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Voor de belangen van de bewoners
van Tuinstad Schiebroek:

Bewoners!HiS
Gebiedscommissie
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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

   * Dames en herenkapsalon * schoonheiDssalon          
  * peDicure/manicure

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06-215 333 42

ACRODENT tanDtechniek en tanDartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterDam-schiebroek, tel. 418 77 08

door een bedrag naar draagkracht over te 

maken op 

nl 97 rabo 0314 110402 

t.n.v. sbo leven in schiebroek. dank u wel.

STEUN DIT BLAD
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AMBITIEUS PLAN VAN AANPAK

IN DIT BLAD o.a.

Bij de start van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek vroeg 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek al heel snel aandacht voor 
de problemen in het zuidelijke deel van de wijk. Deze problemen 
omvatten een veelheid aan zaken, zoals huisvesting, armoede, 
onderwijs (schoolverlaters), werkeloosheid, eenzaamheid, verloedering 
van de buitenruimte en nog veel meer.

vertekend beeld
Die problemen speelden al veel langer, maar waren in de kille cijfers van 
de gemeente altijd verborgen omdat Schiebroek als geheel ‘de maat werd 
genomen’ in de veiligheidsindex en de sociale index. De overige delen van 
Schiebroek scoorden veel beter en dat zorgde lange tijd voor een vertekend 
beeld bij politici en beleidsmakers. 
Leven in Schiebroek, ook vertegenwoordigd in de gebiedscommissie, zorgde 
ervoor dat deze situatie en de veelheid van problemen in het door de 
commissie samengestelde gebiedsplan werden opgenomen. Schiebroek-
Zuid kwam daarmee op de kaart te staan en kreeg de lang gewenste en 
noodzakelijke aandacht. 

ambitieus plan van aanpak
Dat resulteerde onder meer in een nota met de veelzeggende titel “Schijn 
Bedriegt”, waarop niet alleen in de gemeenteraad, maar ook door de 
verantwoordelijke wethouder werd gereageerd en uiteindelijk ook extra geld ter 
beschikking werd gesteld om een aantal van de meest dringende problemen 
aan te pakken. Een wijkconferentie in de Goede Herderkerk begin 2017 maakte 
pijnlijk duidelijk hoeveel verschillende partijen, merendeels onafhankelijk 
van elkaar, zich op allerlei terreinen bewogen in dit relatief kleine stukje van 
Schiebroek. Dat resulteerde weer in een Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019 dat 
onlangs (2018!) werd gepresenteerd als vervolg op deze bijeenkomst. Een plan 
dat stoelt op een viertal pijlers:
•- jeugd en opvoeden
- werk en activering
- buitenruimte en veiligheid
- wonen

vraagtekens
Een ambitieus ambtelijk plan met een aantal concrete doelstellingen. 
Alleen jammer dat het plan niet vermeldt door wie en op welke wijze deze 
doelstellingen moeten worden behaald. 

Ook jammer dat het plan, met name op het onderdeel Wonen, enkele 
tegenstrijdigheden kent. Het gemeentelijke(?) beleid, dat uitgaat van sloop van 
de woningen, verhoudt zich niet met de beleidsvisie van de woningcorporaties 
dat vooral verduurzaming en verbetering als uitgangspunten heeft.

stuurgroep 
Een cruciale rol voor de controle op de realisatie van de doelstellingen 
is weggelegd voor de Stuurgroep Wijkaanpak Schiebroek. Een clubje van 
ambtenaren en vertegenwoordigers van de woningcorporaties en enkele 
zorginstellingen. Zelfs de lokale welzijnsorganisatie maakt formeel geen deel 
uit van deze stuurgroep, laat staan de bewoners zelf, om wie het toch allemaal 
draait. 
Leven-in-Schiebroek zal in elk geval de vinger aan de pols houden, de 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en u als bewoner daarover blijven 
informeren. 

PARKEREN IN GROEN 
VAN DE BAAN
Bij het ter perse gaan van dit blad werd bekend dat 
wethouder Pex Langenberg heeft besloten dat de 
extra parkeerplaatsen voor Plaswijckpark moeten 
komen bij het tennispark en NIET in het groen van de 
Meidoornweide of het Berg- en Broekpark. Daarmee 
honoreert de wethouder de bezwaren die door vele 
bewoners(groepen) van Schiebroek zijn ingediend. 
Een paar jaar lang is er gesproken, gediscussieerd, 
zijn er acties gevoerd en hebben bewoners zich 
ingespannen om ervoor zorg te dragen dat er geen 
verdere aantasting plaatsvindt van het groen in 
Schiebroek. De gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek heeft zich achter het standpunt van de 
bewoners geschaard en een overeenkomstig advies 
uitgebracht. Daar heeft de wethouder dus nu naar 
geluisterd. Nu duidelijk is dat de wethouder kiest voor 
de voorkeurslocatie LTC Plaswijck (parkeerdek met 
tennisbanen) worden de voorbereidingen getroffen 
voor planvorming. Er wordt nog wel een voorbehoud 
gemaakt voor de hoek Jasonweg/Abeelweg. "Daar 
kan mogelijk een tijdelijke parkeervoorziening komen 
op drukke dagen", aldus de wethouder. Parkerende 
bussen voor de ingang van Plaswijckpark aan de 
Ringdijk zullen verdwijnen; er mag straks alleen 
nog worden in- en uitgestapt. Als de rotonde op de 
Jasonweg wordt heringericht wordt daar een aantal 
extra parkeersplaatsen voor de bussen gerealiseerd. 
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TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
- Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
- Zit uw kunstgebit los?
- Is uw gezicht veranderd?
- Breekt uw kunstgebit regelmatig?
- Is uw kunstgebit verouderd?

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij 
ons terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak 
met de heer Spliethoff. 
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.00 uur. Daarna op afspraak.

