Aan deze “Bewonersvisie Vreewijk” hebben meegewerkt:
Jo den Haan, Johan Henderson, Wim Verschoor, Petra Mulder, André van Well, Peter
Lamers en heel veel Vreewijkers, waarbij huurdersvereniging Vrelom het verdient apart
genoemd te worden.
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1. INLEIDING
Voor u ligt de BEWONERSVISIE VREEWIJK. Dus een visie van bewoners, een gezamenlijk
gedragen visie op hoe Vreewijk er in de toekomst uit moet zien en hoe het zich moet gaan ontwikkelen.
1.1 Geschiedenis van Vreewijk
Tuindorp Vreewijk is gebouwd tussen 1916 en 1924. Deze wijk was het antwoord van enkele
Rotterdamse notabelen op de slechte woonomstandigheden van de minder gegoede bevolkingsklasse en de uitbuiting door huisjesmelkers. De nieuwe bewoners waren beambten, ambtenaren,
onderwijzers, politieagenten en een aantal mensen, dat van het platteland naar de grote stad
trok. Met zorgvuldig geproportioneerde straatprofielen, met aandacht voor licht in de straat, werd
bij het ontwerp getracht een omgeving te scheppen die hoorde bij de stad en toch aansloot bij de
herinnering aan het platteland. In de jaren 20 en 30 is het oorspronkelijke dorp meerdere malen
uitgebreid. In de jaren 1975 tot 1993 zijn de meeste woningen in Vreewijk op hoog niveau gerenoveerd. In sommige delen van Vreewijk heeft complete nieuwbouw plaatsgevonden, waarbij ook
(lage) etagewoningen zijn toegevoegd.
Vreewijk wordt gekarakteriseerd door zijn twee lange singels, de Lede en de Langegeer. De
Groenezoom is een bijzonder mooie avenue in het rustige stuk tussen de Molenvliet en de
Groene Hilledijk. De meeste kruisingen zijn T-kruisingen, wat bijdraagt tot het besloten karakter
van de wijk. De oudste kern wordt begrensd door de Dreef, Groenezoom, Langegeer en Lede.
Tegenwoordig praten we over een groot stuk van Vreewijk dat het gebied vanaf Vaanweg,
Strevelsweg, Bree, West-Varkenoordseweg, Smeetslandsedijk tot en met de Slinge (Wijdehof)
beslaat.
Het oorspronkelijke tuindorpconcept is sterk gebleken. Na 80 jaar wordt het concept en de wijk
nog steeds gewaardeerd bij inwoners en gewild bij woningzoekenden. De hechte contacten lijken
ook een belangrijke kans voor de wijk. Veel Rotterdammers zijn op zoek naar een nette, gezellige
omgeving.
Uiteindelijk moet Vreewijk een wijk blijven, waar mensen graag samen leven, zorgzaam en tolerant.
1.2 Van wie komt dit stuk?
Deze bewonersvisie is het nieuwste werkstuk van de bewoners van Vreewijk. Eerst heeft de
Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) een concept bewonersvisie gemaakt en onder alle bewoners van Vreewijk huis aan huis verspreid. Deze bewonersvisie werd verspreid in de hele wijk en
riep iedereen op mee te denken hoe Vreewijk er uit moet gaan zien. Dit bleek een uitdaging voor
veel bewoners om zich er mee te gaan bemoeien. Wij hebben veel schriftelijke reacties ontvangen waarin bewoners al voorstellen deden voor toekomstige veranderingen in de wijk. Daarna
zijn de bewoners opgeroepen voor een zevental bijeenkomsten (zes ‘s avonds en 1 overdag)
waarin ongeveer 270 bewoners van Vreewijk zich hebben uitgesproken, suggestie hebben
gedaan, over het concept en de voorstellen hebben gediscussieerd op een manier die onmogelijk
kan worden misverstaan en ook daarna in het afgelopen half jaar nog eens hebben gereageerd
Ook hebben wij in november nog interviews gehouden onder bewoners uit die straten, waar naar
onze mening nog wat weinig reactie was gekomen. Dat leverde ons een compleet beeld op waardoor we deze BewonersVisie hebben omgezet naar een nieuwe vorm. U heeft zich helder uitgesproken over een aantal onderwerpen, waarvan we er nu maar een aantal noemen zoals o.a., de
openbare ruimten en groen, de achterpaden en privé-tuinen, soms wenselijke maatschappelijke
bemiddeling, veiligheid, parkeren, wenselijk 55+ beleid en het tekort aan speelruimte voor de jongere kinderen en jongeren. Wij komen er in dit rapport uiteraard meer gedetailleerd op terug.
Deze BewonersVisie zal wat ons betreft ook invloed krijgen op toekomstige overheidsdocumenten voor Vreewijk.
Zo hebben de deelgemeente, de gemeente en de corporatie eerder al besloten gezamenlijk met
bewoners te werken aan een gezamenlijke WIJKVISIE. Die wijkvisie zal dan, eenmaal vastge-
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steld, voor de overheid en corporatie bepalend worden voor het beschermd stadsgezicht van
Vreewijk en het bestemmingsplan voor Vreewijk. Omdat het er aanvankelijk naar uitzag dat die
WijkVisie er niet zou komen zijn wij maar begonnen aan een BewonersVisie. Die is nu klaar! De
makers van overheidsdocumenten voor Vreewijk kunnen hier hun voordeel mee doen.
Wij willen Uw mening blijven horen. U en wij hebben hard gewerkt en wij hebben al Uw reacties
zo goed mogelijk verwerkt. Het resultaat daarvan is neergelegd in deze BEWONERSVISIE. En
natuurlijk is deze visie door U en ons niet opgeschreven voor de eeuwigheid. U kunt blijven reageren. Reacties kunnen immers altijd weer leiden tot veranderingen in de toekomst. Uw schriftelijke reacties zullen wij overigens verwerken en ook uitdragen in toekomstige bijlagen.
Wij zijn duidelijk; U kunt ons bezoeken of ons bereiken via de post of per e-mail:
Bewoners Organisatie Vreewijk
Dreef 83a
3075 HB Rotterdam
bestuur@bov-rotterdam.nl

1.3 De doelen van bewoners
Verbetering van woningen en woonomgeving, welke moet leiden tot de bevordering van het welzijn van de huidige en toekomstige bewoners van Vreewijk.
De huren van de verbeterde woningen en van de beperkte vervangende nieuwbouw moeten
betaalbaar blijven voor de huidige en toekomstige bevolking.
Bij renovatie en/of restauratie dient rekening te worden gehouden met de architectonische en stedenbouwkundige waarde van de individuele elementen, voor zover het niet in strijd is met de
belangen van de bewoners.
Het woningaanbod kan meer gedifferentieerd worden, opdat een evenwichtige opbouw van de
bevolking naar leeftijd- en beroepsstructuur, in overeenstemming met de aard van de wijk, wordt
verkregen.
De huidige bewoners van Vreewijk moeten, indien ze dat wensen, in Vreewijk kunnen blijven
wonen ongeacht de hoogte van hun inkomen.
Noodzakelijke voorzieningen t.b.v. een goed leefmilieu zoals winkels, scholen, sociale-, culturele-,
medische- en kerkelijke instellingen dienen, aan de omvang en de ligging van de wijk aangepast,
waar mogelijk ingepast te worden in de wijk zelf.
De in de wijk aanwezige voorzieningen t.b.v. recreatie dienen te worden gehandhaafd, uitgebreid
en zelfs aangevuld.
Het huidige leefklimaat handhaven, geen doorgaand verkeer binnen de wooncomplexen.
De ruimte verdeling in de wijk moet ingrijpend veranderen om speelruimte voor kinderen en speelruimte voor jongeren te creëren.
Er zijn te weinig parkeerplaatsen in Vreewijk. ´s Avonds is dit parkeerprobleem soms zelfs nijpend.
Daar komt nog bij het parkeerprobleem dat wordt veroorzaakt door voetballiefhebbers en bezoekers van manifestaties (nabijheid Feijenoordstadion) en de parkeerproblemen die worden veroorzaakt door personeel en bezoekers van de ziekenhuizen.
Er moet een sociaal plan komen voor elke situatie waar wellicht ingrijpende veranderingen gaan
plaatsvinden.

1.4 Het eerste beeld levert het volgende op:
Het woningaanbod in Vreewijk bestaat voornamelijk uit (oudere) eengezinswoningen. Dit moet
niet als probleem worden gezien, want de woningen zijn zeer gewild en het verloop is klein.
Echter, voor het groeiende aantal ouderen, die moeite hebben met trappen lopen en daarom
gelijkvloers willen wonen, zijn de woningen ongeschikt. Het verdient aanbeveling waar mogelijk
binnen nieuwbouw projecten betaalbare 55+ woningen te realiseren.
Uit de inventarisatie en discussies onder bewoners blijkt ook, dat bestaande 55+ woningen verhuurd worden aan jongeren (55-) met als gevolg dat voor 55+ers minder woningen beschikbaar
zijn.
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Bij de renovatie in de 80er jaren is ook steeds rekening gehouden met de speciale architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van Vreewijk. De speciale Vreewijkafspraken over de huurhoogte na renovatie kon immers ook alleen maar gemaakt worden vanwege diezelfde architectonische kwaliteit van de bebouwing en de wens om die kwaliteit te behouden. Voor het grootste
gedeelte geldt dat deze kwaliteit ook behouden is gebleven. In de jaren 80 is er veel protest
geweest tegen de toen voorgenomen hoogbouw zoals de Beukendaal in de Dalenwijk. Dat protest van toen typeert nog steeds de gevoelens van de Vreewijkers tegen hoogbouw. Wij pleiten er
dan ook voor het huidige karakter van Vreewijk te behouden en rekening te houden met opvattingen over beschermd stadsgezicht in Vreewijk en niet voor hogere bebouwingsvormen te kiezen
dan twee à drie lagen.
Inmiddels zijn aan de Langegeer en Meiendaal dure koopwoningen gerealiseerd. De
Landbouwbuurt wordt op dit moment gesloopt, het is de bedoeling dat daar ook dure koopwoningen worden gerealiseerd. Een woontoren komt op de hoek van de Dordtsestraatweg en
Spastraat.
1.5 De bevindingen
Uit onze enquête, gehouden begin 2006, is gebleken dat veel bewoners zeer tevreden zijn over
hun eigen woning, met name daar waar ze zelf veel geïnvesteerd hebben in hun huis.
Er zijn wel veel klachten over de woningen. Maar de meeste klachten hebben te maken met
gebrekkig onderhoud, vocht, wateroverlast, ontbreken van isolatie, gehorigheid etc.
Overigens werd de woonomgeving door de bewoners minder goed gewaardeerd dan de woning.
Verkeersoverlast, hondenpoep, vervuiling en smalle straten zijn de meest genoemde problemen.
Een deel van de bewoners vindt dat de wijk verpaupert, dat de buurt achteruit gaat en dat er te
veel medelanders komen. Een deel van de bewoners klaagt over vervuiling en overlast en wenst
verbeteringen. Een groot deel van de bewoners vindt Vreewijk echter nog steeds een prettige,
goede, groene wijk met een goede sociale samenhang, netjes, rustig en vertrouwd.

