
Besluitenlijst Wijkraad Heijplaat (formeel)
Subtitel Openbare bijeenkomst
Datum 26-01-2023
Tijd 19:30 - 22:00
Locatie De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat
Voorzitter Jeffrey Kruis
Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 25 januari 2023 12.00 uur per 

mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na sluiting van deze openbare bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid 
verder vergaderen.

1 Opening

2 Vaststelling agenda
Er worden foto's gemaakt voor Heijplaat post. Niemand heeft bezwaar.

Besluit:

Vastgesteld

3 Inspreekrecht bewoners
Bewoner: Wat is het standpunt inzake de petitie IP Oude dorp?
WR: zie ongevraagd advies. Kopie komt in de kast te liggen. Brieven worden 
ook naar de bewoners per mail toegestuurd.

Bewoner: kan de agenda iets uitgebreider en hoe kan ik deze lezen?
WR: bij elk agendapunt wordt een toelichting geschreven en er worden de 
volgende keer kopieën van de agenda neergelegd.

Bewoner: hoe wordt omgegaan met regenwateraanslutingen door het 
projectteam?
WR: legt deze vraag neer bij de projectorganisatie

4 Ter besluitvorming:

4.a Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 december 2022

Besluit:

Vastgesteld
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5 Ter informatie:

5.a Bewonersinitiatieven
Tot april a.s. een tijdelijk proces voor de bewonersinitiatieven tussen 2500 en 
20.000 euro.
- er wordt niet meer gestemd.
- de wijkmanager ontvangt het initiatief en doet een eerste beoordeling, en 
legt ter advisering voor aan de wijkraad
- de wijkraad toets aan de kaders van het wijkakkoord en adviseert de 
wijkmanager
- de wijkmanager en wijknetwerker beoordelen en besluiten
- indien het advies van de wijkraad afwijkt van het besluit van de wijkmanager, 
beslist de Rayondirecteur van de gemeente.

Besluit:

De bewonersinitiatieven >2500 euro worden tijdens de formele bijeenkomsten 
door de wijkraad besproken en er wordt een advies gegeven.

6 Rondvraag
Jo: wat kan de wijkraad doen tegen de "liggende" deelscooters? Hoe bereiken 
we de firma's.
WR: we melden het bij SB, Mobiliteit en MO in de werkgroepen.

Steve: mededeling fietsverbinding blijft in stand. In de tussentijd wordt er een 
nieuw elektrisch schip gebouwd. Inclusief optie om je fiets mee te nemen.
Richting Marconiplein

7 Sluiting