088 111 23 00

UW WONING VERKOPEN?

VERKOOPBEMIDDEL ING    .    AANKOOPBEGELE ID ING    .    TAXAT I ES    .    HYPOTHEKEN

Het team van 
EDHM staat voor u 
klaar!

Maak een afspraak voor een geheel
vrijblijvende kennismaking en 
verkoopadvies.

Bezoekadres (op afspraak):
Tjaskerlaan 76, 3052 HS Rotterdam-
Schiebroek
tel. 088-111 2300, 06-33367013

edith@edhm.nl    www.edhm.nl
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ALSTUBLIEFT: EEN ONGEVRAAGD ADVIES!

Redactie
info@leven-in-schiebroek.nl

We horen het College van Rotterdam het nog zeggen: de verbindingsweg 
A13-A16 mag er komen, maar de bewoners van het omliggende gebied 
mogen de weg niet zien, niet ruiken en niet horen. Duidelijke taal, maar velen 
hadden al hun twijfels over de haalbaarheid van deze zogenaamde NUL-optie. 
In de afgelopen jaren werden er acties gevoerd, demonstraties gehouden 
en getracht om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Duidelijk werd 
wel dat de weg er hoe dan ook zou komen en inmiddels weten we dat het 
inderdaad gaat gebeuren. Rotterdam en met name verantwoordelijk wethouder 
Pex Langenberg heeft al een aantal keren het hoofd in schaamte moeten 
buigen: nee, de inspraakprocedure was niet bepaald vlekkeloos verlopen, 
nee... er was inderdaad niet genoeg geld om aan de voorwaarden voor de 
NUL-optie te voldoen. En nu? Nee... de weg zal toch te zien, te ruiken en te 
horen zijn, dus nee... saldo NUL zal niet kunnen worden gehaald. Dus stuurde  
de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek op 15 februari 2018 een 
ongevraagd advies aan de wethouder. Leest u hier wat dat inhoudt.  

"Geachte heer Langenberg,
Onlangs werden de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek opgeschrikt door 
een artikel in het Algemeen Dagblad met de titel 'Omwonenden gaan A13/16 
toch ruiken'. Uw brief aan de gemeenteraad van 16 januari 2018 met een 
voorstel tot afdoening van enkele moties in het kader van de A16 Rotterdam 
ligt aan de basis van genoemd artikel. In die brief geeft u aan: "Het behalen 
van Saldo Nul voor lucht wordt niet gehaald. Dit komt door een stijging van 
de PM10-waarde (fijnstof, red.) voor de achtergrondconcentratie. Deze 
achtergrondconcentratie is niet te beïnvloeden door het project A16 Rotterdam 
en verdere maatregelen in relatie tot de A16 Rotterdam. De A16 Rotterdam kan 
dan ook geen effect op dit aspect sorteren." 
Tijdens het overleg in de commissie EHMD van 7 februari jl. heeft u nog 
toegelicht dat de genoemde stijging - die u waarschijnlijk al veel langer bekend 
was - het gevolg is van of te maken heeft met barbecues, zeezout, Tweede 
Maasvlakte etc. U bent van mening dat het maximale gedaan is voor een goede 
en verantwoorde inpassing van de weg en dat het daarom geen zin heeft om 
opnieuw bij de Minister aan te kloppen."

"Die mening wordt niet gedeeld. Nog steeds staat ons helder voor de geest 
hoe veel verbetervoorstellen die door o.a. de gebiedstafels zijn gedaan, door 
Rijkswaterstaat van tafel zijn geveegd. Het gaat ons er om dat luchtkwaliteit en 
geluidsbelasting niet nog slechter worden en dat zou ook úw zorg moeten zijn. 
En natuurlijk zijn er wel mogelijkheden om de bijdrage van de A16R aan de 
luchtvervuiling en geluidsoverlast te verminderen." 

"Al jarenlang maken de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek zich 
grote zorgen over de luchtkwaliteit in het gebied. Die zorgen hebben de 
gebiedscommissie en andere organisaties met grote regelmaat in de afgelopen 
jaren met u en uw voorgangers gedeeld en dat heeft in 2012 ook geresulteerd 
in de motie Saldo Nul. We willen de weg niet zien, niet horen en niet ruiken. 
De zorgen hebben er onder andere ook toe geleid dat op initiatief van de 
bewonersorganisaties een luchtmeetnetwerk wordt opgezet. Dat geeft wel 
aan dat in het gebied ook de ontwikkelingen rond de aanleg van de weg bij 
voortduring en met grote aandacht worden gevolgd. 
Uw vertrouwen in de berekeningen en modellen van Rijkswaterstaat wordt niet 
gedeeld. Steeds blijkt dat RWS de zaken rooskleuriger voorstelt dan ze zijn met 
als laatste redmiddel de wettelijke norm die nergens zou worden overschreden."                           

over de nuloptie voor A16: NIET zien, NIET ruiken en NIET horen!

"Dat nu nogmaals duidelijk wordt gemaakt dat Saldo Nul voor lucht niet wordt 
gehaald (ook het niet zien van de weg wordt evident niet gerealiseerd), is dus 
een enorme tegenvaller. Maar wat ook tegenvalt is de schijnbare nonchalance 
waarmee u op deze overschrijding meent te moeten reageren: "Ja, als we er 
alleen maar fietsers overheen laten gaan, dan is het opgelost", grapte u nog in 
de commissie."

