
 

 

 

Onderwerp:  

Voorlopig ontwerp westzijde Driemanssteeweg 

 

Postadres:  Postbus 1130 

3000 BC Rotterdam 

 

Internet:  rotterdam.nl/driemanssteeweg 

 

Van:  Kiymet Dalmis  

                  Projectmanager gemeente Rotterdam 

E-mail:     DriemanssteewegSO@rotterdam.nl 

 

Datum:   9 februari 2021

 

 

 

 
 

 

 

 

Beste heer, mevrouw,  

 

Graag informeren wij u via deze weg over de toekomstige ontwikkelingen aan de 

Driemanssteeweg.  

 

Bestemmingsplan Driemanssteeweg 15  

De bouwmarktketen Hornbach heeft plannen om aan de Driemanssteeweg 15, de 

huidige locatie van Jetcars, een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in te realiseren. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan en bouwplan 

opgesteld. Het bestemmingsplan en bouwplan zijn op 16 en 23 november 2020 tijdens 

een digitale informatiebijeenkomst toegelicht.  

 

Voorlopig Ontwerp 

De komst van de Hornbach heeft gevolgen voor het verkeer. Om het verkeer op een 

goede en veilige manier te laten doorstromen zijn er aanpassingen nodig in de 

verkeerssituatie op de Driemanssteeweg. Daarom heeft de gemeente Rotterdam een 

Voorlopig Ontwerp opgesteld.  

De belangrijkste veranderingen in dit Voorlopig Ontwerp zijn: 

- De huidige tweebaansweg in twee richtingen wordt gesplitst in twee vrij 

liggende rijbanen met daartussen een groene middenberm. Daarnaast komt 

aan de oostzijde van de weg een vrij liggend fietspad voor beide richtingen. 

- De kruising voor de toekomstige entree van de bouwmarktketen Hornbach 

wordt vervangen door een rotonde 

 

 

 

Aan de bewoner(s)/ondernemer(s) van  

dit pand 

 



 

 Blad:  2/2  

 Datum:  10 februari 2021 

 

 

Online informatiebijeenkomst   

Graag lichten wij het Voorlopig Ontwerp nader toe tijdens een online 

informatiebijeenkomst op vrijdag 19 februari van 16.00 uur tot 17.30 uur. U kunt zich  

hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar 

driemanssteewegSO@rotterdam.nl. U ontvangt dan een link waarmee u kunt 

deelnemen aan de online informatiebijeenkomst. Aanmelden is mogelijk tot vrijdag 19 

februari 13.00 uur. 

 

Meer informatie  

Kunt u niet aanwezig zijn bij de online informatiebijeenkomst, maar heeft u wel vragen 

en/of opmerkingen? Laat het dan weten door e-mail te sturen naar 

driemanssteewegSO@rotterdam.nl.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kiymet Dalmis 

 

Projectmanager Gemeente Rotterdam   

Stadsontwikkeling 

 

  

 


