Bewonersgroep Meineszbuurt
Het Nieuwe Westen – Deelgemeente Delfshaven - Rotterdam
Persbericht
Bewonersgroep wil een ‘pleinregisseur’ voor het Burgemeester Meineszplein

Rotterdam, 25 maart 2008
Vanmiddag (25 maart) heeft Wethouder Lucas Bolsius symbolisch een ‘Magnolia
Grandiflora’ overgedragen aan de Bewonersgroep Meineszbuurt. De boom is speciaal
geïmporteerd uit Italië en zal elk najaar zijn bloemenpracht tonen aan de bewoners en aan de
honderdduizenden automobilisten, die jaarlijks het drukke Meineszpein passeren. Het planten
van deze boom op het Meineszplein is de eerste actie dit jaar van het gemeentelijk project
Groene Duimen.
Bij de overdracht van de boom heeft de Bewonersgroep Meineszbuurt de wethouder gewezen
op de potentie van het plein om weer een visitekaartje voor het Nieuwe Westen te worden. De
vele mooie panden staan er nu verloederd en verlaten bij. De Bewonersgroep heeft Wethouder
Bolsius en de aanwezige bestuurders van de deelgemeente Delfshaven gevraagd om het niet
bij het planten van een boom te laten, maar om samen met de bewoners door te pakken op
een volledig fysiek, sociaal en economisch herstel van het Meineszplein en de omliggende
straten. In concreto vraagt de Bewonersgroep om een pleinregisseur , iemand die pand voor
pand de problemen in kaart brengt en die met eigenaren, corporaties en gemeentelijke
diensten bindende afspraken maakt over het herstel van het Plein. De Bewonersgroep zal over
dit voorstel ook in overleg treden met de deelgemeente Delfshaven. Op 9 april zal een
delegatie van de bewoners inspreken op de vergadering van de commissie Buitenruimte van
de deelgemeente.
In zijn reactie heeft Wethouder Bolsius toegezegd om het voorstel van de Bewonersgroep te
bespreken met de wethouders Karakus (Wonen) en Schrijer (Wijkeconomie,
Grotestedenbeleid). Op uitnodiging van de Bewonersgroep zal de wethouder in het najaar,
wanneer de boom in bloei staat, terugkomen naar het Meineszplein om nieuwe initiatieven
van de gemeente met de bewoners te bespreken.

Noot voor de redactie
In de bijlage vindt U de oproep van de Bewonersgroep tot het volledige herstel van het
Burgemeester Meineszplein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter de
Jong (Bewonersgroep Meineszbuurt en initiatiefnemer van het Groene Duimen plan),
telefoonnummer 010 4767775 of 06 23745195

