
Datum: 21-12-2015 
 
Betreft: Toekomst van de buurt Vredenoord, Kralingen West 
 
Geacht College van Bestuur, 
 
Middels dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen dat ik uw uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 
niet kan aannemen. De reden is dat ik een bewoner ben van de buurt Vredenoord, Kralingen-West. 
 
Voor u betekent 2016 een hoopvolle start, echter voor de 2,345 bewoners in de buurt Vredenoord, 
waarvan 647 kinderen, betekent 2016 het inleveren van 15 bomen en 1,000 m2 speelruimte om plaats 
te maken voor parkeerplekken voor fietsen en auto’s van de leerlingen en directie van het Melanchthon 
College en een groot en hoog gebouw. Onze kinderen moeten het overgebleven speelveld delen met 
400 leerlingen. Kinderen krijgen slechts 1m2 speelruimte toebedeeld. De nauwe eenrichtingsstraatjes 
zal in de ochtenduren leiden tot chaos en de kans op verkeersongelukken vergroten. Op de 
woensdagmiddag gaan honderden middelbare scholieren met basisscholieren gebruik maken van het 
1,000 m2 sportveldje. Dit kan leiden tot vervelende situaties. 
 
De huidige gymzaal en het schoolgebouw zijn in prima staat. Er zijn genoeg kinderen om een basisschool 
te behouden in de buurt Vredenoord. Wij zijn nu met jonge ouders aan het praten of een basisschool 
met een goed schoolsysteem op het Vredenoordplein een voorziening is waar zij voor willen tekenen.  
 
Een wethouder en een schooldirecteur hebben haast om een schoolgebouw te plaatsen. Tegen de tijd 
dat het gebouw er staat dan is er een andere wethouder en is de schooldirecteur met pensioen. Wij, de 
bewoners van Vredenoord, pikken dit niet. De Rotterdamse normen voor kinderspeelruimte, de 
Rotterdamse visie op kindvriendelijke wijken en groen gelden ook voor de bewoners in Vredenoord.  
 
Het is een teken van onbehoorlijk bestuur dat een wethouder binnen 2 maanden tijd zonder inspraak 
van gebiedscommissie en bewoners een gebied als Vredenoord weggeeft aan het Melanchthon College 
om de buurt Lusthof te ontzien. Het Assendelftplein heeft 1,000 m2 meer openbare ruimte dan het 
Vredenoordplein. Zij hebben 500m2 meer kinderspeelruimte en zij hebben minder bewoners per m2. De 
buurt Vredenoord is geheel  onontsloten en al zwaar verstedelijkt zonder de extra 450 leerlingen en 
docenten van het Melanchthon College. Lusthofbuurt daarentegen is ruimer opgezet.  
 
Wij maken ons klaar voor de demonstratie op de Coolsingel in januari 2016 en lichten lokale en 
nationale media in over de casus. Alle documenten omtrent de casus zijn te vinden op 
www.vredenoordbuurt.nl.  
 
Wij hebben reeds deskundigen op het gebied van participatie en buitenspeelruimte voor kinderen 
ingeschakeld en een advocaat zal de zaak via de bestuursrechter aanvechten.  
 
Het is aan u de keuze of u de zaak nog eens helder wil bekijken aan de hand van de data en het advies 
van deskundigen of dat u in 2016 het via de bestuursrechter en de media wil aanvechten en bewijzen 
dat uw keuze op een verantwoorde manier is genomen en dat dit de manier is hoe het College van 
Bestuur de zaken voor de Rotterdamse burger behartigt.  
 
Hoogachtend, 
Julie Adams 

http://www.vredenoordbuurt.nl/


 

 


