
Hand-out informatiebijeenkomst
27 november 2018

In deze hand-out hebben we informatie over de bijeenkomst voor u op een rijtje gezet. Het programma
van deze avond ziet er als volgt uit:

Programma
18:45 uur  Inloop
19:00 uur Start presentatie in kleine zaal:
  * Verkeersplan
  * Voorlopig inrichtingsplan Gooilandsingel en Annie M.G. Schmidtplein
  * Voorlopig inrichtingsplan Sallandweg
  * Inrichtingsplan Busterminal
20:00 uur Meedenken en napraten aan deeltafels in theatercafé
21:00 uur Einde

Procedure Voorlopige inrichtingsplannen
Wij stellen u deze avond in de gelegenheid mee te denken over het ontwerp van twee voorlopige
inrichtingsplannen. Namelijk dat van de Gooilandsingel en van de Sallandweg. Dit kunt u aan de deeltafels na
de presentatie doen, of door uw ideeën op een door ons beschikbaar gesteld reactieformulier in te vullen. Het
reactieformulier kunt u direct invullen en inleveren op de informatieavond, het is ook mogelijk deze voor 5
december a.s. te mailen naar info@hartvanzuidrotterdam.nl.

Wat is een voorlopig inrichtingsplan?
Onderdeel van project Hart van Zuid is het realiseren van nieuwe gebouwen zoals het zwembad, Ahoy ICC en
het Kunstenpand. Daarnaast hebben wij ook opdracht om het gehele openbare gebied veiliger en leefbaarder
te maken. Het Zuidpleingebied hebben we opgedeeld in een aantal deelgebieden. Op het kaartje hieronder ziet
u hoe het gebied onderverdeeld is. Voor elk gebiedje maken wij een inrichtingsplan. Op zo’n plan staan
bijvoorbeeld de fietspaden en trottoirs aangegeven en ook waar er bomen en lantaarnpalen geplaatst worden.

IP3 Van Swietenlaan
               IP4 Ahoy / Leisureplot

           IP6 Gooilandsingel en
                   Annie M.G. Schmidtplein
    IP7A Sallandweg Zuid
    IP7B Busstation
    IP8 Woningen



Meedenken
Voor een aantal voorlopige inrichtingsplannen vragen wij u om mee te denken tijdens de daarvoor
georganiseerde bewonersbijeenkomsten en via de adviesrol van de gebiedscommissie. Als bewoner/bezoeker
kent u het gebied als geen ander. Wij hechten daarom veel waarde aan uw ervaring en advies.
De inrichtingsplannen dienen aan het vastgestelde programma van eisen en wet- en regelgeving te voldoen.
Dat betekent dat alle reacties die wij van u ontvangen ook getoetst worden op deze eisen. Reacties die passen
binnen de kaders waar het ontwerp van het inrichtingsplan aan dient te voldoen, worden in overweging
genomen.

Hieronder leggen we in 5 stappen de procedure van de vaststelling van een inrichtingsplan uit:

Stap 1: HvZ ontwerpt in overleg met direct belanghebbenden de buitenruimte en organiseert een informatie
avond (vanavond voor Sallandweg en Gooilandsingel).

Stap 2: Vooruitzending Voorlopig Inrichtingsplanà Stakeholders en de gebiedscommissie hebben  4 weken
de tijd om reactie op het voorlopig ontwerp te geven.

Stap 3: Opstellen Definitief Inrichtingsplan à HvZ heeft 6 weken de tijd om reacties te verwerken en
bebordingsplan te maken, zodat door de gemeente het verkeersbesluit genomen kan worden.

Stap 4: Vaststelling Inrichtingsplan à Gemeente stelt Inrichtingsplan met het daarbij behorend
reactieformulier en bebordingsplan vast. HvZ doet de engineering.

