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De verkeerssituatie op de Ringdijk bij het Plaswijckpark loopt volledig uit de 
hand. Door o.a. het gemanoeuvreer van bussen ontstaan levensgevaarlijke 
situaties. Ondanks gedane beloften doet Plaswijck hier niets tegen. 
Moet er soms eerst een verkeersslachtoffer vallen?



www.leven-in-schiebroek.nl -zomer 20162

*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,-!

w w w . b r o e d e r s b r i l l e n c o n t a c t l e n z e n . n l

Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

Vo o r  o n l i n e  b e s t e l l e n :  w w w. c o e l e r s . n l

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

Peppelweg 107, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 99 52

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht 

over te maken op IBAN NL 04 INGB 0000590484  

t.n.v. penningmeester Samenwerkende 

Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel.

ZOMER

LEZEN
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is dat wij een brief hebben ontvangen waarin een besluit staat aangekondigd 
dat nog door de gemeenteraad moet worden genomen. Maar in diezelfde brief 
staat al wel met zoveel woorden dat wij onze huur per 1 januari 2017 moeten 
opzeggen. 

Hoe kan dat als een besluit nog niet vaststaat? 
In september wordt het voorstel over de beëindiging van de structurele 
subsidie pas voorgelegd aan de raad. Dan pas weten wij of die beëindiging 
wel of niet doorgaat. In de tussentijd mogen wij onze zienswijze tegen het 
voorgenomen besluit indienen. Dat doen wij ook. Want wij kunnen nergens zien 
hoe de gemeente tot dit besluit gekomen is en wij weten niet wat wij hiermee 
aan moeten. En als wij dan lezen dat wij maar vast onze huur op moeten 
zeggen weten wij al helemaal niet meer wat wij aan moeten met de gemeente 
Rotterdam!

belangenbeHartiging

In de brief wordt nog even vermeld dat onze activiteiten zouden passen in het 
kader van het Nieuwe Welzijn van de gemeente Rotterdam. En daarvoor zijn of 
komen er Huizen van de Wijk. Maar in die Huizen van de Wijk (in Schiebroek 
komt er een Huis van de Wijk in Schiehoven en dat is pas over een half jaar 
klaar), worden welzijnsactiviteiten gedaan. En daar zit hem nu juist het punt. Wij 
ondernemen helemaal geen welzijnsactiviteiten. 
Wat doen we dan wel? We zijn belangenbehartigers. We helpen bewoners om 
acties op touw te zetten, over bijvoorbeeld huurdersbelangen of de inpassing 
van de A13-A16. Dat doen we al sinds 1956 en daar zijn we trots op.. We zijn 
ook trots op dit blad, we klaren het toch maar mooi met elkaar voor relatief zeer 
weinig geld. Want professionele krachten komen er bij ons niet aan te pas: het 
is allemaal vrijwilligerswerk. En we bieden onderdak aan twintig lidorganisaties. 
Die mogen bij ons vergaderen en kopiëren, krijgen hulp bij projecten en 
bestuurlijke zaken. Stuk voor stuk belangrijke middelen voor Schiebroek om te 
kunnen participeren binnen de gemeente Rotterdam. Maar de gemeente denkt 
daar kennelijk anders over. 

Zijn we soms lastig?
Misschien vinden ze ons wel lastig, want we hebben een mening en dat is niet 
altijd die van de gemeente. Kijk alleen maar naar de kwestie Skaeve Huse en 
de overlast daarvan voor Schiebroek Zuid! Misschien denkt de gemeente wel 
dat ze die lastige Schiebroekenaren hiermee een toontje lager kunnen laten 
zingen of misschien zelfs helemaal monddood maken. We weten het niet, 
want de beweegredenen waarom men tot dit besluit is gekomen, zijn ronduit 
schimmig en worden niet gedeeld. Maar dat we het er niet bij kunnen laten 
zitten is duidelijk! Wij staan voor de belangen van Schiebroek en dat blijven wij 
doen, hoe dan ook. In september valt het besluit en wij maken ons maar vast 
klaar voor een 'hete herfst’.

steunbetuiging

Vele vrijwilligers zijn actief binnen sbo Leven in Schiebroek. In tal van 
organisaties. Ze doen het werk belangeloos en als overheid zou je daar blij 
mee moeten zijn. Dat is de gemeente Rotterdam blijkbaar niet, ze worden 
wegbezuinigd.
Laat dat niet gebeuren, geef ze uw steun. Dat kan simpelweg door een e-mail 
te sturen naar: info@leven-in-schiebroek.nl of een kaartje naar: sbo Leven in 
Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam. 
Met uw steunbetuiging gaan we richting Rotterdam. 
WIJ REKENEN OP U, ZOALS U ALTIJD OP ONS KUNT BLIJVEN REKENEN!

MOETEN WIJ ONS HUIS UIT?

Wat lees ik nu, zult u zeggen, het huis uit, wie, hoe, wat? Dat was tenminste 
onze reactie toen wij als bewonersorganisatie een brief van de gemeente 
Rotterdam ontvingen waarin ons met zoveel woorden werd verteld dat we maar 
beter onze huur konden opzeggen, want we krijgen er geen vergoeding meer 
voor. En wij niet alleen, alle bewonersorganisaties in Rotterdam ontvingen dit 
bericht.

wat is er aan de Hand? 
Als bewonersorganisatie ontvangen wij jaarlijks een subsidie die, omdat 
het een vaste subsidie betreft, structurele subsidie wordt genoemd. Die 
subsidie is bedoeld om onze activiteiten zoals het uitgeven van ons blad en 
het ondersteunen van onze lidorganisaties mogelijk te maken. En omdat dat 
alleen maar kan vanaf een vast adres, voorzien van kantoormiddelen en een 
vergadertafel, is de huur van die ruimte onderdeel van de subsidie. In ons geval 
is die subsidie voor de huur zelfs een broekzak/vestzakkwestie: wij huren ons 
kantoor namelijk van de gemeente.

onduidelijk

Maar nu heeft de gemeente het plan opgevat om geen structurele subsidies 
meer aan bewonersorganisaties te gaan verstrekken! Waarom, dat is ons niet 
echt bekend. Kort geleden heeft de gemeente onderzoek laten verrichten 
naar wat bewonersorganisaties zoal doen en welke plaats ze innemen in de 
samenleving. Maar de resultaten van dit onderzoek, waar wij van harte aan 
hebben meegedaan, zijn niet bekend gemaakt. Toch heeft de gemeente al een 
oordeel, namelijk dat bewonersorganisaties in het vervolg maar elke keer als ze 
iets willen ondernemen een aparte subsidie moeten aanvragen die dan per keer 
getoetst wordt aan regels voor welzijn en/of participatie. Dat moet schriftelijk 
uiteraard en zal een enorme papierberg aan schrijfwerk veroorzaken, zowel 
voor ons als voor de gemeente. En voor al dat schrijfwerk moeten wij dan zeker 
iedere keer opnieuw een stukje kantoorruimte huren om het te regelen denken 
wij dan. En die huur vervolgens weer als een onderdeel van de kosten in de 
subsidievraag verwerken?!
Nee, wij weten echt niet hoe dit zou moeten werken. Het enige dat wij weten 

