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Geaehte he*r/mevrouw,
Het colÍege van Ë&w h*eft besloten de herlnrichting en de averkapping van de
's-Gravendijkwal * H*negouwerlasn niet in deze coilegeperiode *it ie voeren" sit
heeft ailes te
rnaken met de grote bezuinigingsopgaver wàêr de stad Rotterdam voor sta*t in relatie
tot de
hcogte van de geraamde investedngskssten va*r hei overkappir"rgsproject.
Geop Íi*raliseerde yo nrke$rs ya nanl

De afg*lopen jaren is er hard gewerkt aan de *Ítwerking van een plan voor de overkapping.
l"{ie.rcver is rege}matig overieg geweest met de diverse iewonersorganÍsaties.
Diverse
varianten vcor het cndertunnelen of cverkap*en van de weg werden bestudeerd
en
gaandeweg vieÏen varianten af. De cnderzoeken hebben rnàdia 200g geleid
toi de door o*s
c*lfege vastgestelde voorkeursvadant 2,1. Naar aanleiding van deze v*orkeursveriant
hebben
diverse bewonersorganisaties.in het najaar van 2G0g gezàm*nlijk Êên ei*en variant ii:gebracht
en zijn er in de raadscommissie vr*gen gesteld over de verkeeráafwíkftelïng en de
consequenties van variant 2.1 voor de leefbaarheid op d* Henegouwerlaari. S1
alles heeft
geleid :ot een nieuwe vsriant, de 'geoptimaliseerde vaorkeursvaïiant'.
Over deze vsriant is aok
overleg geweêst met de bewonersorganisaties.

Deze'geoptimafiseerde voorkeursvariant' is moge*jk nog niet bij u bekend. Seiangrijk
nieuw
elenrent in dez* variant zijn de naar het midd*n veipÍaatlte, deéls over de tunnelfak
overhange*de ventwegen. De gecptimaliseerde vorrkeurevariant aorgt er voor dat de
ventw*gen ninder dieht op de gevef zijn, wat een positief effect heeft*op d* geluidhinder
aan
de.gev*ls, en op de ruimte die er ontstaat vaor fietsverkeer, tro*oir enlaf inriihting van
ae
buitsnruimte, Dit geeft een verbeterd leef- en verbtijfskllmaat. Faarna*st geeft de*
geoptimalí*eerde voorkeursvariant een beter* verkeer*afuikkeling ten
cpiiehte van de eerder
vastgestelde variant 2.1. Het coilege heeft de geoptinraliseelde vóorkeursvariant
daarsrn
vastgesteid als wenseiijk eindbeetd.
Candusie

*n

pr*cedure

H.et.eollege ziet de geoptimaliseerde voorkeursvariant dus als de beste uihnr*rking
vosr het

eindbeeld' rnaar conclut*ee* tegef$kertijd dat er geen r*iddeten beschikbaar zijn órn
ae
averkapping 's-Grave*dijkwal-Henegcuwerlaan in deze eollegeperiode uit te vceren"
Flet
college erkent dat de situaiie aan de 's Gr*v*ndijkwal en de Heneg*uwerlaan verbetering
behoeft. l-{et plan blijft daerorn wel ap d* ag*nda van de stadsvisiá 2030 staan.
Op 11 november.vergadert de gemee*teraad cver deze en andere vocrstellen
vosr de

Degroïrng. we zulten u op*ieuw inforrneren met de uitkomsten van dcze
gemeenteruadsvergadering.
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Meer i*forrnatía

W* hopen u m*t deze brief goed geinfcrmeerd te hebben over het besfuit v*n het college. ile
wethouder hav*n, verkeer *n regionale econorfiie, mw. J. Baljeu, eal de avenoregingen iie
voor het college hieraa* len grondsl*g hebben geleg*n, to*lichten in een persoàntilti ge*prek
met vertegenwoordÍgers van bewenersverenigingen BOOG en HELA.
Als u n* n*g vrag*n voor het eolÍege heeft, kunt u d*ze mailen naar

j. ba Íjeu

@college. rotterdarn. nl.

Meer informatje over de begrotlng en het onllegewerkpr*grêmma is vanaf 7 oktaber j 1"SS uur
te vinden op tírljfiLrqgÊSglt.fil

Furgemee*ter en Wethouder* van Rotterdarn,