2. OVERZICHT INDELING VAN DE VERSCHILLENDE WIJKEN
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle buurten in Vreewijk.
Gebied A:
Gebied B:
Gebied C:
Gebied D:
Gebied E:
Gebied F:
Gebied G:
Gebied H:
Gebied I:

Gebied J:
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Zuidplein e.o. (ook wel Motorstraat e.o)
Valkenierswijk en Landbouwbuurt (Het gebied wat begrensd wordt door de
Strevelsweg, ‘t Slag, Groene Hilledijk, Valkeniersweide en Dordtsestraatweg)
Park en Ziekenhuizen (Begrensd door Groene Hilledijk, Dordtsestraatweg en
Valkeniersweide)
De Vaan (Het gebied dat begrensd wordt door de Slinge, de Vaanweg, de
Motorstraat en de Dordtsestraatweg)
Vlieger, noord-west, begrensd door de Lede, Groenezoom, Groene Hilledijk, Bree
en Langegeer
Vlieger, zuid-oost, begrensd door de Lede, Langegeer, Groenezoom
Gebied 9 (Het gebied wat omsloten wordt door de Dordtsestraatweg, de Groene
Hilledijk, de Groenezoom, de Langegeer en de Smeetslandsedijk)
Oude Dalenwijk
Nieuwe Dalenwijk (Met het gebied de oude en de nieuwe Dalenwijk wordt bedoeld
de buurt tussen Beukendaal, Molenvliet, Smeetlandsedijk, Langegeer en de
Breeweg)
Elzendaal e.o. (Dit gebied wordt begrensd door de Breeweg, de WestVarkenoordseweg en de Beukendaal)

3. BESCHRIJVING VAN DE WIJKEN MET DE BEWONERSREACTIES
Gebied A (Motorstraat e.o)
In dit gebied bevinden zich vele scholen, veelal met een regionale functie, evenals vele bedrijven. Daarnaast zijn er enkele woongebouwen
gerealiseerd in het begin van de tachtiger jaren.
Hoewel het niet voor de hand ligt dat bewonersorganisaties zich bezig
houden met dit soort zaken is er een evident belang om te weten wat de
mogelijkheden zijn en welke gevolgen eventuele maatregelen hebben
voor de buurt. De Bewonersorganisatie Vreewijk wil naast de zorg voor
het instandhouden van goede en bereikbare woningen een open oog
hebben voor het herstel van de leefbaarheid in een veilige buurt. Een
mogelijkheid is o.a. het versterken van de economische potentie van de
wijk (b.v. door het bevorderen van werkgelegenheid).
DS+V maakt plannen voor dit gebied. Er zijn in dit gebied grootse plannen met projectontwikkelaars aan de gang. Op de locatie van de bedrijfspanden, zoals de voormalige Citroën garage,
wordt nu de realisatie voorbereid van koopwoningen en kantoren, te realiseren door een projectontwikkelaar. Bij de BMW dealer zijn de plannen nog spannender: een torenflat van meer dan 110
meter hoogte. Gigantische hoogbouw aan de Motorstraat ontmoet veel weerstand en de door
DS+V gesuggereerde verfraaiing van het omliggende gebied gaat veel geld kosten, waarvan twijfelachtig is of dat kan worden gerealiseerd gezien de (particuliere) grondeigendomsverhoudingen
hier. Verbeteringen in een woonomgeving moeten worden gefinancierd uit de grondopbrengst en
het financiële plaatje hiervoor ontbreekt ten enenmale.
Er zijn bewoners die massaal verzet bieden tegen de extreme hoogbouw. Vooral de bewoners
van de Poort Van Zuid verzetten zich. Het lijkt terecht want de plannen zoals die nu worden voorgelegd zijn in feite gebaseerd op plannen van een particuliere exploitant, die nog niet eens alle
grond voor de plannen heeft verworven. De gemeente is wel heel bereidwillig om de plannen van
die particulier in te passen in een visie voor de Motorstraat en dat planmatig vorm te geven. Zo
veel hulp hebben wij voor onze plannen eigenlijk nog nooit verkregen. Daarbij is opvallend dat die
plannen worden gemaakt in het verlengde van enkele plannen voor de verandering van het koopcentrum Zuidplein en niet direct door wensen en inzichten voortkomend uit de ontwikkelingen van
de deelgemeente Feijenoord en ook niet uit een visie op de ontwikkelingen in Vreewijk en de
Landbouwbuurt. Tenslotte moeten de verfraaiingen die DS+V voorstelt, straks ook nog worden
gefinancierd uit de opbrengsten van de grond.
Zo is er ook nog het probleem van de eenheid van het gebied en de verbinding binnen de deelgemeente met andere delen van Feijenoord, zoals met de Lange Hilleweg en met de Dordtselaan.
Niet vergeten mag worden dat de Motorstraat destijds een noodoplossing was om de
Dordtsestraatweg een uitweg te bieden nadat de weg zijn verbinding met de Dordtselaan en
Pleinweg was kwijtgeraakt.
Verder is er in dit gebied nog een plan voor het bouwen van panden voor startende jonge ondernemers met daarboven een parkeerdek voor autoverhuurbedrijf Korpershoek.
Er komt daarnaast nog een aantal voorzieningen in samenhang met onderwijs, die zeer nuttig lijken. Er komt een nieuw Zadkine gebouw (een schoolgebouw – multifunctioneel- met daarboven
woningen) naast het Ikazia ziekenhuis. Com·wonen denkt nog na over “Parkzicht”, het vroegere
zusterhuis aan de Jan Ligthartstraat, om dit te renoveren of te slopen of er eventueel iets nieuws
te gaan bouwen.
DS+V benoemt dit gebouw van Com·wonen (bij het park) als behorend bij een bouwkundig rafelige rand in het gebied tussen de bebouwde omgeving en het park en dat lijkt weer een eufemisme
voor slopen. Althans zo iets begrepen wij door een stedenbouwkundige uitleg van dS+V in de
raadscommissie van de deelgemeente Feijenoord. De bewoners van de flat en de bewonersorganisatie weten formeel nog steeds van niets.
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Gebied B (Valkenierswijk + Landbouwbuurt)
In de Valkenierswijk staan hoofdzakelijk eengezinswoningen
en in de Landbouwbuurt bestond ongeveer tweederde uit
boven- en benedenwoningen en ongeveer eenderde uit eengezinswoningen, drie lagen met kap langs de Strevelsweg en
twee lagen met kap in de Landbouwbuurt.
In dit gebied heeft op grote schaal woningverbetering en
nieuwbouw plaatsgevonden in de jaren 80. Wat betreft de
renovatie werden in de jaren 1977-1984, totaal 615 woningen
gerealiseerd.
Alleen in de Kouterstraat en Zeisstraat werden in 1982-1988 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
In de Landbouwbuurt werden nog meer woningen aan de Spa, Ploeg en Egstraat gesloopt ten
behoeve van nieuwbouw. Volgens de laatste plannen, zouden daar dure koopwoningen worden
gebouwd.
De verdere aanpak van de woningen in de Landbouwbuurt, die geen eigendom van Com·wonen
zijn, lijkt eenvoudig: dit wordt wellicht passieve particuliere woningverbetering (zie ook hoofdstuk
particuliere woningen). De rand langs de Strevelsweg is grotendeels particulier bezit. Hier wordt
een woningverbeteringbeleid door woningcorporaties gevoerd waarna de woningen tegen marktwaarde worden verkocht. Met het straks niet ondenkbeeldige gevaar dat huisjesmelkers hier hun
slag kunnen gaan slaan.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Strevelsweg:
Geen andere bijzonderheden al bekend zijn.
Geconstateerd werd overigens dat de weg vooruitgaat,
Spastraat: is inmiddels afgebroken
Ploegstraat:
Is gedeeltelijk gesloopt, er komen, werd in 2005 verondersteld stadsvilla`s, waarom geen
55+? Komt dat doordat de behandeling van het bestemmingsplan is uitgesteld (of zijn er
nog geen grondprijzen bekend?).
Een gedeelte is van Com·wonen, een gedeelte is van de gemeente en een gedeelte particulier. Nu is het samen met het Motorstraatgebied ineens prioriteit.
Sikkelstraat:
Er worden geen bijzonderheden geconstateerd. Is overigens particulier eigendom.
Disselstraat
Er is veel overlast, te weten: herrie, ruzies, e.d.
Jongeren zorgen voor overlast tot `s avonds laat. VEEL OVERLAST! HERRIE. Er zou een
bord komen met regels, o.a. niet voetballen op het plein. De wijkagent beweerde dat de politie die jongeren niet kan wegsturen, ze zijn ook aan het spelen en dat een vorm van verbodsbord wenselijk zou zijn.
Kouterstraat:
Zeker niet slopen, de woningen zijn perfect. Iemand woont er al 21 jaar naar zijn zin en
heeft geconstateerd dat er wel een vreemd verhuurbeleid is.
Zeisstraat: niets bijzonders.
Jagerslaan:
Een mevrouw woont er al 22 jaar. De lateien van haar huis zijn kapot door bouwverkeer van
de Valkeniershof. Com·wonen doet hier helemaal niets aan.
Valkeniersweg:
Er zouden illegale extra schuren zijn geplaatst en Com·wonen schijnt er hier niets aan te
doen. Hierover zijn meerdere malen e-mails gestuurd.
Mensen rijden erg hard door de straat.
Een bewoonster meldt dat haar huis in vreselijk slechte conditie is, maar ze blijft zitten totdat
ze een verhuispremie krijgt.
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En er moet eens nagekeken worden of de tegels in achterpaden wel goed liggen, dat is
hard nodig.
Er moet een oplossing komen voor het verkeer van de Groene Hilledijk naar de
Valkeniersweg. Het verkeer rijdt namelijk tegen de rijrichting in!
Reigerpad:
Een mevrouw woont nu 10 jaar op het Reigerpad. Al die jaren zijn er geruchten over sloop.
Mw. wil graag haar badkamer opknappen. Als je besluit te investeren in je woning, bewaar
dan de bonnen. Dit wordt dan vergoed, met aftrek van de jaren dat de verbetering aanwezig
is geweest.
Mensen wonen wel met plezier op het Reigerpad, maar er moet wel onderhoud gepleegd
worden. Bij het uitblijven van onderhoud moet dit afgedwongen worden!
Wolvepad:
Er is `s avonds veel overlast. De huizen hebben ook geen dubbel glas. Com·wonen zegt
niets meer daaraan te doen vanwege ‘de’ sloopplannen. Ook de lekkage wordt niet opgelost
van nr 32. Er is veel overlast van jongeren, e.d., er zijn ook heel veel auto-inbraken. Er zijn
diefstallen en er is veel overlast. De tuinen worden slecht onderhouden, bewoners zijn ook
gemakzuchtig.
Vossepad:
De bewoners zijn tegen sloop en voor beter onderhoud. Er zou een jongerenvoorziening
moeten komen. Het park wordt steeds gevaarlijker. Je ziet er junkies, de bankjes staan achter de bosjes, het is niet leuk meer om er te spelen. Het park moet veiliger worden!
‘t Slag:
Bewoners van het Slag kregen van Com·wonen te horen, dat ze geen vergoeding meer
zouden krijgen voor bijv. een nieuwe keuken i.v.m. sloop. Dat zou ook moeten worden
teruggedraaid gezien de besluitvorming tot nu toe.
Bewoners (die er nu 1 jaar wonen) kregen aan het begin direct te horen ‘herstructurering op
termijn’. Er werd toen gesproken over 2 à 5 jaar, maar het blijkt pas over 10 jaar te zijn. Zij
willen duidelijkheid over wel/geen sloop. Wordt er niet gesloopt, dan moet er wel groot
onderhoud gepleegd worden. Hun huis is erg slecht.
Weimansweg:
Er is in een pand nu al 3 keer in huis ingebroken en 1 keer in de schuur.
Weimanspad/Strevelsweg:
Een eigenaar van een pand wil daar een kinderdagopvang realiseren en heeft daar subsidie
voor aan gevraagd en daarvan wordt algemeen ingeschat dat die ook verkregen wordt.
Veldstraat:
Een klein aantal bewoners is voor sloop. De staat van sommige woningen is wel heel slecht.
Er is al 10 jaar niks aan het onderhoud van de woningen gedaan die in eigendom zijn van
Com·wonen en particulieren.
Eiberpad:
Men is tegen sloop. Staat van de woning is redelijk. Speelplaatsen zijn vernield door vandalisme. Een enkeling is overigens wel voor slopen en vernieuwen, want er zijn toch geen
echte tuindorpbewoners meer.
Verdere suggesties:
TKC moet keuringen doorgeven aan Com·wonen
Slecht onderhouden tuinen krijgen een nummer. Medewerkers van Com·wonen doen hier niets
mee.
Com·wonen meet met 2 maten: goed Vreewijk, slecht Vreewijk. De Landbouwbuurt en de
Valkenierswijk worden nooit genoemd en worden slechter onderhouden dan de rest van Vreewijk.
Overigens heeft iemand die 20 jaar in de Meiendaal woonde, en nu 22 jaar in de Kouterstraat
nooit verschil gemerkt.
Iemand waarschuwt dat we Com·wonen te veel macht geven door in de vergaderingen te
zeggen dat bewoners aan tuinonderhoud e.d. moeten doen.
Een andere meneer ergert zich toch ook aan te hoge heggen.
Achterpaden moeten afgesloten worden! (Bijna unaniem)
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Gebied C (Park en Ziekenhuizen)
In dit gebied bevindt zich het zogenaamde Valkenierspark,
een soort uitloper van het Zuiderpark. Hier zijn in de jaren 80
een aantal herinrichtingen aangebracht.
De oppervlakte van deze omgeving (het park en de beide ziekenhuizen, begrensd door de Dordtsestraatweg en de Groene
Hilledijk) bedraagt ongeveer 12 hectare.
Hier bevinden zich nu nog de grote ziekenhuizen, Daniël den
Hoed en het Zuiderziekenhuis (MCRZ). Er zijn veel verschillende aanpassingen en uitbreidingen gepleegd, o.a. bij de totstandkoming van het familiehuis voor
de Daniël den Hoedkliniek, de nieuwe huisartsenpost, de verbouwde poli, het brandwondencentrum en nu onlangs het betaald parkeren.
Het is inmiddels ook helder dat het Zuiderziekenhuis, of grote delen daarvan, binnenkort gaat verhuizen naar IJsselmonde.
Dan komt ruimte vrij die we kunnen gaan benutten voor de herstructurering van Vreewijk. Dan is
het mogelijk om een extra buurt aan Vreewijk toe te voegen. Wij bevelen van harte aan om als
bewoners van Vreewijk ons er mee te bemoeien en te discussiëren over bijvoorbeeld de volgende
twee keuzemogelijkheden:
1. De Ziekenhuisdriehoek kan een stedelijk accent leveren, waarbij hogere bebouwing mogelijk is.
2. Door enige losse woonbebouwing te plaatsen voor “wonen in het groen”, in een grote groene
driehoek, waarin ook de Valkeniersweide wordt opgenomen. Dit laatste concept zou een versterking van de huidige inrichting met de ziekenhuisbebouwing opleveren, zij het dat het terrein nu
niet openbaar toegankelijk is en straks wel. Overigens is bekend dat het voornemen van de deelgemeente is om het park in 2007 op te knappen.

