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Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42
Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08
Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 14.30 uur
Maandag en dinsdag gesloten.

* Dames en herenkapsalon * Schoonheidssalon
		
* Pedicure/Manicure
Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

STEUN DIT BLAD
door een bedrag naar draagkracht
over te maken op

NL 97 RABO 0314 110402
t.n.v. sbo Leven in Schiebroek. Dank u wel.

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl
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INFORMATIEAVOND 7 MEI 2019
Marijke van Seventer
info@leven-in-schiebroek.nl

Dinsdag 7 mei a.s is het zo ver: bewonersorganisatie Leven
in Schiebroek houdt een informatieavond over bouw- en
verkeersplannen voor Schiebroek. Vanaf 20.00 uur bent
u van harte welkom bij De BUURVROUW in gebouw De
Castagnet, Larikslaan 200 om u te laten informeren over de
wijkplannen rondom stenen en asfalt.

Gebiedsvisie en
Bestemmingsplan
nieuwbouw
plannen

?

?

Bouw- en verkeersplannen

Op die avond zullen mensen van Stadsontwikkeling,
Leven in Schiebroek en de Planologische Werkgroep
Schiebroek u bijpraten over de plannen, zoals het nieuwe
bestemmingsplan, de concept Gebiedsvisie 2019 - 2030.
Let wel: dit is een visie (dus geen concreet plan) over
hoe de komende jaren, naar het idee van de gemeente,
Schiebroek er uit moet gaan zien. De Planologische
Werkgroep Schiebroek vertelt wat er al aan concrete (bouw)
plannen is en Leven in Schiebroek/Bewoners!His zal een
toelichting geven op wat dit betekent voor het verkeer in en
om de wijk.
Tijdens deze informatieavond zullen er medewerkers van
de corporaties Havensteder en Vestia aanwezig zijn, zodat
u ook aan hen vragen kunt stellen. Datzelfde geldt voor de
leden van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.
Voor hen is het uitermate belangrijk om te horen hoe u over
de plannen denkt. Vanzelfsprekend krijgt u alle gelegenheid
om vragen te stellen over deze plannen.
De informatieavond wordt in goede banen geleid door Jean
Paul Andela. Jean Paul Andela heeft een ruime ervaring in
het leiden van dit soort bijeenkomsten en is tevens goed op
de hoogte van de ontwikkelingen in Schiebroek.
Wilt u weten wat er de komende jaren in uw directe
woonomgeving staat te gebeuren, laat u dan informeren.
Kom op 7 mei a.s. om 20.00 uur naar DE BUURVROUW.
De koffie/thee staat klaar.

Verkeersplannen

?

?

?

?

Afbeelding Gerd Altmann via Pixabay

PROGRAMMA
INFORMATIEAVOND SCHIEBROEK
7 mei 2019
s19.45 uur Zaal open, inloop
20.15 uur Welkomstwoord door Jean Paul Andela,
gespreksleider

Aansluitend:
• Inleiding over:

IN DIT BLAD o.a.

Concept Gebiedsvisie Schiebroek
door Stiene Pilon, dienst Stadsontwikkeling

pag.

3: 	Informatieavond voor Schiebroek

pag.

5: 	Stof oogsten

door Marijke van Seventer (Planologische

pag.

7: 	Herdenking 4 mei 2019

Werkgroep Schiebroek)

pag.

8/9:	Koningsavond- en dag 2019

pag.

11: 	Anderhalf jaar verkeersellende

• Gelegenheid tot vragenstellen

pag.

13: 	Schiebroek van toen!

22.00 uur: Sluiting

• Bestemmingsplan

• Verkeersknopen

en bouwplaatsen in

Schiebroek

in de wijk

door Ton van Eijsden (LiS/Bewoners!HiS)

www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019
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UW WONING VERKOPEN?

