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Geacht college,
Hierbij ontvangt u de concept wijkagenda van de wijk Nesselande. In deze aanbiedingsbrief
wordt kort ingegaan op de belangrijkste onderwerpen in de wijk Nesselande.
Het wijkcomité is tevreden met de inzet van de gemeente in de wijk. Toch zijn er een aantal
punten die voor hen belangrijk zijn en specifieke aandacht vragen. Niet alles staat in de
wijkagenda omdat het wijkcomité, dat net gestart is, verschillende thema’s verder wil
onderbouwen. Zij zullen waarschijnlijk de herijkingsmogelijkheid na 1 jaar benutten.
Belangrijke aandachtspunten waarover het wijkcomité zich zorgen maakt:
•

Veiligheid Badplaats
Afgelopen jaren heeft Badplaats Nesselande zich verder ontwikkeld. Bij warm weer is
veel ervaring opgedaan met betrekking tot de inzet op veiligheid om de groei van
bezoekers aan het strand en boulevard aan te kunnen. Het gaat daarbij om behoud
van reguliere inzet van de strandwacht en extra inzet tijdens het Warm-Weer-Protocol
(WWP), extra beveiligers op boulevard en strand en extra inzet die nodig is indien
warm weer net voor of na het WWP-seizoen optreedt. De inzet is tot nu toe mogelijk
geweest door programma Oost en dient regulier te worden geborgd. Er is € 150.000,geraamd door Directie Veilig om zorg te dragen voor het veiligheidsniveau zoals dat
afgelopen jaren nodig is geweest. Hierin is nu nog niet voorzien!

•

Ruimtelijke planvorming rond IP Siciliëboulevard
De huidige inrichting van de Siciliëboulevard is een tijdelijke inrichting en is het
definitieve inrichtingsplan (IP) nog niet uitgevoerd in afwachting van de afbouw van de
Badplaats. Het nog uit te voeren IP Siciliëboulevard dateert van 2006. Dit IP vraagt om
een actualisatie dat gebaseerd is op het huidige functioneren van de Badplaats. De
leerervaringen (professionals maar ook op basis van meldingen van bewoners en
ondernemers) zouden moeten worden meegenomen in de definitieve inrichting. Te
denken valt aan verkeersremmende maatregelen i.v.m. te hard rijden, aangepaste
parkeerruimte voor auto’s, fietsers en motoren. Dit vraagt om ontwerpcapaciteit en
mogelijk middelen voor aanpassingen in het IP.
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Wij verzoeken u deze Wijkagenda Nesselande 2019-2022 vast te stellen.
Graag zien wij uw besluit tot vaststelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Ronald van Wingerden
Wijkmanager

Mitchel Murk
Technisch voorzitter
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Nesselande is met ruim 12.000 inwoners de nieuwste wijk van Prins Alexander. In de wijk wonen veel jonge
gezinnen met kinderen: 32% van de bewoners is jonger dan 18 jaar. Er wonen weinig oudere mensen.
Binnen de groep jongeren zien we een snelle toename van het aantal 13 – 17 jarigen. Zo’n 30% van de
bewoners heeft een migratie-achtergrond, veelal een Surinaamse of een ‘niet-westerse’ achtergrond.

De wijk heeft een groot aanbod van ruime
eengezinswoningen met een tuin en appartementen
met zicht op de Zevenhuizerplas. Het woningaanbod
bevat ook seniorenwoningen, relatief goedkope
huurwoningen en kavels waar mensen zelf een
vrijstaande woning kunnen bouwen.
Aan de Zevenhuizerplas ligt het strand van Nesselande,
dat in de zomermaanden veel bezoekers trekt. Bij het
strand aan de Sicilië-boulevard ligt het winkelcentrum
met horecavoorzieningen. Aan de zuidzijde van de
Zevenhuizerplas zijn er recreatieve voorzieningen:
skatepark, fitnesspark, beachvolleyballvelden,
waterskibaan, watersportvereniging en
scoutingvereniging. Er is ook een terrein beschikbaar,
waar evenementen kunnen plaatsvinden.
Vlakbij het winkelcentrum ligt huis van de wijk De Kristal
met een activiteitencentrum, een gezondheidscentrum
en een bibliotheek.
De wijk is nog niet helemaal af. Er zijn nog een aantal
woningbouwprojecten voorzien. Wanneer de wijk is
afgebouwd, staan er in Nesselande ruim 4.800
woningen. Langs de A20 is er in Nesselande een
bedrijventerrein, waar nog kavels voor bedrijven
beschikbaar zijn.

