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LANDELIJKE ACTIEDAG LUCHTVAART OP 23 JUNI 2018
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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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WIJKAVOND OP 19 JUNI 2018 (BIJ DE BUURVROUW)

IN DIT BLAD o.a.

De dit jaar nieuw gekozen gebiedscommissie heeft onder meer als 
opgave om een nieuw gebiedsplan voor Schiebroek op te stellen. 
Alhoewel, dat Gebiedsplan wordt nu weer Wijkagenda genoemd, maar 
dat is zoiets als oude wijn in nieuwe zakken. In die Wijkagenda worden 
een aantal doelen (maximaal vijf) benoemd die de ambities van de 
gebiedscommissie voor de komende vier jaar omvatten. Dat noemen 
we ER-doelen, omdat deze doelen in principe op de letters ER eindigen 
(zoals meER, mooiER, betER, schonER, veiligER, etc). 

Wat en hoe?
Leuk gevonden natuurlijk, maar het gaat uiteraard vooral om de inhoud.  De 
vijf ER-doelen zijn deels ambtelijk voorbereid op basis van de ontwikkelingen 
vanuit het verleden, verkregen informatie van stakeholders (zoals de corporaties 
en welzijnsorganisaties) en andere betrokkenen, maar moeten door de 
gebiedscommissie worden vastgesteld. Nu zijn deze doelen, welke het ook 
precies gaan worden, op zich tamelijk abstract en daar zal dan ook nog verder 
vorm en inhoud aan moeten worden gegeven. Dus naast de Wat-vraag is het 
vooral de Hoe-vraag waar invulling aan moet worden gegeven. 

u Weet het!
Daarvoor vinden we uw inbreng als wijkbewoner belangrijk. U weet als bewoner 
of ondernemer als geen ander wat er in uw buurt speelt en waar u tegen 
aanloopt en met welke problemen u wordt geconfronteerd. En hopelijk heeft u 
ook zelf ideeën of suggesties om aan dat soort zaken aandacht te schenken of 
misschien zelfs hoe die problemen opgelost kunnen worden.  
De Wijkagenda met de ingevulde doelstellingen gaat vervolgens naar 
het College van B&W en de gemeenteraad, die later dit jaar in de 
begrotingsbehandelingen gaan bepalen hoeveel geld er voor de uitvoering van 
de agenda beschikbaar wordt gesteld. De uitwerking van die doelstellingen én 
de beschikbare financiën zijn vervolgens weer belangrijk voor de ambtelijke 
clusters (lees gemeentelijke diensten) die op basis daarvan jaarplannen 
moeten maken om er feitelijk uitvoering aan te kunnen geven.

Hoewel de ER-doelen bij het ter perse gaan van LiS-magazine nog niet definitief 
waren vastgesteld (dat gebeurt in de commissievergadering van 12 juni) is er 
wel een aantal suggesties gedaan. 

DENK EN PRAAT MEE OVER UW WIJK

suGGesties
• Meer aandacht voor het (leef)milieu en een gezonde(re) woonomgeving;
• Een schonere, helere en veiliger buitenruimte;
• Verbeteren van de woomomgeving; 
• Vitalere wijkeconomie (winkelgebieden/weekmarkt);
• (Nog) meer focus op de situatie in Schiebroek-Zuid. 

WijkavonD op 19 juni
Denk en praat vooral daarom mee. Dat kan tijdens een door Leven in 
Schiebroek in nauwe samenwerking met de Gebiedscommisie georganiseerde 
wijkavond. Die vindt plaats op dinsdag 19 juni 2018 om 20.00  uur in De 
Buurvrouw (voorheen Castagnet) aan de Kastanjesingel/Larikslaan. Daar zal 
niet alleen uitleg worden gegeven over de Wijkagenda en de ER-doelen, maar 
er wordt ook de mogelijkheid geboden om vragen te stellen aan ambtenaren en 
commissieleden én vooral om mee te praten over de concrete invulling van die 
doelstellingen. Bewonersparticipatie is voor ons als bewonersorganisatie, maar 
ook voor de gebiedscommissie, onmisbaar om die Wijkagenda op een goede 
wijze te vullen. Geen ambities betekent geen geld en er is zonder meer nog 
heel veel te doen om van Schiebroek een fijne tuinstad  te maken en vooral te 
houden.   

er speelt meer...
Behalve de Wijkagenda speelt er veel meer aan ontwikkelingen en 
denkrichtingen in Schiebroek. Zo zijn de woningcorporaties Havensteder en 
Vestia bezig met het ontwikkelen van een herijkte Woonvisie voor Schiebroek-
Zuid. Het door de crisis ‘gesneuvelde’ Masterplan 2007 voor Schiebroek 
is definitief in de prullenbak verdwenen en zal worden vervangen door een 
Gebiedsvisie 2030. 
In tegenstelling tot de Wijkagenda, die betrekking heeft op de korte en 
middellange termijn (2018-2022), geeft deze Gebiedsvisie 2030 een leidraad 
voor de ontwikkelingen op langere termijn. 
In deze visie zullen met name de fysieke aspecten aan de orde komen. Wat 
te doen met de huidige woningvoorraad en de (her)ontwikkeling van de 
wijk? Vragen en zaken als wijkverdichting of juist behoud van de bestaande 
stempelstructuur? Grootschalige of juist kleinschalige sloop en nieuwbouw of 
alleen woningverbetering en inspelen op duurzaamheid? Dat zijn zaken waarop 
nu nog niet kan worden geanticipeerd, maar die op termijn zeker aan de orde 
zullen komen en waarvoor ook dan bewonersparticipatie gewenst zal zijn.  

Daarom een oproep aan alle geinteresseerde en/of betrokken bewoners en 
ondernemers van Schiebroek: 

KOM NAAR DE WIJKAVOND!
. Denk mee over de invulling van de doelen voor de
  komende vier jaar.
. Zorg dat u mee praat in plaats van dat men over u
  praat en over u beslist. 
. Laat uw stem en uw mening horen! 

