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De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter
bespreking van de transformatie Tweebosbuurt;

Constaterende dat
- Het plan voor de transformatie Tweebosbuurt zoals bekend gemaakt op 3 juli

2018 de bewoners heel rauw op het dak viel;
- In 2009 de ‘Wijkvisie Afrikaanderwijk 2020, een wijk om trots op te zijn’ werd

vastgesteld door Vestia en de deelgemeente Feijenoord in samenspraak met
bewoners en ondernemers in de Afrikaanderwijk;

- De transformatie van de Tweebosbuurt daarna is vertaald en vastgelegd in het
bestemmingsplan Afrikaanderwijk in 2012;

- Het uitwerken van het plan voor de Tweebosbuurt tussen 2016-2018 door het
vorige college en Vestia zonder communicatie met bewoners heeft plaats
gevonden;

Overwegende dat
o Bewoners hebben aangeven niet tegen de bouw van nieuwe woningen te zijn,

maar zich onvoldoende gehoord voelen en onvoldoende betrokken zijn bij de
uitwerking van het voorliggende plan voor de transformatie Tweebosbuurt;

- Het betrekken van bewoners leidt tot een beter plan en meer draagvlak voor een
project zoals de gezamenlijk opgestelde Wijkvisie Afrikaanderwijk uit 2009
aantoont;

- Het niet betrekken van bewoners in de Tweebosbuurt een gemiste kans is;
o Dit college een ambitieuze woningbouwopgave van 18.000 woningen als doel

heeft gesteld voor de komende vier jaar en voor de noodzakelijke versnelling van
bouwprojecten draagvlak essentieel is;

Verzoekt het college
0 Bewoners bij het ontwikkelen van toekomstige plannen voor hun buurt of wijk te

betrekken na het transformatiebesluit om zo gezamenlijk te komen tot betere
plannen voor de stad;

. Dit plan van aanpak ‘Bewoners Betrekken’ samen met de motie ‘Samen Stad
Maken’ en het actieplan bouwen ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
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En gaat over tot de orde van de dag.
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