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

EEN ONVOLDOENDE VOOR DE RET

Toegegeven, we zijn in Schiebroek niet echt slecht bedeeld met openbaar 
vervoer. Tramlijn 25 biedt al jarenlang een redelijk hoogfrequente en snelle 
verbinding met het centrum en Rotterdam-Zuid. En metrolijn E is voor sommige 
Schiebroekenaren een nog snellere verbinding, die in de andere richting zelfs 
naar het centrum van Den Haag voert. Daarnaast raakt buslijn 35 nog de rand 
van de wijk en doet 174 een rondje door de wijk op zijn route tussen station 
Noord en Berkel en Rodenrijs, resp. Delft. De frequentie van deze buslijnen doet 
met hun halfuur- en uurdiensten echter meer denken aan een OV-verbinding op 
dorpsniveau.

kostenbesparing

Nadat vorig jaar al twee tramhaltes op de Wilgenplaslaan werden 
samengevoegd, wordt komende winterdienst de tramhalte op het Kastanjeplein 
opgeheven. Te weinig reizigers en de wens om de gemiddelde snelheid van de 
trams te verhogen is het excuus.  Wat is nu eigenlijk het nut van tramhaltes 
opheffen? Welnu, het daardoor mogelijkerwijs verhogen van de gemiddelde 
rijsnelheid betekent dat de omlooptijd van de trams kan worden verkort. 
Daardoor kan de RET bij gelijkblijvende frequenties met een tram (én een 
bestuurder en conducteur) minder volstaan. Kostenbesparing dus, maar wel ten 
koste van de reiziger. Want de paar minuten reistijdwinst die dit de gemiddelde 
reiziger oplevert gaat weer volledig verloren door de grotere loopafstand van en 
naar de tramhalte. 
Nu wil het dat zo’n beslissing tegenwoordig niet alleen maar aan de RET is 
voorbehouden en zelfs niet meer aan de gemeente.  Nee, de zogenaamde 

Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) gaat 
daarover. Dat de MRDH een ronduit ondemocratisch en daardoor nauwelijks 
te beïnvloeden instrument van alle gemeenten in Rijnmond en Haaglanden 
is maakt het voor bewoners en belanghebbenden, dus de gebruikers van het 
OV, vrijwel onmogelijk om enige invloed uit te oefenen. Zelfs de Rotterdamse 
gemeenteraad en de OR van de RET hebben daar grote moeite mee. 

onvoldoende

Waar de RET wél over gaat is het op niveau houden van haar normale 
dienstverlening. En daar ging het in het weekeinde van zaterdag 21 en zondag 
22 mei helaas volledig mis. Door ongetwijfeld noodzakelijke werkzaamheden 
aan de sporen langs de G.K. van Hogendorpweg kon tram 25 Schiebroek 
niet meer bereiken en moest de tram worden omgeleid naar het eindpunt in 
Blijdorp.

Waar de RET normaliter op door werkzaamheden tramloze trajecten 
pendelbussen of ander vervangend vervoer inzet, werd voor het wegvallen van 
het tramverkeer in Schiebroek gemakshalve verwezen naar de metrolijn en/of 
de buslijnen 35 en 174. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat de metrostations 
aan de rand van Schiebroek slechts voor een deel van de bewoners goed 
bereikbaar zijn en dat de buslijnen 35 en 174 om het half uur en ’s avonds 
maar elk uur rijden.  Dat was de slimmeriken achter de bureaus van de 
RET kennelijk ontgaan. Een slechte beurt van een bedrijf dat tegenwoordig 
zelfs winst maakt en zich profileert als beste OV-bedrijf van ons land. Vanuit 
Schiebroek wordt dat volgend jaar toch echt een puntje minder! 

Stichting DeTafelVan is een organisatie die de tussenschoolse opvang 
(overblijf) verzorgt op basisscholen. Met een team van circa dertig 
medewerkers (zowel vrijwilligers als pedagogisch medewerkers), staan ze 
iedere maandag, dinsdag en donderdag klaar voor zo’n 320 leerlingen 
die overblijven op een van de grotere scholen in Hillegersberg-Schiebroek. 
Gezellig samen eten en daarna altijd nog even de tijd om (buiten) te spelen. 
Even een rustmoment tussen die drukke schooluren.

vrijwilligers. we kunnen niet Zonder. Helpt u mee?
De enthousiaste vrijwilligers en pedagogisch medewerkers worden 
aangestuurd door een pedagogisch geschoolde coördinator. Vrijwilligers 
ontvangen een vergoeding en de benodigde scholing is gratis. Wij zijn op 
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om met kinderen te werken. En op 
werkdagen beschikbaar zijn van 11.45 tot 13.15 uur.
Bent u die enthousiaste vrijwilliger die graag met kinderen werkt? 
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor de tussenschoolse opvang in 
Hillegersberg-Schiebroek. Bent u flexibel inzetbaar tijdens het lunchmoment? 
Dan zijn wij op zoek naar u!

interesse? 
Mail naar info@stichtingdetafelvan.nl of bel 010-286 27 77 en vraag naar 
Mike Kruithof of Anouk Hijdra.

DeTafelVan zorgt voor een gezellig lunchmoment 

MOTTO ZOEKT VRIJWILLIGERS…
Motto zoekt vrijwilligers voor het bieden van ondersteuning op het gebied 
van zingeving en levensvragen. Dat klinkt moeilijk en gewichtig, maar het 
gaat hier over bezoekwerk aan gewone Rotterdammers in Schiebroek. Als 
vrijwilliger van Motto bezoek je ouderen die behoefte hebben aan een goed 
gesprek. Een gesprek over wat mensen bezighoudt of wat hen dwarszit. 
Het helpt wanneer je daarover eens met iemand van gedachten kunt 
wisselen. Zo kom je soms tot nieuwe inzichten, kun je problemen overzien 
of voel je je gezien en gekend in wat moeilijk is. Alleen al het feit dat er 
iemand is die naar je luistert doet al goed… Oudere wijkbewoners hebben 
in hun leven veel meegemaakt en hebben van het leven veel geleerd. Zij 
zijn vaak innerlijk wijs, maar kunnen soms door eenzaamheid, afnemende 
gezondheid, verlies en verdriet weinig levensvreugde meer ontdekken. Dan 
kan het heel steunend zijn iemand te hebben die betrokken is, goed kan 
luisteren en trouw op bezoek komt. 
Als u denkt te beschikken over een luisterend oor, als u betekenisvolle 
gesprekken met ouderen wilt voeren en regelmatig iemand wilt bezoeken, 
dan bent u van harte welkom als vrijwilliger bij Motto. U krijgt eerst een 
cursus aangeboden en er is persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Alle 
vrijwilligers van Motto komen iedere 6 weken bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en thema's te bespreken.