In het wijkprofiel 2018 scoort Nesselande boven of ver
boven het gemiddelde van Rotterdam. Op het
onderdeel ‘diefstal subjectief’ scoort Nesselande lager
dan in voorgaande jaren en lager dan Rotterdam. Dit
komt, omdat meer bewoners fietsendiefstal en diefstal
uit de auto een buurtprobleem vinden. Uit objectieve
gegevens komen op deze aspecten geen
bijzonderheden naar voren.
Ook op ‘binding objectief’ scoort Nesselande relatief
laag: dit komt omdat bij dit onderdeel een lange
woonduur bepalende is, terwijl de meeste mensen nog
niet zo lang in de wijk wonen.
Verder zien we in Nesselande, dat vuil naast de
container als probleem wordt ervaren. Vuil naast de
container is een bekend probleem in Nesselande.
Nesselande kent daarbij ook het verschijnsel van
afvaltoerisme uit de gemeente Zuidplas, waar bewoners
voor hun afval met een afvalpas moeten betalen telkens
als zij de afvalcontainer openen.

www.rotterdam.nl/nesselande
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Verbeteren kwaliteit woonomgeving m.n. op schoon
De score op schoon ligt boven het Rotterdams
gemiddelde, echter kent Nesselande wel specifieke
problemen op schoon die uit de cijfers komen.
Nesselande kent het verschijnsel van afvaltoerisme uit
oa de gemeente Zuidplas, waar bewoners voor hun
afval moeten met een afvalpas moeten betalen. Uit het
wijkprofiel blijkt overlast van vuil naast containers
(38%). Daarnaast scoort Nesselande onder het
gemiddelde voor wat betreft onkruid. Specifieke
aandacht vraagt het schoonhouden van het strand en
omgeving.
Verhogen veiligheid(sbeleving)
Nesselande is objectief gezien een veilige wijk. Toch
vraagt de wijk Nesselande zeer specifieke aandacht. Dit
betreft in het bijzonder de aanwezigheid van het strand
gecombineerd met winkelcentrum en evenementen op
en langs het strand, vooral tijdens warm weer en
evenementen. Uit de cijfers blijkt een lichte stijging van
fietsendiefstal en ervaren bewoners fietsendiefstal en
diefstal uit auto’s steeds meer als buurtprobleem.
Hetzelfde geldt voor woninginbraken. Er is een grote
buurtpreventiegroep actief. Ondanks dat Nesselande
een kinderrijke wijk is wonen er ook zelfstandig
ouderen. De opgave voor Nesselande richt zich
voornamelijk op de veiligheid op en rond het strand en
zal ook worden ingezet op de ouderen in de wijk. Vanuit
bewoners wordt veiligheid metrostation genoemd
(overlast groepen die gebruik maken van strand en met
de metro reizen, fietsendiefstal). De overige ervaren
veiligheidsissues kunnen binnen het reguliere werk
worden opgepakt. De Badplaats wordt door steeds
meer Rotterdammers en bewoners uit omliggende
gemeenten ontdekt, waardoor het aantal bezoekers bij
warm weer en evenementen groot is. Dat vraagt om
blijvende investeringen in het warm-weer protocol,
aandacht voor leefbaarheid en veiligheid rond
evenementen en voorzieningen op en rond het strand.
Er zijn door ervaring gebleken noodzakelijke extra
investeringen gedaan betreffende veiligheid (oa
programma Oost) die ook in de toekomst geborgd
moeten blijven. Hierbij gaat het om op sterkte blijven
strandwacht, extra inzet strandwacht en extra
particuliere beveiliging tijdens warm-weer-protocol
(WWP) en extra mogelijkheden om net voor- en na het
seizoen bij hogere temperaturen een WWP-inzet te
kunnen plegen. Er is positieve ervaring opgedaan om
tijdens de WWP ook over de inzet te beschikken van
mobiele camerabewaking.