Wij staan graag voor u klaar. Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies!
088 111 23 00
06 33 36 70 13

info@edhm.nl
edhm.nl

Tjaskerlaan 76, 3053 HR Rotterdam-Schiebroek
Houtzaagmolen 99, 2986 GE Ridderkerk-Drievliet

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.
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4 MEI 2019: IN VRIJHEID KIEZEN
Margot Leeninga
info@leven-in-schiebroek.nl

Het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek nodigt u
uit om op zaterdag 4 mei 2019 deel te nemen aan de
stille tocht vanaf de tramremise aan de Kootsekade
naar het voormalig Raadhuis van Schiebroek aan de
Ringdijk. We verzamelen bij de herdenkingsplaquette
van de Razzia van Rotterdam.
Vertrek: 19.05 uur.

Winterkou niet gedooid
Ongeroerd in morgendauw
Tranen van weemoed vervagen
verdampen in ijzige stilte

U kunt eventueel vanaf 19.25 uur bij de stoet aansluiten vanaf het plein voor Melanchthon Schiebroek,
Van Bijnkershoekweg 97.
De herdenkingsplechtigheid bij het verzets- en
vredesmonument aan het Spinbolplein, die dit jaar in
het teken staat van In Vrijheid Kiezen, begint om 19.45
uur.
Aan deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest,
kinderkoor van de Fatimaschool en de Wilgenstamschool en Vocalgroup ‘WE’.
Het gedicht is geschreven en wordt gedeclameerd door
Hendrik Beukelman, leerling van Melanchthon Schiebroek, V5. Hendrik is een van de Zeven Jonge Denkers
des Vaderlands.
Na afloop van de plechtigheid bent u in Melanchthon
Mavo Schiebroek aan de Molenvijver van harte welkom
om wat na te praten en een kopje koffie te drinken.

Guur de wind
die warmte wegwaait
naar vredestijden
Ver voorbij verloren verval
roept men namen
reeds vergeten
Hard mag het zijn
maar niet hartverscheurend
Winteradem zal tenietgaan
als de zonnewende nadert
Even op adem komen

door Hendrik Beukelman, april 2019

Kinderen van de Fatimaschool en de Wilgenstamschool zullen het lied "Vrij* van Jeroen Schipper tijdens de herdenking zingen.
www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019
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010 418 05 15
info@spindlermakelaars.nl

Met onze kennis in huis, samen voor succes!

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)
6
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STOF OOGSTEN
Marijke van Seventer
info@leven-in-schiebroek.nl
De conducteur van de RET die na zijn dienst de tunnel bij Meijersplein in keek
stond raar te kijken: een hele groep mensen die met sopdoekjes en water in de
weer waren om de wanden van de tunnel schoon te vegen. En ook de reizigers
die naar de halte van de bus voor het vliegveld liepen keken hun ogen uit: het
wachthuisje werd schoongeveegd en zelfs de lantarenpalen! Wat was hier aan
de hand?

Ser-Vies
Aan het vegen en uitknijpen van de doekjes was een heel groepje mensen
van de BTV, het Luchtmeetnet en de bewonersorganisaties van Schiebroek en
110Morgen. Zij waren aan het fijnstof “oogsten” voor Ser-Vies, een jong bedrijf
dat voor ons zichtbaar wil maken wat wij zoal aan fijnstofvervuiling in onze
omgeving hebben. En dat zichtbaaar maken heel letterlijk doet door van het
verzamelde gedroogde fijnstof serviesgoed te glazuren.
De oogstploeg van zaterdag kreeg tevoren een uiteenzetting over fijnstof in
Rotterdam. Gemiddeld, hoorden wij, ademen wij daar een (1) gram per jaar
van in. Zo weinig maar? Fijnstof is natuurlijk maar heel licht. Er werd een
reageerbuisje getoond met toch zo’n zwarte opeenhoping er in van 1,5 cm en
dat bleek best veel. Opeenvolgende buisjes met een steeds grotere inhoud
werden neergezet naast kopjes met een steeds diepere kleur glazuur. Een gram
fijnstof bleek een ivoorkleurig glazuur op te leveren en de hoeveelheid die je
in 85 levensjaren inademt werd - geen verrassing- diep- en diep zwart. Heel
aanschouwelijke vervuiling.

