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Onderwerp

Maandelijkse voortgangsrapportage
V&V, A16 Rotterdam, HSL en RTHA
juli 2019 + update zwembad De Windas

Geachte leden van de gemeenteraad,
A16 Rotterdam
Geen bijzonderheden.
HSL
Geen bijzonderheden.
RTHA
Geen bijzonderheden.
Verkeer en vervoer
Noordeindseweg

CO2-reductie

Verkeersonderzoek Rottemeren

Half juni informeerden we de bewoners van de Noordeindseweg over
de voortgang van het project Herinrichting Noordeindseweg. Deze
brief is ook te vinden op:
http://www.lansingerland.nl/noordeindseweg
Dit najaar starten Stedin en Dunea met het vernieuwen van kabels en
leidingen. Daarna volgen de werkzaamheden van het
Hoogheemraadschap en de gemeente. We gaan waar nodig met
bewoners individueel in gesprek over de gevolgen van aansluiting van
de kadeophoging op de kavels. Het verkeersbesluit voor de
snelheidsverlaging naar 30 km/h nemen we naar verwachting in
september.
De MRDH werkt aan de concretisering aanpak CO2-reductie.
Gemeenten zijn gevraagd hierop te reageren. In juni is voor de
zorgvuldigheid van het proces besloten om hier meer tijd voor uit te
trekken. Gemeenten moeten in december aangegeven welke
maatregelen zij een bijdrage kunnen leveren.
Op 25 juni was een tweede klankbordbijeenkomst voor het
verkeersonderzoek Rottemeren. Het recreatieschap gebruikt deze
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studie voor het op te stellen Ontwikkelingsplan Rottemeren.
Vastgoed
Zwembad de Windas

Gemeente en Sportfondsen hebben tijdelijke maatregelen getroffen
om te zorgen dat het zwembad weer in gebruik genomen kan worden
door losse tegels uit het zwembad te verwijderen. De gemeente is
met verschillende partners in overleg om te onderzoeken of de
oorzaak te achterhalen is en zo tot een goed definitief herstel te
komen en een verdeling van de kosten vast te stellen. Beide zaken
(oorzaak en verantwoordelijkheid voor herstel) beïnvloeden elkaar.
Zolang er geen duidelijke oorzaak te vinden is, zal de gemeente het
herstel moeten betalen. Tegelijkertijd streven partijen er naar om
volledig definitief herstel zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden.
Zodra alle informatie bekend is, informeren we de gemeenteraad
met een brief.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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