
Motie “Niemand slaapt op een betonnen vloer in Rotterdam”

De gemeenteraad van Rotterdam, bijeen in vergadering op 10 november ter bespreking van de
begroting 2017,

Constaterende dat 

 de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, welzijnsorganisaties en veel bewoners van
Schiebroek-Zuid al jarenlang extra aandacht en inzet van de gemeente Rotterdam 
vragen om de groeiende sociale problemen in de wijk, en de verslechtering van een 
deel van de woonvoorraad en de buitenruimte samen aan te pakken;

 wethouder Eerdmans in gesprekken met bewoners in het kader van de Skaeve Huuze 
namens het college beloofde dat er extra inzet zou komen vanuit de gemeente voor 
Schiebroek-Zuid;

Overwegende dat
 tijdens recente bezoeken aan en gesprekken met bewoners van Schiebroek-Zuid de 

indieners van deze motie duidelijk is geworden dat er sprake is van groeiende sociale 
problemen die zich grotendeels achter de voordeuren van de flats afspelen;

 voorbeelden hiervan zijn kinderen die op een betonnen vloer moeten slapen en 
schoolgaande kinderen die met een lege maag de schooldag moeten doorbrengen;

 bij de woningen in Schiebroek-Zuid, met name de woningen van Vestia, sprake is van 
jarenlange verwaarlozing en achterstallig onderhoud, waardoor schimmel, kapotte 
trappen en verloederde portieken eerder regel dan uitzondering zijn;

voorts overwegende dat
 er tal van maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, scholen, corporaties en 

welzijnsorganisaties in de buurt actief zijn die veelal op hun eigen terrein goed werk 
doen;

 de urgentie en de regie vanuit de gemeente vooralsnog ontbreekt om iedereen op een 
lijn te krijgen en door te pakken ter verbetering van de wijk;

verzoekt het college om
 initiatief te nemen om alle partijen in Schiebroek-Zuid (bewoners, corporaties, welzijn, 

onderwijs, zorg, ondernemers, gebiedscommissie, etc.) bij elkaar te brengen om een 
gezamenlijk aanvalsplan te maken voor de verbetering van de wijk;

 dit zou kunnen starten met het organiseren van een buurt-conferentie om gezamenlijke 
plannen en acties af te spreken;

 zo’n aanvalsplan vervolgens samen met partijen ter hand te nemen en waar nodig te 
voorzien van extra gemeentelijke middelen, over de eerste resultaten te rapporteren 
aan de raad voor de behandeling van de voorjaarsnota 2017;

en gaat over tot de orde van de dag.
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