Randvoorwaarden voor de nieuwe bebouwing ter plaatse van de Ziekenhuisdriehoek moeten zijn:
Het grondpeil van de bouwlocatie dient op één hoogte te worden gebracht (de huidige woningen
liggen in een kuil).
Eventuele bebouwing langs de Dordtsestraatweg (Parkeerterrein van het Zuiderziekenhuis) moet
straks laag blijven: twee, maximaal drie bouwlagen.
Dit gebied zou datgene wat elders ontbreekt kunnen compenseren met bijvoorbeeld:
gemengd wonen, waaronder senioren- en studentenwoningen en wellicht ook wel wat duurdere
woningen.
Alle tijdelijke bebouwing dient te worden gesloopt.
De huisartsenpost s.v.p. handhaven op het terrein.
De hoofdgebouwen van het Zuiderziekenhuis moet als beeldbepalend onder alle omstandigheden
behouden blijven.

Gebied D (De Vaan)
De Vaan bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen, maar langs de Dordtsestraatweg treffen we
meer variatie aan. Die bebouwing varieert van eengezinswoningen tot 3-4 etagewoningen.
Aan de Dordtsestraatweg bevinden zich overigens ook een aantal markante gebouwen en opvallende woningen. Aan de Korte Kromhout / Wildzang is een uitvaartcentrum gevestigd.
De woningen verkeren over het algemeen in redelijke tot zeer goede staat.
Soms is er achterstallig onderhoud. Op sommige plaatsen komt veel vochtoverlast voor, te wijten
aan te hoog grondwaterpeil. Het is vrijwel zeker dat over de oorzaak en aanpak hiervan een
gevecht gaat uitbreken. Diverse partijen schuiven de oorzaak van deze wateroverlast op elkaar af.
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Wij nemen ons voor deze problematiek tot op de bodem uit
te gaan laten zoeken.
Tijdens de stadsvernieuwingsperiode zijn door de Stichting
Koningshof aan de Dordtsestraatweg 86 service- en
bejaardenwoningen gerealiseerd (tegenover het
Zuiderziekenhuis).
Op de locatie Paasweide, langs de Dordtsestraatweg (tussen de nummers 761 –765), heeft de Stichting Hillevliet
een woon- en ontmoetingscentrum voor ex-sociaal psychiatrische patiënten gebouwd.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met
bewoners per straat:
Dordtsestraatweg:
De bestrating van het trottoir (ten hoogte van de 55+ flat) is
slecht door de boomwortels.
Wijdehof:
Parkeeroverlast. Er is een erg smalle stoep, een straat, een perk en dan een fietspad. Als
het perkje wat kleiner zou worden, dan kunnen daar parkeerplaatsen worden gecreëerd.
Rondom het rouwcentrum is er ook veel groen, dat plaats zou kunnen maken voor parkeerplaatsen.
Op de stoep staat een aantal bloembakken die buren daar hebben neergezet tegen parkeren op de stoep. Hierdoor is er geen plaats meer om met een kinderwagen over de stoep te
lopen. In de achterliggende straten zijn er ook bloembakken.
De woningen zijn overigens prima.
Een buurman zet zijn auto voor een brandgang.
Zonnehof:
De 55+ woningen hebben een te grote voortuin en de stoep en de straat zijn te smal. Er zou
best wat van de tuinen af kunnen om in ieder geval de stoep wat te verbreden.
Er wordt gezegd, ook door Com·wonen, dat er behoefte is aan 55+ woningen, maar de 55+
woningen in de Zonnehof (zo worden ze ook genoemd in het krantje van Woonnet) worden
gewoon verhuurd aan jonge mensen. Vaak veroorzaken deze jonge mensen overlast aan
de ouderen die daar al wonen. De BOV en Vrelom wisten hier vanaf, maar er is nog niets
aan gedaan. Com·wonen zou dit afhandelen met Vrelom. Het blijkt overigens vaker te
gebeuren in andere buurten dat er jonge mensen in 55+ woningen worden geplaatst. Er is
ook een parkeerprobleem.
Er is overlast van jongeren. Com·wonen doet hier niets aan. Wellicht kan hier buurtbemiddeling ingezet worden.
De bewoners willen liever een bloembak voor de deur, dan een auto.
De riolering in de straat is erg slecht aangelegd. Het is ook een keer vernieuwd zonder dat
bewoners ervan op de hoogte waren. Zij wilden het toilet doortrekken, maar er was ineens
geen riolering meer aangesloten. Achterpaden zijn ook schandalig aangelegd en onderhouden.
De oudere huizen worden steeds te koop aangeboden.
De toekomstverwachting is erg onduidelijk. De bewoners willen het liefste dat de woningen
verhuurd worden, anders verkocht, maar absoluut NIET gesloopt!
Com·wonen misleidt de mensen, door foto’s in de huurkrant te zetten van gerenoveerde
woningen, terwijl daadwerkelijk andere woningen worden verhuurd.
Bredehof, Paasweide, Wildzang, Wildbaan, Blokland, Struweel, Korte Kromhout, Zaailand,
Vinkenbaan, Schaarweide: geen noemenswaardige opmerkingen.
Bollenland:
Parkeerprobleem. Ook hier liever een plantenbak voor de deur, dan een auto.
Bewoners hebben water in de kelder. Zij hebben zelf een pomp om het overtollige water af
te voeren. Natuurlijk hebben zij liever een droge kelder.
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Blekerslaan:
Smalle stoepen, grote voortuinen. Er is een schouw gehouden (het laatste blok, tegen de
Pinksterweide aan). Hoe staat het met de naschouw?
Pinksterweide:
Parkeren op de stoep. Dit lijkt oogluikend te worden toegestaan. Parkeerproblematiek van
het Zuiderziekenhuis wordt nijpender sinds het ziekenhuis op eigen terrein betaald parkeren
heeft ingevoerd. Het ziekenhuispersoneel parkeert in de Vaan (en andere straten in andere
buurten grenzend aan de ziekenhuizen).
Er zijn grote perken, dus er kunnen zeker parkeerplaatsen bijgemaakt worden. Maar het blijft
dan de vraag of dat het probleem oplost, vanwege de auto’s van het ziekenhuis.
Hogehof:
Wateroverlast. Speelgelegenheden voor de kinderen.
Verder zijn interviews gehouden die het volgende hebben opgeleverd:
Struweel, Wildbaan, tegen sloop. Staat van de woningen is gemiddeld goed tot redelijk. Vreewijk
moet blijven zoals het is. In de Wildbaan is men het er mee eens en voegt daarbij dat het onderhoud slecht is omdat er nooit wat wordt gedaan. In het Blokland voegt men er aan toe dat ze zelf
het onderhoud van de woningen doen. In de Bredehof willen ze daarbij ook meer parkeerplekken.
En iemand vond dat er teveel oude mensen in Vreewijk zijn, er zouden meer jongeren moeten
komen. In het Korte Kromhout: vallen de vele hangjongeren op aan de Vinkenbaan.

