Burgerinitiatief Lloydpark, 14 september 2022
Korte spreektekst:

Bedankt voor het bieden van deze gelegenheid.
Tweede keer dat ik hier sta, vorige keer vanwege een zienswijze op de omgevingsvisie; er is niets
veranderd (helaas):
Nog steeds geen kaders voor de leefomgeving, geen wetenschap, geen participatie, niet respecteren
van voorkeurswaarden,
Daardoor nog altijd zeer lage kwaliteit van de besluiten over gebiedsontwikkeling:
Gebrekkige onderbouwing woonvisie, zegt nu ook de Rekenkamer: waar komt de bouwopgave
vandaan? Een visie gebaseerd op opportunisme, aannames en meningen.
Hoe wordt het slopen van woningen en gebouwen verantwoord?
In plaats van renoveren en hergebruiken?
Waarom wordt er nog hoogbouw toegestaan? Gebouwen die nooit CO2 neutraal kunnen worden?
Hoe wordt de bebouwde omgeving in 2040-2050 CO2 neutraal zonder integrale visie?
Met postzegel bestemmingsplannen?
Waar is de richtlijn 75m2 groen per woning binnen 500m? En 400m2 per woning binnen 5km? Alleen
het groen in volle grond tellen svp.
Hoe gaat Rotterdam aan de WHO normen voor luchtkwaliteit voldoen?
En voor de bodemkwaliteit?
Hoe gaat Rotterdam de geluidhinder voor alle inwoners terugdringen?
In plaats van de waarden te verhogen?
Hoelang nog blijft Rotterdam de ruimte voor water verder indammen? Met name in buitendijkse
gebieden als rondom Lloydpark?
Omdat de wetenschappelijke inzichten en feiten van WUR, ROER, Effect Rapportage Zuid Holland,
Deltares, Rli, CPB, RIVM allemaal waarschuwen: verdichten leidt tot achteruitgang van de
leefbaarheid, hebben wij, samen met vele mensen rondom het Lloyd Multiplein bedacht dit om te
vormen tot “Lloydpark”.
Ter compensatie van de zeer lage groen verhouding in de omringende woonwijken van niet meer
dan 10m2 groen per woning (op vaak meer dan 500 meter),
Maar ook:
Ter verbinding, ter verkoeling, voor de biodiversiteit, voor de bodemkwaliteit, voor de dieren, voor
de gezondheid, voor plezier en ontspanning, maar vooral omdat het heel hard NODIG is! Om
Rotterdam volhoudbaar te maken tot 2050 en hopelijk lang daarna.

Denk aan veel bomen, struiken, bloemen, een WADI of vijver, kiosk, ruimte voor de culture campsite
en aansluiting met de pakhuizen van de Oude Delft. En ruimte voor omwonenden om zelf te
tuinieren in een voedselbos, elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en te ontspannen.
De wijkraad kan een mooie rol oppakken en omwonenden samenbrengen om de invulling vorm te
geven.
Rotterdam kan hier samenwerken met de inwoners laten zien wetenschappelijk onderbouwde
kaders te kunnen omarmen bij gebiedsontwikkeling: grijp deze kans!
Met hulp van de Bosmakelaar (Bart Nootebos) van de provincie Zuid Holland, zodat het park ook
ecologische waarde krijgt.
Rotterdam, en zeker ook het gebied van Lloydpark, staat voor de keuze: op de oude voet door en de
volhoudbaarheid verspelen, of doorpakken en volhoudbaar worden of.
Blijven hangen in door aannames, meningen en opportunisme doordrongen huidige besluiten, of
wetenschappelijk onderbouwde inzichten en feiten omarmen en de kwaliteit van de besluitvorming
naar een hoog niveau brengen? Met lange termijn visie.
Aan welke kant van de toekomst (geschiedenis voor de volgende generaties) wil de commissie
staan?
Lloydpark en de omwonenden zijn er klaar voor!