Dinsdag 19 juni 2018, aanvang 20.00 uur
Locatie: grote zaal van De Buurvrouw, Kastanjesingel/

Larikslaan. Toegang gratis; de koffie staat klaar.
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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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Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Al sinds de jaren negentig worden er voor Schiebroek plannen bedacht 
die te maken hebben met nieuwe huizen, vernieuwde straten en zelfs 
een nieuwe weg, de A16 Rotterdam. Na de eerste nieuwbouw- de 
huizen tussen Ganzerikplein en Meidoornsingel – leek het even rustig 
te zijn. Maar daarna wilde de deelgemeente plannen ontwikkelen voor 
de winkelstraten in Schiebroek en werd er zelfs een plan gemaakt voor 
een herontwikkeling van Schiebroek Zuid: het Masterplan. 
Omdat al die plannen ongetwijfeld grote gevolgen zouden hebben voor 
Schiebroek en niet alle kennis over dit soort zaken direct voorradig 
was richtte LiS in 2006 een speciale lidorganisatie op: de werkgroep 
Planologie Schiebroek en omgeving.

Zoals de naam al aangeeft houdt die werkgroep zich bezig met Planologie, 
oftewel alles wat er in en om Schiebroek zoal gebouwd en ontwikkeld wordt. 
Bestemmingsplannen, bouwplannen, wegenaanleg, woningen, winkels, 
openbaar groen of vliegveldplannen, stuk voor stuk zaken die van invloed zijn op 
de vraag of het in Schiebroek wel of niet fijn wonen is. Doel van de werkgroep: 
dat het antwoord op die vraag van fijn wonen positief is en blijft. In 2008 werd 
Plano een officiële vereniging met de doelstelling: het beïnvloeden van de 
ruimtelijke ontwikkeling in en om Schiebroek teneinde een zo optimaal mogelijk 
woon- en leefklimaat voor inwoners van Schiebroek te bereiken.
Een hele mond vol. En iets waar je heel veel mee bezig kunt zijn. Geen wonder 
dus dat de werkgroep in mei haar 100e reguliere vergadering vierde. Regulier, 
dus bijzondere bijeenkomsten met bestuurders, ambtenaren, deskundigen, 
actiegroepen en hoe het nog meer mag heten niet meegeteld. Dat wordt anders 
wel een hoop telwerk. Maar al tellend naar die 100e kwam de groep er ook nog 
eens achter dat “Plano” in juli twaalf en een half jaar bestaat. Toch een reden 
om even stil te staan bij wat er in die tijd zoal gepasseerd is en welke rol de 
werkgroep daarin gespeeld heeft.

toekomstGericht
Dat stilstaan en achterom kijken is eigenlijk tegen de gewoonte van de groep 
in: Planologie houdt zich per definitie met de toekomst bezig. Maar het was wel 
leerzaam om na te gaan hoe allerlei ideeën gespeeld hebben in Schiebroek 
en wel of niet gerealiseerd zijn. En vooral, waarom ze wel/niet of anders 
gerealiseerd zijn. 
Al in 2006 waren er plannen voor twee Randstadrailstations. De 
corporaties PWS, Com.Wonen en Vestia hadden ambitieuze plannen voor 
projectontwikkeling en de deelgemeente was bezig met het ontwikkelen van 
plannen voor een zorgzone op de Peppelweg. In 2007 kwam daar van de 
kant van de deelgemeente nog een plan voor sloop en nieuwbouw bij voor 
Schiebroek-Zuid, het zogenaamde masterplan. In 2008 kwam er een plan 
voor herstructurering van de Peppelweg met daaraan gekoppeld de zorgzone. 
Alsof dat niet genoeg was bleek ook van rijkswege naar Schiebroek te worden 
gekeken: de eerste plannen voor de A13/16 werden gepresenteerd.

haken en oGen
Over al deze zaken is door de werkgroep gesproken met de betrokken instanties 
en voor een deel wordt dat nog steeds, al veranderde in de loop der tijden 
wel eens het plan of de instantie waarmee gesproken werd. Zo fuseerden de 
corporaties PWS en Com.Wonen tot Havensteder en werd de deelgemeente 
opgeheven. De werkgroep is nu meer aangewezen op Stadsontwikkeling voor 
informatie en overleg. En dat maakt een verschil: een kleine direct betrokken 
deelgemeente om de hoek of een grote cluster die letterlijk en figuurlijk in een 
vrijwel ondoordringbaar pand troont.

KOPEREN JUBILEUM VOOR PLANO

Ook de plannen veranderden nogal eens, in de eerste plaats door de crisis, 
die heel veel activiteiten tijdelijk of zelfs voorgoed lamlegde. Dat leverde voor 
Schiebroek heel wat onafgebouwde projecten op zoals de parkeerkelder 
zonder opbouw naast de Parkflat en de “bomkrater” voor Albert Heijn. Gelukkig 
is die laatste inmiddels bebouwd, maar wel anders dan oorspronkelijk 
bedoeld. Die wijziging kwam niet alleen door de crisis  maar ook door wat 
wel “voortschrijdend inzicht” wordt genoemd. Want aan die plannen zaten 
vaak meer haken en ogen dan de ontwerper in eerste instantie voorzien had. 
Haken en ogen waar de werkgroep soms al direct in het begin op wees. Niet 
omdat de groep zoveel deskundiger zou zijn dan de planner, maar wel omdat 
de Planoclub de omgeving vaak veel beter kende dan de plannenmaker. En 
waar de groep deskundigheid miste – de meeste zijn geen beroepsPlanoloog 
– hielp de aanwezigheid van interesse en vooral gezond verstand krachtig 
mee. Op die manier konden sommige plannen meteen als onrealistisch 
afgeserveerd worden, dan wel voorzien van nuttige kanttekeningen. Iets waar de 
plannenmakers in toenemende mate gebruik van willen maken. Hieronder volgt 
een greep uit de zaken waar Plano zoal over geraadpleegd is. 