Gebied E (Vlieger, NoordWest van de Lede)
Hier zijn eengezinswoningen, met uitzondering van de Groene Hilledijk,
Weipad, Maarland en Tiengebuuren.
Het gebied is in de jaren 80 voor het merendeel op hoog niveau gerenoveerd. Voor een klein gedeelte is instandhouding en/of groot onderhoud toegepast (88 woningen). In totaal zijn 570 woningen gerenoveerd. Twee woningen zijn toen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Op de hoek van de Groene Hilledijk en de Bree zijn 40 nieuwe woningen en 940 m2 kantoor- en bedrijfsruimten gebouwd. Aan het Weipad
is nieuwbouw ‘begeleid wonen’ gerealiseerd.
In het gebied omzoomd door de Bree, de Dreef, de Lede en de Groene
Hilledijk zijn nogal veel klachten over onderhoud en scheefzakken van
woningen. Hier moet achterstallig onderhoud plaatsvinden, wellicht bij
enkele projecten nieuwbouw als steunpilaar voor andere woningen.
Van de Bree tot aan de brandgang is nieuwbouw van Com·wonen. Van
de brandgang tot aan de hoek van de Dreef (Apotheek en Café Vanouds Trianon) is oudbouw van
Com·wonen. Van de hoek van de Dreef tot de Groene Zoom is maatschappelijk gebonden eigendom, m.u.v. het voormalige bankgebouw.
Sloopplannen aan de Bree/ Maarland.
Het actiecomité is bezig om van Vreewijk een beschermd stadsgezicht te laten maken. Dit
zal hopelijk zo snel mogelijk geregeld gaan worden. Com·wonen liet weten via nieuwsbrieven dat de woningen aan de Bree/ Maarland niet geïsoleerd zouden zijn, maar uit de puntentellingen die Com·wonen meestuurde bij de argumentatie voor huurverhoging blijkt dat de
woningen wel geïsoleerd zijn.
Het advocaten collectief Rotterdam helpt de actievoerders van de Bree/ Maarland om de
sloop tegen te gaan.
Uit een enquête die Bree/ Maarland zelf heeft gedaan (met hulp van de bewonersorganisatie) bleek meer dan 90% tegen de door Com·wonen aangezegde sloop te zijn.
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Er worden ook opmerkingen gemaakt over dubbel glas dat ontbreekt aan de Weipad
oneven zijde, en over een blok aan de Langegeer (niet uit het blok Bree-Maarland) dat dit
binnen een jaar aangepakt gaat worden.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Bree:
Goed geïsoleerd. Voor de renovatie waren de woningen erg vochtig. Na de renovatie waren
de woningen veel droger. Het zijn prima huizen.
Een van de huizen is op een welput gebouwd. Hier hebben de bewoners veel last van water
in de kelder, met als gevolg veel kou. Op nummer 162 hebben de bewoners ook veel last
van kou.
Langegeer:
Hier staan prima huizen. Er zijn zelfs bewoners die hun woning graag zouden willen kopen
(hebben tussen de 100.000 en 120.00 euro geboden).
Lede (oneven zijde):
Hier staan 2 gezichtsbepalende panden, die verkocht zijn aan particulieren. Voor de verkoop
zijn de woningen nog even onderheid. Volgens Com·wonen is een aantal woningen slooprijp. Het is niet bekend welke woningen gesloopt zouden moeten worden volgens
Com·wonen.
Voorde (tot aan de Dreef):
Iemand denkt dat Com·wonen al veel te lang te veel verdient aan de woningen. Al vele
jaren geleden zijn de woningen afgeschreven en er is minimaal onderhoud gepleegd.
Com·wonen zou liever hoogbouw willen, volgens deze bewoner, om er nog veel meer aan
te kunnen verdienen. Deze bewoner woont in een niet gerenoveerde woning maar ziet toch
liever niet dat zijn woning gerenoveerd wordt. Nu is de huur laag, na renovatie wordt de
huur veel hoger. Nu is de huur goed op te brengen zonder van huursubsidie gebruik te hoeven maken. Ook al zijn de stookkosten hoger i.v.m. een slechte isolatie, uiteindelijk meent
deze bewoner goedkoper uit te zijn dan bewoners van een gerenoveerde woning.
Com·wonen doet weinig aan onderhoud, het echte onderhoud wordt niet meer gedaan. De
bewoners moeten het allemaal zelf doen. Deze bewoners hebben zelf een kapitaal besteed
aan de tuin en aan het huis, dus willen ze dan ook een erg hoge vergoeding afdwingen bij
Com·wonen bij een gedwongen sloop.
Tiengeburen: geen opmerkingen.
Melkpad:
Het pand op nummer 39 is beneden niet geïsoleerd. De bovenverdieping wel. Beneden is er
alleen een 1 steens muurtje. De voegen liggen er uit. De wind waait door de muur heen.
Voor de rest is het een prima huis, dus toch NIET slopen!
In het Melkpad verkeren meerdere woningen overigens in een slechte staat.
De woningen hier hebben enkel glas. Van enkele huizen zijn de vloeren erg scheef. Als
deze woningen onderheid zouden worden, dan zijn ze weer prima.
Dreef: niet slopen!
Heggepad:
Geen klachten. De woningen zijn droog. De mensen wonen daar prima, ondanks dat er niet
geïsoleerd is.
Wed:
Niet slopen, geen renovatie! De vorige renovatie was erg slecht uitgevoerd. Misschien moet
er zo hier en daar wel wat onderhoud gepleegd worden, maar verder zijn de woningen nog
goed. Bij de renovatie is de vloer van de badkamer verkeerd gelegd. Die loopt verkeerd af.
De bewoner woont er al 76 jaar.
Vonder: geen bijzonderheden
Voorde (vanaf de Dreef):
De straat bestaat uit 2 delen, een even deel uit 1920 en een oneven deel uit 1942. De even
zijde is gerenoveerd. Dit is erg slecht gedaan. Verder zijn de huizen nog prima. Een likje
verf zou niet slecht zijn.
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Groene Hilledijk:
Hier zijn alleen 4 winkelpanden. De winkeliers weten niet wat er met hun pand zal gaan
gebeuren.

Gebied F (Vlieger, ZuidOost van de Lede)
Hier zijn voornamelijk eengezinswoningen.
De complexen Stichting Welzijn Feijenoord (De Brink), Madelief
(dependance Brink), Brink & Donk en Donk & Geer zijn in de
jaren 80 op hoog niveau gerenoveerd; in totaal 521 woningen.
Een klein gedeelte hiervan heeft een grote onderhoudsbeurt dan
wel een instandhoudingbeurt gehad (in totaal 65 woningen).
Aan de Groenezoom zijn de winkels geconcentreerd..
In dit gebied bevindt zich ook het Dienstencentrum Vreewijk
(waarin activiteiten voor ouderen worden georganiseerd en waar
tussen de middag ouderen gezamenlijk een warme maaltijd kunnen nuttigen).
De economische positie van de winkels van de Groenezoom
dient versterkt te worden. De verhuurpolicy van Com·wonen,
waardoor de prijs van winkels bij verandering van huurders flink
wordt verhoogd dient ingedamd te worden. Wij Vreewijkers betalen al een pittige huur. Daar hoort
geen extra betalen voor je boodschappen voor de huurprijs van de dure winkels bij. Onze winkeliers kunnen ook geholpen worden door meer kort parkeren voor bezoekers van de winkels mogelijk te maken.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Langegeer: Laten zoals het is.
Krielerf:
Parkeerprobleem: 24 woningen en maar 11 parkeerplaatsen. Een bewoner stelt voor straatlantaarns oude stijl in Vreewijk te plaatsen. Woningen met jonge gezinnen hebben meer
ruimte nodig, ‘dakkapel plaatsen of zonnepanelen mag niet’ (de BOV neemt dit mee maar
meldt daarbij dat de procedure ‘Beschermd Stadsgezicht’ eraan komt). Voorstel: parkeren in
de voortuinen.
Vonder: Prima straat. Achterdonk: Schovenhoek: geen bijzonderheden
Treek:
Parkeerprobleem en geen trottoir. Bewoners moeten parkeren op de Lede. Ook is er eenvoorstel voor parkeren in de voortuin. Veel overlast van brommers in de achterpaden.
Mevrouw zal bijhouden rond welke tijden dit gebeurt en zal het doorgegeven aan de politie.
Over de woningen geen commentaar.
Boogjes, Smalleweer, Manpad, Dreef: Er zijn geen klachten.
Voordonk:
Klacht van een bewoner, overlast van buren en alstublieft achterpad met hek.

Uit interviews in de straten bleek verder:
Dreef, Voordonk: Tegen sloop. Staat van de woning is goed. Achterpaden a.u.b. afsluiten.
Donk, Achterdonk: Meer parkeerplekken.
In de Langegeer is de staat van een aantal woningen wel slecht. Men is toch tegen sloop. Er zijn
meer parkeerplekken nodig en Vreewijk moet blijven zoals het is.
Boogjes: Tegen sloop. Staat van woningen is redelijk. Een suggestie: Meer parkeerplekken door
de voortuinen kleiner te maken. Vreewijk moet blijven zoals het is. In de Vonder wil men daar-
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naast meer speelgelegenheden voor de kinderen. Vreewijk moet blijven zoals het is.
In de Smalleweer wil een bewoner meer doen voor hangjongeren. Wel de paden afsluiten en men
vindt dat er meer aan onderhoud moet worden gedaan.

Gebied G (Gebied Negen)
Hier zijn voornamelijk eengezinswoningen. In dit gebied
bevinden zich sporthal “De Enk”, tennisvereniging “Deuce
Again”, educatieve tuin “De Enk”, korfbalvereniging OZC,
vereniging “Het Brabants Dorp”, buitenschoolse kinderopvang “Stip” en bibliotheek “De Grift”.
Behoudens de Mare, de Grift, de Enk en één kant van de
Zuideras is dit gebied in de jaren 80 gerenoveerd. In het
gebied van Meiland tot en met de Wilgeweerd melden
bewoners dat er veel onderhoudsklachten zijn. In ieder
geval lijkt een isolatiepakket gewenst en het verhelpen van
achterstallig onderhoud is nodig. Van de Rozegaarde tot en
met de oneven kant van de Korte Dreef is in de jaren 80
nieuwbouw gerealiseerd, ook daar zijn klachten. Daarna
hebben de even zijde van de Korte Dreef, de Groene
Zoom en de Langegeer een grote onderhoudsbeurt gekregen. Slopen in dit hele gebied is absoluut onnodig. Speeltuin “Het Brabants Dorp” wordt geschikt gemaakt voor jongeren.
De school aan de Enk bij de Langegeer moet als gebouw gehandhaafd blijven.
Aan de Zuideras en de Dordtsestraatweg is nieuwbouw gerealiseerd eind jaren ’80, ook is er het
Enkpunt gebouwd voor 55+. Eind jaren 90 is er een complex voor 55 plussers gebouwd aan de
Groene Hilledijk/ Dordtsestraatweg: het Groeneveld complex.
Aan het Reineveld is groot onderhoud verricht.

Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met de bewoners per straat:
Dordtsestraatweg:
Aanblik moet beter, rotte kiezen aan de overkant aanpakken (staat al in de bewonersvisie).
Zuideras:
De kwaliteit van de woningen verschilt per woning. De meeste klachten betreffen vocht en
gehorigheid. Is er al bekend “als er gesloopt zou worden” of er huur of koop terugkomt?
Nee, niets over bekend. Terugkeergarantie voor bewoners, belangrijk punt.
Lichtegaard: niets bijzonders
Reineveld:
Achterpad afsluiten alstublieft.
Verschillende soorten woningen (met en zonder uitbouw)
Grift:
Tegen sloop. Staat van de woning is goed. Vreewijk moet groen blijven.
Mare:
Niet gerenoveerd, Bewoners vragen zich af of zij bang moeten zijn dat dit als eerste
gesloopt wordt. Er wordt de laatste tijd wel eens een cv aangelegd of dubbel glas geplaatst.
Er komen ook steeds meer “tijdelijke” bewoners die terug zullen gaan naar Lombardijen.
Tuinonderhoud van sommige buren is slecht. Over het algemeen wonen de bewoners plezierig, maar onderhoud is wel dringend gewenst.
Meiland:
Bewoner woont al 47 jaar in het Meiland tot volle tevredenheid. Wil geen sloop, woning is
goed. Een mevrouw is bang dat als er gesloopt wordt dat ze de wijk uit moet.
Probleem: geen dubbel glas en gehorig. Als er al gesloopt zou worden dan terugkeer tegen
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betaalbare huur. Men is bereid voor dubbel glas extra huur te betalen, dat verdient zich
weer terug.
Molenwei:
De woningen zijn goed maar er moet onderhoud gepleegd worden. Met goed onderhoud
kunnen de woningen nog jaren mee. In een woning zijn de ramen rot. Bewoners willen
graag blijven wonen maar onderhoud is noodzakelijk.
Wilgeweerd:
Bij een woning is er schimmel bij voor en achtergevel, aan de achterzijde vooral achter de
c.v. De woning is ook erg gehorig.
Het pand aan nr. 20 is zo slecht dat het van de bewoonster gesloopt mag worden. Paal
hangt los aan trap, maar Com·wonen.wil dit niet geloven. De deur van de meterkast kapot,
is vervangen door een kromme houten plaat, dat is alles wat er aan gedaan is. Of zouden
ze andere plannen hebben? Bewoonster heeft zelf alles dichtgemaakt met peurschuim. De
spouwmuur van de zolder is zo slecht dat ze bij de buren binnen kan kijken.
Een bewoner heeft geen klachten, prima huis. Woont er 24 jaar en wil absoluut niet weg.
Maar vindt wel het beleid van Com·wonen niet geloofwaardig maar asociaal.
Rozegaarde:
Nieuwe schuurdeur gekregen maar die wordt niet afgelakt door Com·wonen. Rozegaarde
ander pand 25 jaar geleden renovatie op hoog niveau maar vloeren nog steeds slecht.
Bewoners zijn al jaren bezig dit opgelost te krijgen. 2 oktober is er weer een gesprek met
Com·wonen en Vrelom hierover. Bij leegstaande woningen is wel gelijk een nieuwe vloer
ingelegd. Verder een perfect huis, geen problemen.
Korte Dreef:
Er zijn in een blok collectief nieuwe vloeren geplaatst.
Langegeer:
Men woont er mooi, woningen goed maar er mag wel iets aan het verfwerk worden gedaan.
Groenezoom:(tussen Dreef en Langegeer).
13 jaar geleden gerenoveerd, is erg goed gedaan en wordt nu ook goed onderhouden.
Kortom, prima woningen.
Enk:
Mooi stukje van Vreewijk. Goede woningen. Wel overlast van hangjongeren rond sporthal
de Enk en de Korfbalvereniging. Bij de tennisvereniging worden feesten gegeven tot 4.00
uur ‘s nachts