Passender programmering en voorzieningen voor
gezinnen
Een wijk met veel gezinnen vraagt om aandacht voor
passende voorzieningen. In de Kristal bevinden zich
een aantal maatschappelijke voorzieningen (bibliotheek,
polikliniek IJsselland, wijkrestaurant Humanitas, Huis
van de Wijk), waar wijzigingen in plaatsvinden.
Programmering en activiteiten passend bij de leeftijden
en wensen van de jeugd in de wijk verdienen de
aandacht. Daarbij wordt naast activiteiten in de Kristal
extra aandacht gevraagd voor bewonersinitiatieven,
sport en activiteiten op het strand waarbij inzet van de
sportregisseur wordt gevraagd. De uitkomsten van het
rapport ‘Being Young in Nesselande’ (TU Eindhoven) is
mede een basis om samen met Buurtwerk een betere
programmering te ontwikkelen. Er zijn signalen uit het
wijkteam dat het drugs- en alcoholgebruik in de wijk
relatief hoog ligt. Dit vraagt om extra aandacht op dit
onderwerp.
Verbeteren verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid
Het gemiddelde autobezit in Nesselande behoort tot de
hoogste van Rotterdam. Daardoor kent de wijk
bovengemiddeld veel verkeersbewegingen. Daarnaast
hebben het strand en de evenementen een verkeer
aantrekkende werking waarbij naast het autoverkeer,
ook veel fietsers en gebruikers van de metro hun weg
vinden naar het strand en de boulevard. Het aanbod
van verkeer vraagt om maatregelen om de in- en
uitstroom van verkeer tijdens spits te verbeteren. Bij het
kruispunt tussen de Brandingdijk en de N219 is de
afstelling van de verkeersregelinstallatie recent
geoptimaliseerd ten behoeve van een betere
doorstroming van verkeer vanuit Nesselande. Er zijn
positieve reacties op de nieuwe aanleg kruising echter
de afstelling verkeerslichten kan volgens bewoners
beter.
Vanuit het verkeersveiligheidscluster van de afdeling
Verkeer en Vervoer van Stadsontwikkeling is er
capaciteit beschikbaar om de verkeersveiligheid in
schoolomgevingen desgewenst te verbeteren. Er is
reeds contact met de scholen in de wijk.
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Beter benutten van de Badplaats Nesselande
De Badplaats Nesselande bestaat uit het strand,
Siciliëboulevard, het winkelcentrum en de
voorzieningen aan de Kosboulevard. Er is een terrein
op de Kosboulevard aanwezig waar evenementen
gehouden kunnen worden. Daarnaast vinden
regelmatig festiviteiten plaats op en langs het strand
zoals bijvoorbeeld Culinesse. De Badplaats is een
standplaatsvrije omgeving waarbij op zeer specifieke
plaatsen, seizoensproducten mogen worden verkocht.
Er is bij wijze van proef op een enkele plek afgeweken
van het staande beleid.
Het winkelcentrum maakt een wezenlijk onderdeel van
de Badplaats uit. Het winkelcentrum draait momenteel
voldoende maar is en blijft in economisch opzicht
kwetsbaar. Daarnaast is de wens geuit om meer
kwaliteitsvoorzieningen op en langs het strand zonder
dat dit de concurrentiepositie van de ondernemers in
het winkelcentrum aantast.
De opgave is dan ook om het recreatie-aanbod mogelijk
uit te breiden en te verbeteren met in achtneming van
de concurrentiepositie winkelcentrum, de leefbaarheid
en veiligheid van de Badplaats. De Siciliëboulevard is
nog niet in definitieve vorm aangelegd. Het IP dateert
van 2006 en is dus 12 jaar oud. Inmiddels is de wijk
verder ontwikkelt en ervaring opgedaan in het gebruik
van de boulevard. Deze gebruikerservaring (gebruikers,
parkeren, snelheid, oversteekbaarheid, veiligheid,
standplaatsen) vraagt om een update van dit plan.