voorlopiG Werk GenoeG
Zo was er van het begin af aan een goede verstandhouding met Havensteder 
die graag de diverse wijkvisies (plannen voor een bepaalde termijn kwam 
bespreken en was er veelvuldig contact met Rijkswaterstaat over de A13/16. 
Over die A13/16 belegde LiS in samenwerking met Plano een wijkavond om 
de mening van de bewoners te peilen. Die werd vervolgens via zienswijzen en 
bezwaarschriften duidelijk overgebracht naar de Minister en Rijkswaterstaat.  
Maar helaas, net als alle andere bezwaarmakers, kreeg ook Plano geen 
voet aan de grond: de weg komt er, ondanks alle geuite bezwaren voor het 
Schiebroekse woon-en leefklimaat. Nu maar hopen dat in goed overleg met 
gemeente en Rijkswaterstaat de nieuwe rijksweg met oog voor dat klimaat kan 
worden ingepast. Daar is de werkgroep de eerstkomende jaren nog wel mee 
bezig.

herstructurerinG peppelWeG
Wat ook nog niet officieel is afgerond, is het overleg over de herstructurering 
Peppelweg. De deelgemeente had samen met een projectontwikkelaar in 2008 
een plan opgesteld waarbij de winkelzone beperkt werd tot het gedeelte tussen 
Meidoornsingel en Kastanjesingel en het gebied van de Peppelweg tot aan 
AH  bestemd werd tot zorgzone – een gebied met voorzieningen op zorggebied 
en (deels) aangepaste woningen. AH zelf zou moeten verhuizen naar de hoek 
Petuniahof, Ganzerikplein (moest wel  een heel woonblok voor verdwijnen) 
en ook de aan de Teldersweg gevestigde Lidl moest naar het Ganzerikplein 
verhuizen: naar waar het laatste oude woonblok van de Strobloemstraat staat. 

lees verder op pagina 7
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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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En in de andere winkels van het centrum moest flink verbouwd worden. 
Van het begin af aan heeft Plano zich tegen dit plan verzet: verhuizing van AH 
was niet in het belang van AH, die winkel zat en zit prima waar hij zit; verhuizing 
zou alleen lukken als je de weg van de oude naar de nieuwe winkelruimte 
voor AH met goud zou beleggen. Verhuizing van de Lidl zou betekenen dat 
Schiebroek-Zuid het voortaan zonder een goede supermarkt zou moeten doen 
en de concentratie van drie supermarkten kon niet anders betekenen dan dat 
er minstens één het hoofd niet meer boven water zou kunnen houden. En de 
winkeliers mochten misschien een verbouwing aan de winkel wel zien zitten, 
maar de meeste winkeliers zijn zelf geen eigenaar van hun pand. De Peppelweg 
kent vele pandeneigenaren en voor de meeste daarvan is investeren in een 
grote verbouwing zinloos. Ook de zorgzone was iets waar Schiebroek niet op 
zat te wachten. LiS hield een enquête onder de bewoners over de plannen 
en het overweldigend aantal reacties uit de wijk was unaniem: niet nodig, 
we zijn al voorzien. Toen er vervolgens ook nog zoiets als een economische 
crisis kwam die alles lamlegde werd Havensteder (eigenaar van de grond 
van de voorgenomen zorgzone) duidelijk dat die zorgzone er inderdaad maar 
niet moest komen. Men ging de boer op met plannen voor bouw van gunstig 
geprijsde koopwoningen en dat werd al gauw door een projectontwikkelaar 
opgepakt. Het resultaat: de nieuwe woningen om AH heen. AH zelf staat er nog 
steeds. En ook Lidl schijnt te mogen blijven zitten waar het zit en mag misschien 
zelfs uitbreiden. Toch is het plan voor herstructurering nooit officieel in de 
prullenmand gestopt. Maar of het ooit weer van de plank komt?  
De winkeliers zelf zijn inmiddels in samenwerking met de gemeente aan een 
opknapbeurt voor de winkelstraat begonnen. En dat lijkt heel wat zinniger.

vestiacrisis
En het masterplan voor Schiebroek-Zuid? De werkgroep heeft er heel wat studie 
en overleg met de (deel)gemeente aan besteed en niet te vergeten overleg 
met de woningcorporatie die de meeste woningen in bezit heeft waar wel 
wat mee mag gebeuren: Vestia. Dat was van het begin af aan een moeizaam 
contact. Vestia’s plannen waren op zijn zachtst gezegd niet al te sociaal voor 
bewoners en voor de deelgemeente. Van beiden wilde Vestia alleen maar geld 
zien, huur van de een, een sloopvergoeding van de ander. Van het ene moment 
op het andere liet Vestia zijn huurders weten dat hun flats gesloopt zouden 
worden, zonder dat er alternatieve huisvesting aangeboden werd, terwijl tegen 
de gemeente werd gezegd dat er een ferme vergoeding moest komen voor de 
te slopen flats: die hadden nog zo’n hoge boekwaarde. Dat laatste probleem 

heeft Vestia inmiddels verminderd door sinds die tijd niet of nauwelijks meer 
onderhoud aan de flats te plegen. Maar die flats staan er nog steeds:  de 
crisis heeft een zware tol van Vestia geëist, de kranten staan er nog bol van. 
Schiebroek heeft het geweten: Vestia liet het investeren in haar woningen 
achterwege, deed alleen de hoogstnodige reparaties, maar verhoogde wel ieder 
jaar de huren. Want schulden moeten worden afbetaald.

