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o Bewoners vredenoordoplein naar de voorzieningenrechter tP f a c Q 4À,*fc?

Geweldige kans of veel te krap?
Een groot aantal bewoners van het vre- stelt het Melanchthon.
denoordplein, en directe omgeving, in De gemeente Rotter-
Kralingen-West, is allerminst 6ti.1 mét ae dup tt van mening dat
komst van het Melanchthon Coilege al- §1.11"-1Y"."::1Ttg"-
ddar. Ze kwam en in v er zet en hun b eZw aa.r. |!ï,ï#ïlr!:ïffL ?::tegel de voorge.nomen nieuwbouw ligt bij oot, rrttp,izïr"ïu-.à"-
de (gemeentelijke) Algemene Bezwaar- lanchthón.nllkralin-
schriftencommissie (ABe) gen/nieuws/

Aangezien er korte
tijd geleden plotseling
bomenkap dreigde, als
voorbereidende werk-
zaamheid, en vervol-
gens sloop en nieuw-
bouw, weesden de be-
woners, toog een aË
vaardiging op vrijdag
l8 november naar de
voorzieningenrechter
in het Gerechtsgebouw
aan het Wilhelmina-
plein. Doel: voorlopig
niets doen op het Vre-
denoordplein. De rech-
ter zeitoe een belan-
genafueging te zullen
maken en doet over
een kleine twee weken
uitspraak. De behande-
ling door de Algemene
Bezwaarschriftencom-
missie heeft kennelijk
geen opschortende
werking.

De rechter liet zich
door beide partijen, de

gemeente Rotterdam
en de bewoners. uitse-
breid informeren. Dït
de gebreken in het ont-
werp niet het voor-
naamste punt van dis-
cussie was, meende zij
goed te hebben begre-
pen. Ook een delegatie
van het Melanchthon
College was aanwezig.
Het Melanchthon Col-
lege is hard toe aan -nieuwe huisvesting
(thans nog op twee lo-
caties, Oudedijk en
Crooswijksesingel.
Het Melanchthon is
van mening dat de
school de buurt kan
'upgraden'en is be-
reid mee te betalen
aan de noodzakelijke
herinrichting van het
Vredenoordplein. 'Een
geweldige kans', zegt
de school. De overige
vestigingen leveren
neÍgens problemen op,

De bewoners menen
dat de school voor
Vooftgezet Onderwiis
(VO) met veel te veel
leerlingen, ca. 450,
naar het Vredenoord-
plein komt. In het nog
bestaande schoolge-
bouw, verlaten door
basisschool De Kleine
Wereld, pasten ca.200

(kleinere) kinderen. De
bewoners vrezen ver-
keerstechnische pro-
blemen, dat de speel-
ruimte voor hun kinde-
ren wordt beperkt en
verschillen van mening
met de plamers over
de beschikbaarheid van
perkeerplekken. De be-
woners vinden dat al-
ternatieve plekken
voor het Melachthon
College niet serieus
zijn onderzocht. 'De
ruimte op het Vreden-
oordplein is veel te
krap'. Op www.dester-
online.nl treft u het be-
zwaarschrift van de be-
woners, met bijlagen.