Vijf doelen
1. Verbeteren kwaliteit woonomgeving
2. Verhogen veiligheidsbeleving
3. Passender programmering voor gezinnen
4. Verbeterde verkeerssituatie
5. Beter benutten Badplaats Nesselande
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Doel 1
Verbeteren kwaliteit woonomgeving
• Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en
verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk- en
datagestuurde aanpak specifieke locaties.
• Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht
maatwerk met functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen.
• Continueren van de specifieke aanpak schoon op
strand en omgeving.
.

Doel 2
Verhogen veiligheid(sbeleving)
• Continueren van warm-weerprotocol voor de
Badplaats Nesselande (de specifieke inzet zoals deze
nu aanwezig is moet blijven; hierbij gaat het om
handhaven reguliere inzet strandwacht, extra inzet
strandwacht en particuliere beveiliging, flexibiliteit om bij
situaties net voor het seizoen of na het seizoen en
warme dagen WWP-inzet te plegen, inzet mobiele
cameratoezicht)
• Programmering voor Senioren en Veiligheid
Overige opgaven zullen binnen de reguliere
werkzaamheden worden opgepakt.

Doel 3 Passender programmering
voor gezinnen
• Behoud van voorzieningen in de Kristal
• Passende programmering voor de jeugd
• Continueren aanbod drugs- en alcoholpreventie

Doel 4
Verbeterde verkeerssituatie
• Vermindering klachten hard rijden door maatregelen
(handhaving, kleine aanpassingen wegontwerp,
verkeersmaatregelen)
• Verkennen mogelijkheden voor verbetering veiligheid
oversteken bij hoofdwegen en scholen (Toolkit scholen)
• Meer op huidig en toekomstig gebruik in te richten
Siciliëboulevard bij definitieve inrichting (update van
liggend 12 jaar oude IP ivm gebruikservaring boulevard
betreffende beperking snelheden,
parkeermogelijkheden fietsen en motoren,
oversteekbaarheid)

Doel 5 Beter benutten van de Badplaats Nesselande
• Verbeterd standplaatsenbeleid (heroverweging locaties en gebruik op basis van ervaringen)
• Verbreding locatie-aanbod horeca : in samenwerking met ondernemers uit het winkelcentrum de mogelijkheden
voor horeca op het strand op drukke stranddagen als verlengstuk van de vestigingen in het winkelcentrum
verkennen zonder dat het karakter van het strand verloren gaat en strandgebonden evenementen mogelijk blijven.
• Verdere verkenning/ontwikkeling van recreatieve en sportieve mogelijkheden rond de Badplaats.
• Optimaal faciliteren van kenmerkende festiviteiten in de Badplaats passend binnen het vastgestelde
evenementenbeleid.
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Samenhang collegeprogramma, stedelijke programma’s en staand beleid
Coalitieakkoord
Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven
aan de volgende thema’s.
Energietransitie is de ambitie om CO2 reductie van
440-640 kton te realiseren, 10.000 woningen
aardgasvrij te maken en een Rotterdams Energie- en
Klimaatakkoord (gebaseerd op het landelijke akkoord)
te schrijven. Ook ambitie om 15.000 woningen te
verduurzamen en duurzaam rijden te vergemakkelijken
en faciliteren samenwerking bewoners en ondernemers
in energiecoöperaties.
Wonen in een wereldstad de bouw van 18.000
woningen in 4 jaar. Minder sloop van goedkope
woningen (3.000) en grondige opknap van nog 5.000.
Woonoverlast wordt tegengegaan met nieuwe wet &
leegstaande kantoren worden getransformeerd in
woningen (min 180.000 m2). Er wordt doorgegaan met
vermindering van steen en vergroting van groen
(operatie Steenbreek) en er wordt een Deltaplan
geschreven voor wateroverlast. In vuilcontainers
worden meer sensoren geplaatst en er wordt
geïnvesteerd in mobiliteit.
Nieuwe economie jongeren gaan pas van school als
ze een baan hebben en er wordt geanticipeerd op de
effecten van de energietransitie door omscholing. Ook
wordt er geïnvesteerd in de nieuwe economie qua
scholing en ondernemerschap. Ook wordt er ingezet op
vitaal en gevarieerd winkelaanbod door onder andere
blending.
Iedereen doet mee aanpak discriminatie en
taaloffensief voor zowel nieuwkomers als
Rotterdammers. Doorzetting bijstandsaanpak en
bewustwording arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast
wordt er ingezet op burgerschapsvorming en
ontwikkeling op scholen met aandacht voor
wereldreligies en culturen.