Is dat dan niet vies, vroeg de groep, kun je dit servies wel gebruiken? Maar
natuurlijk, was het antwoord, uiteindelijk is alle serviesgoed dat we gebruiken
gemaakt van stof. Stof dat door hoge oventemperaturen goed ontsmet is.
Daarop toog de groep aan het werk: het Meijersplein leverde heel wat stof op,
voornamelijk afkomstig van het verkeer op de G.K. van Hogendorpweg. Binnen
een paar minuten was het sop in de emmertjes roetzwart. Bùh, vies water
zou je denken. Maar de sopploeg zag het anders: een geweldige oogst! Maar
evengoed, zoveel fijnstof geeft ook veel stof tot nadenken..

BUURTBEDRIJF OFFICIEEL OPEN

Benieuwd wat er nu opeens in de oude schoenenwinkel van
Dungelmann, Weissenbruchlaan aan de hand is? Er staan opeens
beelden, schalen en vazen in de etalage!
Tot 11 mei 2019 is er ook een contactpersoon van DoorDeWijks aanwezig.
Daardoor is de prachtige keramiek expositie in de etalage ook van binnen
toegankelijk. Je bent van harte welkom op alle zaterdagen tussen 14.00 en
16.00 uur.
Je kunt dan meer te weten komen
over de betaalbare sociale wijkhulp
die doordewijkers aan jou kunnen
bieden. We kunnen je vertellen hoe
je zelf doordewijker kunt worden en
mensen in jouw wijk kunt gaan helpen.
Op 11 mei sluiten we de expositie
af met een gratis optreden van Hilde
Labadie, Stadsboerin en performer.
Dat begint op 16:00 uur. Allemaal
op de Weissenbruchlaan 144, in
Hillegersberg. Van harte welkom.

Hilde Labadie

Op 10 april jl. was het zo ver: BUURTBEDRIJF, het bedrijf dat mensen en
speciaal werklozen helpt met het vinden van zinvol vrijwilligerswerk en van
daaruit misschien naar een officiële baan opende een eigen vestiging in
Schiebroek. Woningcorporatie Vestia stelde een ruimte aan BUURTBEDRIJF
ter beschikking; het werd het voormalige kantoortje van Vestia aan de
Hamakerstraat 544. Een prachtige ruimte van waaruit de Kluskanjers, de
mensen van de Telefooncirkel en andere vrijwilligers die graag ouderen in
de wijk willen helpen, hun werk kunnen doen. En niet alleen op het kantoor zelf:
dankzij een gulle gift van de RABOBANK en Vestia heeft Buurtbedrijf nu ook de
beschikking over een eigen bedrijfsbusje.Wethouder Moti (werk en inkomen,
links op de foto) hield een korte toespraak waarin hij vooral het belang van
zinvol werk voor iedereen die dit wenst belichtte. Daarna verrichtte hij de
officiële opening door het doek voor de ingang weg te scheuren. Maar voordat
hij dit deed scheurde Gert den Ouden, vestigingsmanager van Vestia (rechts),
het doek weg voor het raam; zo werd duidelijk dat BUURTbedrijf een organisatie
is met uitzicht op de wijk en een warm welkom bij binnenkomst.

www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019
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KONINGSDAG IN SCHIEBROEK,
HÉT FEEST VAN ONZE BUURT
Koningsavond

Voor alweer het 27e jaar vieren we op het Wilgenplasplein Koningsdag
in Schiebroek. Net als vorig jaar beginnen we deze keer al op
Koningsavond 26 april. Vanaf 19.00 uur warmen we op met een
hapje en drankje en vrolijke muziek. En vanaf 20.00 uur start de
Nederpopband: Los! Afgewisseld met een mooie vuurshow, dansen we
ons soepel voor Koningsdag op bekende nederpop covers van o.a. de
Dijk, Andre Hazes, Nick & Simon, Guus Meeuwis, enz.

