Uitnodiging Wijkraad Prove
nierswijk voor de eerste digitale
vergadering in het nieuwe
jaar, dinsdag 19 januari
2021 vanaf 20.00 uur

Op de agenda staan onder andere:
• Inspreekrecht bewoners
• Funderingsonderzoek Provenierswijk Oost
• Plan van aanpak ‘hotspots’ vervuiling
• Circulair in de wijk
• Wijkactieplan 2020 en 2021

De wijkraad Provenierswijk
wenst alle wijkbewoners een verbindend,
goed en gezond 2021 en nodigt
wijkbewoners uit voor de digitale openbare vergadering op dinsdag

19 januari 2021
Digitaal vergaderen
De livestream van de vergadering is te
volgen op gebiedscommissies.notubiz.nl.
Door op de melding ‘digitale vergadering
Wijkraad Provenierswijk’ te klikken, gaat u
direct naar de uitzending en kunt u de
vergadering live volgen.
Inspreekrecht
Wilt u gebruikmaken van uw recht om in
te spreken, mail uw verzoek dan naar:
m.vanhoorn@wijkraadrotterdam.nl
– Funderingsonderzoek Provenierswijk
Oost. Het funderingsonderzoek in de
Hoevebuurt is op een oor na gevild. Het
wachten is op het eindrapport met de
bevindingen en de onderzoeksresultaten.
Op de planning voor begin 2021 staat
het funderingsonderzoek in de Prov
enierswijk Oost. Eigenaren van panden
– in het oostelijk deel van de wijk – die op
houten palen staan, ontvangen in januari

hierover een brief van de gemeente.
Toelichting op het traject, aanpak en
tijdsduur.
– Plan van aanpak ‘hotspots’ vervuiling.
Naar aanleiding van de vele vragen en
noodkreten van bewoners over de
vervuiling van en in de wijk heeft Stads
Beheer de problemen geïnventariseerd
en wil in overleg met bewoners de meest
overlast gevende plekken aanpakken.
– Circulair in de wijk. In 2030 is circulair de
maatstaf in Rotterdam. Hierbij valt te
denken aan hergebruik en recycling van
producten, gebruik van duurzame
producten, minder afval en minder
uitstoot schadelijke stoffen. Welke
voorzieningen en initiatieven bestaan er
al in de wijk op het gebied van circulair?
Welke nieuwe kansen en mogelijkheden
zijn er op dit gebied voor de wijk en welke
ideeën leven er in de wijk? Heeft u een
idee, laat ons dat weten, stuur een mail
naar: m.vanhoorn@wijkraadrotterdam.nl
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