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NIEUWSBRIEF
28 MEI 2ESPANGESEKADEDAG
Op zaterdag 28 mei organiseert het ‘Atelier Spangesekade’ de 2e
Spangesekade dag. In het atelier op nr. 173 hangen dan de eerste
plannen voor de herinrichting van de kade.
Al jaren wil iedereen dat het er veiliger wordt en prettig om te
wandelen en te zitten. Tijd om te dromen én te doen.

In deze nieuwsbrief o.a.:
28 mei 2e Spangesekade
Bewonersinitiatief verbetering kade
Renovatie Schiezicht Hotspot
Particuliere woningverbetering.
Bouwterrein van Dorp 2
Nieuwbouw appartementen.
Klushuizen Mathenesserdijk
Verkoop gestart
Schoolplein GKH
Herinrichting in juni van start
Fabriek
Renovatie ligt stil
Jeu-de-Boules
Competitie weer gestart

Redactioneel
Het is weer lente op de
Mathenesserdijk. Op een groot
aantal
plaatsen
worden
de
resultaten zichtbaar van jarenlange
voorbereiding. Naast frustratie dat
dingen soms wel erg lang duren, is
er zeker ook plek voor voldoening
met wat er is bereikt.

Atelier aan de Spangesekade
Iedereen is vanaf 10.00 van harte welkom op de kade.
Er is een uitgebreid programma voor volwassenen en kinderen: koffie,
thee en taart op het terras; spelletjes, knutselwedstrijd, bloembakken
timmeren, viswedstrijd, en nog veel meer.
De ontwerpgroep is erg benieuwd naar uw reacties.
Kijk voor meer informatie over het atelier op de site
mathenesserdijk.info. Of volg Bewonersinitiatief Atelier Spangesekade
op Facebook.

Tijdens de 2 Spangesekadedag
op 2 mei presenteert het Atelier
Spangesekade de eerste ideeën
voor de herinrichting. Alle reden
voor een feestje.

RENOVATIE KOP SCHIEZICHT

Patrick Boel

Het is nu aan de buitenkant te zien dat ook dit deel van Schiezicht
wordt
gerenoveerd.
Zowel
aan
de
Mathenesserdijk als de
Spangesekade staan
228-230 in de steigers.
In de woningen vanaf
220
zijn
diverse
aannemers al enkele
weken aan het werk.

e

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.

Na de renovatie van
het middendeel van
Schiezicht staat ook de
kop er eerdaags weer

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.

Op zoek naar klushuizen, nieuwbouwappartementen, cascowoningen, kleinschalige kantoren,
gerenoveerde woningen en
zorgappartementen?
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.mathenesserdijk.info onder ‘Te Woon/Werk’.

Nieuwsbrief en website zijn in 2011
mede mogelijk door een bijdrage
uit het Bewoners Activiteiten Fonds
van de deelgemeente Delfshaven.

prachtig bij. Meer informatie op Schiezicht.

TE WOON / WERK

info@mathenesserdijk.info

1

DELFSHAVEN

Nieuw sbrief mathenesserdijk.info

Mei 2011

VAN DORP 2E FASE

LENTE OP DE DIJK

Op 21 maart startte de sloop van de resterende panden aan
Mathenesserdijk 381 - 387 (Doma garage). Ze maken plaats voor de
2e fase van de nieuwbouw van van Dorp. Het wachten is nu op het
uitgraven van de fundering en de bodemsanering.

Bouwterrein met de laatste sloopwerkzaamheden
Het plan is nog steeds dat de nieuwbouw van 43 woningen en een
parkeergarage in november begint.
Lees meer over de nieuwbouw op van Dorp (2e fase).

KLUSHUIZEN TE KOOP
Op 8 maart gaven wethouder Karakus en portefeuillehouder Bebelaar
het feestelijke startsein voor het Klushuizen-project aan de
Mathenesserdijk. Door een aannemer was al het nodige voorwerk
gedaan aan de daken en de sloop van de achterbouwen van de
garages
op
het
binnenterrein.
De Open Dag op 16
april was druk bezocht
en er hebben zich veel
gegadigden gemeld.
Voordat
ze
met
verbouwen
kunnen
beginnen, gaan nog
wel een paar maanden
voorbij.
Achterzijde klushuizen aan de Mathenesserdijk.
Met het begin van de Klushuizen komt ook een einde aan de
jarenlange overlast van de garages op dit deel van de dijk.
Kijk voor meer informatie op Klushuizen.

AANLEG SCHOOLPLEIN IN JUNI VAN START
De aanleg van het schoolplein voor de GKH-school en de
herinrichting van dit deel van de Mathenesserdijk is al enkele keren
uitgesteld. Zodra de examens
begin juni zijn afgerond, gaat
het werk nu toch echt van start
met het deel voor de school. Het
gedeelte van de Jan Kruijffstraat
tot de Rözener Manzstraat volgt
in januari 2012 vanwege
afstemming met enkele andere
projecten in de buurt, o.a.
vernieuwing van de riolering.
Donderdag 26 mei van 19.00 – 20.30 is er een inloopavond in de
GKH-school op nr. 455. Deelgemeente, Gemeentewerken en dS+V
geven daar uitleg over de herinrichting en de planning.
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Op veel plekken op de dijk groeit
en bloeit het weer.

Plantsoen
bij
afrit
naar
Spangesekade.
Zou hier niet begin dit jaar een trap
worden aangelegd?

FABRIEK
In januari ging de renovatie van
start. De Fabriek wordt een
bedrijfsverzamelgebouw
voor
kleinschalige bedrijven.
Het werk ligt echter al weer bijna
drie maanden stil, o.a. vanwege
constructieve problemen.
Het is nog onduidelijk wanneer de
renovatie weer wordt hervat.

Bouwplaats verlaten.
De verlaten bouwplaats is slecht
verlicht en rommelig. De straat is
smaller, waardoor fietsers en
voetgangers regelmatig in de knel
komen. Een groot contrast met de
prachtig gerenoveerde panden van
de Driehoekjes.
e

7 Jeu de Boules Competitie
Het Jeu-de-Boules seizoen op de
dijk is weer van start gegaan.
Iedere woensdagavond beginnen
we om half acht met koffie en taart.

Iedereen kan meedoen en kans
maken op de wisselbeker.
Er is ook een speciale wisselbeker
voor de beste taartbakker.
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