Stap 5: Definitieve uitzending Inrichtingsplanà De stakeholders krijgen na vaststelling binnen 14 dagen de
definitieve documenten toegestuurd en het verkeersbesluit wordt gepubliceerd.
In sommige gevallen leidt een definitief inrichtingsplan tot een verkeersbesluit, bijvoorbeeld omdat er verkeer
een andere richting gaat rijden, of omdat een weg wordt afgesloten voor verkeer. Deze verkeersbesluiten
worden gepubliceerd. De procedure is vergelijkbaar met de procedure van een omgevingsvergunning. Na
publicatie kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Planning bijeenkomsten 2019
Volgend jaar organiseren wij voor een aantal andere deelgebieden en onderwerpen een informatieavond.
Sommige avonden hebben als doel u te informeren over het ontwerp en/of werkzaamheden. Over een
deelgebied vragen wij u weer om mee te denken. Hieronder ziet u de planning van de informatieavonden voor
2019. Zodra de datum definitief wordt vastgesteld, ontvangt u van ons een uitnodiging.

Meedenken
* Q2 2019: Informatiebijeenkomst Inrichtingsplan Ahoy en Leisureplot (IP4)

Informeren
* Q2 2019: bouwwerkzaamheden aanpassen Sallandweg
* Q2/3 2019: informatieavond woningen (IP8)



Het verkeersplan
Tijdens de afgelopen informatiebijeenkomsten hebben wij u geïnformeerd over het verkeersplan. We toonden
u eerst het schetsontwerp, daarna volgde het voorlopig ontwerp en nu is het definitieve plan gereed. Het
verkeersplan is goedgekeurd door Gemeente Rotterdam, met uitzondering van het deel ten zuiden van de
Zuiderparkweg. Hier wordt de komende maanden de laatste slag in gemaakt. De verwachting is dat dit niet
leidt tot aanpassingen aan het plan tot dusver.
Tijdens de ontwerpfases zijn er naast de bijeenkomsten ook diverse gesprekken gevoerd met de afzonderlijke
VvE’s van het Zuidpleingebied, met Q-park, RET, winkelcentrum en andere belanghebbenden. Alle ontvangen
adviezen en reacties uit deze gesprekken zijn tijdens de ontwerpfases meegenomen en op een aantal punten
is het definitieve ontwerp van het verkeersplan ten opzichte van het voorlopig ontwerp aangepast. Tevens zijn
inmiddels alle benodigde berekeningen uitgevoerd.

Een van de uitgangspunten van de opdracht (bieding) was het creëren van een centrale
as door het Zuidpleingebied. De centrale as van het gebied is de Gooilandsingel en
wordt in de toekomst voetgangersgebied waar fietsers te gast zijn. Ook wordt de
Gooilandsingel leefbaarder door het toevoegen van terrassen en winkels.

Door het vrijmaken van de Gooilandsingel zijn er voor al het autoverkeer, ook de OV-
bussen, andere routes om het Zuidpleingebied in en uit te rijden bedacht. Deze routes
zijn uitgewerkt in het verkeersplan.

Ook voor het verkeersplan hebben we het Zuidpleingebied opgedeeld in gebieden.
Hieronder lichten wij het plan voor een aantal van deze gebieden toe:

Verkeersplan
Autoverkeer geheel Zuidpleingebied

· Heldere, duidelijke en overzichtelijke structuur
· Vereenvoudigen verkeerssituatie Pleinweg-Zuidplein
· Aansluiting Goereesestraat-Pleinweg 2 richtingen
· Samenvoegen kruispunten Pleingweg: zorgt voor kortere

wachttijd en wachtrij
· Aanpassen kruising Sallandweg-Zuiderparkweg
· Ontsluiting evenementen Ahoy verbeteren
· Doorstroming kruising Vaanweg-Strevelsweg verbeteren
· Verbeteren ontsluiting parkeergarage WCZP



Verkeersplan
Bereikbaarheid Zuidplein, Zuidewijdsestraat

· Wokkel blijft gehandhaafd
· Goereesestraat 2 richtingen
             aansluitingen op Pleinweg
· Langzaam verkeer verbinding
             Gooilandsingel-Mijnsherenlaan
· Zuidewijdsestraat 2 richtingen
             verkeer
· Plein / keerlus met taxi, kiss &
             ride

Verkeersplan
Bereikbaarheid Sallandweg, Meijerijstraat

· Expeditie verkeer winkelcentrum Zuidplein via Sallandweg
· Twentestraat ongewijzigd
· Meijerijstraat alleen bestemmingsverkeer

Parkeergarage:
· Ingang uitbreiding parkeergarage
· Ingang Q-park west dicht, uitgang blijft gehandhaafd
· In- en uitgang Q-park Oost Strevelsweg (flexibele poort)
· Ingang Q-park Zuid Twentestraat uitgebreid (2 in en 2 uit)



Verkeersplan
Sallandweg Zuid (ter hoogte van Zuiderterras)

Huidige situatie:

Toekomstige situatie:

Maatregelen tegen overlast conform bestemmingsplan:
· Asfalteren Sallandweg
· Luifel aanbrengen tegen geluid van bussen ter hoogte van

Zuiderterrasflat

NB: vanaf 2025 rijdt de helft van de bussen emissieloos. Vanaf
2030 is dit 100%.

