Nieuwsbrief VvE Zuiderterras/Carnissesingel
December 2018

Nieuw VvE-bestuur enthousiast aan de slag
Na de ledenvergadering van 30 oktober is het
nieuwe VvE-bestuur enthousiast aan de slag gegaan. In eerste instantie was het vooral een
kwestie van acute problemen oplossen. Soms
moesten we even zoeken om te ontdekken wat er
precies aan de hand was en om iemand te vinden
die ons het best kan helpen. Maar geleidelijk weten we steeds beter de weg naar oplossingen
voor de meest uiteenlopende problemen en
klachten. Het helpt natuurlijk dat Klaas ervaring
heeft als VvE-bestuurder van ons gebouw en dat
we ook Aart, onze trouwe administrateur, kunnen
raadplegen. En hoewel we pas 28 december onze tweede bestuursvergadering hebben, zijn er
ook al nieuwe ideeën en plannen, ook voor de
lange termijn.

Niet nieuw zijn de problemen met de Verso-sloten
in de buitendeuren van ons complex. Bewoners
staan vaak lang te draaien om het slot open te
krijgen. We kijken naar een nieuw systeem en
komen zo snel mogelijk met een voorstel.

Liften
Eén van de zaken die moeten worden aangepakt,
is het liftonderhoud. Bij een inspectie bleek dat
alle liften aan een onderhoudsbeurt toe zijn, maar
dat vooral de lift in flat D zo snel mogelijk gereviseerd moet worden. Nu al zijn er te vaak problemen met die lift. Binnenkort worden van alle liften
de dorpels vernieuwd en in de eerstvolgende ledenvergadering komen we met een voorstel voor
een renovatie van de lift in gebouw D. Weet u
trouwens dat de intercom in alle liften nog gewoon werkt? Bij lang indrukken van de alarmknop
wordt verbinding gemaakt met de storingsdienst.

Over het vorige bestuur gesproken: we zijn natuurlijk heel erkentelijk voor alles wat onze voorgangers voor onze VvE hebben geregeld. Bij deze willen wij met name Marga Scholte en Olaf
Berman nadrukkelijk bedanken voor hun inzet de
afgelopen jaren. Zij hebben veel tijd en energie
gestoken in verbeteringen in ons complex, bijvoorbeeld energiebesparing en het groene dak
op de Carnissesingel. We streven er naar om de
mooie projecten die door het vorige bestuur zijn
gerealiseerd zo goed mogelijk voort te zetten.

Nieuwe ketels
Een project dat al in gang was gezet onder het
vorige bestuur is het vernieuwen van de verwarmingsketels (foto).
In het ketelhuis van
flat C zijn op 22 november twee nieuwe ketels geplaatst
waardoor de bewoners er deze winter
warmpjes bij zitten.
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Gebiedscommissie vergadert over Sallandweg-Zuid
De Gebiedscommissie Charlois vergadert maandag 17 december over een advies over het inrichtingsplan Sallandweg-Zuid,. Dit plan omvat onder
meer de nieuwe busroute over het Metroplein,
langs de kantoren en onder de woningen van ons
complex boven de Sallandweg.
Als input voor het advies heeft de commissie een
schriftelijke reactie ontvangen van onze VvE en
een brief van de Klankbordgroep Zuidpleingebied
waarin wordt verwezen naar de VvE-brief en
waarin de belangrijkste punten daaruit zijn verwoord.
De vergadering van de gebiedscommissie is in
het Wartburgcollege aan de Carnissesingel 20.

Aanvangstijd: 19.30 uur. Naar verwachting wordt
het advies over het inrichtingsplan SallandwegZuid tussen 21.00 en 22.00 uur besproken.

Even voorstellen: het nieuwe VvE-bestuur
In de algemene ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen voor onze Vereniging van Eigenaars. Op deze pagina stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor.
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Fer Frerichs, onze nieuwe voorzitter
Fer Frerichs is na de ledenvergadering van eind
oktober begonnen als nieuwe voorzitter van onze
Vereniging van Eigenaars. Inmiddels heeft hij met
collega-bestuursleden en vrijwilligers al veel gesprekken gevoerd over het reilen en zeilen binnen en rond ons complex.
Calamiteiten vroegen om directe actie en zijn in
goed overleg met de betrokken bewoners en ervaringsdeskundigen opgelost. Knelpunten die
moeten worden uitbesteed of waarvoor een plan
van aanpak nodig is, zijn in kaart gebracht. De
nieuwe voorzitter heeft tal van nieuwe ideeën, die
hij met het bestuur en de commissies nader wil
uitwerken. Diverse projecten zijn al in voorbereiding en worden geagendeerd voor de volgende
ledenvergadering (begin 2019).
Wie is Fer Frerichs?
“Ik kom uit de muziekwereld. Als ondernemer heb
ik drie muziekwinkels gehad. De laatste, in Spijkenisse, is eind november gesloten. Daarnaast
ben ik al mijn hele leven muzikant. Ik speel contrabas in een Big Band en heb de hele wereld
over gereisd voor optredens. Ik ben geboren in
Vreewijk. Na mijn huwelijk heb ik met ons gezin
dertig jaar in Oud-Beijerland gewoond. Nu de kinderen het huis uit zijn en de kleinkinderen al wat
ouder worden, wilden we als echte stadsmensen
terug naar Rotterdam. Vooral mijn vrouw had behoefte aan meer reuring.”
Waarom kozen jullie voor het Zuiderterras?
“Deze woning kwam toevallig op ons pad. In het
centrum konden we geen betaalbare en geschikte woonruimte vinden. Vanaf Zuidplein zijn er perfecte verbindingen, zowel met de auto als per
openbaar vervoer. We zijn snel in het centrum,
voor bijvoorbeeld jamsessies en concerten. Eén
van de plekken waar we graag zijn is Stadsbrasserie Rotterdam. Voor onze hond is het ook fijn:
we hebben een ruim balkon en hoeven maar één
keer over te steken voor een rondje Zuiderpark.