"De gebiedscommissie en de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek 
verwachten van de verantwoordelijke wethouder blijvende betrokkenheid bij de 
aanleg van de A16 Rotterdam en de aspecten daarvan die van invloed zijn op 
gezondheid van omwonenden en de kwaliteit van hun woonomgeving. U mag 
daarbij niet vergeten dat Hillegersberg-Schiebroek al jarenlang te maken heeft 
met de effecten van de A20, de Doenkade (N209), de G.K. van Hogendorpweg 
(N471), grote verkeersdrukte op de doorgaande wegen Molenlaan, Straatweg, 
Ringdijk én het vliegveld (RthA). De cumulatie van al die effecten vormt een 
grote bedreiging voor het leefklimaat. Dat u zich er nu al bij neerlegt dat die 
effecten nog verder gaan toenemen, nog voor er een spa de grond in is gegaan, 
is voor velen onverteerbaar. "

"Om die reden adviseert de gebiedscommissie u met klem om het niet halen 
van Saldo Nul met Rijkswaterstaat en het Minisiterie te bespreken en op zoek 
te gaan naar mogelijkheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een goede 
mogelijkheid daartoe is bijvoorbeeld het terugbrengen van de maximum 
sneheid op de nieuwe weg, die nu door de Minister is bepaald op 100 km 
per uur. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het terugbrengen van de maximum 
snelheid naar 80 km per uur van invloed is op de hoeveelheid fijnstof die 
vrijkomt. Bijkomende voordelen van een lagere maximumsnelheid zijn betere 
doorstroming van het verkeer, minder files en minder geluidshinder. Maar ook 
zou bijvoorbeeld onderzocht moeten worden hoe de hoge concentraties van 
fijnstof en stikstof bij de tunnelmonden kunnen worden verminderd." 

"Samengevat adviseert de gebiedscommissie u om: 
1. in gesprek te gaan én te blijven met het Ministerie en RWS
 over mogelijkheden om op de eerste plaats de luchtkwaliteit maar
 ook de geluidsbelasting te verbeteren en 
2.  de Minister dringend te adviseren om de maximum snelheid op de
 A16 Rotterdam te bepalen op 80 km per uur. 
Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie op dit advies."

SALDO 
NUL 
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TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel

U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
  behandelingen
- diverse prothetische 
  voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek

Tel.: 010-418 44 84 
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur) 

ALLES IS VAN
WAARDE VOOR
KINDEREN MET
EEN BEPERKING

WWW.BLOKSPAPERWORK.ORG
PEPPELWEG 152

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag : 09.00 uur tot 14.00 uur
Zaterdag : 10.00 uur tot 15.00 uur

Vrijblijvend advies? 
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.nl

FUNDA beoordeling
Ik zou deze makelaar aanbevelen.
Het team van Spindler staat altijd voor je klaar! 
Het ontzorgen en begeleiden bij de verkoop van 
de woning is in goede banen geleid door 
de makelaar(s). Wij zijn een tevreden klant!

Deskundigheid 9
Lokale marktkennis 9
Prijs/kwaliteit 9
Service & begeleiding 9
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hebt u lis-magazine niet ontvangen? 
bel 06-15373109 

of stuur dan een e-mail naar:
redactie@leven-in-schiebroek.nl 

Professionele zangers en acteurs van De Vliegende Speeldoos stomen op 
zaterdag 10 maart bijna 120 kinderen van 4 t/m 12 jaar klaar voor een 
complete musical. Op uitnodiging van de Protestantse Gemeente Rotterdam 
Noordrand werkt het theatergezelschap de hele middag met kinderen aan de 
productie, om ’s avonds om 19.00 uur de musical Esther ten tonele te brengen.
De musical vertelt het Bijbelse verhaal van de bijzondere koningin Esther, die al 
haar moed bijeenraapt en haar leven op het spel zet om te doen wat juist is.
De uitvoering vindt plaats in de Goede Herderkerk in Schiebroek, Kastanjeplein 
28. Kaartjes kosten € 2,50 en zijn op de avond zelf te koop bij de Goede 
Herderkerk. Wilt u zeker zijn van een plaats, bestel dan vooraf kaartjes via 
10maart2018@gmail.com, 

de vliegende speeldoos
“Dat kan nooit,” is de eerste reactie van velen als ze horen dat theater-
gezelschap De Vliegende Speeldoos musicals in één dag oefent en uitvoert met 
een grote groep kinderen. En toch kan het! De Vliegende Speeldoos heeft meer 
dan 22 jaar ervaring op het gebied van musicals en het acteren met kinderen. 
Het doel van de Vliegende Speeldoos is om kinderen voor een dag te laten 
schitteren als echte musicalsterren en ze op speelse wijze iets mee te geven 
van de Bijbelse verhalen.

KOM KIJKEN NAAR DE MUSICAL ESTHER

vrijwilligers
Vrijwilligers van alle leeftijden van de zes kerken van de Protestantse Gemeente 
Rotterdam Noordrand helpen mee om er een onvergetelijke dag voor de 
kinderen én voor het publiek van te maken.

kom kijken! 
Meer informatie via: www.pkn-rotterdamnoordrand.nl.

Al twee jaar geleden kondigde de wethouder aan de meeste Stadswinkels te 
willen sluiten, ook die in ons voormalig deelgemeentekantoor. Daar waren de 
inwoners van Hillegersberg-Schiebroek èn Overschie niet blij mee, want er werd 
druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om daar je paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs te vernieuwen. De Argonautenweg was te voet, met eigen vervoer dan 
wel het OV voor vrijwel iedereen makkelijker te bereiken dan de Coolsingel of 
het kantoor in Alexanderpolder. 
Via een door Bewoners!HiS snel opgezette handtekeningenactie werd bereikt 
dat de beslissing om onze stadswinkel wel of niet te sluiten werd uitgesteld. 
Maar eind 2017 kwam de wethouder dan toch met een definitieve beslissing: 
sluiting na het eerste kwartaal 2018. Als de verbouwing van de loketten aan de 
Coolsingel achter de rug is.