Nieuw!

Koningsdag Schiebroek begint met een nieuw onderdeel: de kindervrijmarkt. Vanaf 7.00 uur zijn alle kinderen met hun oude speelgoed,
zelfgebakken cupcakes, grabbeltonnen en muziekinstrumenten welkom
op het speciaal voor hun ingerichte kindervrijmarktterrein. Voor de
deelnemertjes is er een gratis ontbijtje. Voor alle ouders staat de koffie
en thee klaar. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Kom op tijd, het
belooft gezellig druk te worden!

Voor jong…

Naast de kindervrijmarkt is er veel te doen voor alle kinderen van
Schiebroek. Na de officiële opening om 10.00 uur begint om 10.30 uur
de kindervoorstelling ‘Beestenbende’ van Ruben ten Haften.

Vervolgens starten om 11.00 uur de kinder- en jeugdspelen op het
grote veld. Hier kun je met een speelpas de hele dag plezier maken.
Dit jaar hebben we een extra spectaculair terrein met een klimwand,
mechanische stier, avonturenbaan en een tokkelbaan over de plas.
Durf jij mee te doen? De dag is niet compleet natuurlijk zonder
Kinderplaybackshow om 16.00 uur, gevolgd door een vette kinderdisco.

…en oud(er)

Naast alle kinderactiviteiten is er ook van alles te beleven voor de (iets)
ouderen van Schiebroek. De hele dag is er muziek met live-optredens
van Serge Naberman, Sweet Riot en Rodeo Roses. Natuurlijk is er
van alles te eten en te drinken. Ook zijn er demonstraties van o.a.
Circusstad en is er gelegenheid om de hamburgers weg te trainen
tijdens een Zumba-demo en verschillende fitness workshops. De
middag word om 17.30 uur afgesloten met een optreden van Riddlebox
die met hun vrolijke pop/rock covers de dag compleet maken.

Meer informatie

Het hele programma van dit jaar is terug te vinden op onze website
(www.ocschiebroek.nl) en op posters en flyers in de wijk. We hopen
jullie allemaal te zien tijdens het leukste en gezelligste feest van
Schiebroek 26 en 27 april op het Wilgenplasplein!

www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019

9

FIETSVERKEER WORDT
OMGELEID
Bouwcombinatie de Groene Boog realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat
de A16 Rotterdam. Onderdeel van het project A16 Rotterdam is om de
huidige Doenkade tussen de rijksweg A13 en de Ankie Verbeek Ohrlaan om te
bouwen naar een nieuwe snelweg, de A16 Rotterdam. De A13 en de N209 bij
Rotterdam The Hague Airport worden aangepast en aangesloten op de nieuwe
A16. Tevens komen er aansluitingen bij de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan.

Afsluiting en omleiding fietspad
Begin april 2019 wordt gestart met werkzaamheden voor de aanpassing van de
rotonde N471/ N209, Doenkadeplein. Om deze werkzaamheden uit te voeren
wordt het fietsverkeer bij de rotonde, het fietspad onder Doenkade door, vanaf
8 april 2019 omgeleid. De omleiding duurt ongeveer een jaar en is ter plaatse
met borden aangegeven. In de eindsituatie komt het fietspad niet meer op
de huidige ligging terug. Fietsers kunnen dan gebruik maken van een nieuwe
onderdoorgang onder de nieuwe A16 Rotterdam.