Voor aanvullende informatie of een kennismakingsgesprek kunt u contact 
op nemen met Elly Prinse, geestelijk verzorger en coördinator van MOTTO 
Hillegersberg- Schiebroek. U kunt bellen naar 06-3364 3949 of mailen 
naar eprinse@centrumlevensvragenrotterdam.nl. Informatie vindt u ook op 
onze website: www.centrumlevensvragenrotterdam.nl
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De BTV, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast bestaat al meer dan 25 jaar. En 
afgezien van wat korte onderbrekingen zit Hubert van Breemen in het bestuur 
van de vereniging, sinds begin dit jaar is hij zelfs voorzitter. "Alleen bij de 
oprichting van de BTV ben ik er niet bij geweest", zegt hij wat spijtig. "Dat heb 
ik dus niet direct meegemaakt, maar wel de hele verdere geschiedenis van 
de BTV en het vliegveld. Een bewogen geschiedenis is het: een geschiedenis 
van mensen die niet konden slapen of totaal gestresst raakten van de 
geluidsoverlast en daarom een vereniging oprichtten met het doel die overlast 
te doen stoppen; en de geschiedenis van een vliegveld dat enkele keren van 
naam veranderde en ook van koers. “Dat laatste merk je direct aan hoeveel 
mensen er lid zijn en waar die mensen wonen”, zegt Hubert. “De BTV heeft nooit 
minder dan 250 leden gehad en heeft er op dit moment weer meer dan 400. 
Van die leden woont 75% in Rotterdam, met name Schiebroek en Overschie. 
De rest woont in Pijnacker, Lansingerland en zelfs in Gouda en Spijkenisse. 
Die laatste twee plaatsen zijn relatief nieuw. Het lidmaatschap van Gouda 
heeft alles te maken met het toegenomen luchtverkeer van Schiphol, waarvoor 
Rotterdam steeds verder uit moet wijken het binnenland in. En in Spijkenisse 
en op de eilanden zijn vooral veel klachten over de kleine luchtvaart, 
sportvliegtuigjes dus." 

sportvliegerij

"Van die sportvliegtuigjes hebben de Schiebroekenaren zelf in het verleden ook 
veel last gehad: bij een enquête over vliegtuigoverlast kwam naar voren dat 
vooral het geronk van de sportvliegtuigen op zondagmiddag als heel vervelend 
ervaren wordt. De BTV heeft zich ingespannen om de overlast daarvan te 
beperken. Zo zijn de gedragscodes voor sportvliegtuigen aangeschroefd. Maar 
het kan natuurlijk altijd beter, zeker als blijkt dat de overlast voor een deel 
minder is geworden omdat die zich verplaatst heeft. Er zijn geen harde regels 
of sancties, maar de BTV probeert altijd in gesprek met de vliegscholen en 
de particuliere eigenaren tot goede afspraken te komen. Goede afspraken die 
ook worden nagekomen, dat zouden we ook wel met de luchthaven en de stad 
Rotterdam willen! In de jaren ’90 is de afspraak gemaakt dat de luchthaven 
een zakenvliegveld zou worden. Iets waar wij ons helemaal in kunnen vinden, 
een stad met een wereldhaven moet een eigen zakelijke luchtverbinding 
hebben. Er is ook een contract opgesteld tussen de gemeente Rotterdam en 
Schiphol waarin wordt bepaald dat dit een zakenluchthaven wordt, alleen…. 
er zijn geen sancties! En we zien dan ook dat er van die afspraak weinig 
terechtkomt. Vluchten met bestemmingen als Kos en de Kaapverdische 
Eilanden kun je toch echt geen zakenvluchten noemen. In de praktijk werkt 
Rotterdam dan ook als de dependance van Schiphol, een dependance op 660 
m van de woonbebouwing. Dan vraag je toch om problemen?”

risico's fijnstof en co2

“Die problemen bestaan helaas niet alleen uit geluidsoverlast", verzucht 
Hubert. "In de laatste jaren is er steeds meer oog gekomen voor de risico’s voor 
veiligheid en gezondheid. Het vliegveld ligt midden in het dichtstbevolkste deel 
van het land; het is bijna helemaal omringd door woonwijken. Op één plaats 
niet, daar ligt het bedrijventerrein Schiebroek waar vanwege de nabijheid van 
het vliegveld maar een beperkt aantal mensen werkzaam mag zijn. Dat geldt 
dus niet voor die woningen… Maar er zijn meer van dat soort gekke zaken. Er is 
steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van de lucht en de negatieve 
invloed van onze snelwegen. Reden voor het Rijk om steeds meer groen aan te 
brengen langs de snelweg en voor gemeentes om dit te doen bij bijvoorbeeld 
tunnels. De stad Rotterdam maakt zich zo druk over de uitstoot van fijnstof en 
CO2 van oude auto’s in de binnenstad dat er een milieuzone is ingesteld, maar 

als het om de luchthaven gaat, geeft niemand thuis. Die luchthaven stoot nu al 
jaarlijks 37.000 ton CO2 uit. En als de uitbreidingsplannen doorgaan wordt dat 
54.000 ton. En dan hebben we het nog niet over fijnstof gehad of ultrafijnstof, 
iets waar nog veel onderzoek naar verricht moet worden. Veel is nog onbekend, 
maar dat het schadelijk is voor de gezondheid staat vast.

beZint eer gij begint... 
Al dit soort zaken en al die mensen die daar vlakbij wonen zouden de 
luchthaven en de instanties toch tot nadenken moeten brengen over de 
groeiambities. Rotterdam Airport is in zeventien jaar al enorm gegroeid, het 
passagiersaanbod is bijvoorbeeld gestegen met 250%. En als het aan de 
luchthaven ligt zet die groei door, met uitbreiding van het aantal vluchten en 
uitbreiding van de geluidscontouren. Iets waar de BTV vanwege alle risico’s 
voor veiligheid en gezondheid fel tegen gekant is. Gezien de ligging van het 
vliegveld pleiten wij ervoor om niet na te denken over groei, maar over krimp! 
Hier lopen de gedachten van BTV en luchthaven duidelijk uiteen. De luchthaven 
heeft een nieuwe vergunning bij het Rijk aangevraagd met daarin uitbreiding 
van o.a. de geluidscontouren. Wij hebben gesproken met de verantwoordelijke 
staatssecretaris. In het coalitieakkoord staat dat die contouren niet mogen 
groeien, tenzij er sprake is van nieuwe inzichten. Die inzichten zijn er bij 
ons weten niet. Integendeel, onderzoek wijst uit dat die uitbreiding met de 
almaar stiller wordende vliegtuigen van tegenwoordig helemaal niet nodig is! 
Daarnaast hebben wij gevraagd om nader onderzoek naar de effecten van 
CO2 en ultrafijnstof. Dat hebben wij ook bepleit bij de nieuwe directeur van 
de luchthaven. In tegenstelling tot in het verleden erkent de directie nu dat er 
negatieve effecten zijn van de luchthaven en staat open voor een periodiek 
gesprek. Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we stellen dat er al veel 
bereikt is: de geluidshinder is afgenomen en er is overleg tussen BTV en 
luchthaven. Hopelijk straks niet alleen over geluid, maar ook over veiligheid en 
gezondheid. Zoals gezegd denken wij dat die laatste twee alleen gebaat zijn bij 
krimp. Dan verminderen de concentraties schadelijke stoffen en vermindert het 
veiligheidsrisico. Een krimpscenario gaat de luchthaven nu nog te ver. Maar dat 
men de risico’s niet langer ontkent en samen erover wil nadenken is een hele 
stap vooruit.

