persbericht

FEESTELIJK IN DE FILE OP DE 's-GRAVENDIJKWAL
B.O.O.G., de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal, heeft het initiatief
genomen om de 's-Gravendijkwal voor de donkere wintermaanden te versieren met heuse
feestverlichting. Er staan vrolijke kerstbomen. En spectaculair zijn vier bogen met warme,
zachtjes twinkelende lichtjes die het bijna gezellig maken om in de file te staan op de 'sGravendijkwal.
De Rotterdamse gemeenteraad en B&W hebben de bewoners enorm in de steek gelaten
door de eerder beloofde overkapping door haar vingers te laten glippen. Teveel panden
blijven gevuld met opvang voor daklozen en verslaafden, verloederde sekspanden worden
maar mondjesmaat weggesaneerd, de deelgemeentegrens maakt voortgang nodeloos
complex. Veiligheid en leefbaarheid van het gebied rond de 's-Gravendijkwal blijven onder
zware druk staan, maar toch blijven de bewoners hopen op een betere toekomst. B.O.O.G.
werkt daar hard aan en probeert waar mogelijk het stadsbestuur te beïnvloeden en samen te
werken met de ambtenarij.
De hoop op betere tijden willen de vrijwilligers van de bewonersorganisatie van de 'sGravendijkwal blijven uitdragen door af en toe positieve acties uit te voeren. Eerder zorgden
we voor een fraai fotoboekje en voor de plaatsing van de prachtige stoelen van Dora Dolz.
Voor de wintermaanden van 2012-2013 is het gelukt om de straat te versieren, met
ruimhartige financiële bijdragen van de deelgemeente Delfshaven en de stadsmarinier 'sGravendijkwal. Volgend jaar zal B.O.O.G. proberen de feestverlichting uit te breiden.
De (licht)bogen zijn een teken van samenhang en hoop. Hoeveel bewoners nemen het
initiatief om hun straat en tegelijk ook een stedelijke 6-baans autosnelweg te versieren?
B.O.O.G. deinsde er niet voor terug. A.s. vrijdagmiddag 21 december, als om 17.30 uur de
langste nacht van het jaar begint, zullen de bewoners het glas heffen en de lichtbogen
officieel in gebruik nemen.
Locatie: 's-Gravendijkwal – kruising Mathenesserlaan, bij de Stoelen van Dora Dolz.
Tijd: 17.30 uur- 18.00 uur, 21 december 2012
Initiatief & organisatie: Els van Soest & Anke Griffioen
Informatie: Jeanne Hogenboom, voorzitter B.O.O.G., 010-4257592 / 06-53257163