Verkeersplan
Verkeersafwikkeling Ahoy

Dirk v/d
Broek

· Scheiden verkeersstromen
(linksom + rechtsom)

· Verbeteren bewegwijzering
en navigatiesystemen

· Verbeteren verkeerslichten
· Verbeteren reizigerskwaliteit

bus en metrolijnen
· Afstemmen

parkeersystemen omgeving
· Overige maatregelen (bijv.

pendelbussen)
· Onderzoeken verbeteren

verkeersafwikkeling
Strevelsweg-Vaanweg



Verkeersplan
Fietsers

· Gooilandsingel -> voetgangersgebied, fietsers te gast
· Er komt een nieuwe centrale fietsenstalling

Voorlopig inrichtingsplan Sallandweg



Voorlopig inrichtingsplan Gooilandsingel en Annie M.G. Schmidtplein

LET OP: Bovenstaande afbeelding is een impressie.

Een groene en autoluwe boulevard verbindt straks Ahoyplein en het Plein op Zuid. Door nieuwe
horecavoorzieningen kunnen bezoekers voordat ze naar een voorstelling gaan nog even een hapje eten. Of
misschien juist wel na het bezoek aan Ahoy een drankje doen. De Gooilandsingel is er straks primair voor de
voetganger. Fietsers zijn er ‘te gast’.

Onder de metrobaan realiseren we (in fasen) ruimten voor kleinere bedrijfjes. Denk aan horeca, een wasserij,
printshop en een werkplaats voor scooterreparaties. Hiermee bieden we kansen voor MKB’ers jong en oud en
brengen we nieuw elan én gezelligheid in het gebied.

Voetgangers kunnen de drukke Zuiderparkweg makkelijker en veiliger oversteken. Tussen het winkelcentrum
en Ahoy en het Zuiderpark komen uitnodigende, rolstoelvriendelijke en veilige wandelroutes.

De realisatie van de nieuwe Gooilandsingel staat momenteel gepland in 2021.

LET OP: Bovenstaande afbeelding is een impressie.



Busterminal

LET OP: Bovenstaande afbeelding is een impressie.

Het ontwerp van het nieuwe busstation is tot in detail uitgedacht in samenwerking met vervoerders (RET,
Connexxion, Q-buzz en Arriva). Het Zuidpleingebied wordt nóg beter bereikbaar met het openbaar vervoer. De
nieuwe busterminal en de metroperrons sluiten straks logischer op elkaar aan. En de nieuwe looproutes van
en naar het stadsplein worden kort, uitnodigend en veilig.
In het huidige plan rijden alle bussen, uiteraard met inachtneming voor de geldende normen ten aanzien van
lucht en geluid, over de aangepaste busbaan op +1 niveau en komen aan bij het busstation. Op deze manier
veroorzaken de bussen geen hinder in de verkeersluwe delen van het gebied.
Het expeditie verkeer van het winkelcentrum krijgt een gescheiden route over de Sallandweg.

De afronding van de inrichtingsplanprocedure verwachten wij rond april 2019.
De realisatie van het nieuwe busstation staat momenteel gepland in de periode medio 2020 – tot medio 2021.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën naar aanleiding van deze hand-out? Laat het ons weten via
info@hartvanzuidrotterdam.nl o.v.v. 27 november.

Voor up-to-date informatie kunt u ook altijd terecht op www.allesisopzuid.nl of onze Facebookpagina: Hart
van Zuid Rotterdam.

U kunt nieuws over het project ook ontvangen via de email-nieuwsbrief. Deze wordt maandelijks digitaal
verstuurd. Inschrijven doet u via www.allesisopzuid.nl


