
Ga naar 
www.rotterdam.nl/huniadijk
voor meer informatie over de herinichting van de 
Huniadijk en omliggende straten.

Deze flyer is gemaakt door Open Kaart en 
gemeente Rotterdam. 

Open Kaart  
co-creatie van de leefomgeving

www.deopenkaart.nl

Kwaliteiten
Veel mensen noemen het groene 
karakter van de wijk als een sterk punt. 
Ook de schaal van de straten wordt 
als prettig ervaren. De bereikbaarheid 
van de wijk is ook goed, evenals de 
voorzieningen in de buurt.

Knelpunten
Wat er naast het verhelpen van de 
wateroverlast echt beter kan, is de 
verkeers-veiligheid. Vooral op de 
Huniadijk en de Prinsendijk wordt vaak 
veel te hard gereden. Ook zijn er te 
weinig parkeerplekken. Op sommige 
plekken is de toegankelijkheid voor 
rolstoelen en rollators niet zo goed.

Zorgen
Er zijn zorgen over de impact van 
het ophogen van de grond. Welke 
gevolgen heeft dit? Er moet duidelijke 
informatie komen. Ook moet er goed 
over de bereikbaarheid tijdens de 
werkzaamheden nagedacht worden. 

Initiatieven en ideeën 
Er zouden meer speelplekken 
voor jonge kinderen gemaakt 
kunnen worden! Of plekken voor 
het organiseren van activiteiten, 
bijvoorbeeld op braakliggende stukken. 
Een ander idee is het herkenbaar 
inrichten van de straten. En het 
aanleggen van glasvezel.

Programma van wensen en 
ontwerpuitgangspunten voor

Hordijkerveld
West
Wensen en ideeën voor de herinrichting 
van de Huniadijk, Prinsendijk en 
omliggende straten, vertaald in 
uitgangspunten voor een ontwerp

Programma van wensen 

In 2019 worden de Huniadijk, Prinsendijk en dwarsstraten 
opnieuw ingericht. Aanleiding hiervoor is de vervanging van 
het riool om wateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan. 
Voordat de precieze plannen worden gemaakt, wil de gemeente 
Rotterdam uw input verzamelen. Daarom is op 17 januari een 
bijeenkomst geweest waar u uw ervaringen en ideeën hebt 
gedeeld.

We danken u voor alle ervaringen, ideeën en verhalen die u met 
ons gedeeld heeft! U heeft ons een waardevol beeld gegeven 
van uw wijk, met concrete opmerkingen die we samen hebben 
gevat in kwaliteiten, knelpunten, zorgen en ideeën, die u 
hieronder ziet weergegeven.

Lees verder om te zien wat dit betekent voor het ontwerp. 

“Als de weg toch op de schop gaat, zou ik zeggen, plaats meteen drempels. 
Ze rijden hier zo hard. Dat er niet meer ongelukken gebeuren is me een 
raadsel.”  Adrie Verboom, eerste bewoner van de Huniadijk
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6 uitgangspunten voor het ontwerp

De kwaliteiten, knelpunten, zorgen en ideeën vormen 
samen het Programma van Wensen. Met deze informatie 
heeft de ontwerper van de gemeente de eerste stap gezet 
voor het ontwerp van de straatinrichting van de Huniadijk, 
Prinsendijk en omliggende straten. Hiernaast worden 
de belangrijkste uigangspunten rond verkeersveiligheid, 
groen en gebruikvriendelijkheid van de wijk uitgelegd. 

Meedenken over het ontwerp 

De uitgangspunten moeten nog verder uitgewerkt worden 
in een preciezer ontwerp. Hier kunt u over meedenken! 
In september 2018 gaan we in vijf gebieden in een 
kleinere groep met elkaar bespreken wat er belangrijk 
is in uw straat en bij uw woning. De vijf gebieden staan 
aangegeven in de kaart hiernaast. 

Wilt u meedenken in één van de groepen, kijk dan op de 
website, www.rotterdam.nl/huniadijk, naar de datum 
van uw participatiegroep en neem contact op met Peter 
van Druten via pp.vandruten@rotterdam.nl

Denk mee in een van de groepen:

Hoven  Averdijk Huigendijk 

Uitgangspunten voor het buitenruimte-ontwerp

1. Overal 30 km/uur
2. Verbinden groene routes met veiligere 

oversteekplaatsen 
3. Eenrichtingsverkeer in de zijstraten
4. Bredere stoepen
5. Herkenbare ingangen dwarsstraten door bijzondere 

bomen
6. Grotere pleintjes door ze te verbreden

Leppedijk,
Prinsendijk

Breu-, Meer-,
Pieters- en
Rekersdijk

• Kaart van Hordijkerveld met de groene verbindingen, de 
verbrede pleintjes en vijf gebieden.

• Foto van de bijeenkomst op 17 januari, waar mensen hun 
wensen en ideeën op de kaart zetten. 

• Schets van de nieuwe 
oversteekplaatsen op 
de Huniadijk en de 
Prinsendijk
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