te druk?!
Want, zo zei hij: “Het is er zo druk en de wachttijden daardoor zo lang dat 
niet meer de service aan de burgers gegarandeerd kan worden waar zij recht 
op hebben.” Daar waren wij even stil van: een winkel die moet sluiten omdat 
hij zo populair is, dat hoor je niet elke dag. Maar voordat die sluiting daar is 
wilden wij toch wel even uitzoeken of het nu echt zo slecht gesteld is met die 
service. Op donderdag 8 februari vroegen wij via de website een afspraak aan 
voor verlenging rijbewijs. Onmiddellijk kwam er bericht: er stonden nog twee 
afspraaktijden open, één in de middag van 8 februari en één om half zes ’s 
avonds. Wij wreven onze ogen uit maar het stond er echt: op donderdag  8 
februari, diezelfde dag dus!
Om tien voor half zes fietste onze proefpersoon met papier en pasfoto naar 
de Stadswinkel en ging om drie minuten voor half zes op de wachtbank zitten. 
Om twee minuten voor half zes werd hij aan het loket geroepen, gaf daar de 

DE SERVICE WAAR JE RECHT OP HEBT
benodigdheden af, stapte op de fiets en was om vijf over half zes terug op het 
huisadres. Als dit niet de service is waar wij als burger recht op hebben, wat 
dan wel? Daar zullen we achter komen, straks, in de rij op de Coolsingel! 

altijd zo?  
Er zijn ook andere verhalen over de Stadswinkels: een jonge dochter die 
haar rijbewijs heeft gehaald moet drie weken wachten voordat ze aan de 
Argonautenweg een afspraak kan maken. Ze kan wél terecht in... Rozenburg. 
Vader begrijpt het en rijdt na het werk met dochter naar Rozenburg. Druk op 
de computer: u bent te laat, maakt u maar een nieuwe afspraak. Dochter 
teleurgesteld, vader aarzelt nog wat. Op één ander persoon is het pand namelijk 
verlaten. De bewaker komt helpen en zegt: 'wacht u maar even daar'. Ze willen 
net gaan zitten als de naam wordt opgeroepen. Dochter en vader blij. Het 
rijbewijs wordt een week later afgehaald in... Rozenburg. 

wat is uw ervaring? 
Deze meer dan zotte gang van zaken toont wel aan dat de gemeente Rotterdam 
het niet zo nauw neemt met de kerntaak die men heeft: het verlenen van 
diensten aan burgers. En daar gaat men nogal ver in. Met de op handen zijn 
sluiting van de Stadswinkel aan de Argonautenweg zijn we erg benieuwd naar 
uw ervaring met de producten van de gemeente Rotterdam. 
Wilt u ons uw ervaringen vertellen? 
Graag per e-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

Redactie
info@leven-in-schiebroek.nl
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Zowel van vorm als van manier van werken, afgestemd op het deel van het 
gebied waar we werken. We hebben alle vijf de belangenbehartiging van onze 
bewoners en ondernemers als doel.”
Twee van de dertien zetels in de huidige commissie zijn voor Bewoners!HiS, 
met daarin Jan Pierweijer van de bewonersorganisatie 110Morgen en Ton 
van Eijsden van sbo Leven in Schiebroek. “Wij zijn er natuurlijk ook voor de 
bewonersorganisaties van Terbregge, Kleiwegkwartier en Hillegersberg of liever 
gezegd: voor de mensen waarvoor zij opkomen. Daarom is de samenwerking 
ook na de verkiezingen van 2014 blijven bestaan. Er is maandelijks overleg 
tussen de vijf bewonersorganisaties over alle kwesties die er spelen in het 
gebied”.

op De kaart zetten
Dat overleg gaat niet over politiek, benadrukken de beide heren: ”Het gaat er 
om ons gebied zo goed mogelijk op de kaart te zetten bij de Coolsingel. Het 
eerste waar we ons na de vorige verkiezingen voor hebben ingespannen was 
aandacht zien te krijgen voor Schiebroek-Zuid, een gebied met heel specifieke 
problemen. Waar maatregelen voor nodig zijn die afwijken van wat nodig is voor 
de rest van het gebied. Maar die problemen zie je niet als je naar de cijfers voor 
het hele gebied kijkt. Het is ons gelukt die kwestie duidelijk in het gebiedsplan 
te krijgen – het gemeentelijk plan van aanpak voor een gebied waarvoor de 
commissie het concept schrijft – en de gemeente heeft de problematiek erkend 
en een begin gemaakt met maatregelen.
We hebben in de afgelopen jaren adviezen gestuurd naar De Coolsingel over 
grote en ogenschijnlijk kleine zaken. Groot in de zin van dat het zaken zijn 
die niet alleen Hillegersberg-Schiebroek aangingen, zoals de A13/16 en de 
uitbreiding van het vliegveld of de verkeersproblematiek Plaswijck. Ook voor 
kleine, maar voor het gebied wel belangrijke zaken, zoals het voorstel van de 

BEWONERSBELANGEN GAAN BOVEN POLITIEKE BELANGEN

Vier jaar geleden kwam er definitief een einde aan het bestel 
van deelgemeenten in Rotterdam en werden in plaats daarvan 
zogenaamde gebiedscommissies ingesteld. Menigeen begreep 
niet wat dat was, een gebiedscommissie en eigenlijk begrijpen een 
heleboel mensen het nog steeds niet. Want voor het oog veranderde 
er niets; wat vroeger deelgemeente heette, werd nu gebied genoemd, 
maar het bleef gewoon Hillegersberg-Schiebroek. Er zijn dan ook nog 
steeds mensen die niet weten dat de deelgemeente is opgeheven en 
die mensen zitten soms dichter op de politiek dan je zou denken…