Gebied H (Dalenwijk 1) ten noorden van de Groene Zoom
In deze buurt bevindt zich veruit de meeste nieuwbouw van
geheel Vreewijk. Na jarenlange discussie over de Oude
Dalenwijk, is uiteindelijk in 1987 besloten het grootste
gedeelte te slopen.
De bebouwing binnen het gebied van de Langegeer,
Beukendaal, Lange Welle is geheel vervangen door nieuwbouw. Ten zuiden van de Lange Welle en ten noorden van
de Korte Welle zijn de panden wel gerenoveerd. De resterende woningen hebben in de jaren 80 een instandhoudingbeurt gehad.
De nieuwbouw bestaat uit vier gedeelten: koopwoningen
(eengezinswoningen) langs de Iependaal, Berkendaal en
Lange Welle, ouderenwoningen in vier lagen langs de
Beukendaal, ouderenwoningen in de Iependaal, Olmendaal en Korte Welle en eengezinswoningen (woningwet) in de Olmendaal.
De oudbouw in de straten Berkendaal, Frankendaal, Iependaal, Olmendaal en Meiendaal tussen
Lange Welle en Groenezoom kan in de toekomst geschikt gemaakt worden voor starters.
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In totaal zijn alle woningen in de jaren 80 en 90 gerenoveerd, een gedeelte hiervan door groot
onderhoud. In totaal zijn in dit gebied ca. 225 ouderenwoningen.
Het is de vraag of het openbare gebied openbaar blijft of moet worden afgesloten in het kader van
de veiligheid. De voorkeur gaat uit naar het afsluiten van achterpaden.
De scholen in dit gebied zijn van architectonische waarde.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Berkendaal (tussen Groene Zoom en Lange Welle):
Onderhoud aan mijn woning gebeurd niet, ondanks een rechtszaak over onderhoud tegen
Com·wonen.
Korte Welle:
55+ woningen worden nu verhuurd aan jonge mensen met kinderen, dit kan niet.
Ter hoogte van nummer 20 moet er nog steeds een put worden dichtgemaakt.

Gebied I (Dalenwijk 2) (Groenezoom, Molenvliet, Smeetlandsedijk en de
Langegeer)
Alle bebouwing bestaat uit eengezinswoningen, met uitzondering van een klein project in twee lagen aan de
Geitenkamp: 23 ouderenwoningen.
Alle woningen zijn in de jaren 80 gerenoveerd of hebben
een grote onderhoudsbeurt gehad (in totaal 593 stuks).
In de Dennendaal en de Hovendaal is er gedeeltelijk gerenoveerd en gedeeltelijk heeft een kleine onderhoudsbeurt
plaatsgevonden. Voor de bewoners van de betrokken woningen kan dit betekenen dat er voor de woningen een verbeterplan wordt gevraagd aan de woningcorporatie.
Naast het nieuwbouwcomplex Geitenkamp zijn ook nog 8
vervangende woningen gebouwd aan de Enk en aan een
stukje van de Geitenkamp. De woonomgeving is in het gehele gebied volledig opgeknapt. Een
idee is om langs de Smeetlandsedijk / Jan Vrijlandsingel de grond van de “volkstuinen” te bestemmen voor nieuwbouw, waarbij de Geitenwei opgaat in een nieuw te ontwikkelen woonomgeving.
Aan de Hovendaal bevindt zich groenvoorziening “Schot”. Deze levert veel overlast op voor het
verkeer. De BOV is al 10 jaar bezig met deelgemeente Feijenoord om de in- en uitgang te verplaatsen naar de Smeetlandsedijk. Er wordt overleg gepleegd tussen deelgemeentes
IJsselmonde en Feijenoord.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Enk:
1 woonblok is zeer slecht, rapport bij de BOV
Geitenkamp:
Nutstuinen behouden en wel goed onderhouden, want nu is het verwaarloosd. De
(deel)gemeente moet daar op toezien. Het idee om hier bejaardenwoningen te bouwen
wordt goed ontvangen,
Frankendaal:
Kijken naar tuinen kan niet meer omdat alles met schuttingen is afgezet. Daar moet eens
naar gekeken worden.
Sparrendaal:
Niet geisoleerde woningen
Hovendaal:
Tijdens de renovatie was ineens in de Hovendaal het geld op.
Hovendaal heeft geen drempels vanwege het vrachtwagenverkeer van en naar het bouwop-
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slagterrein van Schot, de vaste groen-aannemer van Com·wonen. Men rijdt bovendien
tegen het verkeer in. De bewoners krijgen geen contact met Firma Schot en hebben nu wel
scheuren in de muren door dit zware verkeer. Het gemaal is 12 jaar geleden al verplaatst
t.b.v. een in/uitgang voor het bouwterrein naar de Smeetslandsedijk. De deelgemeente
IJsselmonde lijkt dwars te liggen voor een in/uitgang voor Schot. Er is heel veel overlast van
vrachtverkeer. Zij rijden ook veel te hard van en naar het bouwopslagterrein. Unaniem is
men het er over eens: dit probleem moet worden aangepakt, dit kan niet langer zo.
Alstublieft een in-of uitgang van/naar de Smeetslandsedijk.
Aktie voeren: DG Feijenoord en DG IJsselmonde ook juridisch aanpakken.
Dennendaal, Hovendaal + Enk:
Er wordt hard gereden en er is veel sluipverkeer. Tegen het verkeer inrijden is een gevaar
voor de kinderen. 30 km zone moet worden aangepast en over de stoep rijden moet onmogelijk worden gemaakt. Alstublieft een nieuw verkeerscirculatieplan.
Verder zijn er interviews in de straten gehouden die het volgende hebben opgeleverd:
In iedere straat is men unaniem tegen sloop. De staat van de woning vindt men goed en Vreewijk
moet blijven zoals het is.
Verder scoort hoog:
Meer speelgelegenheden voor de kinderen. Teveel hangjongeren, meer speelgelegenheden voor
kleine kinderen.
Opmerkelijk is een pleidooi voor een 30 km zone op de Groenezoom
Een enkele woning is slecht. Voortuinen verbeteren.

Gebied J (Dalenwijk 3) Omgeving Elzendaal - Clingendaal
Dit gebied wordt begrensd door de Breeweg, de West
Varkenoordseweg en de Beukendaal, er bevinden zich één
kerk, één partycentrum, twee islamitische scholen, een lagere
school, een muziekschool en een school, die omgebouwd is
tot een kantoor. In dit gebied is in 1990 voor alle woningen een
renovatieplan uitgevoerd. Een aantal bouwblokken bleek echter te slecht om te renoveren. Voor deze bouwblokken is een
nieuwbouwplan gerealiseerd in 1991 (43 woningen). Bij de
woningen die zijn gerenoveerd is dat gebeurd op hoog niveau
(in totaal 202 woningen). De woonomgeving is toen geheel
verbeterd. In het gebied van de Dalweg, de WestVarkenoordseweg en de Dennedaal bevinden zich particuliere
etagewoningen. Aparte vermelding verdient nog het West-Varkenoordsepark op het voormalige
NS-terrein. Dit park is in de tweede helft van de jaren 80 aangelegd en vervult een belangrijke
recreatieve functie voor zowel Hillesluis als Vreewijk. De leegstaande bedrijfspanden onder de
Breebrug zouden uitmuntend geschikt gemaakt kunnen worden voor de jeugd van Vreewijk en
Hillesluis.
Opmerkingen die we hebben geïnventariseerd met bewoners per straat:
Clingendaal:
Gesprekken zijn er geweest over de wijkvisie, over het algemeen vindt men de huizen goed
maar er is wel veel geluidsoverlast en helaas geen dakisolatie. Verzuchting is dan ook, dat
dit toch 2 kleine ingrepen zijn om meer kwaliteit te krijgen. Dit moet aandachtspunt worden.
West Varkenoordseweg:
Er is veel geluidsoverlast van de treinen, Voorstel om een geluidsmeting aan te vragen bij
DCMR. Maar na enige discussie wordt dit voorstel veranderd om dit pas te doen tegen het
voorjaar, omdat er nu aan die geluidsisolatie door ProRail schijnt te worden gewerkt via
demping onder de rails.
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Verder zijn er interviews in de straten gehouden die het volgende hebben opgeleverd:
In iedere straat is men unaniem tegen sloop. Staat van de woning is goed, Vreewijk moet blijven
zoals het is.
3.1 Financieel afgeschreven complexen (winstobjecten voor Com·wonen)
Vanaf 1991 en de opvolgende jaren zijn - afgezien van de geldende onderhoudsnorm –
de gerenoveerde stadsvernieuwingscomplexen financieel afgeschreven. Dat betekent dat de
huuropbrengsten praktisch geheel teruggevloeid zijn en nog steeds toevloeien naar de algemene
bedrijfsreserves van Com·wonen. U moet zich daarbij voorstellen dat het om omvangrijke bedragen gaat. Een schatting: stel, dat als van de ruim 7200 woningen in Vreewijk er minstens per
maand 6500 worden verhuurd en stel dat die bewoners gemiddeld € 400,— per woning per
maand aan huur betalen, dan krijgt Com·wonen elke maand € 2.600.000,— in kas (exclusief de
verhuurde bedrijfsruimten).
De reserves van Com·wonen (Rotterdam en Capelle) zijn dan ook inmiddels gegroeid naar bijna
1 miljard! Wij zijn dan ook van mening dat alle maatregelen die voortvloeien uit deze wijkvisie, uit
de algemene bedrijfsreserves kunnen worden gefinancierd.

4. LEEFTIJDSOPBOUW EN ETNICITEIT
De bevolkingssamenstelling van Vreewijk zag er in 2006 als volgt uit:
Leeftijdsopbouw
Buurt: Vreewijk 2006
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
Totaal

0 t/m 4 jaar
5 t/m 9 jaar
10 t/m 14 jaar
15 t/m 19 jaar
20 t/m 34 jaar
35 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 t/m 79 jaar
80 jaar en ouder

%

Aantal

3,9
4,8
5,7
6,5
14,2
30,3
14,5
14,5
5,7
100

542
666
802
918
1.990
4.258
2.033
2.033
799
14.041

%

Aantal

6,4
2,2
0,6
3,1
2,9
2,5
30,0
29,9
70,1
100

895
309
82
441
404
355
1.717
4.203
9.838
14.041

Etniciteit
Buurt: Vreewijk 2006
Aantal Surinamers
Aantal Antillianen
Aantal Kaapverdianen
Aantal Turken
Aantal Marokkanen
Aantal Noord-Mediterranen
Aantal overig
Aantal allochtonen
Aantal autochtonen
Totaal

