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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.nl

Dames- en herenkapsalon    
Schoonheidssalon 
Pedicure en Manicure

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

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Kom voor het beste scharrelvlees naar

VLEESWAREN
GOURMET

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES  Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66

K
w

aliteits Slager
ij

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKK ING

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

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

Openingstijden: 

JUWELIER I GOUDSMID I REPARATIES I TAXATIE I IN-  EN VERKOOP

Volg ons op

een zaak
vol glans!

sinds
1955

Peppelweg 91a - Rotterdam-Schiebroek - Tel. (010) 418 72 68
www.hugovandamjuwelier.nl

KLOKKEN-
REPARATIES

SIERAAD- EN
HORLOGEREPARATIES

BATTERIJ VERVANGEN

Modern en klassiek
Met desgewenst een aan-huis-service

Hugo en Jannie zijn
beiden gediplomeerd
sieraad- en horloge-
hersteller. Vaak klaar

terwijl u wacht. 

Voor alle horlogemerken. Klaar terwijl u wacht. 

8,-v.a.

Advertentie 95x134mm - Algemeen LiS FC Van Dam Juwelier:Layout 1  15-07-19     
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WAAR BLIJFT HET HUIS VAN DE WIJK?
open brief aan het College en de Gemeenteraad

 e samenwerkende bewonersorganisaties Leven
  in Schiebroek (sbo LiS) maakt zich ernstig zorgen
  over de toekomst van het Huis van de Wijk (HvdW) in 
Schiebroek.
In een deel van Schiebroek (Schiebroek-Zuid) is, zoals 
u bekend, sprake van forse sociaal-maatschappelijke 
problemen. Vooral voor deze bewoners is een Huis van de 
Wijk met alle activiteiten die daar georganiseerd kunnen 
worden van groot belang. Met het oog op de specifieke 
problemen van Schiebroek-Zuid zijn daarom bepaalde 
zaken, vooral die op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening en schuldhulpverlening, in dit Huis van de 
Wijk geclusterd en dienstverleners en professionals (Dock, 
Vraagwijzer, CvD, Stop-de-Schulden, digimaatjes, etc.) kunnen  
daardoor intensief en effectief samenwerken.
Helaas worden de activiteiten die kunnen worden 
ondernomen beperkt (o.a. geen mogelijkheden in de 
avonduren alsmede  beperkte en wisselend beschikbare 
ruimten), omdat het Huis van de Wijk is gevestigd in 
verpleeghuis annex revalidatie-instelling Aafje-Schiehoven 
aan de Hamakerstraat.  Een vestiging die door deze 
dubbelfunctie niet optimaal is.  

Locaties
Het uitgangspunt dat een Huis van de Wijk bij voorkeur in een 
gemeentelijk pand zou moeten worden ondergebracht moest 
destijds al snel worden verlaten.  Het enige in aanmerking 
komende gemeentelijke pand in Schiebroek, dat van LCC 
Castagnet, bleek namelijk verhuurd te gaan worden aan een 
kinderopvangbedrijf, terwijl de culturele- en horeca-exploitatie 
in dit LCC geprivatiseerd werden. Ook onze organisatie moest 
daarom uit dit gemeentelijk pand en ondergebracht worden 
in het Huis van de Wijk aan de Hamakerstraat. De keuze voor 
de huidige locatie, hoewel dus niet ideaal, was de uitkomst 
van een uitgebreide zoektocht naar een geschikte locatie. 
Bij deze zoektocht zijn destijds meer dan twintig mogelijke 
locaties onderzocht door m.n. de gebiedscommissie, 
welzijnsorganisatie DOCK en onze organisatie. De betreffende 
locaties voldeden echter geen van allen en het pand van Aafje 
bood nog de meeste mogelijkheden. 