DE BELBUS NEEMT NIEUWE BUS IN GEBRUIK
De vrijwilligers van de Belbus hebben er lang naar uitgekeken: de nieuwe
Belbus. De oudste bus van de drie Belbussen, de Ceder, was na zes jaar
intensief gebruik, dringend aan vervanging toe. Door spaarzaamheid en enkele
giften had de Belbus meer geld beschikbaar voor de nieuwe bus dan voor de
vorige bussen. Omdat de Belbus bedrijfszekerheid en veiligheid belangrijk vindt
is een robuuste bus aangeschaft: een Mercedes-bus van het model Sprinter.
Met deze nieuwe Ceder heeft de Belbus de beschikking gekregen over een
tweede rolstoelbus. De nieuwe bus heeft tevens vijf comfortabele zitplaatsen
voor passagiers, twee traptreden i.p.v. één om makkelijker in- en uit te stappen
en een opstelplaats voor rollators. Ook aan de chauffeur en de begeleider is
gedacht. De nieuwe bus is o.a. voorzien van een automatische versnellingsbak,
een 360°-camera om makkelijker te kunnen parkeren en een sluithulp voor de
schuifdeur, zodat het dicht doen van de deur minder zwaar is.
De Belbus hoopt met deze nieuwe bus de klanten nog jaren lang veilig en
comfortabel te kunnen vervoeren. Bent u slecht ter been of kunt u om andere
redenen geen gebruik maken van ander vervoer, dan kunt u klant worden van
de Belbus. De Belbus is de wijkbus die al dertig jaar actief is in Hillegersberg
en Schiebroek. Om klant te worden van de Belbus belt u tijdens kantooruren
naar het nummer 010-418 81 21.
Alle informatie over de Belbus vindt u op https://www.belbus-his.net.
De Belbus wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, de Gemeente Rotterdam
en onze sponsors.

2019

INSCHRIJVEN VOOR KUNSTMARKT, KUNST IN ETALAGE EN ATELIERROUTE
Het lijkt nog zover weg, maar voor je het weet... is het de Maand van het
Kunstfestival. September 2019 belooft weer een bijzonder blije en mooie
maand te worden. Het thema van het Kunstfestival is dit jaar "Ondersteboven!"
en de verschillende onderdelen zullen daar natuurlijk bijzondere aandacht aan
besteden. Vanaf nu kunt u zich via de site www.kunstfestival.nl inschrijven voor
de Kunstmarkt op zaterdag 14 september, Kunst in de Etalage (van 2 tm 29
september) en voor de Atelierroute Schiebroek-Hillegersberg op zaterdag 21 en
zondag 22 september 2019.
10

Creatieve denkers zijn van harte welkom bij het Kunstfestival. Heb je zin om
mee te doen aan de verschillende activiteiten, stuur dan een e-mail naar
info@kunstfestival.nl. Overigens kun je er natuurlijk ook voor kiezen om op de
Dag van het Kunstfestival (zaterdag 14 september 2019) mee te werken in
bijvoorbeeld het Kinderkookcafé of als gastvrouw/gastheer voor de kunstmarkt
of de straatartiesten. Er is altijd wel iets waar je blij van wordt, dus schroom
niet om contact met ons op te nemen. Nadere informatie: www.kunstfestival.nl,
info@kunstfestival.nl

www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019

SCHIEBROEK WACHT ANDERHALF JAAR
VERKEERSELLENDE!
Ton van Eijsden
info@leven-in-schiebroek.nl
“Wat zeg je nou?”, zult u uitroepen. “Wat bedoel je?” We bedoelen dat anderhalf
jaar lang door allerlei verkeersmaatregelen van de gemeente – en dan vooral
wegopbrekingen – Schiebroek veel ellende te wachten staat. “Je bedoelt de
rioleringswerkzaamheden rondom Kastanjeplein?”, vraagt u. “Die duren toch
geen anderhalf jaar? Nee, die niet? Wat bedoelen jullie dan wel; daar weet ik
niets van?!”