Bron:
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
Zoals u ziet zijn er veel bewoners van boven de 55 jaar.
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5. VOORZIENINGEN EN WOONOMGEVING
5.1 Ruimte op straat
Er is tijdens de bewonersavonden over de concept-bewonersvisie veel gediscussieerd over de
openbare ruimtes, het gebruik en het beheer daarvan. Veel door bewoners gesignaleerde knelpunten betreffen situaties in de openbare ruimte. Het stratenpatroon, het profiel van de afzonderlijk straten en de inrichting van de openbare ruimte zijn van hoge en algemeen gewaardeerde
kwaliteit. De groene en stenen openbare ruimte is een speelplaats voor kinderen en ontmoetingplek voor jongeren en ouderen. De straten zijn redelijk verkeersveilig.
Een zwak punt is, dat veel straatruimte in beslag wordt genomen door de (eerste of tweede) auto
van bewoners. Sommige bewoners vinden dat tweede auto’s maar buiten de wijk opgeborgen
moeten worden. Het Feijenoordstadion zorgt voor een hoge piekbelasting van de openbare ruimte.
Spelen op straat wordt vaak als overlast ervaren. Een goede hangplek is moeilijk te organiseren
zonder weerstand van omwonenden.
De deelgemeente en Com·wonen lijken volgens bewoners niet bezig met het verbeteren of aanbrengen van speelplekken in de wijk. De langverwachte opknapbeurt van de Valkeniersweide gaat
in de zomer van 2007 van start. Dit park is een belangrijke voorziening voor Vreewijk en omgeving.
De uitdaging is, een wijk te creëren waar de openbare ruimte ook echt ‘ruimte’ biedt zodat er in de
wijk geleefd kan worden (met alles wat daarbij hoort: spelen, rusten, reizen, werken, hangen/praten, sporten).
Dat lijkt overigens alleen te kunnen als er daarvoor ruimte wordt gemaakt in Vreewijk. Alle ruimte
op straat is nu feitelijk parkeerplaats. Soms is er speelruimte in de binnenterreinen, maar eigenlijk
is dat onvoldoende en als die binnenruimte ‘s avonds wordt gebruikt dan wordt dat vaak ervaren
als overlast. Breed wordt uitgedragen tijdens de bewonersvergaderingen dat dit ook zo is, soms
kregen bewoners er tijdens de vergadering er zelfs een heftige onenigheid over. Algemeen wordt
overigens wel beaamd dat die ruimte voor jongeren er wel moet komen. De jongeren snakken
naar ruimte om ook de wat wildere spelletjes te kunnen spelen, zoals bijvoorbeeld voetballen. Die
ruimte is er nu niet en zal er toch moeten komen. Dat is van de hoogste prioriteit.
Het Singelpan aan de Langegeer blinkt eigenlijk ook uit als een poging van de gemeente om een
algemeen probleem van de gemeente (de singel en de waterhuishouding) zodanig te organiseren
dat het uiteindelijk niet past binnen Vreewijk. De verfraaiing van de Singel, daar komen we wel uit,
maar de aantasting van datgene waar Vreewijk absoluut een tekort aan heeft (nl. aan OPENBARE ruimte en met name het tekort aan parkeerruimte in de wijk) wordt gebagatelliseerd en door
de wethouder weggewuifd. De spanning in Vreewijk tussen parkeerruimte en speelruimte wordt
door die Singeldiscussie feitelijk ontkend. Terwijl weer een andere wethouder vertelt dat, voor er
verdere plannen voor de wijk moeten worden gemaakt, er juist eerst een Wijkvisie en/of een
Bewonersvisie zou moeten zijn. Wij doen niet aan politiek, maar die laatste wethouder heeft volgens de bewoners wel gelijk.
5.2 Een groene oase op zuid
Zuid heeft voor Rotterdammers uit Noord geen goede naam. Vreewijk wel. Vreewijk weet nog
steeds de kracht en kwaliteit van aantrekkelijke woonwijk te handhaven op de regionale woningmarkt. Vreewijk wordt ook ervaren als een groene en aantrekkelijke woonwijk, dat straalt uit. De
wachttijd voor een woning is er lang. Bewoners vinden hun wijk uniek en zijn er trots op, ondanks
alle kritiek.
In de directe omgeving van de Vreewijk liggen enkele goede groene gebieden. Vreewijk verbindt
deze gebieden met elkaar.
De groene structuur uit het begin van de twintigste eeuw is niet berekend op het sociale gedrag in
2007. Slecht privétuinonderhoud, gebrek aan sociale controle en minder zorg voor de woonomge-
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ving (door sommige bewoners) tasten Vreewijks ‘topkwaliteit’ aan. Met goed en intensief professioneel beheer is een sterke teruggang te voorkomen.
De uitdaging is, Vreewijk te behouden als wijk waar goed wonen in de stad mogelijk is.
5.3 Betaalbare woningen en dure woningen
Het dominante onderwerp tijdens de bewonersavonden was de betaalbaarheid van het wonen.
Bewoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van wijkvernieuwing voor de betaalbaarheid
van hun woning.
Het oude Vreewijk bestaat voor het grootste deel uit sociale, goedkope huurwoningen, met een
huur van € 350 tot boven de € 500,- p.m. en een redelijke woonkwaliteit. Voor elke vrijkomende
woning zijn er daardoor nog veel gegadigden.
Hoewel er inmiddels natuurlijk ook de ervaring is opgedaan dat de nieuwbouwwoningen niet zo
maar worden verkocht. Ook mensen van buiten Vreewijk die een woning willen kopen, zien er
vaak van af, omdat ze de huidige koopprijzen als te hoog ervaren. De kracht en de aantrekkelijkheid van Vreewijk heeft dus wel degelijk zijn grenzen door de prijs, zowel voor huur- als koopwoningen. Het kan dus niet zo zijn dat in de toekomstige herstructurering dure koopwoningen worden gepland op ruimten die nu tevreden huurders hebben in betaalbare woningen. Het zal toch
ook niet zo zijn dat er straks geen woningen meer zijn voor onze huidige bewoners.
De informatievoorziening over nieuwbouwprojecten is zwak. De buurt voelt zich niet goed geïnformeerd over projecten als Langegeer en gaat ervan uit dat elk volgende project vergelijkbaar zal
zijn. De ervaringen van de ex- bewoners aan de Langegeer zijn roemrucht, vooral vanwege de
toen gevolgde procedures.
Slechte en matige technische kwaliteit van de woningen komt voor en slecht tot matig onderhoud
blijkt naar de mening van bewoners zelfs erg vaak voor te komen. De bewoners willen nu eindelijk
wel dat daar iets aan gebeurt en denken zelf niet dat sloop-nieuwbouw daartoe de enige oplossing is. Een huisbaas die slecht voor zijn huurders zorgt, forse huren vraagt en voorstellen doet
voor een herstructurering èn komt met sloopvoorstellen zonder duidelijke onderbouwing, die krijgt
niet onmiddellijk het vertrouwen van zijn huurders en daarmee wellicht ook niet van potentiële
gesprekspartners.
Veel bewoners met een laag inkomen die gehecht zijn aan de wijk en aan hun manier van wonen
vrezen een huurverhoging. De huursubsidie zal de sprong niet voor iedereen opvangen.
Bovendien is huursubsidie in de beleving van velen een onbetrouwbaar vangnet. Een andere
bedreiging komt van buiten de wijk. Voor veel van de leegkomende woningen zullen bewoners uit
andere wijken in aanmerking komen en ook bewoners uit sloopwoningen. Deze mensen kiezen
niet allemaal bewust voor Vreewijk en hebben misschien ook geen boodschap aan de in Vreewijk
heersende leefstijl (hechte gemeenschap, zorg voor de omgeving, tuinonderhoud). Het zou goed
zijn als Com·wonen daar een behoorlijke maatschappelijke investering op doet om bewoners die
nog even moeten wennen maatschappelijk te begeleiden.
De uitdaging wordt verder met elkaar een wijk te maken waar prettig betaalbaar wonen mogelijk
blijft, maar dat moet niet de enige reden zijn om in Vreewijk te willen komen wonen. Tenslotte
moeten we daar samen wonen.
5.4 Beter wonen voor ouderen
De oudere bewoners van Vreewijk wonen er lang en graag.
De eengezinswoningen zijn voor oudere alleenstaanden en stellen weliswaar groot genoeg, maar
op den duur minder geschikt: niet gelijkvloers en de begane grond is te klein voor eventueel aanpassing. Er zijn binnen de wijk te weinig alternatieven.
Kansen zijn: de mogelijkheden om ouderenzorg en ondersteuning te bieden in hun huidige
woning nemen toe door het aanbieden van zorg bij de ouderen thuis.
Nieuwbouw aan de Smeetslandsedijk biedt kansen voor ouderenwoningen. Nieuwe ouderenwoningen kunnen wat ons betreft ten zuiden van de Enk - Geitenkamp - Paardenmanege - Atomium
worden gebouwd. De groenvoorziening dient daar aanzienlijk verbeterd te worden om een park-
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achtig karakter te krijgen. Het idee van hofjes voor ouderen tussen de bestaande bebouwing is
vanuit bewoners vaak naar voren gebracht. Aanpassing van de bestaande eengezinswoningen
(met slapen op de begane grond) of via een apart aan te brengen wooncontainer in de tuin, te
koppelen aan de woning (met douche of bad en slaapkamer) is voor veel woningen mogelijk en
biedt ook de mogelijkheid om een gezin extra te huisvesten, die extra zorg wil bieden gaan bieden
aan bijvoorbeeld vader en/of moeder.
De uitdaging is: een wijk waar ouderen al dan niet zelfstandig kunnen blijven wonen.
Goede locaties met kansen voor een meer centrale cluster van zorgvoorzieningen zijn:
Groenezoom (bijv. Het Witte Paard).
Zone Smeetslandsedijk.
De ziekenhuislocatie MCRZ (incl. de al bestaande huisartsenpost).
Landbouwbuurt bij Simeon en Anna.
5.5 Werk, winkels, welzijn
De Groenezoom is de belangrijkste winkelstraat van Vreewijk. De Groenezoom heeft een
buurt/wijkverzorgend karakter. Veel inwoners doen hier hun dagelijkse boodschappen. Er is echter
veel concurrentie: het Zuidplein, de Spinozaweg, de Keizerswaard en de Boulevard-Zuid. Al deze
winkelcentra maken thans uitbreidingsplannen. Om de Groenezoom ook in de toekomst te kunnen
behouden als winkelconcentratie is het noodzakelijk dat zij haar winkelfunctie kan versterken. Aan
de Groenezoom wordt de trekkersfunctie ingenomen door de supermarkt.
Binnen de wijk is er alleen dit kleine buurtwinkelcentrum aan de Groenezoom, dat onder druk
staat. Er is bijvoorbeeld geen postkantoor of PIN- automaat meer. Bewoners vragen om meer winkels, maar het economische draagvlak daarvoor is kennelijk smal. De ‘Boulevard-Zuid’ wordt
steeds minder gewaardeerd door Vreewijkers.
Naast een geldloket, zouden er ook andere digitale voorzieningen moeten zijn en zeker een horecavoorziening, bijvoorbeeld een theetuin met terras.
Zuiderziekenhuis en de Daniel den Hoed-kliniek verlaten de wijk. Of dit een verlies is danwel nieuwe kansen biedt zal de toekomst uitwijzen. Er komt plek voor bedrijfjes, winkels, woningen (55+)
en voorzieningen. Bewoners hebben een voorkeur voor 55+
Direct buiten de wijk is een breed aanbod aan stedelijke commerciële voorzieningen (Zuidplein,
Spinozaweg, Keizerswaard, ‘Boulevard-Zuid’).
Er zijn winkels aan de Groenezoom die redelijk draaien. Er is een goed aanbod op het terrein van
onderwijs en een te beperkt aanbod voor sport en recreatie. Veel ouderen doen hun boodschappen graag in de buurt. Nieuwe impulsen aan de Groenezoom kunnen de vitaliteit van straat en
wijk versterken.
In het nieuwbouwproject bij ‘t Slag ontwikkelt Com·wonen een bibliotheek en
gezondheidscentrum. We wachten er nu al wel heel lang op! Zou er wat tegen zitten?
De uitdaging is, een Vreewijk te maken waar bewoners goed verzorgd kunnen leven met winkels
en dienstverlening op loopafstand.
Vreewijk heeft verschillende buurten die elk een eigen gezicht hebben. Zolang er op wijkniveau
een goede balans is, is er voldoende ruimte voor variatie. Sterker nog: in een wijk waar een harmonisch leven voor Vreewijkers mogelijk is (het motto dat de oprichters van de wijk kozen). We
kunnen eendrachtig verder. Maar dan zal de woningbouwcorporatie zich ook van haar wettelijke
taak als sociaal beheerder moeten gaan kwijten.
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5.6 Tuinonderhoud
Een behoorlijk vaak geuite klacht is dat met het verstrijken der jaren het tuinonderhoud van privétuinen drastisch achteruit is gegaan. Er is inmiddels een groeiend aantal bewoners dat er kennelijk geen plezier meer in vindt om de tuin groen te houden op een wijze, dat je er met redelijk plezier in kunt vertoeven. Daar komt bij dat er ook een categorie bewoners is gekomen die kennelijk
privé in de tuin wil verblijven en daarbij niet altijd planten nodig heeft. Er wordt dan gekozen voor
een schutting van houtwerk in plaats van de ligusterhaag. Soms kiest men er ook voor om de
haag hoog te laten uitgroeien en dat blijkt dan in een aantal situaties weer moeilijk te zijn om die
hoge heg bij te houden en een bepaalde hoogte te handhaven.
Kortom, een aantal bewoners laat het maar gaan. Nu zijn de meeste bewoners ook niet zo dat ze
zich met de kwaliteit van elkaars tuinen willen bemoeien. Daarvoor hebben we tenslotte de
TuinKeuringsCommissie.
5.7 Achterpadenaanpak
Daarnaast zou Com·wonen de actie ‘Stormwind’ (een bij hen bekend voorstel om in één klap met
een intensieve aanpak de achterpaden op orde te brengen, de heggen te snoeien en de te grote
bomen te kortwieken) eens kunnen gaan uitvoeren in 2007. Daarmee zou zij het goede voorbeeld
in heel Vreewijk kunnen geven en ondersteunen dat het onderhoud aan de heggen weer ordentelijk door de bewoners zelf zou kunnen worden gedaan. Misschien kan Com·wonen dan ook een
aantal bewoners eens een handje helpen als het niet zou lukken. Dan zou misschien voor de
bewonersorganisatie ook weer een tijdperk aanbreken dat we met Com·wonen op één punt kunnen gaan samenwerken. Wij krijgen dan wellicht ook steun van onze en uw buren. Zo weten we
al langer van Com·wonen dat zij lampen willen bevestigen aan de muren of wanden van de tuinschuren in de achterpaden, als dat door meerdere mensen wordt gevraagd. Com·wonen zou die
lampen dan efficiënt en georganiseerd kunnen bevestigen, bijvoorbeeld gecombineerd met de
actie ‘Stormwind’. “Goed zo”, zeggen wij dan tegen Com·wonen: “Wie licht verspreidt, verspreidt
veiligheid”.
5.8 Opgroeiwijk
Het tuindorp is ontworpen als een opgroeiwijk: een omgeving voor arbeidersgezinnen met kinderen die daar veilig en beschermd kunnen opgroeien. Met scholen, een buurthuis, sportvelden en
een bibliotheek. Die basiskwaliteit is nog steeds aanwezig. Gezinnen met kinderen wonen er met
plezier. Er is een uitstekende infrastructuur, basisonderwijs, kinderopvang, speeltuinen en kleinschaliger speelvoorzieningen. Huidige bewoners uiten weinig klachten over de kwaliteit daarvan.
De oorspronkelijke gezinswoningen lijken nog steeds te voldoen aan de huidige ruimtelijke eisen.
Althans men woont naar tevredenheid, daarover is men feitelijk bijna unaniem. De fysieke omgeving is op gezinnen afgestemd, de woningen moeten wel onderhouden worden Een breed gedragen bewering is wel dat er beter onderhoud moet worden gepleegd. Soms worden de woningen
wel erg slecht onderhouden, maar er zijn ook buurten waar dat onderhoud niet zo als probleem
wordt ervaren. Tegelijkertijd is de cultuur in de openbare ruimte, de sociale omgeving (“wat mag
wel en niet op straat, is het er veilig voor kinderen?”) de achillespees van een opgroeiwijk. Er zijn
tenslotte ook signalen dat sommige buurtbewoners minder tolerant zijn naar spelende of hangende kinderen en jongeren. Er zijn natuurlijk ook jongeren die zich misdragen.
Er zijn weinig gebouwde voorzieningen voor jongerenactiviteiten. Voor jongerenactiviteiten is niet
zoveel animo. Kinderen en jongeren uit Nederlandse en/of bovenmodale gezinnen voelen zich
niet aangesproken door het welzijnswerk. Vreewijk heeft een goede naam bij oudere
Rotterdammers, ook als goede vestigingsplaats voor gezinnen is Vreewijk bekend. De uitdaging
blijft de wijk zo te maken dat gezinnen er graag wonen, omdat hun kinderen er goed en veilig
kunnen opgroeien.
En dat wordt zeker door zowat alle Vreewijkers beaamd. Ook dat er ruimte voor jongeren moet
komen.
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5.9.a. Horeca.
Binnen de wijk Vreewijk bevinden zich diverse horecagelegenheden.
In de Dalenwijk:
- Evenementenlocatie / Restaurant “Brederode”

