Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Leden van de Gemeenteraad

Betreft:

Sluiting Stadswinkels

Rotterdam, 11-12-2015

Geachte Burgemeester, Wethouders en Leden van de Raad
Tegen het voorgenomen besluit om de Stadswinkel aan de Argonautenweg te
Hillegersberg-Schiebroek te sluiten maken wij ernstig bezwaar.
De verwachte reistijd met openbaar vervoer naar de Coolsingel of stadswinkel
Alexander bedraagt vanuit veel plekken in Hillegersberg-Schiebroek en Overschie bijna
drie kwartier. Voor de vele oudere inwoners is dit een onoverkomelijke horde om aan
hun verplichtingen te kunnen voldoen. Velen van hen zijn minder mobiel, hebben geen
digitale vaardigheden en zeker geen computer!
Ook voor jongere mensen/gezinnen wordt de overheid slecht bereikbaar: per auto naar
de stadswinkel Coolsingel is onbetaalbaar en ook bij stadswinkel Alexandrium moet er
betaald worden om te parkeren. Bovendien zijn beide locaties tijdens de lange spitsuren
slecht bereikbaar.
Het feit dat straks in de hele noordwest hoek van Rotterdam met 50.000 inwoners geen
mogelijkheden zijn om paspoorten en rijbewijzen aan te vragen of geboorteaangiften
enz. te doen geeft eens te meer weer hoe ver de overheid van zijn burgers komt te staan.
Bovendien zullen de stadswinkels Alexander en Coolsingel de toegenomen stroom
burgers niet aankunnen met onacceptabele wachttijden tot gevolg.
Namens onze bewoners, die al veelvuldig over klagen over een onbereikbare overheid,
willen wij u met klem verzoeken de stadswinkel aan de Argounautenweg open te
houden.
Wij wijzen u er in het bijzonder op dat destijds bij het opheffen van de Deelgemeenten
aan de bewoners met nadruk is beloofd dat de stadswinkels open zouden blijven en dat
bewoners altijd terecht zouden kunnen aan de Argounautenweg.
Er zijn hier nieuwe en goede faciliteiten voorhanden en op de eventuele nieuwbouw van
stadswinkel Alexander kan bespaard worden.
Gaarne vernemen wij van u hierop uw spoedige antwoord.
Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie 110-Morgen
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
SBO Leven in Schiebroek
Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang
Community inHillegersberg
p/a Bewonersorganisatie 110-Morgen, Minervaplein 96, 3054 SK Rotterdam

