
 

 
 

 

Denkt u mee
over de invulling van Carnisse Eiland?

Inloopmomenten in november 
We nodigen u van harte uit voor een van de 
inloopmomenten in november. Alle hiervoor
genoemde onderwerpen komen dan aan bod. Ook 
kunt u via het platform mijn.rotterdam.nl met ons 
meedenken (vanaf 1 november).

De inloopmomenten vinden plaats op:

 dinsdag 8 november van 17.00 tot 20.00 uur in
projectbureau Hart van Zuid, Sallandweg 101

 zaterdag 12 november van 11.00 tot 14.00 uur in
Kerk van de Nazarener, Carnissesingel 240

 woensdag 16 november van 14.00 tot 17.00 uur in
de Elisabethschool, Carnissedreef 292

U bent op elk moment binnen de genoemde 
tijdstippen welkom om uw ideeën te delen, kennis te 
maken en in gesprek te gaan met andere 
wijkbewoners, de gemeente, ontwikkelaars en 
wijkpartijen.

Voor wie?
We organiseren de momenten voor alle wijkbewoners 
van Carnisse, gebruikers van het Zuiderpark, en 
geïnteresseerden in een woning op Carnisse Eiland. 
Iedereen die interesse heeft en mee wil denken, is 
welkom!

Meer informatie
Wilt u alvast meer weten? Neem een kijkje op 
www.carnisseeiland.nl. Heeft u interesse om op 
Carnisse Eiland te wonen? Dan kunt u zich op de 
website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Graag tot ziens bij de inloopmomenten!

Misschien heeft u al gehoord van Carnisse Eiland: 
de nieuwe buurt die tussen het Zuiderpark en de 
Carnissedreef komt. Eerder dit jaar stelde de 
Rotterdamse gemeenteraad het zogeheten 
stedenbouwkundig plan voor dit gebied vast. 
Samen met de ontwikkelaars werkt de gemeente 
nu aan de verdere uitwerking van dit plan. En 
daarvoor horen we graag uw ideeën en wensen!

Naast een mix aan 500 nieuwe woningen komen er op 
Carnisse Eiland goede voorzieningen, zoals
een centraal ontmoetingsplein, een zorgcomplex
en nieuwbouw voor de scholen. Het wordt een heel 
groene buurt waar wijkbewoners ruimte hebben om
te ontspannen en te spelen. Door nieuwe straten en 
nieuwe bruggen op Carnisse Eiland krijgt de wijk 
Carnisse een betere en meer open verbinding met het 
Zuiderpark. Zo kunt u als bewoner van Carnisse 
makkelijk en veilig naar het Zuiderpark lopen of 
fietsen.

Samen met u willen we de huidige plannen verder 
uitwerken. Wat zijn bijvoorbeeld uw ideeën over: 

 de inrichting van de speelplekken;

 de ontmoetingsplekken;

 het aangepaste ontwerp van het
appartementengebouw naast de Elisabethschool; 

 de voorzieningen (bijvoorbeeld bedrijven, horeca);

 de nieuwe straatnamen.

Daarnaast horen we graag wat we (nog meer) kunnen 
doen om Carnisse Eiland (voor u) tot een veilige buurt 
te maken. We informeren u over de te bouwen huur- 
en koopwoningen, en over ons streven om Carnisse 
Eiland zo autoluw mogelijk te maken. Ook vertellen 
we u meer over de voorlopige planning.


