
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen
met de griffie, via telefoonnummer
010-2916356.Anna-Maria Carbonaro: 

“Afrikaanderplein past als een jas”

Buurtmanagers over hun ‘eigen’ plein in hun ‘eigen’ wijk

In de serie over pleinen als bindmiddel, vertellen vijf 
buurtmanagers over hun ‘eigen’ plein in hun ‘eigen’ 
wijk in Feijenoord. 

Afri Olympische Spelen

Loslaten

Soep

Stip op de horizon

Fascinatie voor de wijk

Afri Vrijstaat 

foto: Maarten Laupman

Officiële opening ’t Slag aan 
Sandelingplein
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In de Burgemeester Hoffmanstraat op het Noorder-
eiland worden momenteel werkzaamheden verricht. 
Ook in de Sleephellingstraat is de werf bezig, daar is 
het eerste deel nagenoeg gereed. 

Planning

Vragen

Bewonersavond 
over Sleephelling- en 
Burg. Hoffmanstraat

Informatiemarkt in 
Villa Zebra
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Katendrecht is opnieuw in de prijzen gevallen. Het 
wint de prestigieuze, internationale vastgoedprijs van 
FIABCI in de categorie Environmental (Rehabilitation/ 
Restoration). 

Kun je de Kaap aan?

Wereldwijd erkend

(foto: Rudolf Teunissen/studio Hans Wilschut)

Katendrecht wint prestigieuze vastgoedprijs

Stoomschip Rotterdam blijft 
behouden voor de Kaap

Ontmoet elkaar bij Tante Nino in de Van der Takstraat!

foto: Rob Kamminga

Wat is ‘De Ring van Feijenoord’

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor 
de prijs?

Waaruit bestaat de prijs?

Hoe geeft u een organisatie of vrijwilliger op voor ‘De 
Ring van Feijenoord’?

Hoe wordt ‘De Ring van Feijenoord’ toegekend aan de 
winnaar?

Rotterdam staat voor een belangrijke keuze. De deelge-
meenten houden op te bestaan. Dat is de uitkomst van 
besluitvorming in de Tweede Kamer. 

Rol bewoner verandert

Uitnodiging

Wilt u meepraten? 

Welke voorkeur

Breed

Welk bestuurlijk model past bij Rotterdam?

Stadsdebat op 19 november in ‘Klooster
Alle slechte geesten uit Hillesluis

Plan ter inzage

Zienswijzen

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik Lange Hilleweg 256 Meldt u aan voor vrijwilligersprijs ‘De Ring van Feijenoord’ 2012!

www.rotterdam.nl/feijenoord

foto: deelgemeente Feijenoord

Onze nieuwe  website!
 www.rotterdam.nl/feijenoord



Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verlenging beslistermijn

Informatie

Verleende omgevingsvergunningen

Geweigerde omgevingsvergunning

Informatie 

Bezwaar 

Verleende standplaatsvergunning

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar maken. Dit is mogelijk tot zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend. Uw bezwaar kunt u sturen 
naar het dagelijks bestuur van deelgemeente Feijenoord, 
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 9555, 3007 AN 
Rotterdam. Onder vermelding van: ‘Bezwaar standplaatsver-
gunning’ en het kenmerknummer. Een belanghebbende is 
degene wiens belang persoonlijk en rechtstreeks bij een besluit 
betrokken is.

Als u vragen heeft over deze vergunningen, kunt u bellen met 
deelgemeente Feijenoord, telefoon (010) 291 60 22 of (010) 
291 60 94. U kunt ook mailen naar vergunningen@feijenoord.
rotterdam.nl

Er is hoop voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in 
Feijenoord. Bureau ‘We love the City’ is in gesprek met bewo-
ners, ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen en 
verenigingen in de wijk en inventariseert hoe de voorziening 
gerealiseerd kan worden. 

Samenhang versterken

Twee locaties

Proeftuin in Persoonshal

Vraag naar sportvelden

Sneeuwbaleffect

Partners gezocht voor Multifunctionele Accommodatie in Feijenoord

Aftakkingen door stadswijken

Warmte voor woningen en bedrijven

Informatie tot op straatniveau

Afstemming met diensten

Boring onder Katendrecht voor De Nieuwe Warmteweg

Website Zienswijzen

Mondeling

Bestemmingsplan Woon-zorgcomplex Veldstraat

Zienswijzen

Wet geluidhinder in verband met Woon-zorgcomplex Veldstraat