Dalweg 1

In de Vlieger:
- Café “van ouds Trianon”:
- Café “de Boerenzij”
- Snackbar “Groenezoom”
- Restaurant “Roos Marijn”

Groene Hilledijk 334
Groene Hilledijk 478
Groenezoom 309
Dreef 62

In de Motorstraat:
- Café Restaurant en Partycentrum “Rustburcht”
- Dans-en Partycentrum Dynamo

Strevelsweg 744/ 746 en 760
Dynamostraat 27

In de Valkenierswijk:
- Zalen en Partycentrum “t Slag”
- Café “Oldtimer”
- Café “Spinwiel Zuid”

Sandelingplein 20
Strevelsweg 54
Strevelsweg 230

In de Landbouwbuurt:
- Cafetaria Chinees Afhaalcentrum “When Zou”
- Snacks en Chinees Afhaalcentrum “Sammy”
- Pizzeria- Shoarma “Margaritha”
- Surinaams Eethuis “Cyrilla”

Sikkelstraat 47a
Dordtsestraatweg 408
Motorstraat 2
Dordtsestraatweg 442

In de Vaan:
- Partyboerderij “De Vaandrager”
- Restaurant “Family”
- Eetcafé “de Hazesprong”
- Surinaams- Hindoestaans- Javaans eethuis
- “Warung Lelydorp”
- Portugees restaurant “Alto Douro”
- “Kings” Grillroom Pizzeria
In buurt Negen:
- Pizzeria en Shoarma “Etna”

Dordtsestraatweg 579
Dordtsestraatweg 655
Dordtsestraatweg 659
Dordtsestraatweg 581
Dordtsestraatweg 583
Dordtsestraatweg 633

Groenezoom 300

5.9.b. Scholen.
Basisscholen:
De Akkers
Vreewijkschool
Pniëlschool
Montessorischool de Mare
Odilliaschool

Sikkelstraat
Groenezoom
Strevelsweg
Grift
Clingendaal

Voortgezet onderwijs:
Albeda
Zadkine
Johannes Calvijn
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Frankendaal
Sikkelstraat en Jan Ligthartstraat
Mare

Speciale medische school:
Reconvalescentenschool

Dordtsestraatweg

Schoolcomplexen in Motorstraatgebied e.o.;
Roc Zadkine
Nova College
Openluchtschool Archipel
Scholengemeenschap de Vaan
Islamitische scholen:
Enk, Elzendaal, Kastanjedaal
5.9.c. Sociaal- culturele voorzieningen.
Kinderdagverblijven:
Stichting Stip
,, ,,
KDV Smurfenland
KDV Vreewijk
Peuterspeelzaal de Brink
Peuterspeelzaal Sippie (Pniëlschool)

Beukendaal 191
Enk (OZC terrein)
Langegeer 115
Beukendaal 191
Dreef 71
Sandelingplein 25

Het Wijkcentrum De Brink
Toekomstige jongerenaccommodatie bij Het Brabantse Dorp
De bibliotheek aan de Grift
Bij het realiseren van meer ouderenwoningen in Vreewijk moet bezien worden of de bestaande
voorzieningen voor ouderen wel voldoende zijn. De ouderenprojecten Beukendaal en Enkpunt zijn
voorzien van gemeenschappelijke ruimten. Mogelijk moet er in de toekomst voor complex
Groeneveld ook een voorziening getroffen worden.
5.9.d. Speeltuinverenigingen.
In Vreewijk is een speeltuinvereniging, aan de Pinksterweide (speeltuinvereniging De Vaan). De
speeltuin is aangesloten bij de Rotterdamse Centrale voor Buurt- en Speeltuinverenigingen
(B.S.W.). Voor de speeltuin aan de Mare wordt een herinrichtingsplan ontwikkeld. (Toekomstige
jongeren- en kinderspeelplaats).
5.10 Verkeer
Op verkeersgebied zijn er geen grote problemen in Vreewijk.
De tramlijn 25 is aangelegd, waarmee tegelijkertijd de Bree, Groene Hilledijk en Dordtsestraatweg
(zuidelijk deel) zijn aangepakt en modern ingericht.
De Strevelsweg heeft een nieuw profiel gekregen.
Hierdoor wordt de oversteekbaarheid groter. De Strevelsweg en Bree zijn dan een minder grote
barrière tussen Vreewijk enerzijds en Bloemhof en Hillesluis anderzijds.
Voor een betere verkeersafwikkeling lijkt het ons ook een goed idee om de kruising
Colosseumweg/Beukendaal/Molenvliet/benzinestation (De Klok) te veranderen in een rotonde,
zodat bewoners komende uit Vreewijk ook de kans krijgen de wijk uit te gaan.
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Sommige verkeerslichtinstallaties, zoals de kruising Groene-Hilledijk/Dordtsestraatweg zouden
nog wat bijgesteld kunnen worden voor een snellere verkeersafwikkeling en betere lokale verbinding.
Op het Zuiderziekenhuisgebied is het parkeerterrein nu betaald parkeren. Dat lijkt voor het ziekenhuis de oplossing voor het parkeerprobleem op het terrein (en geeft daar zeker ook financiële
voordelen). Een bij-effect daarvan is zeker, dat de parkeerdruk in omliggende buurten aanzienlijk
is toegenomen, zelfs zo dat parkeren op de stoep geen uitzondering meer is en zelfs door de
politie oogluikend wordt toegestaan. Het lijkt er in ieder geval op dat bewoners uit de omliggende
straten de parkeergelden voor het ziekenhuis moeten opbrengen.
Overigens zal over een paar jaar het ziekenhuis worden verplaatst naar IJsselmonde en zal die
parkeeroverlast afnemen. Mocht de parkeerdruk toch nog verder toenemen, dan zullen we als
Vreewijkers niet schromen daar oplossingen voor te gaan eisen.
Parkeren blijft een probleem in Vreewijk.
Vreewijkers zijn de parkeeroverlast als gevolg van het voetbalparkeren (en andere manifestaties
in het stadion) meer dan zat. De parkeerdruk in de omliggende buurten is extreem zwaar. Zelfs
zo, dat parkeren op de stoep massaal voorkomt en de politie op sommige momenten ineens
optreedt en iedereen die dan verkeerd staat geparkeerd, wordt bekeurd (dus ook de inwoners van
Vreewijk, die dan feitelijk geen andere keuze hebben). Het lijkt er dan in ieder geval op dat de
omliggende bewoners gestraft worden voor het feit dat het stadion (of de Gemeentelijke
Overheid) zelf niet zorgt voor voldoende parkeervoorzieningen.
Het verkeer in de wijk blijft, ondanks de snelheidsbeperkende maatregelen, een probleem. In verschillende delen van de wijk heeft men last van “sluipverkeer”. Ook wordt er veel te hard gereden,
zelfs over verkeersdrempels. Daarnaast rijdt men, helaas ook wijkbewoners, tegen de rijrichting
in.
Na afloop van het evenement vertrekt iedereen met als gevolg, dat het verkeer minimaal een uur
volkomen vast staat. In grote getalen kiezen automobilisten ervoor tegen de rijrichting in de wijk te
verlaten.
De (deel)gemeente is al jaren op de hoogte van deze problematiek, maar heeft tot op heden geen
maatregelen genomen.
Maar ook zonder voetbal is de parkeerdruk al bijzonder hoog. Het is onvermijdelijk dat op bepaalde plaatsen in de wijk voorzieningen worden aangebracht voor geconcentreerd parkeren.
Er moet controle komen voor het verkeer van de Groene Hilledijk naar de Valkeniersweg. Het verkeer rijdt namelijk tegen de rijrichting in!
Er moet trouwens een absoluut verbod komen om vrachtwagens in Vreewijk langer dan een uur
te parkeren. Het lijkt er nu op dat bedrijven hun vrachtauto van de zaak meegeven om een parkeervoorziening bij het bedrijf uit te sparen. Begrenzingen van de rijweg met groen (bijvoorbeeld
bij singels en Groenezoom, maar ook op andere plaatsen) dienen verscherpt en/of verhoogd te
worden, zodat auto’s en vrachtwagens het niet meer wagen om inhaalmanoeuvres via het gras uit
te voeren en daarbij vaak langdurende schade veroorzaken.
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6. PARTIKULIER EN OVERIG GEBIED IN VREEWIJK
6.1 Dordtsestraatweg
De bebouwing langs de Dordtsestraatweg is nogal divers. Er bevinden zich panden van:
Woningcorporatie Com·wonen (eengezinswoningen van net na de oorlog);
servicewoningen (van de Stichting Koningshof);
een woon- en ontmoetingscentrum voor ex-sociaalpsychiatrische patiënten van de Stichting
Hillevliet;
woningen en winkels in de Landbouwbuurt (twee lagen met kap);
het Zuiderparkhotel, het huidige AZC;
oude onverbeterde drielaagse woningen met kap;
enkele nieuwe hoogbouwcomplexen in de buurt van de Motorstraat, een (dienst)ingang naar de
ziekenhuizen.
En last but not least; diverse panden die al zeer lang geleden zijn gebouwd aan de oude
Dordtsestraatweg en die behoren tot de oude dijkbebouwing aan de straat die vanouds de verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht vormde. Op diverse locaties aan de Dordtsestraatweg bevinden zich woningen, die klaar staan om gesloopt te worden.
Niet alle ruimte langs de Dordtsestraatweg is bebouwd; de Dordtsestraatweg doorkruist het
Valkenierspark en grenst direct aan de Ziekenhuisterreinen. Maar ook naast deze parken en ziekenhuizen bevinden zich vele lege kavels aan de Dordtsestraatweg, bij de nummers 585, 657,
719-725 en 506-528.
De bebouwing die eigendom is van woningcorporatie Com·wonen in de Vaan is al gerenoveerd.
6.2 Groenstrook ten zuiden van de Enk
Deze groenstrook vormt een buffer tussen Vreewijk en Lombardijen. De Smeetslandsedijk ligt
middenin deze groene buffer. De dijk dateert van de tijd dat hier nog geen bebouwing was.
Hoewel de groenzone hier en daar behoorlijk is aangetast, vormt zij nog steeds een belangrijke
buffer. Verdere aantastingen van deze zone dienen in ieder geval achterwege te blijven en in ere
te worden hersteld.