GebieDsvisie 2030
Voor Plano betekende de “Vestiacrisis” dat het contact met Vestia over 
de wijkplannen door Vestia verbroken werd. Ook de deelgemeente had 
deze ervaring. En nu de deelgemeente er niet meer is probeert de cluster 
Stadsontwikkeling dit contact te herstellen. Want Stadsontwikkeling moet 
een visie voor dit gebied opstellen, een plan voor ontwikkelingen tot 2030, 
de gebiedsvisie. En daarnaast ieder jaar plannen daaruit overleggen aan 
de gemeenteraad om geld te krijgen voor wat Stadsontwikkeling dat jaar 
hoopt te gaan doen. Voor die plannen raadpleegt Stadsontwikkeling de 
Gebiedscommissie, maar ook de werkgroep Planologie. Die heeft inmiddels een 
nota opgesteld en aan Stadsontwikkeling en de Gebiedscommissie toegestuurd. 
Een overzicht van de situatie in de wijk en wat zoal nodig is/gedaan kan 
worden. Niet een stuk dat zegt zo en zo moet het, maar een “denkstuk” een 
overzicht van reële mogelijkheden. Stadsontwikkeling was er blij mee. “Vestia 
heeft weer ambities en met dit stuk kunnen we ideeën ontwikkelen”, riep men 
daar blij. En met die ideeën kan Plano met de bewoners van het gebied dan 
weer aan de slag om te zien wat wenselijk zou zijn.”
Dat klinkt mooi. Het klinkt als iets waar de Planogroep voor staat, het 
bevorderen van het woon- en leefklimaat in Schiebroek voor en met bewoners. 
Per slot is Plano onderdeel van LiS, de bewonersorganisatie. Plano en LiS 
hadden dan ook al een visioen van wijkavonden om de plannen voor te leggen 
aan bewoners en die inspraak te geven. Maar of dat doorgaat? Onlangs 
berichtte Vestia in de krant dat het niet lukt om in 2021 er weer bovenop te 
zijn. En wie het stuk goed leest begrijpt dat Vestia vindt dat anderen het maar 
voor Vestia moeten opknappen, lees betalen. Dat klinkt niet ambitieus. Dat 
klinkt naar voortzetting van de huidige malaise. Maar Plano wil het niet erbij 
laten zitten: samen met Stadsontwikkeling moet er verbetering tot stand worden 
gebracht voor Schiebroek-Zuid. En al was dit twaalf en een half jaar geleden al 
aan de orde, Plano is niet van plan nog eens zo’n lange tijd te moeten wachten 
op actie! 

vervolg pagina 5: Koper voor Planologie

"MET KUNST EN VLIEGWERK"
De 26e editie van het Kunstfestival heeft het thema 'Met Kunst en Vliegwerk". Een treffend thema, waar 
heel wat voor uit de kast wordt gehaald. We gaan het festival 'updaten', dus reserveer de data vast in uw agenda. 
van 4 t/m 26 september: Kunst in de Etalage
zaterdag 8 september: Dag van het Kunstfestival en 
zondag 16 september: Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg.  

inschrijven 
Voor Kunst in de Etalage, de Kunstmarkt  en de Huiskamerroute 
kun je je via de website www.kunstfestival.nl inschrijven of 
middels een e-mail naar info@kunstfestival.nl. 

vliegeraars opgelet! 
Vind je het leuk om je eigen vlieger te maken? 
Bestel dan een voorbeeld bij info@kunstfestival.nl. 
Je kunt de vlieger helemaal oppimpen en er een mooie 
staart aan maken! De vliegers zijn de versiering op het Rododendronplein tijdens de Dag van het Kunstfestival op 8 september 2018.
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EEN HOGE VLUCHT...

Al vele malen is in dit blad gepubliceerd over RTHA oftewel Zestienhoven. Over 
het geluid en over het gemak, voor- en tegenstanders kwamen aan het woord. 
LiS mag zelfs een organisatie onder haar leden rekenen die zich met niets 
anders dan het vliegveld bezighoudt: de BTV, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast. 
Eind 2017 wijdde Lis een complete wijkavond aan Zestienhoven. De 
mening van de bewoners werd gevraagd over de mogelijkheid om het aantal 
vliegbewegingen uit te breiden. De uitkomst van die avond was duidelijk: het 
vliegveld mag wat de bewoners betreft blijven maar niet uitbreiden. En zeker 
niet met commerciële vluchten, hoe fijn het ook is om vanaf het vliegveld 
om de hoek op vakantie te gaan. Maar ook bij dat niet uitbreiden waren wat 
kanttekeningen te maken: Schiebroek zei unaniem nee tegen het plan om 
de trauma- en politiehelikopters (het zogenaamde maatschappelijk verkeer) 
uit te plaatsen en in de plaats van hun inderdaad denderend geluid meer 
commercieel vliegtuiggeluid toe te staan. Op papier verandert er dan niets. In 
het echt zou Schiebroek dan te maken krijgen met heel veel extra commerciële 
vluchten met de daarbij behorende geluidsoverlast. Overlast waarvan 
Schiebroek net had gezegd er geen begrip meer voor te hebben. Begrip voor 
het maatschappelijk verkeer is er wel: hoe vervelend het geluid ook is, al is het 
midden in de nacht, Schiebroek weet dat het om een noodzaak gaat, anders 
wordt er niet gevlogen. 

niet alleen geluidsoverlast

Wat op die avond nog niet zo uit de verf kwam maar op andere momenten werd 
beklemtoond, is dat Zestienhoven niet alleen geluidsoverlast geeft, maar dat er 
ook milieuoverlast is in de vorm van uitstoot van CO2 en (ultra)fijnstof.
Bewonersorganisaties LiS en InHillegersberg hadden inmiddels een plan 
gelanceerd om de burgers zelf metingen van deze stoffen te laten doen. Ze 
vroegen en kregen via een gebiedsinitiatief subsidie om apparatuur te plaatsen 
en een meetnet op te stellen. Inmiddels is dit initiatief ook door de andere 
bewonersorganisaties opgepakt en ook Overschie en Ommoord willen meedoen 
met de metingen. Iets dat aangeeft hoe belangrijk luchtkwaliteit gevonden wordt 
in onze stad!

luchtruim mutjevol

Maar niet alleen in onze stad is er trammelant. Schiphol heeft zelf ook 
uitbreidingsplannen en wil, waar het zelf geen ruimte meer heeft, vluchten 
uitbesteden naar andere vliegvelden. Zestienhoven heeft er op die manier al 
flink wat vakantievluchten bij gekregen. Schiphol (hoofd) eigenaar van vrijwel 
alle internationale luchthavens in het land)  wil Lelystad zelfs helemaal voor 
vakantievluchten gaan benutten. Als die plannen doorgaan worden dat straks 
heel veel extra vluchten. En dat terwijl officieel bekend is dat het luchtruim 
boven Nederland mutjevol zit. Dat is de reden voor Schiphol om, waar 
vliegtuigen dicht op elkaar zitten, de piloten van hun route te laten afwijken en 
ook lager te laten vliegen. In Schiebroek is dat inmiddels aan de orde van de 
dag: er wordt te veel en te vaak direct over de woonwijk gevlogen. Dat alles zorgt 
voor een stijgende overlast zowel wat geluid betreft als uitstoot van kwalijke 
stoffen. Stoffen die wij toch allemaal inademen.

kritisch
Dat én de toenemende mate van bezorgdheid over het milieu en de doelen die 
gehaald moeten worden in het kader van het Akkoord van Parijs,  heeft er voor 
gezorgd dat burgers anders, kritischer, naar de luchtvaart zijn gaan kijken. Is al 
dat vliegen wel nodig, kan het niet anders? Er werd gezocht naar alternatieven. 
Maar al snel bleek dat die alternatieven het af moeten leggen tegen vliegen 

Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Onderstaand leest u de reactie van de DCMR op de vraag van een van onze 
bewoners.

