
Denk mee over
stadshart IJsselmonde!
Medewerkers van de gemeente Rotterdam gaan graag met u in gesprek over de 
thema’s uit de gebiedsvisie IJsselmonde. Kom ook langs. We zijn benieuwd naar 
uw mening. U hoeft zich niet aan te melden. 

Dag Datum Tijd Thema
Woensdag 20 april 16.00 – 20.00 uur Stadshart
Donderdag 21 april 16.00 – 20.00 uur Wonen in het groen
Vrijdag 22 april 13.30 – 17.00 uur Minder autorijden, meer fietsen 
   en wandelen
Zaterdag 23 april 11.00 – 15.00 uur Meebewegen met de toekomst

Locatie Podium Islemunda, Herenwaard 17,  Rotterdam

U kunt ook online de vragenlijst invullen op www.rotterdam.nl/ijsselmonde.

 



We vinden het belangrijk dat IJsselmonde een fijne wijk is om te wonen voor 
iedereen. Nu en in de toekomst. Daarom werkt de gemeente Rotterdam aan 
een gebiedsvisie voor het centrum van IJsselmonde. En daar hebben we u bij 
nodig. Wat hebben we voor ogen?

Het mooiste IJsselmonde maken we samen. Voor de gebiedsvisie gaan we daarom 
graag met u in gesprek. Want met uw ideeën wordt de gebiedsvisie écht IJsselmonds.

Het mooiste IJsselmonde 
maken we samen.

1. Een écht stadshart
Een winkelcentrum waar je alleen komt om boodschappen te doen voelt  
niet aan als een stadshart. Daaraan willen we werken: een stadshart waar je 
elkaar graag ontmoet en waar altijd iets te beleven is. Met het plein voor  
de bibliotheek als echt stadsplein.

2. Meer en betere woningen in het groen
Rotterdam groeit, en dus moeten we meer bouwen. Voor IJsselmonde  
betekent dat: niet alleen sociale woningbouw, maar woningen voor alle  
inkomens. Voor starters, voor gezinnen en voor senioren. Daar wordt de wijk 
sterker van. En we willen meer doen met ons groen: groen waar je elkaar  
ontmoet, waar iets te beleven valt en waar je koelte vindt als het heet is.

3. Minder autorijden, meer fietsen en wandelen
Op dit moment heeft de auto ruim baan in IJsselmonde. Meer en betere groene 
fiets- en wandelroutes maken de wijk aantrekkelijker en verkeersveiliger.  
En het is ook nog eens gezond.

4.  Een visie die meebeweegt met de toekomst
De wereld verandert voortdurend. Daarom willen we een gebiedvisie die  
we snel kunnen aanpassen als dat nodig is. Zodat de ontwikkeling van  
IJsselmonde niet stil komt te liggen als het een keer tegenzit.

Denk ook mee! Vul de vragenlijst in op 
www.rotterdam.nl/ijsselmonde.


