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Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 

Beste meneer, mevrouw, 

 

 

Vanaf donderdag 30 april verandert de verkeerssituatie in uw wijk. Fietsers en voetgangers 

krijgen meer ruimte op het Kruisplein en de Eendrachtsplein. Daardoor kunt u hier veiliger 

fietsen en lopen. Auto’s kunnen de pleinen niet meer oversteken. De verkeerssituatie wordt 

door minder verkeer veiliger en de lucht in de wijk schoner en gezonder.  

Deze verandering in de verkeerssituatie wordt de komende vier maanden getest.  

 

Wat verandert er precies? 

Op de plattegronden hieronder en op de achterzijde van deze brief ziet u de nieuwe 

verkeerssituaties voor het Kruisplein en het Eendrachtsplein. 

 

    

 

   

 

 



 

  

 

 

 

 

Waarom deze veranderingen? 

Een groot deel van de auto’s die door het Oude Westen rijdt, komt niet uit de wijk en heeft 

hier ook geen bestemming. Ze gebruiken de wijk als route van oost naar west en andersom. 

Dit veroorzaakt drukte, onveilige situaties in het verkeer en vieze lucht. Door de wegen op 

het Kruisplein en het Eendrachtsplein aan te passen, rijden deze zogenaamde ‘wijkvreemde’ 

auto’s niet meer door het Oude Westen.  

 

Wat betekent dit voor u? 

U en uw bezoek kunnen de wijk nog gewoon lopend, per fiets, met het openbaar vervoer en 

met de auto bereiken. Wel is de route voor auto’s veranderd. Wilt u weten welke route het 

beste is voor u? Kijk dan op www.rotterdamonderweg.nl.  

 

We testen de toekomst van Rotterdam 

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken 

de fiets of het openbaar vervoer. Daarom richten we bepaalde wegen tijdelijk anders in. We 

testen wat wel en niet werkt. Zo willen we leren of de verkeerssituatie en de omgeving 

verbetert. Op deze manier maken we Rotterdam klaar voor de toekomst: gezonder, schoner 

en beter bereikbaar.  

 

Heeft u nog vragen? 

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/testdetoekomst. U kunt uw vragen ook 

telefonisch stellen via 14010. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Judith Bokhove 

Wethouder mobiliteit, jeugd en taal 
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