Naar aanleiding van uw vraag d.d. 23 mei jl. over “verkeer na 23.00 uur”, 
hierbij onze reactie.
Van 22 mei tot 23 mei heeft de Franse luchtverkeersleiding gestaakt.  
Hierdoor kampten alle vluchten (ook vanaf andere NL luchthavens) met 
grote vertragingen of annuleringen. Deze vertragingen hadden niet alleen 
invloed op de bestemmingen in Frankrijk zelf,  maar ook voor vluchten die 
over Frankrijk heen moesten vliegen. De gevolgen hiervan waren o.a. dat 
er twee vluchten die ruim voor 23.00 uur klaar stonden te vertrekken a.g.v. 
de staking geen toestemming voor vertrek kregen. De geplande vertrektijd 
was 19.00 uur respectievelijk 19.40 uur en ze konden pas vertrekken om 
23.24 uur respectievelijk 23.19 uur. Ook zijn er diverse toestellen later 
binnengekomen terwijl ze voor 23.00 uur waren gepland. Voor dit soort 
situaties is in het luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport 
een uitzondering opgenomen. De regels omtrent het nachtregime van de 
luchthaven kunt u hier nalezen: https://www.cro-rotterdam.nl/nachtverkeer. 
Via onze flighttracking website kunt u zelf een actueel verkeersbeeld 
bekijken, maar ook de vluchten tot twee maanden terug opnieuw afspelen. 
Tevens kunt u direct een melding maken door op het vliegtuig te klikken dat 
de overlast veroorzaakte.

WAT GEBEURT ER MET 
MIJN KLACHT?

omdat ze duurder zijn. Duurder omdat de luchtvaart zwaar gesubsidieerd wordt: 
vliegtuigbrandstof is onbelast, evenals een vliegticket. Dat ticket is toch al vaak 
onwaarschijnlijk goedkoop, feitelijk beneden kostprijs. Reden? Het vliegtuig 
moet vol.

krachten gebundeld

Inmiddels is er een beweging op gang gekomen. Er wordt niet meer individueel 
geprotesteerd. Omwonenden van zes Nederlandse vliegvelden hebben de 
krachten gebundeld om samen iets te doen tegen de ongewenste groei van 
de luchtvaart in ons land. De BTV is hierbij aangesloten. Het Landelijk Beraad 
Luchtvaart (LBBL) richtte zich namens omwonenden tot de politiek. Op 15 
mei debatteerde de Tweede Kamer over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 
Voorafgaand aan dit debat werd een petitie aangeboden.  Een petitie waarin 
gevraagd wordt dit soort voorrechten af te schaffen, alternatieven voor de 
luchtvaart te onderzoeken en voorrang te geven de bescherming van milieu, 
gezondheid en klimaat. 

een hoge vlucht

En wat men al haast niet meer durfde hopen, de Tweede Kamer toonde 
oprechte belangstelling. Jaar na jaar heeft de regering de burger in de kou laten 
staan en nauwelijks geluisterd: Schiphol en diens economisch belang gingen 
voor, maar nu begint de wind uit een andere hoek te draaien. Of dat komt 
omdat steeds meer naar buiten komt hoe Schiphol met cijfers en gegevens 
sjoemelt? Dat zal er best mee te maken hebben. Maar een toegenomen oog 
voor de gezondheids- en veiligheidsrisico’s is er zeker ook. Hoe dan ook,  de 
belangstelling voor de burger stijgt. Het lijkt er op dat, terwijl de vliegtuigen 
almaar lager moeten gaan vliegen voor het economisch belang, het belang van 
de burger een hoge vlucht kan gaan nemen. 
Wilt u ook een hoge vlucht nemen? Kom dan 23 juni naar de landelijke 
manifestatie en laat van u horen!



9www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2018

EEN HOGE VLUCHT...

NACHTREGIME VLIEGVELD
Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag operationeel. Tussen 23.00 
en 07.00 geldt echter wel een stringent nachtregime. In deze periode zijn 
een beperkt aantal categorieën vluchten toegestaan, Deze uitzonderingen 
zijn vastgelegd in een zogenoemd luchthavenbesluit (die op dit moment 
gevormd wordt door de omzettingsregeling). Alle vluchten tussen 23.00 en 
07.00 worden maandelijks aan de Inspectie Leefomgeving en Transport 
gerapporteerd welke controleert of de luchthaven en haar gebruikers zich 
aan de regels houden. 

De volgende vluchten zijn toegestaan tussen 23.00 uur en 07.00 uur (in 
volgorde van afnemend gebruik):

Vluchten ten behoeve van reddingsactie en hulpverlening.
Onder deze categorie valt met name de traumahelikopter die op RTHA 
gestationeerd is. Ook andere hulpverleningsvluchten (bv. bij (scheeps)
ongelukken of aardbevingen (in het buitenland) kunnen onder deze regel 
worden uitgevoerd (gebeurd zelden)

Zakenvluchten met kleine stillere vliegtuigen ingericht voor maximaal 19 
stoelen.

Vertraagde landende vluchten die gepland zijn voor 23.00 mogen tot 
1.00 uur op RTHA landen.

Medisch spoedeisend verkeer, hierbij gaat het met name om vluchten ten 
behoeve van orgaantransplantatie.

Positievluchten na 06.00 uur. Dit betreft lege vliegtuigen die naar RTHA 
komen om aansluitend een vlucht met passagiers vanaf RTHA te gaan 
uitvoeren,

Vluchten ten behoeve van politie of kustwachttaken.