Hubert van Breemen

LUCHTHAVEN: KRIMP OF GROEI?
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
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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) 

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK
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PLASWIJCK PARKEERPROBLEMEN
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Op 5 mei was het weer zover. Hemelvaartsdag, traditioneel de opening 
van het strand- en attractieseizoen. Het was bovendien ook nog heel mooi 
weer. Al vóór 10.00 uur in de morgen stond er een grote rij mensen voor 
de kassa van Plaswijckpark. Het parkeerterreintje op de Meidoornweide 
stond al vol en op de Adrianalaan werd op volle kracht achteruit gereden, 
op stoepen gemanoeuvreerd en in vreemde bochten gedraaid op zoek naar 
een parkeerplaats. "Binnen twee uur zal het verkeer in alle zijstraten van de 
Adrianalaan tot aan de Meidoornsingel en de Peppelweg klem staan”, voorspelt  
Paul den Daas, oprichter van de BOPP, Bewoners tegen Overlast Parkeren 
Plaswijck. “En als ze straks weer vertrokken zijn, ligt er overal in de omgeving 
afval van wat ze die dag in Plaswijck gebruikt hebben: drinkpakjes, chipszakken 
tot aan vieze luiers toe. Voordat ze in de auto stappen dumpen ze het gewoon 
op straat.” 

van kleinscHalig naar...
Paul is in 1993 in Schiebroek komen wonen, zo vertelt hij, “De kinderen waren 
nog klein en wij gingen graag een middagje met ze naar Plaswijck. Lekker 
spelen, wandelen, dieren kijken, een tochtje in de draaimolen, heel eenvoudig 
allemaal, maar de kinderen vonden het heerlijk. En wij genoten ook van het 
mooie park. Maar in de jaren daarna zagen we Plaswijck veranderen, van een 
mooie plek voor buurtrecreatie naar een commercieel amusementspark voor 
regionaal en zelfs buitenregionaal gebruik. De gemeente heeft het nu zelfs over 
één van de topattracties van Rotterdam. Dat is dan ook te merken: het park 
trekt momenteel 400.000 bezoekers per jaar. Dat zijn heel veel mensen tegelijk 
op een klein plekje grond, want Plaswijck is niet groot. En van die 400.000 
komt volgens de laatste door Plaswijck verstrekte cijfers 89% met de auto. Op 
topdagen betekent dat zeker 1200 auto’s die allemaal in deze omgeving willen 
parkeren. Dat zijn heel veel auto’s en er komen er steeds meer. En er komen 
ook steeds meer topdagen…”

toenemende ergernis

Het zit Paul hoog: “Sinds de stad het besluit genomen heeft om geen subsidie 
meer te verstrekken heeft Plaswijck noodgedwongen een commerciële 
richting in moeten slaan. Om het park draaiende te houden waren grotere 
bezoekersaantallen nodig en die konden dus niet allemaal uit de buurt komen. 
Gevolg was dat wij, bewoners van Adrianalaan en omgeving, steeds meer last 
begonnen te krijgen van de parkeerdruk. Het werd steeds meer zoeken naar een 
parkeerplek voor de bezoekers en ook voor onszelf, want als je met je wagen 
vol weekendboodschappen terugkomt, moet je soms wel drie straten verderop 
parkeren. Maar, zo zegt hij, dat is alleen maar hinderlijk. Wat echt erg is, is 
dat de bezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplaats steeds gevaarlijker 
beginnen te rijden, gefocust als ze zijn op dat ene gaatje dat er nog moet 
zijn. Je wordt omver gereden voordat ze in de gaten hebben dat je er bent. En 
als  ze dan parkeren is dat maar al te vaak niet op een echte parkeerplek: de 
auto’s staan op alle straathoeken en zelfs gewoon op het trottoir! Maar ook de 
autobussen kunnen er wat van. De buszone voor het park staat in no time vol 
en dan parkeren ze soms zelfs op het fietspad van de Ringdijk. Regelmatig komt 
het voor dat er een bus stopt pal voor de ingang om bezoekers uit te laten. 
Als dan bus 35 langskomt moet die helemaal uitwijken naar de linkerbaan. 
We hebben het dit jaar al weer een paar keer gezien en het is nog lang geen 
hoogseizoen.” 

beloftes

Omdat Paul en zijn medebewoners de situatie al maar zagen verslechteren werd 
in 2009 de BOPP opgericht. Doel: in gesprek met Plaswijck en instanties tot 

een oplossing zien te komen. "We hebben gesprekken gevoerd met Plaswijck, 
de deelgemeente, de gemeentelijke verkeersafdeling, noem maar op”, vertelt  
hij. “Bij die gesprekken zijn ons iedere keer weer beloftes gedaan. Zo zou 
Plaswijck voor meer toezicht zorgen en de parkeerstroom regelen. 's Avonds 
zouden het parkeerterrein en omgeving worden schoongemaakt; het is allemaal 
toegezegd. Er is nooit iets van terechtgekomen. We hebben overleg gevoerd 
over alternatieve parkeerplaatsen met deelgemeente en Plaswijck, maar toen 
vorig jaar de gemeente opeens aankondigde dat er 35 parkeerplaatsen op de 
Meidoornweide bij zouden komen wist niemand af van wat wij eerder hadden 
besproken."

weer een onderZoek 
"Nu is de gemeente wéér aan het onderzoeken of er alternatieven zijn. De 
gemeente heeft berekend dat bij een bezoekersaantal van 400.000 mensen 
per jaar er op een gewone dag behoefte zou zijn aan parkeerruimte voor 
350 à 450 auto’s. Er werd onderzocht of dat in het Berg- en Broekpark of in 
het tennispark naast het Plaswijckpark zou kunnen. Dat stuit terecht op veel 
weerstand. Bij nader inzien lijken die locaties toch ook de gemeente niet zo 
geschikt en nu kijkt men weer naar alternatieven in de omgeving. Ondertussen 
heeft Plaswijck het al over 600.000 bezoekers per jaar! Als die parkeerplaats 
voor 350 auto’s al gevonden wordt, is die dus binnen de kortste keren te klein.”
Nog maar een paar jaar geleden was Plaswijck een idyllisch familiepark. Er zijn 
Schiebroekenaren die al drie of vier generaties met Plaswijck zijn opgegroeid! 
Maar of dat Plaswijck nog het Plaswijck is van vandaag, vraagt Paul zich af. 
”Ooit was het een prachtig park, gelegen naast de Bergse plassen en Tuinstad 
Schiebroek. En nu? Nu is het een amusementspark geworden, ingeklemd in 
een woonwijk. Een attractiepark, dat dagelijks een paar duizend bezoekers 
moet verwerken wil het commercieel haalbaar zijn. Zo’n attractiepark hoort niet 
tussen woonhuizen, dat wijzen al de problemen hier wel uit. De gemeente kan 
in plaats van naar parkeerruimte misschien beter eens gaan zoeken naar een 
alternatieve plaats voor het park zelf", verzucht Paul. "Een plek waar Plaswijck 
gewoon de ruimte heeft om al die 400.000 en meer mensen een fijne dag te 
bezorgen. Want op deze manier gaat het mis in Schiebroek en met Plaswijck zelf 
misschien ook. En dat zou voor iedereen heel jammer zijn.”
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Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 38) 

Iedereen heeft het: opeens komen kleine herinneringen terug. Een bepaalde 
geur, een beeld, een verhaal... Zo'n kleine herinnering kwam bij mij terug 
tijdens het bezoek aan Leendert de Groot (1946), kleinzoon en neef van vader 
en zoon De Groot; schoenmakerij Leen de Groot aan de Plaswijcklaan was 
een begrip in de wijde omgeving. Als klein meisje mocht ik mee op visite. De 
vrouw des huizes, Annie de Groot, vertelde vol trots dat het zangtalent van 
haar nicht ontdekt was door een voorbijrijdende automobilist. Het was zomer, 
alle ramen stonden open. Hij hoorde haar zingen, stopte en belde aan. En zo 
begon de zangcarrière van Gerry de Groot, sopraan van internationale allure 
en nichtje van Leendert. Het verhaal maakte zo'n indruk op me dat ik het altijd 
onthouden heb. 
Het bezoek aan Leendert was vol verrassingen. Hij woont in de kop van Noord-
Holland, maar is Schiebroek bij lange na niet vergeten. Zijn verhalen brengen 
ons terug in de tijd.

