
Uitnodiging

Hoe gaat het nu 
met de veiligheid en
leefbaarheid aan de
Mathenesserweg

Vertel het ons op dinsdag
24 oktober 2017
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Beste bewoner/ondernemer,

Begin dit jaar heb ik samen met de leden van de Stuurgroep Veilig met u gesproken

over de Mathenesserweg. Op 31 januari lieten buurtbewoners zien wat de kracht is

van de straat, maar vooral ook wat er beter moet. 

Op dinsdag 24 oktober wil ik graag van u horen hoe de situatie nu is en wat we 

samen kunnen doen om de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk nog verder te 

verbeteren. U kunt reageren op wat verteld wordt en uw vragen stellen.

U bent van harte welkom want ik hoor graag uw mening over de veiligheid in en 

rond de Mathenesserweg. Heeft u buren, die ook in dit thema geïnteresseerd zijn,

neem ze dan vooral mee naar Pier 80, Rösener Manzstraat 80.

Ik zie u graag op 24 oktober.

Ing. A. Aboutaleb 

Burgemeester van Rotterdam

Aanmelden:

Meld u aan voor deze bijeenkomst
bij de assistent van stadsmarinier
Danielle Verkuil (06-12614826) 
of  stuur een e-mail: 
dc.verkuil@rotterdam.nl. 

Ook voor vragen en meer informatie
kunt u hier terecht.

Programma (tijden bij benadering) 24 oktober 2017

17.30 uur Inloop met koffie, thee en een buffet

18.00 uur opening door burgemeester Aboutaleb 

18.10 uur stadsmarinier Danielle van den Heuvel over de resultaten 
van de aanpak Mathenesserweg.

18.25 uur        politie over de resultaten van de aanpak Mathenesserweg

18.35 uur Meerdere bewoners aan het woord over hun bijdragen en zorgen 

19.30 uur Een pandeigenaar over zijn plannen met de Mathenesserweg

19.50 uur Terugkoppeling en afsluiting door burgemeester Aboutaleb

20.00 uur Napraten 

Datum: 24 oktober 2017

Locatie: Pier 80, 

Rösener Manzstraat 80

Tijd: van 18.00 - 20.00 uur

Inloop:  vanaf 17.30 uur met 

koffie, thee en een 

buffet
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