Overheidsvluchten waaronder militaire vliegtuigen en vluchten met of ten 
behoeve van regeringsleiders (zowel Nederlandse als buitenlandse)

Vertraagde vertrekkende vluchten die gepland zijn voor 23.00 uur mogen 
onder bepaalde omstandigheden vertrekken tot 24.00 uur.

Uitwijkende vluchten. Dit zijn vluchten die onderweg zijn naar een 
luchthaven maar daar vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden of 
staking niet kunnen landen en luchtvaartuigen in nood (gebeurt zelden).

Op 23 juni gaan we in Rotterdam en vijf andere steden tegelijk 
de straat op. We roepen de overheid op om de alsmaar 
groeiende luchtvaart te stoppen en te investeren in alternatieven.

wat gaan we doen?
We verzamelen om 13.00 op het Kruisplein (tegenover Centraal 
Station). Die vliegtuigen boven ons hoofd is geen feestje, maar 
toch gaan we er deze dag een feestje van maken. We openen met 
opwarmmuziek en een openingsspeech van Richard Abbenhuis 
(van BTV en LBBL). Doorlopend kun je de luchtvaartpetitie 
tekenen om de actie te steunen, langs de wensmuur lopen en 
komt de Razende Reporter bij je langs. Daarna gaan we samen 
een rood sein vormen dat zelfs vanuit het vliegtuig gezien kan 
worden! Uiteraard zijn er ook speeches vanuit belangengroepen, 
politici (zowel links als rechts) en de milieubeweging. 
Sprekersaankondigingen volgen snel.
Meld je aan op de homepage https://www.luchtvaartnieuws.nl/
tags/lbbl om op de hoogte te blijven.

waarom?
We kunnen niet langer onze ogen en oren sluiten voor 
de eindeloze groei van de luchtvaart. Steeds meer 
Nederlanders maken zich net als jij terecht zorgen om het 
veranderende klimaat, de toenemende overlast en de bizarre 
uitzonderingspositie van de luchtvaart.
Het ouderwetse overheidsbeleid leidt tot steeds meer vluchten, 
grotere vliegvelden en onmogelijk lage ticketprijzen. Maar groei 
van de luchtvaart gaat niet samen met een groene, veilige 
toekomst. We willen betaalbaar en snel op een duurzame en 
klimaatvriendelijke manier kunnen reizen.

wat willen we?
De groei van de luchtvaart moet stoppen. Ten opzichte van het 
klimaat en de omwonenden kunnen we niet langer stil zijn en 
toestaan dat luchthavens als rupsjes-nooit-genoeg maar blijven 
groeien. Wij roepen de overheid op in te grijpen en te investeren 
in alternatieven. Stop de oneerlijke concurrentiepositie van de 
luchtvaart tov de trein en bus. Hef belasting op vliegtickets en 
kerosine!

23 JUNI 2018:

LANDELIJKE 
ACTIEDAG 
LUCHTVAART
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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!



11www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2018

DE BUITENBETER-APP

Dat de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren op allerlei gebieden fors 
bezuinigd heeft zal geen enkele Rotterdammer zijn ontgaan. Terwijl men de 
Stadswinkels stuk voor stuk sluit wordt dit onder de noemer van kwaliteits-
verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, aan de burger verkocht.
De achterstanden in het onderhoud van wegen en straten ondergaat iedereen 
die zich te voet, per fiets of per auto in de stad beweegt. 
Datzelfde gaat op voor het onderhoud van het openbaar groen. Alleen noemen 
we dat voortaan ecologisch beheer.  Dat bekt leuker en leidt de aandacht van 
het echte probleem af.  

onbereikbaar
Als je dan daarover met de gemeente in gesprek wilt gaan stoot je op een 
onbereikbaarheid die zijn weerga niet kent. Vooral geen directe telefoon-
nummers. Dat is aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk, want bijna niet 
een van de overgebleven ambtenaren is op zijn eigen plek blijven zitten. Dus dat 
moeten we dan maar vooral zien als een praktisch probleem. 
En dat die ambtenaren ook weinig of geen specifieke gebiedskennis meer 
bezitten is inherent aan de mega-stoelendans die binnen die ambtelijke 
organisatie heeft plaats gehad. Daarom gaan er ook in de contacten met de 
burger veel dingen mis. Miscommunicatie, onbegrip, onwetenheid, etc. Kortom, 
dat alles is niet iets om vrolijk van te worden. 

Gaat er Dan helemaal niets meer GoeD in rotterDam?
Jawel. Er is in elk geval één proces dat uitstekend lijkt te functioneren: de 
BuitenBeter-app die je op je smartphone kunt installeren. De ervaringen die ik 
er inmiddels mee heb opgedaan zijn fantastisch! En daardoor ben ik intussen 
ook een ‘grootgebruiker’ geworden.
Allereerst is daar de eenvoud van deze app. Je signaleert een probleem in het 
openbare domein. Gewoon op straat dus. Grof vuil dat is achtergelaten, een 
berg vuilniszakken naast en rond een te volle ondergondse container, verzakte 
stoeptegels waar je je nek over dreigt te breken, overhangend groen dat de 
doorgang verspert, een onbeheerde fiets om maar een paar dingen te noemen 
die je daar kwijt kunt. Je maakt van het probleem een foto met je mobieltje, de 
app signaleert eventueel zelf via lokatiebepaling waar het is (je kunt het ook 
handmatig invoeren), daarna klik je het onderwerp i.c. het probleem aan en je 
kunt er desnoods zelf nog een tekstje aan toevoegen. Druk op verzenden en 

Ton van Eijsden
redactie@leven-in-schiebroek.nl

klaar is Kees. 

onGelooflijk snel
Als het probleem niet al te groot is, met andere woorden als het in relatief korte 
tijd door een paar gemeentewerkers kan worden opgelost, dan wórdt het naar 
mijn eigen ervaringen ook opgelost. En waar ik mij de laatste tijd over verbaas 
is de snelheid waarmee dat dan gebeurt.  Op dinsdagavond om 22.00 uur 
verstuur ik een app-je over overhangend groen en de volgende ochtend is men 
al vroeg bezig met snoeien. Hetzelfde met een paar loszittende straattegels.  
En onlangs viel mijn mond helemaal open van verbazing toen ik om 07.30 
uur  melding maakte dat iemand zijn halve huisraad inclusief tv en koelkast, bij 
een vuilcontainer had gedumpt (en dat was niet op de wekelijkse ophaaldag 
voor het grof vuil). Binnen een  half uur verscheen er een Roteb wagen die de 
koelkast en de tv ophaalde. Een half uur later kwam er een nog grotere wagen 
voor de rest van die asociaal gedumpte huisraad. Probleem opgelost binnen 
een uur! Daar wordt je zogezegd dan wel weer blij van. 