eerste herinneringen

Leendert heeft zich op het interview goed voorbereid. Hij heeft er zelfs een klein 
boekwerkje voor geschreven. Verhalen over hoe het vroeger in Schiebroek was. 
"Mijn vader werd tijdens de razzia in november 1944 opgepakt en naar 
Duitsland afgevoerd. Hij werd tewerkgesteld in Kassel, bij het vliegveld dat 
regelmatig aangevallen werd door Amerikanen en Engelsen. Daar raakte hij 
getraumatiseerd, vluchtte en kwam na maandenlange omzwervingen terecht 
in een dorpje in Thüringen. Hij kon aan de slag als schoenmaker en daar 
ontmoette hij mijn moeder, wier familie eerder vanuit St. Peterburg de Russische 
revolutie ontvlucht was. Toen het ook daar spannend werd omdat de Russen in 
aantocht waren, vertrokken zij lopend. Via vele interneringskampen kwamen ze 
terug naar Nederland. Steeds opnieuw moest vader Henk de Groot uitleggen 
dat hij geen NSB-verleden had. Ze logeerden korte tijd bij een broer van 
grootvader De Groot in de Plaswijcklaan. Kort daarna verhuisden ze naar een 
van de twee 19eeuwse huisjes aan de Ringdijk. De huisjes stonden tegenover 

de villa van de familie Swamborn (ongeveer op de plek van Rijndam, red.). Het 
huisje had aan de achterkant geen ramen en het toilet was boven de sloot. Ze 
woonden dicht bij elkaar: mijn vader, zijn twee broers en mijn grootouders. Mijn 
moeder had het erg zwaar; zij was immers 'een moffin' en het huwelijk stond 
van meet af aan onder grote druk van de omgeving. Lang was grootvader Leen 
haar beschermengel; toen hij in 1953 stierf, werd kort daarna het huwelijk 
ontbonden." 

spelen, spelen en spelen

Leenderts vader was politieagent, zijn moeder maakte schoon bij rijke mensen 
in het Plaswijckbuurtje. Leendert ging naar de Prinses Ireneschool van de 
heer Renes. "Ik herinner me nog een aantal namen van leerkrachten zoals 
de zachtaardige juffrouw De Graaf en de meesters Faling en Scholtemeijer. 
Naar en van school werd ik gebracht door onze trouwe viervoeter Teddy. En 
hoe wijds was het uitzicht vanuit ons huis op Delft en Zestienhoven, totdat 
de bouw van de flatwoningen in het buurtje ons het uitzicht ontnam. Er was 
weinig verkeer en we speelden altijd buiten. Ook ging ik naar de figuurzaagclub 
in een kelderruimte aan de Lupinehof. Favoriet was ook de omgeving van 
zwembad De Wilgenplas, waar de fundamenten van het oude Xerxes-stadion 
nog rudimentair aanwezig waren. Een jeugdige dapperheidsproef doorstond 
je door in het tunneltje onder het Wilgenplasstation te gaan staan als er een 
trein overheen denderde, zonder je handen op de oren te houden. We sneden 
pijl en boog met een zelfgemaakt zakmes. Dat zakmes verkregen we door een 
dakspijker, die er in overvloed waren door de vele nieuwbouw, op de spoorrails 
te leggen en door een trein plat te laten rijden. Aan de Bovendijk had je de 
Gekro (destructiebedrijf, red.). Als de wind richting Schiebroek stond (en dat 
was heel vaak), dan verging je van de stank. Ernaast zat een sigarettenfabriek; 
'Wings' meen ik. Slootjespringen, frisbeeën met koeienvlaaien, fietswedstrijden, 
we deden het allemaal."

Om zijn zakgeld aan te vullen ging Leendert voor zijn oom Leen de Groot 

Leendert de Groot

Leendert op de hoek van de Ringdijk en de Plaswijcklaan. Aan de overzijde bar-restaurant De 
Gouden Leeuw
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schoenen bezorgen. Hij kwam overal en herinnert zich: "Op Buitenzorg zaten 
veel couponknippers en ik weet nog precies waar onderaan de Ringdijk de 
garage van Van Vliet was. We woonden vlakbij het Plaswijckpark, waar we in de 
schoolvakanties met een dubbeltje, een flesje water, een hardgekookt ei en een 
paar boterhammen de hele dag zoet waren. In de speeltuin, op de uitkijktoren 
of bij de apenkooi. Tot op de dag van vandaag herinner ik me de twee 
chimpansees, lusteloos in hun betonnen hok, soms verveeld hangend aan de 
roestige ringen. Af en toe kregen ze schuimpjes en appels toegeworpen, maar 
het was eigenlijk een triest gezicht. Oom Leen was bevriend met dierenverzorger 
Roggeveen, die hij ook wel eens hielp. Roggeveen woonde in het huisje dat 
precies in de bocht stond, tegenover de tennisbaan."

tranenlaantje
We praatten door over de vele activiteiten in en rond de Adrianalaan. De laan 
die rond de eeuwwisseling ook wel het 'Tranenlaantje' werd genoemd vanwege 
de intense armoede die er bij de boeren heerste.
Daar was in de tijd dat Leendert nog jong was niet veel meer van te merken. 
Het gemeentebestuur van Schiebroek had in de jaren '20 van de vorige eeuw 
bedacht dat Schiebroek mee moest in de vaart der volkeren en men besloot 
om, gegeven de mogelijkheden die de aanleg van de Hofpleinspoorlijn bood, er 
een forensendorp van te maken. Aan de Adrianalaan werden huizen en winkels 
gebouwd. Het 'Tranenlaantje' werd het 'Gouden Laantje'.
Leendert vertelt: "Richting stad werd ons speelterrein begrensd door het land 
van Poot, waar ook een paardenhoefsmid was gevestigd. Op de grens van 
de Uitweg en de Ringdijk liggen nog de resten van station Delftse Poort dat 
in de oorlog werd vernietigd; ze werden als versteviging van het talud van de 
Ringdijk gebruikt. En er was nog geen Peppelweg; de belangrijkste economische 
activiteit werd ontplooid op en rond de Adrianalaan. Ik herinner mij goed de 
kruidenierswinkel van Paul Rijsdijk (later de Végé van Clemens Uitgeest), recht 
tegenover de schoenmakerij van mijn grootvader en oom. En aan de overzijde 
was café-restaurant De Gouden Leeuw, waar op een geknikte plafondbalk 
was geschilderd: 'Hier wordt zó gelogen dat de balk ervan is doorgebogen'. 
Daarnaast was melkhandel Van der Winden en in een van de majestueuze 
herenhuizen woonde de eigenaar van een schermschool, heette hij niet 
Vandervoodt? Misschien weten lezers dat?
Op het terrein achter deze huizen was de smederij van Klaas Both en daar had 
ook Flip Dijkshoorn zijn rijwielherstelplaats, waarvan ik mij de grote schuifdeur, 
de intense rust en op de achtergrond de klassieke muziek herinner."