De staD beslist
Dat is vreemd, want juist in politiek opzicht is er een groot verschil. De 
vroegere deelgemeente had een eigen bestuur dat ook daadwerkelijk 
zelfstandig bepaalde beslissingen voor het gebied mocht nemen, los van het 
gemeentebestuur. De gebiedscommissie mag dit niet. Beslissingen worden 
niet door de commissie genomen, maar door de stad. De commissie mag 
voor die beslissingen adviseren, meer niet. De stad beslist dus voor heel 
Rotterdam, maar gaat er wel van uit dat het centrale bestuur de verschillende 
wijken van de stad niet zo goed kent als de eigen inwoners. Daarom zijn de 
gebiedscommissies ingesteld als “ogen en oren van de stad”. Om aan de stad 
te melden wat er leeft in een bepaald gebied en te zeggen dat wat de stad 
van plan is naar de mening van de commissie wel of niet gunstig is voor het 
gebied. Dat mag de commissie zowel op verzoek van het stadsbestuur doen 
als ongevraagd, als naar de mening van de commissie de belangen van de 
bewoners daarmee gediend zijn. 

nieuwkomer
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er geen politieke partijen plaats 
zouden nemen in de gebiedscommissies, maar dat voorstel haalde het niet 
in de gemeenteraad waar de politiek nu eenmaal de dienst uitmaakt. En dus 
meldden zich in 2014 ook politieke partijen voor de gebiedscommissies.
Een nieuwkomer in de gebiedscommissie was het samenwerkingsverband van 
de vijf bewonersorganisaties in Schiebroek- en Hillegersberg, Bewoners!His. 
Zonder politieke achtergrond en binding, maar puur voor de behartiging 
van bewonersbelangen werden zij bij de verkiezingen de tweede (!) partij. 
En nu, vier jaar later en vele ervaringen rijker doen zij, als enige niet-
politieke partij, mee met de verkiezingen voor de gebiedscommissie op 21 
maart 2018.  Voormannen Jan Pierweijer en Ton van Eijsden zijn inmiddels 
ervaren belangenbehartigers. Zij zijn de nummers een en twee van de lijst 
Bewoners!His. De lijst kent elf namen. Drie ervan zijn mensen uit Schiebroek 
die zich al vele jaren met hart en ziel inzetten voor het woon-en leefklimaat in 
onze tuinstad. Ton van Eijsden (2), Ronald Klooster (5) en Marijke van Seventer 
(11) zijn toegewijd en raden bewoners aan om op 21 maart 2018 te stemmen 
op Lijst 21 (Bewoners!His).

belanGenbehartiGinG is wat telt
Belangenbehartiging van bewoners, daar gaat het nu om en niet om politieke 
afwegingen. “Partijpolitiek is iets waar we ons niet mee bezig houden”, zeggen 
Ton van Eijsden en Jan Pierweijer. Beiden zijn lid van de commissie namens 
Bewoners!HiS, het samenwerkingsverband van de vijf bewonersorganisaties 
die in Hillegersberg-Schiebroek actief zijn. “Vier jaar geleden zijn we die 
samenwerking aangegaan, omdat gezamenlijk optreden ons de beste weg leek 
om de bewoners van dienst te zijn. Onze organisaties zijn heel verschillend. 

Redactie
info@leven-in-schiebroek.nl

Ton van Eijsden (2)
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RET tot routewijziging van lijn 35 en de vermindering van het aantal haltes van 
lijn 25 hebben wij ons ingezet."

"Niet altijd met 100% succes", geven de heren toe. "Maar dan konden we 
toch altijd nog het effect verzachten. Voor zaken als de uitbreidingsplannen 
van Rotterdam The Hague Airport organiseerden we als bewonersorganisaties 
wijkavonden waar bewoners hun mening konden geven. Die mening gaven 
we vervolgens door aan de commissie en die schreef dan het advies aan de 
gemeente, gebaseerd op die mening. Dat is een goed voorbeeld van 'ogen en 
oren zijn'. Daarnaast hebben we een aantal ongevraagde adviezen gegeven 
over bijvoorbeeld onveilige verkeerssituaties. Zo hebben we nog net op de 
valreep voor de verkiezingen bereikt dat de rotonde Jasonweg/Argonautenweg/
Abeelweg wordt aangepakt. Er komt een vrijliggend fietspad. Goed voor 
de scholieren! En dat zal zeker ook uitstraling hebben naar het kruispunt 
Adrianalaan/Ringdijk."

moeizame Discussies Door partijpolitiek 
Waren er in die vier jaar ook zaken waar Bewoners!HiS minder tevreden over 
was? “Helaas wel", geven Ton en Jan volmondig toe. "Zo soepel als het overleg 
ging tussen de verschillende bewonersorganisaties, zo moeizaam was het soms 
in de commissie. Voornaamste oorzaak: partijpolitiek. Commissieleden die 
namens de politieke partijen gekozen waren, hadden niet altijd door dat het 
in de commissie niet ging om politiek bedrijven, de partijlijn opleggen of het 
gebied besturen. Met besturen heeft de commissie immers niets te maken. En 
ook niet met wat het partijbestuur in de stad zegt. Dat kan misschien wel goed 
uitkomen in het politieke spel in de gemeenteraad, maar hier gaat het gewoon 
om de wensen en belangen van de burgers van Schiebroek en Hillegersberg. 
Dan luister je dus niet in de eerste plaats naar wat je partij zegt, maar wat 

BEWONERSBELANGEN GAAN BOVEN POLITIEKE BELANGEN

onze bewoners vinden. Dan is je politieke carrière niet het belangrijkste. De 
gemeente wilde oorspronkelijk niet voor niets dat er geen politieke partijen in 
de gebiedscommissies zouden zitten.
Dat je er als partij dus niet zoveel voordeel uit kunt halen zie je terug in 
de kieslijsten voor dit jaar: er zijn maar heel weinig kandidaten voor de 
gebiedscommissies vanuit de politieke partijen. Soms maar drie per partij. En 
die kandidaten staan maar al te vaak ook op de lijst voor de gemeenteraad 
Vinden wij niet echt een statement dat je gaat voor het gebied."

