgt u een update van de stand van zaken inzake de geplande nieuwbouw op het Vredenoordplein. Deze nieuwsbrief is ook via onze website
(www.melanchthon.nl/kralingen) te lezen.
Namens het team van Melanchthon Kralingen wens
ik u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
D. Maharban,
adjunct-directeur Melanchthon Kralingen
Terugblik:
Op 28 september hebben we een buurtinformatiebijeenkomst gehad. De Gebiedscommissie heeft de
buurt geïnformeerd over de komst van de school op
het Vredenoordplein. Ook heeft de directeur van de
school het belang van het oprichten van een klankbordgroep duidelijk gemaakt. Dit om de buurtbewoners de kans te bieden om samen met de architect en de school het Vredenoordplein in te gaan
richten.
Er is na deze bijeenkomst een klankbordgroep ingesteld.
De klankbordgroep bestaat uit:
Een vertegenwoordiging van de school
Buurtbewoners
De architect
Een gebiedscommissielid en
Een integraal projectbegeleider namens de
Gemeente.
Inmiddels heeft de groep twee keer op een zeer
prettige en positieve wijze vergaderd over de
inrichting van het gebied, de donkere en minder
veilige plekken, het pleintje voor de kleine – en
grote kinderen, de loop- en fietsroute, de veiligheid
en nog veel meer.
De architect is met de reacties aan de slag gegaan
en heeft deze verwerkt in een voorlopig ontwerp.
Inzage voorlopig ontwerp en inbreng:
Vanaf 16 november (tot 23 november) zal dit voorlopig ontwerp te zien zijn bij Buurtwerk Vredenoordplein. Er zijn inloopochtenden georganiseerd
voor de buurt. Deze inloopmomenten zijn maandag
16 en dinsdag 17 november 2015 van 10.00 u –
11.30 u. De buurt kan daar reageren op het voorlopig ontwerp. Er komt een ideeënbusje bij buurt-

n

werk. De reacties worden uiterlijk 25 november
door de architect verzameld. U kunt uw reacties
ook mailen naar: Kralingen@melanchthon.nl
Informatieavond 30 november 2015:
Op 30 november wordt er wederom een buurtinformatiebijeenkomst georganiseerd. We zijn vanaf
19.15 u van harte welkom bij Buurtwerk Vredenoordplein. Op deze bijeenkomst zal onder andere
de architect een voorlopig ontwerp van het plein
presenteren. Verder wordt de buurt geïnformeerd
over de voortgang van het traject.
Langs deze weg wil ik u ook namens de Gemeente
Rotterdam van harte uitnodigen voor deze buurtinformatiebijeenkomst. Hieronder treft u de agenda
van de avond.
Agenda:
19.15 u – 19.30 u: inloop
19.30 u – 19.35 u: opening en welkom
19.35 u – 20.25 u: presentatie KAW + reacties
20.25 u – 20.45 u: gemeente
20.45 u – 21.00 u: sluiting/informeel samen zijn
Beschikbare documenten:
Op www.melanchthon.nl/kralingen onder het kopje
nieuwbouw treft u de volgende documenten aan:
Massastudie, Plan van Eisen en een addendum.
Deze nieuwsbrief en de volgende nieuwsbrieven
zullen ook gepubliceerd worden op de site.