"Verder op de Adrianalaan hoek Meidoornsingel huisde schoenmaker Smulders, 

pal daarnaast kapper Jaap de Jong (met de laatste nieuwtjes) en rijwielhandel 
Slingeland. Aan de andere kant was er nog de winkel van Windhorst met 
huishoudelijke artikelen en speelgoed. Recht daar tegenover was Arcadia, waar 
in de bovenzaal nog een tijd lang gymnastiekles werd gegeven voor leerlingen 
van onze Prinses Ireneschool en later - in de benedenzaal - nog enige tijd de 
gereformeerde jeugdsociëteit De Koffer huisde.
Ik zie het voor me: de slagerij, de woning van dokter Looij, de groentenzaak van 
Akkerman en ik herinner me ook een kantoorboekhandel Van Asch op de hoek 
van de Ribeslaan. Een garagebedrijf en de winkel van Jac.Kool, een elektrozaak 
waar later de slijterij van Reyndorp kwam. Daar was ook de RMI-winkel, waar we 
ERMI vanille-aardbeien ijsjes in die groen-witte kartonnen bekertjes kochten. En 
wie herinnert zich niet Schalkwijk, die met zijn rokende en ronkende motorkerrie 
ijs in Oud-Schiebroek aan de man bracht? Van ijsboer Schalkwijk herinner ik 
me dat hij mank liep; volgens mijn vader had hij een 'houten been' ten gevolge 
van een motorongeluk. 
Uren kan ik nog verhalen over Schiebroek, over de winkels en bedrijfjes zoals de 
fourniturenhandel waar mijn moeder vaste klant was. Dan zie en voel ik weer de 
knotten wol die ik 's avonds om beide polsen kreeg, waarna moeder de knotten 
afwikkelde en op een bol wond. Mijn herinneringen aan Schiebroek zijn als een 
jeugdliefde: het gaat voorbij, maar nooit helemaal over. Oude liefde roest niet."

reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl of een briefje naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

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”

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

Geschiedenis van Schiebroek

Opa en oma De Groot voor de schoenmakerij, hoek Ringdijk/Plaswijcklaan. Exact op de grens 
tussen Schiebroek en Hillegersberg

vervolg pagina 8
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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

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!

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 
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LAAT ER GEEN SCHIMMEL GROEIEN!
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

scHiebroek-Zuid is de scHimmel Zat! 
Zo luidde de kop van een artikel in Hart van Holland een paar weken geleden. 
Namens de huurders van Vestia luchtte een tweetal bewoners hun hart over 
de staat van hun huurhuis: schimmel tot in de gordijnen, slecht werkende 
verwarming en  een douche die werkte als wisselbad: warm, koud, heet en 
weer koud. “Vestia reageert niet op de klachten", riepen zij. "Vestia luistert al 
jaren lang niet!” Gevraagd om commentaar reageerde Vestia heel verbaasd. 
Bij Vestia was daar niets van bekend, werd er gezegd. Reden voor LiS om in de 
pen te klimmen en Vestia aan te spreken over de al jaren bestaande stroom 
van klachten. “Vestia heeft afgelopen jaar weer fors winst gemaakt", zeiden wij. 
"Kan die winst niet besteed worden aan onderhoud?” LiS daagde Vestia uit 
om gezamenlijk de problematiek aan te pakken en die uitdaging heeft Vestia 
aangenomen!

ventileren

Vestia heeft contact opgenomen met LiS en ook gesproken met onze 
gebiedsdirecteur en ambtenaren. Bij dat gesprek was ook een aantal bewoners 
aanwezig. Het is Vestia daardoor heel duidelijk geworden dat het echt niet maar 
om een ventilatieprobleempje gaat, of dat nu het ventileren van de lucht of het 
ventileren van de mening van de bewoners betreft. 
Hier moet iets gebeuren, dat vindt LiS en dat vindt ook Vestia. En om te zien 
wat er moet gebeuren moet er een lijst worden opgemaakt van wat er zoal 
mis is in de woningen van Vestia, er moet een inventarisatie komen van de 
onderhoudsgebreken. Een klachtenlijst, niet alleen van de flats, maar ook van 
de eengezinswoningen, zodat een duidelijk beeld ontstaat van wat er mis is 
en hoe erg het mis is. Als dat beeld er is wil Vestia samen met LiS en andere 
betrokkenen om de tafel om een plan van maatregelen op te stellen compleet 
met een volgorde van wat eerst aangepakt moet worden en wat later. Maar wel 
een plan met een start- en een einddatum, zodat iedereen weet wat er gaat 
gebeuren en wanneer. 
LiS heeft Vestia uitgedaagd om samen aan het werk te gaan en dat betekent 
dat LiS Vestia helpt bij deze taak. Samen met DOCK, de organisatie die 
werkzaam is in Schiebroek-Zuid, om daar o.a. een Huis van de Wijk op te 
bouwen, een huis waar allerlei sociale en wijkgerichte activiteiten in kunnen 
worden ondergebracht. 

DOCK is vooral bekend in Schiebroek-Zuid door Wijkie aan de Teldersweg waar 
kinderen de leukste dingen kunnen ondernemen, maar is ook werkzaam in het 
zeven-straatjesproject. 

Samen met Dock zal LiS die inventarisatie voor Vestia doen. LiS heeft een 
formulier opgesteld waarop de bewoners aan kunnen geven wat er wel/niet 
goed is aan hun woning en DOCK helpt mee om die formulieren te verspreiden 
samen met vrijwilligers uit de wijk. Die formulieren kunnen vervolgens ingeleverd 
worden bij Wijkie. Dat kan op ieder moment, maar speciaal op woensdagavond 
29 juni.  Van 18.00 tot 21.00u zitten er dan vrijwilligers klaar van LiS en uit de 
wijk om de formulieren aan te nemen, vragen te beantwoorden en natuurlijk te 
helpen met invullen als er bijvoorbeeld taalproblemen zijn.

Huurders van Vestia, lever vooral uw formulier bij Wijkie in. Heeft u geen 
formulier ontvangen dan liggen er bij Wijkie formulieren voor u klaar. Vul uw 
formulier in en help als het nodig is uw buren met invullen. Zo krijgen we zo snel 
mogelijk een totaalbeeld van de wijk en kan Vestia zo snel mogelijk aan het 
werk!
Kom uiterlijk 29 juni tussen 18.00 en 21.00u uw formulier inleveren bij Wijkie 
Teldersweg. Doe het snel, laat er geen schimmel over groeien!