Oeps… vergeten te vertellen?
En dat klopt. Daar heeft de gemeente Rotterdam u niets over verteld. Omdat
de werkzaamheden waar u last van krijgt voor het grootste gedeelte niet in
Schiebroek maar in het Kleiwegkwartier plaatsvinden: de vernieuwing van het
vooral door fietsers als gevaarlijk ervaren kruispunt Kleiweg/Uitweg/Rozenlaan
gaat eindelijk gebeuren.

Start werkzaamheden
In augustus van dit jaar wordt met de werkzaamheden begonnen. Een
ingrijpende klus waarbij niet alleen de inrichting van het kruispunt en het
aanpalende Bergpolderplein op de schop gaat, maar waarbij bijvoorbeeld ook
tramrails en riolering worden vervangen. In totaal gaan deze werkzaamheden,
die in verschillende fases worden uitgevoerd, maar liefst anderhalf jaar (!)
duren. En al die tijd is er vanuit Schiebroek géén doorgaand verkeer richting
Kleiweg of Rozenlaan mogelijk!

Hoofdaders
Schiebroek kent twee verbindingslijnen naar de stad en naar de grote weg, de
recht doorgaande lijn van de Ringdijk en de aansluiting van de Melanchtonweg/
G.K van Hogendorpweg (van Limburg Stirumplein) op het knooppunt Schieplein.
Je zou denken dat als één van die twee hoofdverkeersaders wordt afgesloten de
gemeente op zijn minst Schiebroek zou moeten informeren en in gesprek gaan
over noodmaatregelen. Per slot hebben we het niet voor niets over hoofdaders,
als je die afsluit leidt dat heel gemakkelijk tot een (verkeers) infarct.

Duur werkzaamheden
Zo ook hier: via de Ringdijk richting Oude Noorden, naar station Noord of
verder naar de stad rijden zal onmogelijk zijn Alleen in de periode augustus
en september 2019 en van april tot augustus 2020 kan er vanuit de Kleiweg
rechtsaf naar de Uitweg en vanaf de Uitweg rechtsaf naar de Kleiweg worden

gereden. Er zal moeten worden uitgeweken naar de G.K. van Hogendorpweg en
het Schieplein. Een route die ook nu al grote delen van de dag met filevorming
te kampen heeft… In de laatste fase van de werkzaamheden, die duren tot
februari 2021, wordt ook de Ringdijk tussen de Uitweg en de Melanchtonweg
opgebroken om daarna versmald en geasfalteerd te worden. En dat gaat dus
anderhalf jaar lang duren. Maar dat is nog niet alles…

Er moet nog “gecompenseerd” worden
Na deze werkzaamheden is de koek nog niet op, want in het kader van de
maatregelen die verband houden met de aanleg van de A16 Rotterdam zal ook
het resterende deel van de Ringdijk tussen de Melanchtonweg en de Jasonweg
worden heringericht en geasfalteerd met zogenaamd fluisterasfalt. Dit gebeurt
om de extra geluidshinder van de nieuwe snelweg “te compenseren” met minder
geluid op de Ringdijk. Daarvoor zal ook dit deel van de Ringdijk volgend jaar
geruime tijd moeten worden afgesloten.

Kruising Ringdijk/Wilgenlei: Black Spot
En omdat veel rood-licht-negerende fietsers er toe hebben bijgedragen dat de
kruising Ringdijk/Wilgenlei een zogenaamde ‘black spot’ is geworden, meent
men bij Stadsontwikkeling dit op te lossen door de Wilgenlei bij de Ringdijk
maar helemaal voor het autoverkeer te gaan afsluiten. Omdat men niet goed
kan inschatten welke gevolgen dat dan weer heeft voor de verkeersafwikkeling
in dit deel van Schiebroek is men voornemens om eerst enige tijd bij wijze van
proef die kruising eerst gedeeltelijk en dan geheel af te sluiten.