Minder Armoede er wordt een Deltaplan schulden
gemaakt waarin effectieve en samenhangende aanpak
wordt gecreëerd. Hierin komt aandacht voor
armoedecasuïstiek in wijkteams en aandacht op
scholen. Inrichting van een perspectieffonds om
Rotterdammers versneld uit de schuld te halen.
Vitale Rotterdammers Ontwikkeling masterplan
ouderen (wonen, eenzaamheid, vitaliteit, dementie,
veiligheid en digitale vaardigheid) & opstellen Langer
Thuis akkoord met hierin ruimte voor innovatieve
voorstellen. Er worden Fitfestivals 55+ aangeboden en
er wordt een pilot gestart met inkoop van kleinere
aanbieders (of Right to co-operate). Ook wordt er
verder geïnvesteerd in de professionalisering van
Wijkteams & en in preventieve maatregelen in het kader
van Jeugdgezondheid en levensstijl. Er komt één
actieplan voor nachtopvang, beschermd wonen,
huisvesting bijzondere doelgroepen, GGZ-keten,
verwarde personen.
Onderwijs aandacht voor loopbaanleren en
energietransitie op loopbaan & bevordering studiekeuze
met goede arbeidsmarktperspectieven. Verder wordt
ingezet op stageplek bemiddeling en vervolgstappen op
de arbeidsmarkt & wordt er een leer-werkakkoord
gesloten.
Levendige stad meer ruimte voor creativiteit en
cultureel ondernemerschap (festivals, pop-ups),
culturele bestemmingen verspreiden over de stad &
verspreiding evenementen over de stad. Meer
maatwerk voor horecaondernemers en meer focus op
bewegen en buitenspelen in de buitenruimte. Inzet op
Citylab010, digitale meningspeilingen en right to cooperate wordt toegevoegd.

Een veiligere stad intensivering aanpak drugs en
ondermijnende criminaliteit en een extra stadsmarinier.
Aanpak op weerbaarheid digitale criminaliteit en
versimpeling veiligheidspreventie in eigen buurt.
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Ambitie Stadsbeheer 2018-2022
De ambitie van Stadsbeheer is vastgelegd in de
Meerjarenkoers Stadsbeheer.

Cluster Stadsontwikkeling
Programma Ruimtelijke ontwikkeling & Stedelijke
inrichting

De ambitie is gericht op steeds verdergaande
samenwerking met bewoners en ketenpartners met
als doel de integrale- en samenhangende aanpak
van zaken betreffende de buitenruimte. Benutten
van elkaars kennis en het bundelen van elkaars
krachten, gekoppeld aan wijk- en informatie
gestuurd werken zijn daarbij uitgangspunt. Data en de veredeling ervan – zien wij als bouwsteen in
de ondersteuning naar kwalitatief juiste
dienstverlening.
Dit alles binnen het reguliere jaarplan en jaarbudget
met accentverschuivingen ten behoeve van
prioriteiten binnen de wijken.
Op basis van die werkwijze zullen programma’s,
zoals bijvoorbeeld Kom op naar buiten, Langer
Thuis, Duurzaam dichter bij de Rotterdam, nadere
concretisering en afstemming op activiteiten van
andere clusters krijgen in de op te stellen
jaaragenda’s voor de wijken.

De gemeente Rotterdam werkt aan een
aantrekkelijke woonstad met een sterke economie.
Dit is vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en
bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling,
Prospectus van de Stad (2013). Bij de uitwerking
van de stedelijke ambities is de markt aan zet,
binnen de door de gemeente geschetste kaders.
De gemeente ontwikkelt zelf alleen nieuwe plannen
als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt
deze niet oppakt. De gemeente wil het gebruik van
bestaand gemeentelijk vastgoed intensiveren en
leegstand voorkomen. Daarnaast verkoopt de
gemeente overbodig geworden maatschappelijk
vastgoed. Dit leidt op termijn tot verkleining van de
gemeentelijke grondexploitatie- en
vastgoedportefeuilles. Vanwege de grote vraag
naar woningen streeft de gemeente naar start bouw
van 10.000 nieuwbouwwoningen in de periode
2017 tot en met 2019.