Sloopplannen
De huidige locatie Aafje-Schiehoven zal echter op niet al 
te lange termijn gaan verdwijnen. Sloop van dit gebouw 

is voorzien voor 2021. Nieuwbouw van de revalidatie-
afdeling elders in Schiebroek is reeds gepland en de 
verpleegafdelingen zullen elders in de stad worden onder-
gebracht. De nieuwbouw van Aafje, waarvan de bouw 
gecombineerd wordt met een kerkgebouw, zal beduidend 
kleiner zijn dan het huidige pand en biedt géén mogelijkheden 
om daar ook een HvdW te faciliteren. 
Concreet betekent dit dat de zoektocht naar een andere 
geschikte locatie voor een HvdW opnieuw moet plaatsvinden. 
Omdat er in Schiebroek nauwelijks veranderingen zijn in het 
aanbod van daarvoor geschikte panden betekent dit niet meer 
of minder dan een herhaling van de zoektocht van enkele 
jaren geleden en dus een tamelijk voorspelbare uitkomst.
Voor een wijk als Schiebroek met bijna 17.000 inwoners 
waarvan, zoals reeds opgemerkt een niet onaanzienlijk deel 
met sociaal-maatschappelijke problematiek te kampen heeft, 
is dit uiteraard een onacceptabele situatie. 

Terug bij af?
In de Gebiedsvisie Schiebroek 2020 en in de reactie daarop 
van uw college aan de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek d.d. 2 juli 2019 wordt gewag gemaakt van het feit 
dat de clusters SO en MO de behoefte aan voorzieningen op 
het maatschappelijk en sociale vlak onderzoeken en in dit 
onderzoek ook de behoefte aan sociale ontmoetingsplekken 
meenemen. In die brief spreekt uw college de verwachting 
uit dat dit onderzoek binnen een jaar voltooid zal zijn en dat 
de gemeente mede gebaseerd op de resultaten van dit 
onderzoek de zoektocht naar alternatieve locaties voor sociale 
ontmoeting zal faciliteren. 
Gezien de ontwikkelingen in met name Schiebroek-Zuid lijkt 
de uitkomst van het onderzoek naar de behoefte van sociale 
ontmoetingsplekken het intrappen van een open deur. Die 
behoefte was er al en is er nu nog steeds, wellicht zelfs in nog 
grotere mate. De zoektocht naar alternatieve locaties, m.n. die 
voor een Huis van de Wijk, die naar wij hebben vernomen 
nog nauwelijks lijkt te zijn opgestart, ontbeert ons inziens 
echter het gevoel van urgentie.  

Een dringend verzoek!
Het zal toch niet zo zijn dat Schiebroek met haar 17.000 
inwoners straks als enige wijk in Rotterdam zonder een 
Huis van de Wijk geraakt?  Maar ook de op de loer liggende 
versnippering van de activiteiten die in een Huis van de Wijk 
thuishoren over verschillende kleinere locaties verspreid in de 
wijk zal, naar wij oprecht vrezen, leiden tot een teruggang in 
de dienstverlening en mogelijkheden op maatschappelijk en 
sociaal gebied. Een potentiële ontwikkeling die we met name 
in Schiebroek-Zuid nu juist niet kunnen gebruiken! 

College en leden van de raad; wij vragen u om nu reeds 
al uw invloed uit te oefenen om er voor te zorgen dat 
Schiebroek na de sloop van Aafje-Schiehoven een passend 
én doelmatig onderkomen krijgt voor het dringend 
noodzakelijke Huis van de Wijk. 

Bestuur sbo Leven in Schiebroek

D
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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.