ook via Website
Je kunt in plaats van via de app de melding ook versturen via een linkje op de 
gemeentelijke website. Dat werkt bijna hetzelfde en je kunt dan ook nog zien 
welke andere klachten er in de omgeving zijn ingediend, welke zijn afgehandeld 
en welke er nog ‘in behandeling’ zijn. En voor sommigen ook niet onbelangrijk: 
je kunt er ook voor kiezen om je klacht anoniem in te dienen. Doe je het wel 
met naam en e-mailadres dan ontvang je nog een terugkoppeling per e-mail 
als de klacht is opgelost. Als dat niet op korte termijn mogelijk is, dan laat men 
weten wie het aanspreekpunt voor het probleem is. 

GoeD of niet GoeD?
Met deze vorm van data-gestuurde werkzaamheden scoort de gemeente - alle 
bezuinigingen ten spijt - goed. De vraag die je echter wel mag stellen is of dat 
niet ten koste gaat van het reguliere, planmatige onderhoud. Want het zou dan 
wel weer jammer zijn als er alleen iets gebeurd als burgers gaan klagen.  
Ergo: re-actief mag niet ten koste gaan van pro-actief.
Voorlopig kan ik als “ervaringsdeskundige” deze BuitenBeter-app alleen maar 
van harte aanbevelen.  Installeer hem op je mobieltje, het wijst zichzelf (zelfs 
een proefmelding maken is mogelijk!) en gebruik hem vooral. 
Klaag niet over iets dat je tegenkomt maar maak er melding van via deze app. 
Als zoveel mogelijk bewoners dat doen dan wordt het misschien echt Buiten 
Beter!

BIBLIOTHEEK AAN HUIS
Vanaf begin juni is Bibliotheek Rotterdam gestart met de nieuwe campagne ‘Ouderen blijven lezen’. 
Met deze campagne willen Bibliotheek Rotterdam en het UVV ouderen die van lezen houden wijzen op 
de gratis haal- en brengservice Bibliotheek aan Huis. 

Bibliotheek aan Huis is voor ouderen in Rotterdam die fysiek niet in staat zijn om zelf naar de 
bibliotheek te gaan. Een UVV-vrijwilliger gaat maandelijks bij de lezer op bezoek om te horen wat 
de leeswensen zijn en bezorgt de bibliotheekboeken bij de lezer thuis. Naast boeken kunnen er ook 
luisterboeken en grootletterboeken worden geleend. De vrijwilliger heeft uiteraard ook tijd voor een 
praatje en een kopje koffie.

actie: Gratis bieb-abonnement
We hopen nog veel meer lezers blij te maken met een vrijwilliger. Ouderen die zich voor 1 augustus 
2018 aanmelden voor Bibliotheek aan Huis, ontvangen een gratis jaarabonnement voor de bibliotheek. 
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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

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN (deel 50)

Menig Schiebroekenaar kan het zich  nog wel herinneren: de reuring die er 
altijd was in de winkelstraat. Trotse winkeliers die geen gelegenheid voorbij 
lieten gaan om hun klanten te plezieren, veel activiteiten organiseerden 
en ervoor zorgden dat mensen van heinde en ver naar winkelboulevard 
Schiebroek kwamen. Een van hen was Mieke Bandell, eigenaresse van 
kledingzaak BoBo-Boetiek aan de Kerstroosstraat. Zij kijkt graag met u samen 
terug op die tijd.

schiebroek is leuk
Na ons trouwen zijn we in Ommoord gaan wonen in de nieuwe Eraflats. Maar 
ik ben geen mens voor een flat, ik wil gewoon grond onder mijn voeten voelen 
en niet in de lucht zweven. Mijn schoonouders woonden op de Wilgenlei (nu 
Wilgensingel, red.) en mijn schoonvader zag dit huis aan de Klaprooslaan 
te koop staan. Hij heeft het voor ons gekocht en ook opgeknapt. Wat was ik 
gelukkig toen ik voor het eerst voet in dit huis zette en de serredeuren opende!
 
Ik ben geboren in Utrecht en heb mijn man leren kennen in 1965 toen hij 
daar op school zat. Ik woon vanaf 1972 in Schiebroek. Mijn man woonde al 
langer in Schiebroek: vanaf 1953. Zijn vader had een schildersbedrijf en was 
betrokken bij de bouw van de Peppelweg en alle flats die nu vervangen zijn 
vanaf de Silenestraat tot en met de oude Peppelweg. Daar heeft hij alle panden 
geschilderd. Hij vond Schiebroek leuk en zodra de gelegenheid zich voordeed, 
kocht hij zijn huis en hij is er nooit meer weggegaan.

WilGenplasje
Onze twee kinderen groeiden op in de jaren ’70. Zij gingen op het Ganzerikplein 
naar de kleuterschool bij juffrouw Hazelzet. Volgens mij was juf Hazelzet de 
enige onderwijzeres en tevens hoofd van de school. Daarna gingen ze naar de 
Goede Herderschool. Natasja ging door naar Melanchthon, terwijl Dominique op 
de Paulus aan de Wilgenplaslaan zat.
De kinderen speelden altijd heerlijk in ons buurtje en gingen ook vaak 
naar het Wilgenplasje. Dekentjes mee en heerlijk zwemmen. Nagenoeg 
alle buurtkinderen zaten op de Goede Herderschool, dus het was een heel 

vertrouwde situatie. Naast ons woonde Ad van der Ree, van de boekhandel aan 
de Peppelweg (waar nu Bruna zit, red.). Als er vakantieactiviteiten waren, deden 
de kinderen daaraan mee. Ik herinner me nog het straattekenen, dat was altijd 
zo leuk.

 beDrijviGheiD
In 1977 ben ik een modezaakje begonnen, BoBo-Boetiek aan de 
Kerstroosstraat. In de jaren’80 was mijn man nog voorzitter van de 
winkeliersvereniging als opvolger van Ad van der Ree.
Dat was een geweldige tijd, er werd zoveel georganiseerd. We spanden de 
kroon in de wijde omgeving met onze jaarlijkse modeshows. Van heinde en 
ver kwamen de mensen kijken, het was een hele organisatie en ik was bekaf 
daarna, maar het resultaat mocht er zijn. Daarmee troefden we Hillegersberg af!