Wanneer komt de uitnodiging?
In het Kleiwegkwartier zijn de bewoners door Stadsontwikkeling geïnformeerd
over de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Dat de bewoners
van Schiebroek minstens net zo veel, zo niet meer hinder gaan ondervinden
is de gemeente in haar communicatiestrategie kennelijk nog even ontgaan.
Misschien eindigde de door de gemeente gebruikte kaart bij de Uitweg? Voor
het Kleiwegkwartier is door de gemeente een klankbordgroep opgericht waarin
vijf door de bewonersorganisatie aangewezen bewoners mogen plaatsnemen.
De Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) heeft ons, via Bewoners!HIS (de
vertegenwoordiging van onze bewonersorganisaties in de gebiedscommissie),
op de hoogte gebracht van de plannen én een inwoner van Schiebroek in die
commissie opgenomen. Voor deze geste zijn wij de BOK uiteraard dankbaar.
Maar… waar blijft de informatie en het overleg met Schiebroek van
gemeentezijde? We wachten nog op de uitnodiging, er staat ons namelijk
anderhalf jaar verkeersellende te wachten!
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SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 55)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Naar aanleiding van het verhaal van Jaap Elbers in ons vorig nummer kwam er
een aantal reacties binnen. Verschillende mensen herinnerden zich Elbers of
hadden als kind in deze buurt gewoond en herkenden het geschetste beeld.
Maar er kwam ook een mooie print binnen van een artikel in het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 10 mei 1940 waar gesproken werd over de Volkswoningen die
door de woningbouwvereening 'Onderling Belang' gerealiseerd werden. De krant
was vergeeld en niet goed meer leesbaar.
De tekening ziet u hiernaast, de tekst luidt als volgt:
"De gemeenteraad (van Rotterdam, red) heeft in de vergadering van 12 April
l.l. besloten, om ten behoeve van de bouw van 40 normale en 14 woningen
voor groote gezinnen een voorschot uit Rijks kas aan te vragen ten behoeve
van de woningbouwvereeniging "Onderling Belang" onder hypothecair verband.
Sedert het raadsbesluit is genomen, waren nog onderhandelingen met het
Staatstoezicht op de volkshuisvesting nodig, waarmede heel wat tijd gemoeid
is geweest, want het gemeentebestuur en het bestuur van de vereeniging
hadden belangrijke bezwaren tegen het bouwen van woningen van het
minimum-type. De heer L.N. Krijgsman, architect te Hillegersberg, slaagde
erin een woningtype te ontwerpen, waarover overeenstemming mogelijk werd.
Het gemeentebestuur van Schiebroek heeft daaraan loyale medewerking
verleend. De aanbesteding van de huizen, waarvoor 32 aannemers hadden
ingeschreven, had gistermorgen plaats. De huizen worden gebouwd nabij de
Eikenlaan en den Kastanjesingel op een perceel grond van de N.V. Molenvliet.
Het voorschot van de 40 normale woningen is begroot op fl. 121.215 en voor
de overige 14 woningen voor groote gezinnen op fl. 51.536, van welk bedrag
fl. 600 per woning a fond perdu wordt verstrekt. Voor den bouw is 6750 m2.
grond noodig tegen fl. 11 per m2., dus een totaal bedrag van fl. 74.250.
Daarvoor wordt een grondvoorschot verstrekt tegen 4% rente af te lossen
in 75 jaar. De totale bouwkosten zullen fl. 167.250 bedragen, waarvoor een
bouwvoorschot wordt verleend ook tegen 4%, af te lossen in 50 jaar. De totale
kosten komen dus op fl. 241.500 zoodat een woning fl. 4.500 per stuk kost.
De normale woningen zullen bestaan uit twee ruime kamers beneden met
keuken en boven drie slaapkamers met een kleinen zolder. De woning voor de
groote gezinnen verschillen van de andere doordat beneden een der kamers
voor slaapkamer bestemd is en de overige kamers grooter zijn. Iedere bewoner

krijgt de beschikking over een steenen schuurtje van 3 bij 3 m., bestemd
voor kolenbergplaats en fietsen. De huren zullen van 5 tot 5.50 gulden
per week bedragen, maar moeten nog nader in overleg met het rijk en het
gemeentebestuur worden vastgesteld.