Discussies 
En hoe staat het met de lijst van Bewoners His?
”Er zijn vijf bewonersorganisatie die ieder tenminste één kandidaat op de lijst 
hebben gezet. Maar het enthousiasme is zo groot dat er wel elf kandidaten 
zijn. De eerste vijf plaatsen zijn voor telkens een andere bewonersorganisatie. 
Dat leek ons eerlijk. Op onze flyer staat voorop in alle vijf wijken dezelfde tekst, 
maar achterop staan per verspreidingsgebied de namen van de kandidaten 
van de bewonersorganisatie daar en een aantal specifieke wensen voor die 
wijk. Dat geeft een goed beeld waar de eigen bewonersorganisatie en de 
gezamenlijke bewonersorganisaties voor staan. En natuurlijk blijven we ook na 
de verkiezingen voor die belangen opkomen. Of onze eigen bewonersorganisatie 
nu een zetel heeft gekregen of dat die naar een ander is gegaan. Je moet wel 
over je eigen schaduw heen kunnen stappen.
We hopen op een mooi aantal zetels. Niet omdat we de baas willen zijn. 
Maar om door te gaan met wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben: de 
belangen van de bewoners van Schiebroek en Hillegersberg zo goed mogelijk 
behartigen. Zodat we in een prettige leefbare omgeving blijven wonen met oog 
voor elkaar en voor ons gebied."

Ronald Klooster (5) Marijke van Seventer (11)
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proef onze 
mooie 

huiswijn 
tarani

€ 5,95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50!

- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, 
telefoon 418 87 27

Verhuur van o.a.:
tafels    stoelen    glaswerk  
serviesgoed    bestek etc.

maakt uw party compleet!

Dotterbloemstraat 19  Fax.010 - 422 65 99    

3053 JV Rotterdam  info@boboverhuur.nl   

Tel. 010 - 422 29 13  www.boboverhuur.nl 
   

JUWELIER Y. COMMEREN

VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!

Ook voor uw reparaties zoals: goud, 

zilver, horloges en klokken, vakkundig 

gerepareerd met garantie. Rijgen en 

knopen, taxaties... Kortom, daarvoor 

bent u bij ons aan het juiste adres!
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Zin in koffie met iets lekkers, lunch, ontbijt, cultuur, theater, dans of muziek? Dat 
doe je bij De Buurvrouw in de Castagnet. Maar er is zoveel meer, want naast het 
theater en het eetcafé worden er verschillende ruimtes verhuurd aan mensen uit 
de buurt die van alles organiseren. Zo wordt er aan yoga gedaan, kun je dansen, 
schilderen, bridgen, toneel spelen of meedoen met een van de vele andere 
activiteiten die worden georganiseerd. Heb je zelf een idee, dan kun je altijd een 
ruimte huren en je eigen initiatief opzetten.

de beleving
Het idee achter de Buurvrouw is beleven. Want of je nu even iets komt drinken, 
een voorstelling bezoekt, er als kind bent in de BSO, of je doet mee met een 
activiteit, de Buurvrouw wil dat je met een mooie herinnering weer vertrekt. En 
die beleving wordt mogelijk gemaakt in een omgeving die helemaal opnieuw 
is vormgegeven. Iedere ruimte (los van het theater) is grondig onder handen 
genomen. De horeca heeft een verantwoord en, voor zover mogelijk, lokaal 
assortiment. En dan is er nog de mogelijkheid om eten en drinken mee te 
nemen naar huis, kun je jouw was laten doen en ben je zeven dagen per week 
welkom vanaf 8:30 uur.

BELEVEN DOE JE BIJ DE BUURVROUW

culturele programmering 
Inmiddels hebben we een fantastische start gemaakt met Scapino Ballet 
Rotterdam. Een volle zaal, enthousiast publiek en enthousiaste dansers. 
De programmering van ons theater krijgt steeds meer vorm en is te volgen op 
de website en via sociale media. Kaartjes koop je online of aan de bar. 
Maar let op: het programma in het theater moet een afspiegeling zijn van 
wat bewoners in Schiebroek en Hillegersberg graag willen zien. Om dat zo 
goed mogelijk te doen is er ook binnenkort een klankbord-avond waar samen 
bekeken wordt wat er geprogrammeerd wordt. Want de Buurvrouw is er voor de 
wijk, met de wijk en door de wijk.

Wil je meer weten over wat er te doen is ga dan naar 

www.debuurvrouwrotterdam.nl 
En... volg ons op Facebook!
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 48)

De verhalen van (oud)Schiebroekenaren zwerven door internet over 
de hele wereld. Soms komt er een reactie binnen uit een ver land, 
Australië of Indonesië, maar deze keer kwam er een reactie binnen 
uit 's Gravendeel. Van buurtagent Huisman. Toen ik binnenstapte 
voor het interview herkende ik hem meteen. Regelmatig was ik hem 
tegengekomen bij vergaderingen van de wijkraad (de voorloper van de 
deelgemeente), waar ik werkte. Een lange, rijzige man wiens vriendelijk 
gezicht mij bijbleef. Inmiddels heeft de heer Huisman de gezegende 
leeftijd van 92 jaar bereikt. Zo'n tien jaar geleden verhuisden zijn 
vrouw en hij uit Schiebroek naar 's Gravendeel, waar twee van hun 
kinderen wonen en waar zij beiden vandaan komen. Hij deelt graag zijn 
herinneringen met u.

