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Nieuwsbrief
KLUSHUIZEN 8 MAART VAN START
Op Mathenesserdijk 321 tot en met 345 hangen al een paar maanden
spandoeken, dat hier klushuizen komen. Een aannemer heeft de
daken gerepareerd. En de eerste garages zijn ook al verhuisd.
A.s. dinsdag 8 maart is het dan echt zover. Om 12.00 geeft wethouder
Karakus het feestelijke startsein voor het funderingsherstel van de
eerste klushuizen.
Uiterlijk 1 juli 2011 zijn de laatste garages weg en dan kan de verkoop
van de klushuizen starten.
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Redactioneel
Vanaf nu verschijnt de nieuwsbrief
in een nieuwe vorm, in combinatie
met de site mathenesserdijk.info.
Hiermee wordt de informatie over
projecten en activiteiten op de dijk
makkelijker toegankelijk.
8 maart is een feestelijk moment.
Aan de jarenlange overlast van
garages op een deel van de dijk
komt een einde en er komen
klushuizen voor in de plaats.

Het dak- en funderingsherstel zijn zo ingrijpend, dat dat eerst door de
gemeente wordt uitgevoerd. Maar daarna kunnen de nieuwe
eigenaren hun huizen helemaal naar eigen smaak indelen en
opknappen.
Open Dag 16 april
Op zaterdag 16 april organiseert de gemeente een Open Dag voor
geïnteresseerden. Dan kun je meer informatie krijgen over de
aankoop van een klushuis.
Kijk op de site mathenesserdijk.info als je meer wilt weten over de
plannen en klushuizen.

WEBSITE MATHENESSERDIJK.INFO
Over projecten en activiteiten op de Mathenesserdijk is veel informatie
beschikbaar, maar wel versnipperd over vele bronnen en instanties.
Dat was in 2005 de reden voor de uitgave van de Mathenesserdijk
Nieuwsbrief. Van 2008 tot 2010 verscheen er ook 4 keer het bulletin
‘Werk in Uitvoering’ van de stadsmarinier.
Om de informatievoorziening op de Mathenesserdijk te verbeteren
heeft Patrick Boel het initiatief genomen tot het maken van deze
website. Samen met Wilco Lamberts is de site gebouwd.
De website is allereerst bedoeld als een 'portal' om informatie
makkelijk toegankelijk te maken voor bewoners op de
Mathenesserdijk en andere geïnteresseerden. Maar zij zijn ook
nadrukkelijk uitgenodigd om informatie aan te leveren.
Wil je zelf een pagina beheren, dan kan dat. Neem voor meer
informatie contact op via info@mathenesserdijk.info.

info@mathenesserdijk.info
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Ook elders op de dijk is veel
gaande. Het Atelier Spangesekade
is een bewonersinitiatief om
eindelijk iets te gaan doen aan
verbetering van de kade. Het is
één van de activiteiten voor en
door bewoners op de dijk.
Patrick Boel
COLOFON
Nieuwsbrief mathenesserdijk.info
geeft informatie over de stand van
zaken bij de (bouw-)projecten op
en aan de Mathenesserdijk in
Delfshaven. Meer informatie op
www.mathenesserdijk.info.
De nieuwsbrief is een uitgave op
persoonlijke titel van Patrick Boel,
bewoner van de Mathenesserdijk.
De
nieuwsbrief
verschijnt
onregelmatig en wordt per email
toegestuurd aan bewoners, politici,
pers,
ambtenaren,
andere
betrokkenen en geïnteresseerden.
Wil je hem ook ontvangen? Stuur
een email met je naam en adres
aan info@mathenesserdijk.info

DELFSHAVEN
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ATELIER SPANGESEKADE
De uiterst onaangename situatie op de Spangesekade is de bewoners
als lang een doorn in het oog: leegstand, kaal, te hard rijdende auto’s,
afwerkplek, …. Tegelijkertijd is het een bijzondere locatie aan het
water, waar toch veel meer mee kan. Volgens de Gebiedsvisie
Bospolder-Tussendijken uit 2009 moet dit een aantrekkelijke
verbindingsroute voor fietsers en voetgangers worden tussen
Spangen en Historisch Delfshaven.

VUILCONTAINERS
Bovengrondse afvalcontainers zijn
een bekende bron van veel
overlast: afvaltoerisme, vuil op
straat. De deelgemeente kreeg
daarvoor vorig jaar de ‘Gouden
Kakkerlak’.
Berucht zijn de containers op de
dijk bij de Zoutziederstraat.

Het Atelier Spangesekade is een bewonersinitiatief om de kade weer
aantrekkelijk en leefbaar te maken.

Impressie van de gevel bij de ruimte van het atelier op nr. 173.
Afgelopen jaar waren er al enkele kleinere activiteiten (krijtgraffitti,
guerilla gardening, opknappen atelier). De komende maanden staat er
nog veel meer op het programma, waaronder activiteiten voor
kinderen, ontwerpgroep en spandoeken aan de gevel).
Op zaterdag 28 mei is er de hele dag een manifestatie met
presentaties, spelletjes, lekker eten, plantenbakken maken, …)
Meer over het atelier op de site van mathenesserdijk.info. Daar vindt
je ook alle benodigde informatie als je mee wilt werken aan de
activiteiten.

De bewoners voeren daar al jaren
actie
voor
verplaatsing
en
vervanging door ondergrondse
containers.
Meer over deze actie en een
uitgebreid dossier op de site
mathenesserdijk.info.

STOEPEN ROND DE SCHANS
De nieuwbouw van de Schans is al
in 2008 opgeleverd. Maar nog
steeds is de schandalige situatie
van de ongelijke stoepen rond het
hele complex niet opgelost.

RENOVATIE FABRIEK BEGONNEN!
Een ander heugelijk feit, dat veel minder aandacht heeft gekregen, is
het begin van de renovatie van de Fabriek in december vorig jaar. De
geschiedenis van dit project gaat terug tot 1987, toen het gebouw leeg
kwam. PWS wil van het complex een bedrijfsverzamelgebouw maken
voor (startende) bedrijven in vooral de creatieve industrie en zakelijke
dienstverlening.
Stoep bij ingang Noordschans.

Ook afgelopen winter zijn diverse
bewoners van de Schans gemeen
gevallen. Herhaaldelijk bracht de
ambulance mensen naar het
ziekenhuis.
De deelgemeente heeft nu beloofd
dat er iets gaat gebeuren. Maar
wanneer???

Enkele gevels moesten eerst gestut, voordat de aannemer verder kan.
De eerste maanden bestaan de werkzaamheden vooral uit het
stabiliseren van de panden aan de Mathenesserdijk en
voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing.
De duur van de renovatie bedraagt circa 1,5 jaar. De oplevering staat
gepland voor medio 2012.
Meer informatie op de site mathenesserdijk.info.

info@mathenesserdijk.info
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BEWONERSPLATFORM
MATHENESSERDIJK
Op de Mathenesserdijk van ‘brug
tot brug’ zijn bewoners actief om de
leefbaarheid op de dijk te
verbeteren. Elk kwartaal is er
overleg met de deelgemeente over
de voortgang bij lopende projecten.
Contact:
mathenesserdijk@telfort.nl

DELFSHAVEN

