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VERSLAG  Voortgangsoverleg Feyenoord City 

 

 

Datum : 28 juni 2021 
  
Notuliste : Johanneke de Lint 
 
Locatie : Via Teams 
 
Tijd    : 19.00-20.00 uur  

 
                                                                                   no: 015 / def            

 

 

1.  Opening, mededelingen, vaststellen agenda Actie door 

 Johanneke opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. De spelregels van de 
teamvergadering worden doorgenomen.  

 

 

 De agenda wordt doorgenomen. Reguliere agenda met daarbij een toevoeging dat er 
een presentatie zal worden gegeven over het BLVC plan. 

Frank en Wilco zijn beiden verhinderd 

 

   

2.  Verslag vorig overleg d.d. 17 mei 2021  

 Het verslag van de bijeenkomst d.d. 17 mei jl. wordt, met dank aan Belinda, 
vastgesteld. 

 

 

3.  Stand van zaken Gemeente Rotterdam    

 Vooruitblik gemeentelijke besluitvormingsproces 

Theo staat kort stil bij het opschorten van het besluitvormingsproces van de Raad en 
communiceert de data die nu vastgesteld zijn  
1 juli: commissie MPOF met wethouders 

6 juli: bespreking in gemeenteraad 
8 juli: stemming gemeenteraad 
In de gemeenteraad staat de vraag of er voldaan is aan de position paper centraal, in 
verband met het wel of niet vrijgeven van de gemeentelijke investering. Het proces 
rond het position paper is uitgelijnd.  

Nog 2 aspecten waar nog geen oordeel over gegeven is, namelijk het binnen de 

bouwsom kunnen bouwen van het stadion en het volledig organiseren van de 
financiering.  
 
Ben van Rooij vraagt of de Raad van State het position paper kan tegenhouden. Rob 
geeft aan dat dit niet het geval is.  
 
Johan Brinkman geeft aan dat donderdag 1 juli het voorkeursrecht Feyenoord City 

wordt behandeld en roept de overige leden op om goed naar de stukken te kijken.  
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Korte update ontwikkelingen Stadionpark   

Recent is de nieuwe brug naar het Eiland van Brienenoord geopend. De naam van de 
brug is gekozen naar aanleiding van een vraag vanuit de gebiedscommissie 
IJsselmonde. De brug heeft de naam “Ben Schop brug” gekregen. 

Theo geef verder aan dat de bouw van de Gamma en de P&R liggen op schema  
 

4. Stand van zaken Mobiliteit 

Remco geeft aan dat er ten aanzien van de vorige vergadering niet veel nieuws is. In 
juli zullen de werkzaamheden zich richten op de voorbereidingen om weer meer 
supporters te mogen ontvangen.  

Johanneke geeft aan dat de Klankbordgroep Mobiliteit heeft plaatsgevonden en dat de 

gemoederen daar hoger opliepen dan wenselijk is. Samen met een aantal leden uit de 
klankbordgroep gaat nagedacht worden over een nieuwe vorm voor het bespreken van 
en het werken aan de mobiliteitsthema’s. Na de zomer zal dit opgepakt worden.  

 

5. Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas  

 Rob deelt mede dat er participatie sessies hebben plaatsgevonden met diverse partijen 
voor het Programma van Eisen Mallegatpark, de buitenruimte. Ook is er een start 
gemaakt met het ophalen van input voor de nota van uitgangspunten voor het 

Mallegatplot, de woontoren.   

Na deze NvU worden architecten geselecteerd. Het echte ontwerpen van het gebouw 
vindt na de zomer plaats. Naar aanleiding van de vraag van Ed Arnold, geeft Rob aan 
dat hier het participatie traject niet stopt, maar juist in het najaar verder doorloopt en 
dat omwonenden en de wijkraad hier uiteraard bij betrokken worden. Zoals met de 
wijkraad ook besproken, zal er in het najaar in de wijk een overleg plaatsvinden om na 
te gaan op welke wijze wij de bewoners beter kunnen bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BLVC en participatie   

 Peter Everse en Johanneke geven een toelichting op het BLVC kaderplan. Zie 
bijgevoegde presentatie. In deze presentatie wordt op hoofdlijnen uitgelegd wat een 
BLVC plan inhoudt en uit welke aspecten het bestaat.  

Ed Arnold geeft aan dat hij, vanuit logistieke ervaring, graag meedenkt en input levert 
bij de fasering en de verkeersmaatregelen die daaruit voortvloeien. Johanneke geeft 

aan dat in september er een sessie komt over de Roseknoop, waar dergelijke input 
gevraagd gaat worden (naast de adviezen die er al liggen vanuit de wijkraden).  

De gemeente stelt het BLVC kaderplan vast, dus behoudt de regie. Voor de dagelijkse 
uitvoering wordt een bouwregisseur aangesteld om de integraliteit te bewaken. 

In het overleg wordt aangegeven dat de presentatie er goed uitziet en dat er veel 
punten in terugkomen, die in verschillende overleggen zijn aangegeven.  

Johanneke geeft aan dat de presentatie met het verslag meegestuurd zal worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanneke  

8. Rondvraag  

 Lars Klappe (Hillesluis) vraagt of de verkeerscijfers rond de Slaghekstraat gedeeld 

kunnen worden. Dat is al langere tijd geleden toegezegd. Johanneke geeft aan het na 
te vragen bij Ronald Wagter.  

 

Johanneke  
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Astri vraagt hoe Feijenoord XL zich verhoudt tot Feyenoord City. Rob geeft aan dat 
Feijenoord XL gezien kan worden als weer een volgende stap van een totale 
ontwikkeling. Op dit moment blijft het bij het over en weer informeren van elkaar.  

 

9. Sluiting  

 Johanneke bedankt de VGO leden voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst om 
20.00 uur. Fijne zomer! 

 

   

 

 

 

 


