Wat hebben de politieke partijen voor met Middelland?
Wij vroegen de lijsttrekkers van de politieke partijen uit de gemeenteraad wat hun partij de komende
raadsperiode wil doen om de leefbaarheid in Middelland te verbeteren. Waar het gaat om zaken die de
leefbaarheid bedreigen, staat Middelland al jaren bovenaan de verkeerde lijstjes:
 Overlast ten gevolge van coffeeshops in woonwijken;
 Aantal instellingen voor hulpverlening aan ontspoorde burgers;
 Bedreiging van de gezondheid van bewoners door de uitstoot vanuit het verkeersriool
’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan.
 Daarnaast spelen andere zaken, zoals de overmaat aan “foute” horeca, leegstand en verwaarlozing
van sociale woningbouw.
Bijna alle partijen hebben gereageerd. Van Leefbaar Rotterdam, de VVD, D66 en de SP kregen we een
persoonlijke reactie van de lijsttrekker. PvdA, CDA en Christenunie/SGP reageerden via het partijsecretariaat.
Van GroenLinks hebben we ook na twee keer aandringen geen reactie ontvangen. De nieuwkomers hebben we
niet benaderd.
Wat betreft de overlast van coffeeshops, zijn alle partijen het eens dat overlastbestrijding prioriteit heeft. Het
CDA komt met de meest gedetailleerde maatregelen. PvdA, SP, D66 en CU/SGP willen onderzoeken of
coffeeshops kunnen worden verplaatst. Andere partijen zijn niet specifiek met voorgestelde maatregelen. De
VVD vindt met name het aanpakken van drugsrunners belangrijk.
Voor het terugdringen van het aantal instellingen voor hulpverlening aan ontspoorde medeburgers, is
Leefbaar Rotterdam het meest uitgesproken in haar voornemen een actief spreidingsbeleid in te zetten. Zij
zeggen ook dat de gemeente via de subsidiekraan daartoe de instrumenten heeft. Het CDA zou ook willen
spreiden, maar “alleen wanneer de mogelijkheid zich voordoet”. De PvdA ziet spreiding als een uiterste
maatregel wanneer de buurt niet zelf met de instellingen de overlast kan beperken. D66 en de SP gaan niet
verder dan dat er geen nieuwe instellingen bij mogen komen in de buurt. Dat is echter al staand beleid, voor
zover het wordt gehandhaafd.
Alle partijen vinden het verbeteren van de gezondheid van buurtbewoners rond het verkeersriool ’sGravendijkwal – Henegouwerlaan belangrijk. De concrete maatregelen waartoe de partijen bereid zijn,
verschillen echter. PvdA en VVD houden het bij het pakket maatregelen waartoe het College onlangs heeft
besloten. Veel buurtbewoners zijn van mening dat die maatregelen ontoereikend zijn. CDA, D66 en CU/SGP
willen aanvullende maatregelen om het verkeer door de tunneltraverse te beperken. Leefbaar Rotterdam is
daar juist weer terughoudend in en wil inzetten op een technische oplossing: plaatsen van een elektrostatisch
filter. Zowel Leefbaar Rotterdam als CDA geven aan dat het overkappen van de tunneltraverse financieel niet
haalbaar is, als stelt Leefbaar Rotterdam wel dat het de beste oplossing zou zijn.
Het onderwerp winkelstraatbeheer en leegstand heeft aandacht van PvdA, Leefbaar Rotterdam en de VVD.
De aanpak van de Nieuwe Binnenweg heeft de steun van alle drie de partijen. Deze aanpak kent overigens
twee modellen: de bottom-up aanpak van de centrumzijde en de top-down aanpak die in het Delfshavense
deel is gevolgd. Volgens de PvdA is er geen structurele leegstand. Volgens Leefbaar wel en die is daarom tegen
het bouwen van nieuwe winkelruimte. De VVD legt de verantwoordelijkheid voor winkelstraatbeheer met
name bij de ondernemers, zoals dat ook in het centrumdeel van de Nieuwe Binnenweg is gebeurd.

