
 

 

Klantenraad Woonstad Rotterdam 

Per email 

 

datum contactpersoon onderwerp  

29 maart 2021 Saskia de Vries/Mariëlle Bleekrode Reactie ongevraagd advies project van der Lecke van de Stoep 

uw kenmerk ons kenmerk telefoon bijlage 

kenmerk ontvanger ons kenmerk doorkiesnummer 2 

 

 

Beste leden van de klantenraad, 

 

Hartelijk dank voor uw ongevraagd advies. We delen de zorgen over het proces. Vooral omdat het grootste deel 

van de bewoners in één op één gesprekken aan ons heeft aangegeven begrip te hebben voor het 

voorkeursscenario “sloop” en graag zo snel mogelijk duidelijkheid wil, of zelfs zo snel mogelijk wil verhuizen.  

 

De bewonerscommissie staat onder regie van twee externe adviseurs. De belangen van deze grote groep 

bewoners die begrip hebben voor of akkoord zijn met de sloop worden door hen tot nu toe niet meegenomen.  

Het contact met de bewonerscommissie is gedurende een lange periode zeer moeizaam geweest, ondanks onze 

uitnodigingen om in gesprek te gaan. De leden van de bewonerscommissie hebben aangegeven dat ze e-mails, 

brieven en beschikbare informatie niet hebben gelezen. Wel hebben afgelopen donderdag overleg gehad en 

donderdag aanstaande hebben we een afspraak over de technische staat en onderzoeken.  

 

Wij hebben van de bewonerscommissie geen verzoek ontvangen tot verlenging van de adviestermijn. We 

hebben begrepen dat u is verteld dat de adviestermijn loopt van 12 februari tot 26 maart. Dat klopt niet. 

• 21 januari hebben we aangegeven dat we in mei een besluit willen nemen over het voorkeursscenario 

en dat daarvoor ruimte is voor advies. 

• 12 februari hebben we de bewonerscommissie als voorbeeld een lege concept adviesaanvraag 

gestuurd. 

• 5 maart hebben we aan de bewonerscommissie de formele adviesaanvraag gestuurd waarin de 

adviesperiode wordt genoemd van 8 maart tot 19 april. 

Daarmee heeft de bewonerscommissie nu nog bijna drie weken om de achterban te raadplegen en tot een 

advies te komen. We hebben zelf bijna alle bewoners gesproken via whatsappvideo, teams of telefoon. Deze 

gesprekken verliepen goed. Veel bewoners wachten op duidelijkheid en een langere adviestermijn is niet in hun 

belang. Uitstel van ‘een paar maanden’, zoals u aangeeft, is daarmee geen optie.  

 

Verder bieden we aan om bij de klantenraad onze aanpak toe te lichten en de vragen omtrent het project te 

beantwoorden. We merken dat hierover misverstanden bestaan. We gaan graag in gesprek hierover. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mariëlle Bleekrode, projectleider wijken 

Saskia de Vries, procesmanager wijken 

 

Bijlagen: Formele adviesaanvraag aan bewonerscommissie Gerdesia Midden 

  Concept adviesaanvraag aan bewonerscommissie Gerdesia Midden 

postadres 

Postbus 2370 

3000 CJ  Rotterdam 

 

t 010 440 88 00 

f 010 440 88 01 

e info@woonstadrotterdam.nl 

i www.woonstadrotterdam.nl 
 

KvK nr. 24041502 

bezoekadres 

Prins Alexanderlaan 201 

3065 RH Rotterdam 