Verder zijn we enthousiast over de plannen voor Rotterdam-Zuid, dit gaat echt een volwaardig stadsdeel
worden.”
Wat zijn je plannen met de VvE?
“Er zijn veel zaken die vernieuwd moeten worden.
Het sleutelsysteem is verouderd, dat werkt niet goed
meer. Onderhoud van de liften wordt steeds belangrijker, na vele jaren intensief gebruik. Ik wil ook kijken
of het mogelijk is om de Arie Smitzaal in te zetten
voor nieuwe sociale activiteiten. Ik heb hierover al
gesproken met de eigenaar die de ruimte om niet ter
beschikking stelt. Persoonlijk zou ik graag zien dat
hier bijvoorbeeld een meezingkoor gaat repeteren. Er
zijn ongetwijfeld bewoners die andere leuke ideeën
hebben.”
Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het VvEbestuur?
“Nu mijn winkels gesloten zijn, heb ik meer vrije tijd.
Die wil ik benutten om iets nuttigs te doen. Toen ik
gevraagd werd voor het nieuwe VvE-bestuur leek mij
dat een prima optie. Gelukkig kan ik als ‘nieuwkomer’
een beroep doen op bewoners die al langere tijd hier
wonen en veel weten over ons complex. Samen willen we de vernieuwingen die zijn gerealiseerd door
het vorige bestuur voortzetten en uitbreiden. Ik heb er
veel zin in en hoop dat iedereen daar de komende tijd
een bijdrage aan wil leveren en ons als nieuw bestuur
daarbij zal steunen!”

Het bestuur van de VvE Zuiderterras
wenst alle bewoners en relaties
prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar

VvE heeft per brief gereageerd op inrichtingsplannen
Meerdere bewoners van het Zuiderterras/Carnissesingel hebben op 27 oktober de informatieavond bijgewoond over het Verkeersplan Hart
van Zuid en de inrichtingsplannen voor de Gooilandsingel, het nieuwe busstation, en de Sallandweg-Zuid.
Tijdens een centrale presentatie werd in de kleine
zaal van Theater Zuidplein uiteengezet wat bijvoorbeeld de nieuwe routes worden voor bussen,
fietsers en automobilisten. Ook was een animatiefilmpje te zien met indrukwekkende beelden
van de nieuwe autoluwe Gooilandsingel: een
voetgangersgebied waar fietsers te gast zijn.
Kopgebouw
Er was in het filmpje ook een artist impression te
zien van de gevel van het zogenoemde kopgebouw dat Ballast Nedam/Heijmans wil bouwen op
het Metro-plein (naast en wellicht ook boven
'onze hellingbaan').
Na de presentatie konden bezoekers aan deeltafels inzoomen op de inrichtingsplannen en vragen
stellen aan onder anderen een verkeersdeskundige en de landschapsarchitect. Nieuw op de plattegrond van het inrichtingsplan Gooilandsingel
was het 'Zuiderterrasplantsoen'. Die naam gebruikt de projectorganisatie voor een brede
groenstrook langs de Zuiderparkweg tussen de
Sallandweg en de gebouwen van het Leger des
Heils en de GGZ-instellingen.
Laad- en loszone en busroute
Bewoners konden op de informatieavond vragen
en suggesties voor aanpassing van de inrichtingsplannen noteren. De VvE Zuiderterras heeft
op 3 december een brief gestuurd naar de projectorganisatie Hart van Zuid waarin we onder
meer aandacht hebben gevraagd voor de bereikbaarheid van ons complex en de verkeersveiligheid op en rond de nieuwe verkeerslus voor de
kantoren op het Metroplein.
We hebben bezwaar gemaakt tegen de vervangende laad- en loszone langs de kantoren op het
Metroplein (onderdeel van het voorlopig inrichtingsplan Busstation). Die is, vinden wij, te ver
van de huidige zone onderaan flat C. Natuurlijk
hebben wij wederom benadrukt dat de busroute
op de Sallandweg (onder ons complex) een aantasting is van ons leefklimaat en wooncomfort.
Wij verwachten een verdriedubbeling van het
aantal verkeersbewegingen als ook bewoners

Projectleider Joeri Valk geeft bij een plattegrond
uitleg aan enkele bewoners.
van de woningen rond het noordelijk deel van de
Sallandweg en expeditieverkeer van het winkelcentrum onder onze flats het gebied zullen verlaten. Verder hebben we uiteenlopende vragen gesteld, bijvoorbeeld of er cijfers zijn over het aantal
voertuigen dat straks langs ons complex zal rijden. We horen later wat de antwoorden zijn op
onze vragen en of onze opmerkingen leiden tot
verbeteringen van de plannen.
Animatiefilmpje
De presentatie over het verkeersplan, de handout voor deze avond, en een link naar het animatiefilmpje gepubliceerd op de website van Hart
van Zuid: www.hartvanzuidrotterdam.nl/projecten/
verkeersplan/
Meer weten? Mail naar info@zuiderterras.com
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