MARKTVERKENNING CASTAGNET OPENBAAR
Zoals bekend zal de gemeente Rotterdam het beheer en de exploitatie van 
ons wijkgebouw Castagnet overdragen aan een private partij. In maart werd 
door sbo Leven in Schiebroek een bewonersavond georganiseerd, waarbij de 
aanwezigen zich unaniem uitspraken voor behoud van Castagnet. 
Dat is gemeld aan het gemeentebestuur. Vanuit de gemeente is een ambtenaar 
aangesteld om een marktverkenning te doen. Niet alleen voor Castagnet, maar 
voor nog vier andere wijkgebouwe. Die marktverkenning is inmiddels klaar. 
Daarin zijn de randvoorwaarden vastgesteld waaraan de nieuwe exploitant moet 
voldoen. Het bewonerscollectief beraadt zich erover.
Geïnteresseerden moeten voor 2 juli 2016 een plan indienen.
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Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

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:
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'FLOWER POWER!' BIJ KUNSTFESTIVAL
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

18 september: Huiskamerroute 
Speel je in een band, zing, dicht, of dans je? Of is toneelspelen je hobby? 
Doe dan mee met de de zesde editie van de Huiskamerroute Schiebroek-
Hillegersberg. De bedoeling is dat je optreedt in je 
eigen huiskamer of, zo je wilt, tussen de schuif-
deuren. Voor een klein gezelschap, net zoveel 
mensen als er in jouw huiskamer kunnen. 
Deelname aan de Huiskamerroute is gratis. We 
maken een mooi boekje dat mensen gratis op 
kunnen halen op verschillende adressen in het 
gebied. Daarin staan de gegevens waar en hoe
laat je optreedt. Het is leuk om het samen met 
iemand anders te doen, maar het kan ook heel 
goed alleen. Nu kan het zijn dat je het niet mogelijk 
is om dat in je eigen huiskamer te doen. Gelukkig zijn er gastlocaties die graag 
de deur voor je openzetten. Schroom dus vooral niet en stuur een e-mail naar: 
huiskamerroute@kunstfestival.nl. Bellen kan ook: 06-22486463.

10 september: dag van Het kunstfestival
Hoewel de zomer nog echt moet inzetten zijn we bij het Kunstfestival al druk 
bezig met de voorbereidingen voor de 24ste editie in september 2016. Het 
thema voor dit jaar is 'Flower Power!'. Wel toepasselijk in deze tijd, dachten 
we zo. De beroemdste foto uit die tijd geeft voldoende inspiratie. En we gaan 
die nabouwen op het Rododendronplein. Op 10 september, de Dag van het 
Kunstfestival, mag u zelf een bed-in houden, compleet met pruik, bril en alle 
attributen die er verder voor nodig zijn. 

gevraagd: telefoon, cassettespeler en gitaar
Zoals u ziet ligt naast het bed een oude, waarschijnlijk nog bakelieten telefoon 
en er ligt een cassettespeler op het bed en ook een gitaar. Daar zijn we nog 
naar op zoek. Dus hebt u nog een gitaar in huis en wilt u die voor dit doel wel 
afstaan, dan houden we ons aanbevolen. Datzelfde geldt voor de cassettespeler 
en de zwarte telefoon. Een e-mail naar info@kunstfestival.nl of een telefoontje 
naar 06-22486463 volstaat. Ideeën waar we de spulletjes voor weinig geld 
kunnen kopen zijn ook welkom!

5-30 september: kunst in de etalage 
Gedurende de maand september zijn de winkels op de Peppelweg, 
Rododendronplein en Kerstroostraat een galerie. Iedereen die inspiratie heeft 
om een kunstwerk te maken kan dan exposeren. Het leidend thema is 'Flower 
Power!'. Kunst in de Etalage is een wedstrijd. Een vakkundige jury beoordeelt 
de ingezonden kunstwerken en op donderdag 16 september 2016 vindt de 
prijsuitreiking plaats in de bovenzaal van wijkgebouw Castagnet. 
Wilt u meedoen met Kunst in de Etalage stuur dan zo snel als mogelijk een 
e-mail naar kunstinetalage@kunstfestival.nl. U ontvangt een bevestiging met alle 
details. Er is niet zoveel plek meer, dus zorg dat u er op tijd bij bent. 

25 juni: TOPDAG in SCHIEBROEK-ZUID

Op zaterdag 25 juni 2016 is er veel te beleven in Schiebroek-Zuid aan de 
Asserweg en Voetiushof. Voor jong en oud zijn er bij alle ondernemers van 
Skibroek allerlei gratis activiteiten te doen en een boel te beleven. Van zingen 
tot dansen, van kostuums maken tot tekenen. Of zelfs een eigen schimmenspel 
maken en nog veel meer… die dag bruist het in Schiebroek-Zuid. Het 
programma start om 10.30 en eindigt om 16.00 uur met een presentatie en 
een optreden aan de Asserweg. Thema van de dag is “Sla je vleugels uit” en 
daarom staan alle doe-maak-zang-en-theateractiviteiten in dat kader.

voorstelling en presentatie voor iedereen

Om 16.00 uur sluiten we de dag af met onze zelfgemaakte kostuums, met een 
dans- en schimmenspel en muziek en zangvoorstelling. Iedereen is welkom om 
de resultaten te komen bewonderen.

De TOPdag is geïnitieerd door KunsTroep met steun en medewerking van de 
ondernemers van vereniging Skibroek. TOPdag wordt verder mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de vm. deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek met 
medewerking van de cultuurscout en bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.

10.30 uur           Inloop
11.00 uur            ‘Zing je vrij’ voor volwassenen bij Aafje Schiehoven. 
11.00-12.30 uur  toneelspelen en dansen bij Herts Sportlokaal 
11.00-12.30 uur  zelf schimmenpoppen maken bij Poppentheater De  
          Blauwe Poppenfee (vanaf 2 jaar)

12.30-13.00 uur  lunchpauze
13.00-14.00 uur  zingen bij de ‘Winkel van Zinkel’ (6-21 jaar)

15.00-16.00 uur  zelf schimmenspel oefenen bij Poppentheater De  
          Blauwe Poppenfee (vanaf 2 jaar)

15.00-16.00 uur  toneel spelen en dansen bij Herts Sportlokaal

Vrije inloop, geschikt voor alle leeftijden:
11.00 uur-16.00 uur:

. Pizzabakken aan de Asserweg   . Vogelkostuum maken bij Studio van   

  Pruisen  . Schminken bij Studio van Pruisen  . Vleugels kleuren bij 

  Studio Sweet Heroes  . Knutselen aan ‘alles wat vliegt’ bij Drie-99

11.00-14.00 uur:

. Vogelfluitje kleien en laten bakken bij Scherf en Verf

PROGRAMMA
Doe-Maak-Zing-en-Theaterdag voor jong en oud
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DONATIES
Op IBAN NL 04 INGB 0000590484 kunt 
u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester 
Samenwerkende Bewonersorganisaties 
Schiebroek.

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

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 25 
augustus 2016. U kunt uw kopij vóór 25 juli 
2016 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 
3053 HN Rotterdam. 
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. 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
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28. 
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
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
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

Op de zaterdagmiddagen 9 juli, 10 september, 12 november en 10 december 
presenteert jazzmusicus Dick de Graaf (uit de wijk) toonaangevende 
Rotterdamse bands op het terrein van Natuurtalent. Vanaf 14:00 uur zullen 
de bezoekers van de zaterdagse markt verrast worden door korte muzikale 
optredens, verspreid over het terrein. In het theehuis of bij mooi weer op het 
terras, volgt om 16:00 uur een concert waarin de musici hun relatie met de 
natuur tot uitdrukking brengen. Ook bieden ze – ieder op hun eigen manier - het 
publiek de gelegenheid om actief mee te doen. 
Zaterdag 9 juli is er Jazz Round Town met Dick de Graaf new quartet meets 
Hanne Peetermans. Vanaf 14:00 uur zijn er interactieve sets popup-concerten. 
Om 16:00 uur wordt het integraal concert afgesloten met een Meet & Greet.

Op de markt zijn er weer lekkere streekproducten te vinden. In ieder geval vind 
je er de groente van boer Reinoud, de lekkere hapjes en kruidenproducten van 
Nathalie, de zuivelwagen uit het Groene Hart, het brood van desembakkerij 
Schalkwijk, de zelfgemaakte zeep van Kusula gifts, Rubbish Design van Ankie 
Wessels en nog veel meer. De groene oase van Natuurtalent vind je aan de 
Veldkersweg 50, tegenover het industrieterrein Adrianalaan. 