Reageren?
Wilt u reageren op dit artikel of zelf uw verhaal vertellen, stuur dan een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille begin.
Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 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
www.leven-in-schiebroek.nl / april-mei 2019
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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!

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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 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!

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
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
14
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Spreek hem of haar er dan op aan. Schroom niet om te zeggen dat hij of zij te
dichtbij staat en dat u graag wilt dat ze een stap achteruit doen. Twijfelt u? Stop
direct uw pintransactie.

Camera in Beeld

CSI SCHIEBROEK

SCHERM UW
PINCODE AF!

Camera aanmelden

De politie waarschuwt opnieuw voor shouldering, het over de schouder
meekijken als u pint. Criminelen proberen bij een geldautomaat of bij de kassa
in een winkel uw pincode af te kijken. Wanneer dat is gelukt, proberen ze uw
bankpas te bemachtigen. In het programma Opsporing Verzocht wordt aan dit
onderwerp regelmatig aandacht besteed. Kijk daarom om u heen als u met uw
pinpas betaalt en voorkom dat anderen meekijken met wat u intoetst. Stop uw
bankpas ook altijd goed weg, zodat zakkenrollers er niet bij kunnen.

Stop de pintransactie als u twijfelt
Pas op dat er niemand over uw schouder meekijkt als u uw pincode intoetst.
Heeft iemand uw pincode eenmaal dan zal die ook erg geïnteresseerd zijn in
uw pinpas. Voelt u zich bekeken door anderen terwijl u staat te pinnen? Staat
iemand verdacht dichtbij tijdens uw pintransactie?

sbo

Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het
beveiligen van hun panden en goederen. De politie ziet steeds meer dat ook
particulieren hun eigendommen beveiligen met camera’s. In het dagelijks
werk maakt de politie regelmatig gebruik van camerabeelden om misdrijven
op te lossen. Om te weten waar deze camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij
“zien” maakt de politie gebruik van een databank, genaamd Camera in Beeld.
Met deze databank kan de politie vrij snel zien waar in de buurt van een
misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk
beelden van de dader(s) kunnen hebben. Hierdoor kunnen daders sneller
worden opgespoord. Recent werd in Schiebroek op basis van particuliere
camerabeelden een dader van een auto-inbraak door de rechter veroordeeld.

Beschikt u over een beveiligingscamera aan uw bedrijfspand of aan uw woning?
Meld dit dan bij de politie. Wij kijken dus niet live mee met uw camera's, maar
inventariseren alleen waar deze hangen. Alle camera's komen in de databank
van de politie. Wordt er bij u in de buurt een misdrijf gepleegd dan kijkt de
politie in de databank wie er allemaal een camera heeft. Een politiemedewerker
neemt vervolgens contact met u op om te kijken of de dader bij u op beeld
staat.Uw camera beveiligt dan niet alleen uw bezit, maar helpt tegelijkertijd uw
buurt veiliger te maken. U kunt uw camera('s) aanmelden via www.politie.nl/cib
of via uw wijkagent.
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Via 0900-8844 of via de
onderstaande emailadressen zijn de wijkagenten Schiebroek bereikbaar.
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl

Leven in Schiebroek

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

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
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
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
Tel. 06-15373109.

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
20 juni 2019. U kunt uw kopij vóór 20 mei
2019 inleveren bij:
Leven in Schiebroek, Antwoordnummer
5017, 3050 VB Rotterdam (geen postzegel!).
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

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.
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HEMA			 DELI MARKT

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
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