
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 26 mei 2022 

Beste omwonende van Franciscus Gasthuis,  

 

Donderdag 19 mei jl. hebben wij u mogen ontvangen op de eerste omwonendenavond van 

Franciscus. Tijdens deze avond heeft u een presentatie bijgewoond over onze 

nieuwbouwplannen.  

Wij willen u bedanken voor de waardevolle input die wij hebben ontvangen gedurende deze 

bijeenkomst.  

 

Tijdens de presentatie is specifiek aandacht besteed aan de onderwerpen parkeren, geluid- en 

trillingen én mobiliteit en ontsluiting. Wij hebben de zaken die aan bod zijn gekomen kort 

samengevat.  

 

Krijg ik last van parkeertoerisme in mijn straat als gevolg van de 

nieuwbouwplannen?  

De beschikbare parkeercapaciteit voor patiënten, bezoekers, medewerkers en bouwpartijen 

wordt tijdens de realisatie van de nieuwbouw gegarandeerd.  

 

Ik signaleer regelmatig dat medewerkers en/of bezoekers van Franciscus in mijn 

straat parkeren.  

Een aantal bewoners signaleert dat regelmatig in de straat geparkeerd wordt door 

medewerkers en/of bezoekers van Franciscus. Dit signaal wordt intern verder opgepakt.  

 

Krijg ik overlast van geluid en trillingen?  

Voor het bouwrijp maken van het nieuwbouwterrein maken wij gebruik van de zogeheten 

‘crush’-methode. Dit maakt het mogelijk om de palen vrijwel geluids- en trillingsarm in de 

grond te plaatsen.  

 

Franciscus bouwt op een voormalige vuilstort, moet ik mij zorgen maken?  

Een aantal bewoners heeft tijdens de afgelopen omwonendenavond zorgen geuit, met name 

inzake de milieurisico’s als gevolg van bouwen op een voormalig vuilstort.  

 

Omdat we u als omwonende willen blijven informeren over de nieuwbouw organiseert 

Franciscus in het najaar van 2022 een vervolg op de omwonendenavond. U ontvangt op een 

later moment een uitnodiging voor deze vervolgbijeenkomst. Ter voorbereiding op de 

omwonendenavond in het najaar wordt door ons ontwerpteam, in samenwerking met de DCMR 

en Gemeente Rotterdam, een nota opgesteld met een inhoudelijke reactie op uw zorgen met 

betrekking tot de milieurisico’s.  

 

Verandert de mobiliteit en ontsluiting rondom het terrein?  

De bouwwerkzaamheden beperken zich volledig tot het terrein van Franciscus. De entree van 

het terrein blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.  

 

In de overeenkomsten met de aannemers wordt een bepaling met vaste verkeersroutes 

opgenomen voor het zwaardere bouwverkeer. Hierdoor wordt de Overschiese Kleiweg zoveel 

mogelijk ontzien door het bouwverkeer voor de nieuwbouw.  

 

Wij willen u bedanken voor uw komst en hopen u bij de volgende bijeenkomst weer te zien en 

spreken.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

ir. B.J. (Bert Jan) Grevink  

Programmadirecteur Locatievernieuwing 


