MOTIE
De Centrumraad in vergadering bijeen op 12 maart 2007
Overwegende dat:
- Er in de loop van de tijd een bovenmatige concentratie aan verkeer, milieuvervuiling, kwetsbare
zorginstellingen, overlastgevende coffeeshops, laagwaardige horeca en seksinrichtingen in het gebied
op en rond de ‘s-Gravendijkwal is ontstaan
- het leefmilieu voor bewoners en bedrijven in dit deel van de stad al geruime tijd zwaar onder druk
staat
- de stedelijke samenhang in het gebied ernstig verstoord is geraakt
- de Stadsvisie 2030 een kader biedt om uit de neerwaartse spiraal te geraken.
Spreekt als zijn wens uit:
- dat de ‘s-Gravendijkwal in de toekomst niet meer als afvalputje van twee deelgemeenten wordt
benaderd
- dat de woonfunctie in dit deel van de stad moet worden versterkt
- dat de milieuhinder veroorzaakt door het verkeer moet worden verminderd
- dat het aantal seksinrichtingen en zorginstellingen moet worden beperkt
- dat de kwaliteit van de horeca inclusief coffeeshops moet worden bewaakt en verbeterd
- dat het bestuur van de Centrumraad bewerkstelligt dat er voor juni 2007 in samenwerking met het
College van B&W en/of de deelgemeente Delfshaven een integraal plan wordt ontwikkeld voor de
verbetering van het gebied, waarbij de ondertunneling van de ‘s-Gravendijkwal als een gewenste
ingreep op een zo kort mogelijke termijn wordt meegenomen, met inbegrip van de noodzakelijke
wijziging van regelgeving en bestemmingsplannen
- dat het dagelijks bestuur van de Centrumraad deze wens van de Centrumraad op korte termijn ,
evenals de uitkomst van het integraal plan kenbaar maakt aan het College van B&W en de fracties in de
gemeenteraad
- dat het integraal plan voor de gebiedsverbetering bij de behandeling in de gemeenteraad wordt
meegenomen in de afwegingen de 4 tunnelopties.
En gaat over tot de orde van de dag.
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