
Verslag peiling Oude Dorp Heijplaat 
 
Datum: 16 januari 2022 
 
 
Inleiding 
De gemeente Rotterdam heeft plannen voor de herinrichting van de buitenruimte van het Oude Dorp. 
Hierin staan concrete ideeën over onder andere groen, wateroverlast en parkeren. Kortom, over de 
leefomgeving. De opgehaalde reacties vormen een belangrijke basis voor het Voorlopig Ontwerp en 
het Definitief Ontwerp. 
 
Statistieken 
In totaal hebben 104 bewoners hun stem laten horen via de app. Aanvankelijk bleef de respons wat 
achter. Een oproep op Facebook om (nogmaals) de app te downloaden en te stemmen, leverde een 
flink aantal nieuwe app aanmeldingen op: van 30 naar 113 (op 7 januari). De respons nam toe van 17 
(op 24 december) tot 104. 
 
Resultaten peiling 
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1. Vergroenen: welke manier heeft uw voorkeur?



 

 
 
De ‘anders’ stemmers gaven aan: 

- Combinatie van opties b en c 
- Laten zoals het nu is (i.v.m. Dorpstuinfeest), of huidige situatie maar met meer groen 
- Oude (= ouderwetse, historische uitstraling?) steentjes, rond plantsoen + replica fontein 

 

 

 
 
De ‘anders’ stemmers gaven aan: belangrijk om te kunnen parkeren en geen 
jongerenontmoetingsplek: 

- Optie a, maar zonder zitplaatsen (i.v.m. hangjongeren) en behoud P-plaatsen 
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2. Rondoplein: welke inrichting spreekt u aan?
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3. Alcornplein: welke inrichting spreekt u aan?



- Niets veranderen, P-functie intact laten 
- Voeg historische elementen toe aan het groen 
- Laat Rondoplein ontmoetingsplek blijven (één ontmoetingsplek, geen twee) 

 

 

 
De ‘anders’ stemmers gaven aan: 

- Alle drie goed, maak een combi 
- Niks aan veranderen 
- Laat huidige bomen staan 
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4. Courzandseweg: welke inrichting spreekt u aan?
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5. Sport, spel, bewegen: wat ziet u graag?



De ‘anders’ stemmers gaven aan: 
- Buitenfitness apparaten 
- Combinatie (langs groenstrook Courzandseweg) 
- Speelfunctie niet tussen woningen, spelen voor alle kinderen 
- Parkeren 
- Niks aan veranderen 
- Ook de kolk weer in gebruik (als jeugdhonk) 
- Uitdagend sportpark voor pubers 

 

 

 
De ‘anders’ stemmers gaven aan: 

- Gravel roosters 
- Gebruik waterdoorlatende straatstenen (i.c.m. gras) 
- Als er maar voldoende parkeerplekken zijn! 

 
Bij de laatste vraag (7) kon men nog ideeën, aanvullingen, opmerkingen kwijt. Daarvan maakten 40 
mensen gebruik. Samengevat: 

- Parkeren! 
- Aandacht voor Heijplaatweg t.h.v. Baandersstraat 
- Graag nog gesprekken (huiskamer) 
- Tip Courzandseweg: één zijde parkeren, één zijde waterberging. Grote (statige) bomen 

(behouden, en waar nodig vervangen) 
- Waterbus weer terug! 
- Let op waterbedeffect bij verplaatsen/verwijderen parkeerplekken 
- Gebruik grasvelden (Kolk, Koedoodstraat bij flat, overkant Eemhavenweg, De Heij, oude 

zwembad) voor speeltuinen; skatebaan op plein Courzandseweg 
- Geen betegelde tuinen! 
- Aandacht voor straatverlichting 
- Plek voor hangjongeren 
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6. Inrichting P-plekken: wat ziet u het liefst?



- Denk (bij parkeervraagstuk) aan (bereikbaarheid voor) de ouderen of mensen met een ziekte 
of beperking 

- Campus vergroenen 
- Alcorplein: denk bij de parkeerplekken ook aan bereikbaarheid voor detailhandel en 

hulpdiensten 
- Luister naar de jeugd 
- Denk aan voldoende vuilnisbakken 
- Zitplekken aan Heysehaven in vorm van een tribune 
- Betrek ook bewoners bij de uitvoering 
- Denk over de mogelijkheid om de gedempte Koedood weer uit te graven 

  



Bijlage: resultaten gesloten vragen 
 
1.     Met meer vergroening kan wat gedaan worden aan verkoeling en afvoer van 
water. Die vergroening kan op verschillende manieren. Wat heeft uw voorkeur? Zie 
de illustraties (u kunt ze aanklikken en scrollen) 

  

a.     Bestaande situatie 19% 
b.     Stoep deels vergroenen 46% 
c.     Stoep aan een zijde volledig vergroenen 27% 

d.     Stoep volledig vergroenen en geen parkeerplaatsen, voor maximale waterinfiltratie 8% 

   
2.     Een deel van het plan gaat over het Rondoplein. Welke inrichting spreekt u het 
meest aan?   

a.     Gras op het plein 13% 
b.     Groen rond het plein met zitplekken 62% 
c.     Stenig tapijt (knipoog naar verleden) 21% 
d.     Anders… 5% 

   
3.     Ook het Alcornplein wordt opnieuw ingericht. Welke inrichting spreekt u het 
meest aan?   

a.     Plein met groen 49% 
b.     Ontmoetingsplek 10% 
c.     Historische elementen terug brengen 27% 
d.     Anders… 14% 

   
4.     Ook de Courzandseweg wordt opnieuw ingericht. Welke inrichting spreekt u 
het meest aan?   

a.     Bomenlaan met bloemrijke wadi 43% 
b.     Parkeren tussen bomen met hagen 28% 
c.     Speelplekken in de wadi 23% 
d.     Anders…  6% 

   
5.     In het nieuwe ontwerp is ook ruimte voor meer ‘sport, spel en bewegen’. Wat 
ziet u graag in het Oude Dorp?   

a.     Spelen in de natuur 46% 
b.     Spelen voor de allerkleinsten 20% 
c.     Sportmogelijkheden 20% 
d.     Anders… 13% 

   
6.     Als er meer wordt vergroend, dan heeft dat gevolgen voor het parkeren in de 
buurt. Hoe ziet u de parkeerplekken het liefst ingericht?   

a.     Steen 19% 
b.     Gras en steen 52% 
c.     Verstevigd gras 24% 
d.     Anders… 5% 

   



7.     Dank u voor uw reacties. Hebt u nog opmerkingen, ideeën, of mist u iets in de 
vragenlijst? Laat het weten: Open 

 