7. VEILIGHEID
- In de Dalenwijk wordt om aandacht gevraagd voor het te hard rijden over de Groenezoom. Er
zou hiervoor meer politiecontrole moeten komen, ook in de avonduren en ‘s nachts. Ook controle
op bromfietsen met knalpotten.
- In de Hovendaal is geen controle op handhaven van het eenrichtingsverkeer
Er zou een uit- of ingang er bij moeten komen voor de fa. Schot van of naar Smeetslandsedijk. Er
moet actie worden gevoerd tegen de deelgemeenten Feijenoord en IJsselmonde, die zowel politiek als juridisch op dit punt moeten worden aangepakt.
- Aan de Dennendaal, Hovendaal en Enk wordt er te hard gereden en is er veel sluipverkeer en
overlast. Het tegen de richting van verkeer inrijden is een gevaar voor de kinderen. Een 30 km
zone moet worden ingesteld of worden toegepast en het rijden over de stoep moet onmogelijk
worden gemaakt.
- Op de Langegeer vanaf de Smeetslandsedijk staat een bord “verboden voor vrachtwagens”,
maar vrachtwagens houden zich daar niet aan. Alstublieft handhaving van de borden!
- In de Wijdehof worden er auto’s voor een brandgang gezet. Brandgangen moeten vrij blijven,
het is toch zo dat mensen bij brand geacht worden via de achterkant van het huis naar buiten te
gaan. De auto staat bovendien op de stoep, en dat mag in die straat niet, dus moeten die auto’s
daar weggehaald worden. Handhaving door politie gewenst. Brandgangen zijn elders in Vreewijk
een probleem. Zoals in de Vlieger, waar bewoners vinden dat bij brandgangen er meer onderhoud
en meer controle moet komen. De heggen zijn vaak te hoog of er staan hoge schuttingen, die het
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uitzicht belemmeren.
- Alle heggen en schuttingen zouden laag gehouden moeten worden voor de veiligheid. (niet
iedereen is het hier mee eens)
- Overigens: Volgens een gemeentelijke verordening mag de heg aan de voorkant van de woning
1,40m hoog zijn en aan de achterkant maximaal 1,80m.
De hoge heggen en hoge schuttingen leveren op dat de achterpaden niet meer zo overzichtelijk
zijn. Je kunt er overdag en ’s avonds niet meer vanuit je huis of tuin er naar kijken en dat heeft
ook weer tot gevolg dat er types zijn die daar ongestoord er hun verblijfsgebied van maken, vaak
met andere dan alleen recreatieve wensen. En dan komen we ook wat verder op het waarom de
achterpaden als onveilig worden ervaren en waarom bewoners ook graag de achterpaden willen
afsluiten.
Als bewoner gebruik je het achterpad tamelijk intensief. Als bewoner vertrek je en kom je thuis,
meestal via je tuin en achterpad, zeker als je op de fiets bent. Maar je komt dan wel gelijk in een
soort openbaar gebied, want het achterpad wordt ook gebruikt door je buren. Sommige buren
gebruiken niet de fiets, maar de bromfiets en dan is het al oppassen geblazen, want die kunnen
daar snel gaan en soms komt het voor dat de hond wordt uitgelaten. Dat kan al de nodige ergernissen opleveren, maar je komt er ook ‘vreemden’ tegen, die het achterpad gebruiken als doorgaande route, of om elkaar te ontmoeten, wellicht op zoek naar speelruimte. Er gebeurt nogal wat
in onze achterpaden.
Veel bewoners willen zich er voor afsluiten van wat daar allemaal gebeurt. Zij willen het niet zien
en willen zelf ook niet gezien worden van buiten.
Soms kiest men er ook voor om de haag hoog te laten uitgroeien en dat blijkt dan in de een aantal situaties weer moeilijk te zijn om die hoge heg bij te houden en een bepaalde hoogte te handhaven.
Kortom een aantal bewoners laat het maar gaan. Die hoge heggen en hoge schuttingen leveren
op dat de achterpaden niet meer zo overzichtelijk zijn. Je kunt er overdag en ‘s avonds niet meer
zo makkelijk vanuit je huis of tuin op kijken.
Maar daarmee wordt het achterpad absoluut niet veiliger. Integendeel, want dan ben je het overzicht kwijt. Je buren doen dan vaak hetzelfde en de politie komt er eigenlijk nooit. Als dat gebeurt
is er iets ernstigs aan de hand. Het komt dan steeds vaker voor dat er zaken uit de tuin verdwijnen. Een kratje bier bewaar je ook al niet meer op de stoep bij je achterdeur. Bromfietsen worden
al uit de tuinen gestolen. Zelfs als die op slot staan. Het stelen daarvan lijkt wel te worden georganiseerd. Inbraken komen voor en ’s avonds wordt het ook een speelplek van opgeschoten jongens, die daar ook nog lawaai bij maken en waartegen je niet durft op te treden.
Algemene onderschreven conclusie is dan ook dat er in het kader van de veiligheid iets aan de
achterpaden moet worden ondernomen, terwijl er een belangrijke meerderheid lijkt te zijn voor het
afsluiten van de paden met toegankelijkheid overdag.

8. INSTROOM NIEUWE BEWONERS
Sommige bewoners pleiten voor terugkeer van ballotage. Slecht tuinonderhoud, gebrek aan sociale controle en minder zorg voor de woonomgeving (door sommige bewoners) tasten Vreewijks
‘topkwaliteit’ aan. Met goed en intensief professioneel beheer is een sterke teruggang te voorkomen. Wij vinden het uitdagend voor de corporatie dat het sociale beheer dat vroeger werd ingezet
om bewoners te selecteren voor de wijk nu moet worden ingezet ter onderbouwing van de sociale
relaties in de wijk en bewoners ook te leren om met hun tuin en woonomgeving om te gaan. Dat
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kost geld, dat weten we, maar we weten inmiddels ook dat de huurprijzen in Vreewijk exorbitant
hoog geworden zijn. En we maken de laatste jaren mee dat Com·wonen alles in zet op efficiency
en feitelijk de service aan bewoners minimaliseert.

9. TOEKOMST VREEWIJK
Het doel van de bewonersvisie is het unieke karakter van Vreewijk te behouden bij wenselijke
veranderingen in de toekomst en voor die toekomst plannen te ontwikkelen samen met de overheid en de corporatie.
Het karakter van Vreewijk wordt bepaald door de lage bebouwing met voor- en achtertuintjes met
een open karakter en het gegeven dat iedereen met elkaar een praatje aanknoopt, een soort
“Dorp in een stad”
Het beschermde stadsgezicht wordt straks vastgesteld en mede vastgelegd in een bestemmingsplan.
De veranderingen zullen ook gevolgen hebben langs de grensgebieden van Vreewijk.
De beste voorwaarden voor vernieuwing zijn laagbouw en groen in eenheid met de omgeving.
Het woningaanbod in Vreewijk betreft voornamelijk (oudere) eengezinswoningen. Dit is beslist
geen probleem, want de woningen zijn zeer gewild en het verloop is klein.
Over de grootte van de woning bestaan wel verschillende behoeftes.
Echter, voor het groeiende aantal ouderen, dat moeite heeft met trappen lopen en daarom gelijkvloers willen wonen, zijn de woningen soms ongeschikt. Het verdient aanbeveling daarvoor tijdelijk voorzieningen te treffen (bijvoorbeeld een container in de tuin) en waar mogelijk binnen nieuwbouw projecten betaalbare 55+ woningen te realiseren.
Uit de inventarisatie onder bewoners blijkt, dat bestaande 55+ woningen verhuurd worden aan
jongeren met als gevolg dat er voor 55+ers minder woningen beschikbaar zijn. Dat zou niet moeten kunnen!
Geen bejaardenwoningen aan Bree-Maarland, wel aan de Smeetslandsedijk
Vreewijk moet beschermd stadsgezicht worden en een aantal bijzondere beeldbepalende elementen van Vreewijk moeten als monument worden aangemerkt. Bijvoorbeeld de bebouwing aan
de Lede, Langegeer, Dreef, Groenezoom, Brink en omgeving.
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10. WAT IS BITTER NOODZAKELIJK? RUIMTE!
Com·wonen zou graag Vreewijk bouwkundig willen herstructureren. De BOV is daar niet voor,
mede gezien de uitspraken van de bewoners. Maar één ding is wel duidelijk voor de toekomst: als
er in de toekomst al gesloopt zou moeten worden, dan moet toch eerst de noodzakelijke speelruimte voor onze kinderen en jongeren gemaakt worden. Daar is nu al een tekort aan en als nieuwe Vreewijkers naar Vreewijk verhuizen, zullen het toch voornamelijk gezinnen met kinderen zijn
en die hebben dan nog meer speelruimte nodig.
Er is ook nu al een groot tekort aan parkeerruimte.
Het is noodzakelijk, wat we in de toekomst ook gaan doen, dat we eerst ruimte maken in de wijk.
Slopen, dat willen we niet, maar als dat moet, eerst voor speelruimte, dan voor parkeerruimte.

Wat wil de Bewoners Organisatie graag bevorderen:
Samenwerking tussen bewoners(groepen) en hun organisaties die zelfstandig blijven functioneren;
Het contact tussen bewoners(groepen) en bewoners ondersteunen,
zelfredzaamheid;
Actief inspelen op wensen en suggesties van bewoners en/of bewonersgroepen;
Bij geschillen tussen (groepen) bewoners optreden of doen optreden als bemiddelaar;
Aanwenden van andere (wettige) middelen, die voor het bereiken van het doel van
de bewoners bevorderlijk kunnen zijn;
Het regelmatig peilen van opvattingen van bewoners over van belang zijnde onderwerpen.
En dat alles natuurlijk samen met onze partner, Vrelom.
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