"In september 1925 werd ik geboren in 's Gravendeel, mijn vader had er een 
klompenfabriekje. Vaak hielp ik mijn vader in de fabriek; ik stond er de hele dag 
te draaien. In 1950 moest ik verplicht naar Indië. Daar heb ik twee en een half 
jaar gezeten en toen ik in 1950 terugkwam had vader de machines verkocht en 
was gaan grossieren. Dat betekende dat ik een ander vak moest kiezen. Daarop 
heb ik gesolliciteerd bij de politie in Rotterdam. Eerst kwam ik te werken op het 
bureau aan de Bergsingel en later werd ik overgeplaatst naar bureau Straatweg. 
Ongeveer tegenover Lommerrijk. Eerst als agent en later als buurtagent in 
Schiebroek en het Kleiwegkwartier. 
Mijn vrouw en ik trouwden op 5 mei 1953. Zij woonde bij mijn ouders 
in in 's Gravendeel en ik was in de kost bij de familie Krijgsman aan de 
Essenburgstraat. Mevrouw Krijgsman was vroedvrouw, dus toen onze dochter 
zich aandiende kwam mijn vrouw vanuit 's Gravendeel voor een paar weken 
naar de Essenburgstraaat. Daarna heeft ze met onze dochter nog een jaar 
lang bij mijn moeder ingewoond op 's Gravendeel. Eindelijk konden we een 
flat betrekken in de Strobloemstraat; wat waren we daar blij mee. Stel je eens 
voor: om ons heen was alleen maar weiland en slootjes, tot aan Plaswijck toe. 
De koeien liepen voor de deur. Ik herinner me nog goed dat ik voor het raam 
stond te kijken en er een klein jongetje in de sloot terechtkwam. Ik ben er naar 
toe gerend en heb hem eruit getrokken. Naar ik meen woonde het kind aan de 
Adrianalaan." 

buurtagent
"In 1965 zijn we verhuisd naar de Meidoornsingel. Er waren inmiddels drie 
kinderen geboren en het huis werd te klein. Buurtagenten werkten altijd vanuit 
huis. Je moest dus de beschikking hebben over een extra kamer met een 
bureau en een telefoon. 
Bij woningbouwcorporatie PWS heb ik een verzoek voor een grotere woning 
ingediend en dat werd gehonoreerd. We hebben er altijd met veel plezier 
gewoond. Op het politiebureau Ringdijk viel ik wel eens een keertje in. De 
bureaus Straatweg en Ringdijk vielen onder inspecteur Ligtvoet. Hij was een 
broer van de eigenaar van de lampenwinkel aan de Kerstroostraat. Piet Ligtvoet 
werd later commissaris.Mijn naaste collega's waren Joop Wagenaar (wijkagent 
in Hillegersberg), Goof van der Pijl en Steef van Gelder. Steef diende in 
Terbregge, Goof was geen wijkagent." 

jeugdnatuurclub
"Naast mijn werk als politieagent was ik ook secretaris van de Jeugdnatuurclub 
in Schiebroek. We organiseerden allerlei uitstapjes en excursies, soms in 
de buurt en soms trokken we er met een bus op uit. Mijn taak was om alle 
scholen aan te schrijven; meestal gingen er ongeveer twintig kinderen mee. 
De heer Bosman, die bij de Plantsoenendienst van de gemeente werkte, stond 
ons met raad en daad terzijde en legde aan de kinderen uit wat er zoal te 
zien was. Jarenlang heb ik dat gedaan en ik heb er zelf erg veel plezier aan 
beleefd.Er was trouwens nog iemand nauw betrokken bij de activiteiten van de 
Jeugdnatuurclub, maar zijn naam schiet me even niet te binnen. Wellicht weet 
een van de lezers dat."

criminaliteit
Op de vraag hoe het in die tijd gesteld was met de criminaliteit in Schiebroek, Strobloemstraat anno 1953

De heer Huisman (1925)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 48)

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin. 
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikke-
ling. Een ‘must have’ in uw boekenkast, een mooi geschenk 
voor een verjaardag. Bent u Schiebroekenaar of kent u 
iemand die ooit in Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds 
met liefde over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!

Chris Mast: “Schiebroek doet mee is een encyclopedie van 
Schiebroek, een boek van gewicht”

Geschiedenis van Schiebroek

VerkrijGbaar bij: 
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124
Bestellen per email kan ook:
info@big-mama.nl

lacht de heer Huisman. "De criminaliteit was te verwaarlozen. Er waren hier en 
daar wat indicentjes, maar dat waren toch voornamelijk ondeugende kinderen. 
Dan bezocht ik die adressen om te bemiddelen. Maar wat me bij is gebleven is 
de armoede in die tijd, daar heb ik heel wat van gezien.
Met oud en nieuw had ik regelmatig dienst, maar ook dan was het redelijk 
rustig. Met enig regelmaat zat ik wel 's nachts achter stropers aan, vooral in 
het gebied rond de Wildersekade waren stropers actief. Mijn collega en ik 
verstopten ons dan in de bocht van het Zwarte Paadje.
Schiebroek was in de jaren 50 kinderrijk en er werd van alles georganiseerd 
door de Schiebroekse Gemeenschap. Vakantieactiviteiten en filmmiddagen in 
de Brandaris aan de Meidoornsingel, Koninginnedag op het Rododendronplein. 

Strobloemstraat met op achergrond bouw Wilgenstamschooll (1956) Jeugdnatuurclub in 1963

Met nu en dan een optocht en die moest ik dan begeleiden. Zelf deed ik wel 
eens mee met de behendigheidsspelletjes; de kinderen vonden dat leuk."
 
"Met mijn 60ste ben ik vervroegd uitgetreden. Mijn beide heupen waren totaal 
versleten door het werk dat ik bij de klompenfabriek van vader had gedaan. 
Tot 2005 hebben mijn vrouw en ik met veel plezier in Schiebroek gewoond." 

reageren?
Wilt u reageren op dit verhaal? Bel of stuur dan een briefje of een e-mail naar: 
redactie Leven in Schiebroek, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam. Telefoon: 
06-153 73109. E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl 
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ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKKING

S c h u i f d e u r k a s t e n  o p  m a a t  g e m a a k t !
       - 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
        - Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
        - In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
 * BINNENZONWERING  * VERF EN BEHANG
 * VOUW/PLISSE- en   * JALOEZIËEN (OP MAAT) 
    ROLGORDIJNEN (OP MAAT)  * LAMELLEN (OP MAAT)

Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!

Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

VROUW RIBES 
en de culturele 
upgrading 

Afgelopen week sprak ik mijn vrienden van de gemeentewerf. "Wat zitten jullie 
hier toch mooi", zei ik, kijkend naar het slootje achter het kantoor. "Ik zie zelfs 
ijsvogeltjes vliegen." "Ja, heel mooi", klonk het spijtig, "maar ik weet niet of we 
er nog lang van kunnen genieten: dit hele gebied gaat op de schop, inclusief 
het milieupark. Dat schijnt nu tegenover de Skaeve Huse te komen.”
“Dat kun je niet menen”, zei ik. "Die mensen hebben toch juist behoefte aan 
een prikkelarme omgeving?” 
“Ja, wij begrijpen het ook niet. Het is in alle opzichten geen voorbeeld van 
consistent beleid. Ik bedoel maar, vroeger hadden we een vuilnisbelt naast het 
woonwagenkamp. Nu een milieupark naast de migrantenpopulatie, kwestie van 
culturele upgrading zogezeid. Maar wat moet zoiets naast de Skaeve Huse?”

Ik dacht eens diep na. Zo’n woonwagenkamp, heeft de Unesco dat niet tot  
Nederlands cultureel erfgoed verklaard? Natuurlijk dat is het!: 
Onze wethouder, altijd bezig met publiciteit voor “zijn” project Skaeve Huse, 
hoopt nu kennelijk op een nieuwe promotiemiddel: als het meezit worden 
de vriendelijke groene containerblokjes straks ook ge-upgradet. Tot cultureel, 
specifiek Nederlands cultureel erfgoed zelfs. Daar wil je wel zo’n prikkelpark 
voor verplaatsen. Toch een consistent beleid.

21 REDENEN OM OP 21 MAART TE KIEZEN 

VOOR LIJST 21 - Bewoners!HiS

1.   Vóór, dóór en mét bewoners en ondernemers.

2.   Géén partijpolitieke of dubbele agenda’s.

3.   Géén achterkamertjes.

4.   Géen geheime coalitieafspraken.

5.   Géén kiezersbedrog. 

6.   Géén loze beloftes.

7.   Belangenbehartiging i.p.v. vertegenwoordiging.

8.   Bekendheid in elk deel van het gebied.

9.   Ervaring in de gebiedscommissie.

10. Ervaring met bewonersparticipatie en

      belangenbehartiging.

11. Beschikking over lokale netwerken.

12. Benaderbaar en bereikbaar. 

13. Persoonlijke contacten.

14. Kundig, opbouwend én kritisch.

15. Communicatie én terugkoppeling via de wijkkranten

      en social media.

16. Vanuit omgeving aandacht voor lokale

      ontwikkelingen.

17. Ook aandacht voor kleine problemen. 

18. Transparantie en openheid.  

19. Betrouwbaar.  

20. Verbindend en krachtig.

21. Elf enthousiaste kandidaten.

even een frisse neus 
halen? Wij zoeken 
bezorgers voor diT blad!
De redactie van dit blad is dringend op zoek 
naar nieuwe bezorgers. Voor het bezorgen (zes 
keer per jaar) ontvangt u een vergoeding. Hebt 
u interesse, bel dan 06-15373109 of stuur een 
e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl
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DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. Samenwerkende 
Bewonersorganisaties Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller 
en Margot Leeninga 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 
19 april 2018. U kunt uw kopij vóór 19
maart 2018 inleveren bij: Leven in 
Schiebroek, Hamakerstraat 77, 3052 JA 
Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28 
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam.
Tel. 06-15373109. 
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

CSI SCHIEBROEK

sbo Leven in Schiebroek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

LIDORGANISATIES: 
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst 
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

WEES WAAKS!
Dat is de titel van een flyer van de politie, speciaal bedoeld voor iedereen 
die dagelijks zijn of haar hond uitlaat in de wijk. De hondenbezitter wordt 
opgeroepen in zijn eigen woonomgeving extra alert te zijn op verdachte situaties. 
Doel: een inbraak voorkomen en natuurlijk de inbreker te pakken. 

wat zijn dan verdachte situaties?
U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen 
naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een 
rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een 
schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt.
Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer 
te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen.

hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd 
bezig zijn, maar het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn. 
U kunt het beste letten op het gedrag van personen die in uw buurt lopen. U 
weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende 

mensen langslopen. Welke routes normaal gesproken gereden en
gefietst worden. Plekken waar het logisch is om stil te staan of waar je juist 
doorloopt. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit 
is. Bel dan meteen de politie op 112.

wat is verdacht gedrag?
Inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een 
huis, schatten in hoe ze gemakkelijk binnen kunnen komen en bekijken van 
buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze 
in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze 
speurend rond, vaak meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar 
binnen, bellen aan, voelen aan deuren of ramen, lopen om huizen heen en 
verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat 
het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit 
te voeren?

wat kunt u zelf doen?
Ziet u een verdacht persoon, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt 
of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een 
inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt voelt. 
Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft door wat en wie u ziet en de politie kan 
dan dankzij uw melding misschien een inbraak voorkomen. Twijfel dus niet en 
bel de politie.

112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. 
En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. U 
hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht aan komt. 
Degene die de 112-melding aanneemt vraagt u eerst wat er aan de hand is. Hij 
of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten 
te sturen. 80% van de woninginbraken lost de politie op dankzij oplettendheid 
van buren.
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Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf  E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam 
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en 
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele 
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om 
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22

www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl 

HEMA    DELI  MARKT