MUZIEK IN DE 
GROENE RUIMTE
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CSI SCHIEBROEK

Het wordt weer mooi weer! Heerlijk, lekker de deuren en ramen open! Maar 
pas op, want vooral in de zomermaanden krijgt de politie veel meldingen en 
aangiftes van insluiping of inklimmen op klaarlichte dag in woningen, scholen, 
kantoren en verzorgingstehuizen. De werkwijze van de insluipers is even simpel 
als doeltreffend. Insluipers weten dat veel mensen in de zomerperiode hun 
ramen en deuren overdag open laten staan. Terwijl u bezig bent in de tuin of 
even naar boven bent gelopen, slaan de daders hun slag. Via de achterdeur/
schuifpui, een geopend raam of door op het balkon te klimmen, zien zij kans 
snel naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen ze de portemonnee van de 
keukentafel. Of uw laptop of mobiele telefoon. Alles wat van waarde is en zo 
voor het grijpen ligt, verdwijnt in hun zakken. Als insluipers betrapt worden door 
de bewoners hebben ze altijd wel een smoes bij de hand. Bijvoorbeeld dat 
ze op zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens ook niet voor terug om 
iemand te bedreigen als ze overlopen worden. Voordat u het goed en wel in de 
gaten heeft, zijn deze lieden weer weg en mist u naderhand uw dure spullen.

verZekering keert niet uit bij insluiping!
Onze waarschuwing aan u is: wees er alert op dat dit kan gebeuren. Vooral laat 
in de middag en vroeg in de avond. Laat deuren en ramen waar u geen zicht op 
heeft, al is het nog zo’n warm weer, niet open staan. Sluit ook uw schuur goed 
af, dure (brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde artikelen voor een insluiper.
Mocht u een onbekend persoon op verdachte wijze in uw omgeving rond zien 
lopen en u vertrouwt het niet, bel dan de politie via het alarmnummer 112. 
Noteer kentekens en bijzondere kenmerken. En tot slot: houd er rekening mee 
dat de verzekering niet altijd uitkeert bij insluiping. In de polisvoorwaarden leest 
u wat voor uw situatie van toepassing is. 

Zonder Heler geen steler 
Via internetsites zoals Marktplaats worden veel (brom)fietsen te koop 
aangeboden. De politie adviseert om bij het kopen van een fiets, bromfiets, 
scooter of snorfiets via internet extra alert te zijn. Vraag bij de koop van een 
tweedehands tweewieler altijd om een aankoopbon. Ook is het handig om 
bij de koop het framenummer te controleren. Via de website www.stopheling.
nl kunt u op basis van een serienummer controleren of de fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Van deze dienst is ook een app verkrijgbaar. Ook andere 
goederen kunnen daar worden gecontroleerd. De site biedt geen 100% garantie 
dat de (brom/snor)fiets niet van diefstal afkomstig is, maar kan als hulpmiddel 
gebruikt worden. Via de site www.politie.nl/themas/heling is meer informatie te 
vinden over dit onderwerp. Remedie blijft: ‘Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, 
dan is het dat meestal ook’.
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl  
Twitter: www.twitter.com/FKnulst, Facebook: Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

De gemeente heeft de afgelopen maanden zitten broeden en rekenen 
op de parkeerplannen voor Plaswijckpark. Uit een recent overleg met 
de betrokken wethouders is naar voren gekomen dat de locatie van de 
tennisclub LTC 62 niet voor parkeren in aanmerking moet komen. De 
wethouders willen de toekomst van de tennisclub op deze locatie zeker 
stellen. Daarnaast zijn de wethouders vanwege de landschappelijke 
ingreep en bijbehorende kosten er vooralsnog niet voor om een 
parkeerterrein in het Berg- en Broekpark aan te leggen. 
Het voorstel is om opnieuw een parkeeronderzoek te laten plaatsvinden.

de afspraken 
Tijdens het overleg ‘Parkeerproblematiek rond Plaswijckpark’ van 11 
november 2015 is afgesproken een buurtschouw te organiseren om te 
bezien of er maatregelen mogelijk zijn om de overlast van het parkeren in 
de woonstraten in de directe omgeving van de ingang van Plaswijckpark 
te beperken. We weten allemaal dat de parkeeroverlast van Plaswijckpark 
zich uitstrekt van de Wilgenlei tot aan de Abeelweg en van de Ringdijk tot 
voorbij de Meidoornsingel. Het probleem wordt weer vooruit geschoven.
Naar aanleiding van dat overleg is de actiegroep ‘Geen P in het Park’ 
opgericht door Dominic Theuns en Wiel Senden. Binnen deze groep zijn 
verschillende Schiebroekenaren actief. Recent heeft de actiegroep zijn 
krachten gebundeld met de Bewonersorganisatie Parkeerproblemen 
Plaswijckpark (BOPP). Het motto is géén groen, zoals het Berg- en 
Broekpark en de Meidoornweide, opofferen voor parkeerplaatsen. We zijn 
als actiegroep niet alleen in gesprek met de bewoners van Schiebroek, 
het bestuur van de Stichting Plaswijckpark en de gebiedscommissie, 
wij zoeken ook naar alternatieven. De afgelopen weken zijn meer 
dan vijfhonderd handtekeningen verzameld, waaruit blijkt dat er een 
massale steun van de bewoners is om géén groen op te offeren voor 
parkeerplaatsen. 

de feiten

Een paar feiten: in 2009 meldde Plaswijckpark dat het hogere 
bezoekersaantallen wil door de speelplaats te overdekken. Toen was 
er sprake van ongeveer 220.000 bezoekers per jaar. Het document 
‘Parkeeronderzoek binnenspeellocatie Plaswijckpark’ vermeldt dat de 
Stichting Plaswijckpark een stijging van 49.000 bezoekers in 2012 
verwacht door de bouw van de binnenspeellocatie. Daarnaast verwachtte 
de Stichting een autonome groei van 2,5 % per jaar. In feite blijkt dat 
de bezoekersaantallen van Plaswijckpark de afgelopen jaren explosief 
gestegen zijn. In 2012 telde het park 200.242 bezoekers, in 2013 waren 
er dat ruim 350.000, en de afgelopen jaren ruim 440.000 bezoekers. 
Nu rijst de vraag, hoe ver wil Plaswijckpark groeien? Is dit naar een aantal 
van 600.000 bezoekers per jaar, dan rijst de legitieme vraag: is in feite 
Plaswijckpark niet te groot voor een woonwijk?

ten slotte

Schiebroek wordt ook wel liefkozend door Schiebroekenaren “Tuinstad 
Schiebroek” genoemd. De wijk heeft veel groen, niet alleen bij de diverse 
singels, maar ook in plantsoenen, grasvelden en parken zoals het Berg- 
en Broekpark en het Schiebroekse park. Schiebroek is en blijft Tuinstad 
Schiebroek. Als actiegroep willen we dat zo houden!

parkeeroverlast plaswijckpark

U schrijft ons...

Namens ‘Geen P in het Park’,
Dominic Theuns, Wiel Senden
Websites actiegroepen: 
http://geenpinhetpark.blogspot.nl; http://www.meidoornweide.nl

INSLUIPERS ACTIEF
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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