Daarnaast blijft de ambitie van Stadsbeheer
overeind om de komende jaren stedelijk jaarlijks 40
km riool te vervangen. Binnen gebied Prins
Alexander zal aan die target in de periode tot en met
2022 een forse bijdrage worden geleverd met de
projecten Sterflats (Prinsenland); Rivierenbuurt
(Zevenkamp); Grassenbuurt (Ommoord);
Oosterflank Noordoost en Architectenbuurt (Het
Lage Land). De rioolvernieuwing zal gepaard gaan
met de integrale aanpak van de buitenruimte in
genoemde buurten. Participatie maakt onderdeel uit
van de integrale aanpak.

Stadsontwikkeling zet daarbij in Prins Alexander in
op verschillende trajecten:
• Faciliteren transformatie van bestaande kantoorbedrijfs- en zorggebouwen naar wonen;
• Woonmilieu en woningmarkt verbeteren door
woningdifferentiatie.
• Verbeteren verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid
• Kwaliteit buitenruimte verbeteren (in combinatie
met het rioolvervangingsprogramma)
• Verbeteren vastgoed maatschappelijke
voorzieningen (o.a. schoolgebouwen)

Directie Veiligheid
Ambities Veiligheid 2018-2022
Het huidige veiligheidsprogramma loopt tot 1 januari
2018. Voor de periode 2018-2022 wordt een nieuw
veiligheidsprogramma, Veilig@Rotterdam,
ontwikkeld. Het programma Veilig@Rotterdam
wordt vóór het zomerreces (na de gemeenteraadsverkiezingen) aangeboden door de gemeenteraad.
Dit biedt de volgende gemeenteraad de
mogelijkheid om nieuwe accenten te leggen.
De ambitie is dat Rotterdam alleen nog maar veilige
wijken heeft waar bewoners, ondernemers en
bezoekers zich veilig en welkom voelen. Iedere
Rotterdammer moet zich vrij kunnen bewegen en
zich veilig voelen in de stad.
Vanuit het programma Veilig@Rotterdam zal in
ieder geval aandacht zijn voor de thema’s:
Preventie en aanpak High Impact Crime
(woninginbraken, overvallen en straatroof)
Aanpak (jeugd)overlast in de buitenruimte
Aanpak woonoverlast
Invulling horeca- en evenementenbeleid

De meest relevante beleidskaders zijn daarbij;
Kader SO
Kader Stedelijke ontwikkeling Prospectus van de
Stad
Stadsvisie
Stadsvisie 2030
Kadernota Vastgoed Kadernota Vastgoed
Grondprijsbeleid 2013 Grondprijsbeleid
Programma Duurzaam Duurzaam 2015-2018
Woonvisie
Woonvisie 2030
Detailhandelsnota
Detailhandelsnota
Cluster MO
Het nieuwe collegeprogramma 2019-2022 zal
mogelijk pas medio 2018 verschijnen.
De verwachting is dat aanpassingen of prioriteiten in
het stedelijk beleid meegenomen kunnen worden bij
de uitwerking van de wijkagenda in de
wijkactieplannen in de jaren 2019 en verder.
De gebiedsopdracht aan Buurtwerk in het kader van
het Nieuw Rotterdams welzijn loopt door tot en met
2020. Aandachtsgebieden binnen deze opdracht zijn
onder ander het sociaal versterken van ouderen,
preventieve ondersteuning van jeugd,
tegenprestatie, schulddienstverlening en taal.
Het beleidskader jeugd ‘Rotterdam Groeit’ loopt tot
2022. Hoofddoel van het beleidskader is dat
kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en
gezonder opgroeien. Binnen het beleidskader is
onder andere aandacht voor wijkprogrammering
voor jeugd en jongeren en alcohol- en drugsgebruik.
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Wijkcomité Nesselande
telefoon: 14010
email: wijkcomités@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/nesselande

Gebiedsorganisatie Prins Alexander
Gemeente Rotterdam
telefoon: 14010
www.rotterdam.nl/prinsalexander
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