Het tegengaan van huisjesmelkers die panden van corporaties kopen, staat niet op de radar bij welke partij
dan ook. PvdA en Leefbaar Rotterdam laten weten overlast te willen beperken zodra zich een probleem
voordoet. De VVD wil huiseigendom bevorderen en verloederde panden verplicht laten opknappen. De andere
partijen hebben niet gereageerd op dit punt van onze vragen.
Geen woorden maar daden: wat hebben de partijen voor Middelland betekend in de afgelopen vier jaar?
 Alle collegepartijen hebben de buurt laten vallen met betrekking tot de overkapping van de
tunneltraverse. De coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA, D66) hebben hun belofte niet waargemaakt. De
oppositiepartijen stonden erbij en keken ernaar en hebben geen moeite gedaan de overkapping
alsnog af te dwingen;
 Vanuit de PvdA is het in de buurt oorverdovend stil geweest. Wethouder Florijn en zijn voorgangster
Kriens hebben niet in actie willen komen om het aantal hulpverleningsinstellingen te verminderen,
zoals eerder was toegezegd. De fractie heeft geen opvolging gegeven aan vragen uit de buurt om
leefbaarheid te verbeteren;
 Leefbaar Rotterdam zat in de oppositie, maar is daar ook erg stil gebleven wanneer de
buurtorganisaties aandacht vroegen voor de problemen van Middelland. Ook heeft Leefbaar nooit
aangedrongen op spreiding van hulpverleningsinstellingen naar aanleiding van de zoneringskaarten;
 VVD-wethouder Baljeu heeft de parkeertijden opgetrokken aan de ’s-Gravendijkwal en de
Mathenesserlaan, wat daar tot aanzienlijke vermindering van allerlei soorten overlast heeft geleid.
Maar met betrekking tot de overkapping van de tunneltraverse en andere verkeerszaken heeft zij zich
3,5 jaar voor bewoners onzichtbaar getoond en heeft de partij alternatieven voor verbetering van de
luchtkwaliteit in het college geblokkeerd;
 Het CDA heeft de buurt ondersteund met het agenderen van overlast door coffeeshops,
shishalounges en seksinrichtingen;
 De fractie en de wethouders van D66 waren voor de buurt onzichtbaar. In de laatste maanden van
2013 heeft wethouder Van Huffelen een zeer afgezwakt pakket maatregelen ter vermindering van de
vieze lucht rond de tunneltraverse door het college gekregen;
 De overige partijen hebben een luisterend oor gehad voor de thema's van de wijk.
Conclusie: het wordt een klus om de aandacht van de politieke partijen voor de problemen in de wijk te
krijgen. Het CDA, Groen Links, de SP en CU/SGP hebben in de voorgaande periode het meeste aandacht voor
de wijk gehad. De programma’s van de politieke partijen geven een minder duidelijke aanwijzing. De PvdA wil
doorgaan op het huidige pad, de VVD legt de bal bij bewoners en ondernemers, Leefbaar Rotterdam slaat een
felle toon aan waar het overlast betreft en biedt daarmee de beste kans op verbetering op deze dossiers na de
verkiezingen. Leefbaar is echter niet erg happig op aanvullende maatregelen ter vermindering van het verkeer
door de tunneltraverse. CDA, D66, SP en CU/SGP steunen de buurt op deelaspecten.
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de wijk moeten
zijn.

keer op het maastunneltracé en dus
voor minder uitstoot

scherpen
en
uitbreiden om zo
nog meer vies
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weg te krijgen

Europese uitstootnormen wordt niet
geaccepteerd.

1. Lege winkelaanpak is algemeen standpunt,
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2. Zorgen dat
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PvdA
komen
dat
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onzorgvuldig zouden
omgaan met de
verkoop van hun
bezit, dan prestatieafspraken maken met de corporaties om aan de
voorkant aspirant
kopers grondiger
te controleren.

Leefbaar
Rotterdam
hebben we een
probleem en problemen pakken wij
aan. Echter wij
hebben hierover
(nog) geen signalen ontvangen.
2. Overlast aanpakken

VVD
2. Met de woning–
coöperaties moeten afspraken gemaakt worden om
meer koopwoningen in de wijk aan
te bieden. Huiseigendom versterkt
de verbondenheid
aan de wijk.
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