Lees verder op pagina 15
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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

CSI SCHIEBROEK

BABBELTRUC
kijk uit voor mensen met smoesje!
Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. 
De politie en de gemeente Rotterdam maken zich daar zorgen over. Oplichters 
en dieven proberen u van alles op de mouw spelden met maar één doel: bij u 
binnenkomen en u iets afhandig maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet 
in de haak is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan, 
binnen te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook 
vindt. 

oplichters in soorten en maten
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot 
vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u kunt 
ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich voorstellen als 
medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen 
u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan 
ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed 
nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet 
foppen, want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal 
binnen zorgt de dader - soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer 
hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste Doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon 
niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt 
doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. Zorg dat u de deur op een kier 
kunt zetten met een kierstandhouder. Of laat een deurspion in deur zetten.      

Zo kunt u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de gemeente, 
een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, 
maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken 
sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd rustig 
en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed naar 
de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de 
deur uit, kijk dan door het raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel 
uw verhaal. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met 
z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis 
binnensluipt om uw spullen te stelen. Doe uw achterdeur op slot als u alleen 
thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen 
te stelen.

blijf alert, ook op straat!
Laatst zijn in Schiebroek 2 oudere bewoners bestolen van hun sieraden toen 
zijn op straat iemand de weg hadden gewezen. In dit geval waren de slachtoffers 
aangesproken door de inzittenden van een personenauto met een buitenlands 
kenteken. Of de bewoners de weg naar het ziekenhuis wisten. Als dank voor hun 
bereidwilligheid om de weg te wijzen kregen deze ouderen ongewild sieraden 
omgehangen. Uiteindelijk bleek dit een wisseltruc te zijn. De echte sieraden 
waren snel verwisseld met nepsieraden. 
Tot ziens in de wijk!

Frits Knulst en Martin van der Heijden, wijkagenten Schiebroek.

bent u al donateur van lis-magazine? 

Dit blaD verschijnt sinDs 1956 en brenGt u allerhanDe nieuWs 
over uW Directe WoonomGevinG. De reDactie bestaat uit 
vrijWilliGers. zij proberen u zo GoeD moGelijk te informeren en 
steken Daar veel tijD in. 
u kunt Dit blaD steunen Door een financiële bijDraGe naar 
DraaGkracht over te maken op nl 97 rabo 0314 110402 
t.n.v. sbo leven in schiebroek. Dank u Wel.
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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 
23 augustus 2018. U kunt uw kopij vóór 23
juli 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
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
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

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

We hadden veel artiesten waaronder Sandra Reemer en René Froger.
Er deden best veel winkels mee: modewinkel Oranthe (nu SkyLine), Babette 
Kindermode, van Hemert Mannenmode (nu Intertoys), Yvonne Commeren, 
Patricia Mode, Sport Sjaak die toen nog naast mij in de Kerstroosstraat zat en 
nog veel meer. Echt een heel leuke tijd.
 
Vanaf het begin heb ik iedere maand geadverteerd in het blad van de 
Schiebroekse Gemeenschap. Ik had niet echt het idee dat het veel uitmaakte, 
maar eenmaal is er een fout gemaakt: in plaats van twee halen, een betalen 
stond er: een halen twee betalen. Dat leidde tot heel veel reacties van klanten 
en ik wist meteen: ze lezen het dus toch!

veranDerinG
Gek genoeg is er in ons buurtje niets veranderd. Met uitzondering van de 
wijziging van Wilgenlei in Wilgensingel, omdat de mensen het laatste stukje 
Wilgenlei nooit konden vinden vanwege het Kastanjeplein dat ertussen lag.
De rest van Schiebroek vind ik zo veranderd. Kijk nou eens naar het 
Ganzerikplein. Het ziet er wel mooi uit, maar ik weet eigenlijk niet of ik het 
nu een echte verbetering vind. Wat ik verder schandelijk vind is dat er in de 
Strobloemstraat nog steeds een oud blok woningen staat. Daar is jarenlang 
tegen de sloop- en nieuwbouw te hoop gelopen, terwijl die woningen eigenlijk 
op zijn. Er heeft hier aan de overkant van de singel nog wel nieuwbouw 
plaatsgevonden: de Koninkrijkszaal van de Jehova’s. Daar was een braakliggend 
stukje grond waar toch niets mee gebeurde, dus dat is wel een verbetering. 
Bovendien hebben ze er een prachtige tuin bij aangelegd.

bezorGinG aan huis
Eigenlijk  heb ik nooit meer aan huis gehad dan de SRV-man. Hij woonde 
zelf in de Tjaskerlaan en als hij met vakantie was, kwam Cor Potuyt van de 
Adrianalaan. Maar dat is al jaren niet meer.
Mijn mooiste herinneringen zijn toch aan de modeshows op de Peppelweg. Daar 
zat groei in, dat was zo leuk. 

vervolg pagina 13 - Schiebroek van Toen (deel  50) En natuurlijk de lampionoptocht met Koninginnedag. Volgend jaar hoop ik dat 
met de kleinkinderen te kunnen doen.

Mijn vurige wens is dat de Peppelweg eens een goede opknapbeurt krijgt. Door 
het luifelproject in het verleden kwam het weer een beetje bij, maar het schijnt 
maar niet te lukken. Het blijft toch steeds een beetje ‘armoedig’. Dan kijk ik 
met een scheef oog naar Hillegersberg en denk ik: hoe doen ze dat toch daar? 
Peperdure kleding, peperdure zaken, hoe redden ze dat toch?
Ik begrijp er niets van. De Peppelweg moet onze trots worden, ons mooie 
winkelcentrum. Schiebroek verdient dat!
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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


