
 

 

 
 
 
 
 
Verslag vastgoedeigenaren bijeenkomst Mathenesserweg op 10 oktober 2017 
 
Er zijn circa 50 aanwezigen.  
Sprekers: 
- Danielle van den Heuvel, stadsmarinier; 
- Joris Molenaar, architect; 
- Maurice van Veen, gemeente Rotterdam. 
 
Mevrouw Van de Heuvel opent de bijeenkomst. 
 
- Er zijn circa 300 pandeigenaren uitgenodigd; 
- Er is al veel gedaan op de Mathenesserweg; 
- De wens is om met bewoners, winkeliers en pandeigenaren en gemeente gezamenlijk op te 
treden; 
- Naast een schone veilige straat moet het ook een mooie straat worden/blijven; 
- Winkels en horeca verplaatsen naar de koppen van de straat en in het midden het wonen 
stimuleren; 
- gemeente werkt hier van harte aan mee; 
- Voor ondersteunen bij omzetten van winkels naar woningen zie site gemeente Rotterdam  
- Stevige inzet van alle partijen leidt tot meer woongenot; 
- De resultaten zijn uiteindelijk ook van invloed op de waarde van de woningen; 
De toelichting van mevrouw van den Heuvel komt op de site van “onzemathenesserweg” 
 
Vervolgens wordt er een film getoond over de Mathenesserweg. 
Deze film is terug te zien op: “ onzemathenesserweg/een nieuwe Mathenesserweg “ 
 
Twee kandidaat bewoners doen een oproep en willen helpen de Mathenesserweg 
gezelliger/mooier te maken. Ze zijn op zoek naar een kluswoning. 
 
De heer Molenaar geeft een toelichting op de architectuur van de panden aan de 
Mathenesserweg, hoe deze tot stand gekomen is en de bijzondere kwaliteit. Idee is om de 
oorspronkelijke situatie zo veel mogelijk terug te brengen. 
Bij verbouwplannen aan de buitenkant van de woning/winkel kan de heer Molenaar advies 
geven. 
De toelichting van de heer Molenaar komt ook op de site van “ onzemathenesserweg” . 
 
De heer Van Veen van de gemeente Rotterdam licht toe dat voor wijzigingen aan de voorgevel 
van het pand toestemming van de gemeente noodzakelijk is. Advies daarover kan bij hem 
worden gevraagd. 
Het omzetten van winkels naar woningen op het middendeel van de Mathenesserweg is een 
gewenste ontwikkeling en daarom zal er zo veel mogelijk medewerking aan worden verleend. 
Informatie kan bij Maurice gekregen worden. 
 
Vragen uit de zaal: 

 

Kan de gemeente optreden tegen het gebruik van ‘rare’ kleuren, zoals bijv. oranje? 

Antwoord: Ja, daar kan en zal de gemeente tegen optreden. 

 

Kunnen gevels aangepast worden zonder vergunning? 

Antwoord: Dat is zeker gedaan. Dan krijg je situaties waarbij ineens een of blauwe  en gele 

voor pui geplaatst word. Hier treedt de gemeente tegen op. Beste is eerst advies vragen.  



 

 

Aan de achtergevels mag meer dan aan de voorgevels.  

 

Danielle roept iedereen op om dit soort praktijken aan ons te melden, zodat er meteen 

maatregelen genomen kunnen worden.  

 

Biedt de gemeente financiële mogelijkheden? 

Antwoord: Vanuit de gemeente zelf worden geen subsidies verleend. 

 

Vanuit de stadsmarinier wordt aangeven dat er geen financiële middelen zijn om te 

verbouwen. Wel worden advieskosten vanuit de gemeente betaald. 

Zo kan er een financiële bijdrage gegeven worden voor: 

- Advies van de heer Molenaar over wijzigingen van de voorgevel; 

- Advies van bureau Urbannerdam voor het maken van een tekening voor  verbouw van 

winkel naar woning; 

- Stadsontwikkeling geeft advies over noodzaak bouwvergunning en omzetten van 

winkels naar woningen. 

 

Aangegeven wordt dat bij het transformeren van winkel naar woning het niet altijd noodzakelijk 

is om de voorgevel te wijzigen.  

 

Is het mogelijk een fietsenstalling te realiseren? 

Antwoord: De fietsenstalling aan de Taanderstraat is nog een aantal plaatsen vrij. Kijk op de 

site “ onzemathenesserweg”. 

 

Voor kwaliteit funderingen is Informatie is beschikbaar via de website www.funderingsloket.nl.  

 

Wat doet de gemeente aan de buitenruimte? 

Antwoord: er wordt door het college € 870.000,-- uitgetrokken voor het mooi- en schoonmaken 

van de buitenruimte. Tevens komt er een nieuw lichtplan. Hierover gaan gesprekken 

plaatsvinden. Uitvoering is in 2018. 

 

Er wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld: 

In het midden van de straat wordt het wonen gestimuleerd. 

Voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan worden tzt inspraakavonden georganiseerd. 

 

Tot slot de informatie van deze avond zal gedeeld worden via de site “onzemathenesserweg” 

 

Voor informatie: 

 

Danielle Verkuil (06-12614826) of stuur een e-mail: dc.verkuil@rotterdam.nl. 

http://www.funderingsloket.nl/
mailto:dc.verkuil@rotterdam.nl

