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Beste bewoner/ondernemer op Coolhaveneiland,

Het Heiman Dullaertplein wordt eind 2021
opnieuw ingericht. Graag horen wij uw mening
over het ontwerp voor dit plein. Over de manieren
waarop dit kan, leest u in deze brief.

Over de uitgangspunten voor deze herinrichting heeft
u eerder uw mening kunnen geven tijdens twee
informatiemarkten in een tent op het Kapelplein. In
juni 2019 kon u uw ideeën vertellen en is dit ook
apart aan kinderen gevraagd. In november 2019 zijn
de eerste sfeerbeelden getoond van hoe het plein
eruit zou kunnen komen te zien.

Groen plein
In het ontwerp gaat de basketbalkooi weg en wordt
een plein met veel groen gemaakt. Hierop komen
onder andere bankjes en speeltoestellen. Ook de
wandel- en fietsroutes op en rond plein worden
verbeterd.

Ontwerp bekijken
In verband met de Corona maatregelen kan de
gemeente geen bijeenkomst ter plekke organiseren.
In plaats daarvan worden van woensdag 20 januari
tot zondag 31 januari borden met het ontwerp
opgehangen aan de basketbalkooi. Hiernaast kunt u
het ontwerp online bekijken via de website. U kunt uw
reactie geven en ook kiezen welke speeltoestellen u
zou willen.

ZIE REACTIEFORMULIER OP DE ACHTERZIJDE

Reageren
U kunt tot 31 januari op drie manieren reageren:

1. Het ontwerp ter plekke bekijken en reageren
via het reactieformulier op de achterzijde van
deze brief. Uw reactie kunt u afgeven bij / in
de brievenbus stoppen van het Wijktrefpunt
Coolhaveneiland aan de 1e IJzerstraat 63.

2. Het ontwerp bekijken op onze website:
https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/omgeving-coolhaveneiland/. Hier kunt
u ook een digitaal reactieformulier invullen.

3. Kom naar de digitale bewonersbijeenkomst
op woensdag 27 januari om 20.00 uur. In
deze bijeenkomst via MS Teams wordt een
toelichting gegeven op het ontwerp en kunt u
vragen stellen. Heeft u groene vingers en wilt
u meehelpen in het beheer? Ook dit komt
aan de orde in de bijeenkomst. U kunt zich
tot maandag 25 januari aanmelden via
coolhaveneiland@rotterdam.nl.

Vragen
Voor vragen over deze brief of andere ontwikkelingen
in de wijk kunt u contact opnemen met wijkmanager
Joeri Viergever via tel: 06 – 83 13 47 02 of email:
coolhaveneiland@rotterdam.nl.
Algemene informatie over Coolhaveneiland vindt u op
de bewonerswebsite www.coolhaveneiland.nl

Digitale bijeenkomst: wo 27 januari
om 20.00 via MS Teams

U kunt reageren van 20 januari tot
31 januari 2021

Herinrichting Heiman Dullaertplein
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Reactieformulier
Naam:

Straat:

Emailadres:

Reactie:

Speeltoestellen:
Omcirkel uw keuze

Optie 1

Optie 2