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

Kastanjeplein 101    3053 CB Rotterdam    Tel: 010-818 30 43    tppschiebroek.nl
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Schiebroek

DE ZONNEBLOEM
De Zonnebloem is er voor mensen die door een fysieke 
beperking niet zo gemakkelijk meer zelfstandig de deur uit 
komen of behoefte hebben aan bezoek.  In heel Nederland zijn 
er honderden afdelingen. Ook in onze wijk is zo’n afdeling. 
Inmiddels wordt er al 35 jaar Zonnebloemwerk gedaan in 
Schiebroek. Ongeveer 90 mensen zijn gast bij onze afdeling, 
sommigen al jaren lang. Ook veel van onze vrijwilligers 
zijn al jaren actief betrokken bij onze afdeling. Ze gaan op 
huisbezoek, helpen mee bij de uitjes of zijn bestuurslid. We 
hebben ieder jaar een vol programma met allerlei activiteiten 
zoals een dagje strand, een bezoek aan een museum, aan 
een dierentuin,  winkelen, pannenkoeken eten en varen in 
bijvoorbeeld  de Biesbosch. Het is ook mogelijk om gezellig 
samen met een vrijwilliger op pad te gaan, bijvoorbeeld naar 
de film.
Wil je ook gast worden? Meld je dan bij Ineke 06-16116841. Zij 
neemt contact op voor een intakegesprek.
Wil je vrijwilliger worden, een gast bezoeken, helpen bij 
activiteiten of meedenken over de afdeling? Neem dan contact 
op met: Ineke 06-16116841 of Sylvia 06-14993163. 
We kijken dan samen wat bij je past.

Zaterdag 14 maart 2020
van 10.30 uur tot 12.30 uur

verzamelen bij DOCK, Teldersweg 287

Zaterdag 21 maart 2020
van 10.30 uur tot 12.30 uur 
Verzamelen bij Spindler Makelaars, Rododendronplein 6a

Wij zorgen voor de materialen (ook geschikt voor 
kinderen), koffie, thee, limonade en iets lekkers.

Jullie hulp is zeer welkom
Jullie hulp is hard nodig en zeer welkom! 
Wil je vrijblijvend op de hoogte worden gehouden van 
de data van deze schoonmaakacties dan kun je een 
mail sturen naar schiebroekgewoonschoon@gmail.com 
of een whatsapp-bericht sturen naar 06-418 16 113.

DOE JIJ OOK MEE?

ENQUÊTE WINKELCENTRUM
Stichting BIZ winkelcentrum Schiebroek is een stichting waar 
alle ondernemers van winkelcentrum Schiebroek deel van uit 
maken. Samen investeren we in een goed ondernemers- en 
consumentenklimaat. Dit houdt in dat we onder andere zorgen 
voor een aantrekkelijk openbaar gebied, leuke evenementen 
en op social media actief zijn. Ook financieren we jaarlijks de 
sfeerverlichting en dragen we financieel bij om evenementen 
mogelijk te maken die bewoners organiseren. 
Om te peilen of we het geld op de juiste manier inzetten willen 
we heel graag uw hulp inroepen! Wilt u het onderstaande 
rapport invullen met 'rapport'cijfers (1 tot 10)?

• diversiteit in winkelaanbod                                  
• kwaliteit van de winkels en dienstensector      
• service- en vriendelijkheid in de winkels          
• de horeca
• de parkeermogelijkheden
• de voorzieningen voor fietsen
• de vrijdagmarkt
• de speelvoorziening
• de bereikbaarheid met OV
• de evenementen
• het aanwezige groen
• de netheid van de openbare ruimte
• de staat van onderhoud van puien en luifels
• de sfeer
• de social media (facebook & instagram)

Overige vragen:
Wat mist u nog in Winkelcentrum Schiebroek?
.................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
Waar kunnen we als lokale ondernemer u nog meer mee
van dienst zijn, zodat u vaker een online aankoop bewust
zou willen vervangen door een aankoop bij één van de
ondernemers in het winkelcentrum?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
Ik bezoek liever een leuk evenement dan dat ik kans
maak op een prijs door mee te doen aan een consumenten
spaaractie.             JA / NEE
En dit wil ik nog even kwijt:
 ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Deze enquête kunt u uitknippen en inleveren bij de volgende 
ondernemers: Slijterij Marko Poot, Juwelier Hugo van Dam of 
Kinderkleding Pepples. Wij waarderen uw medewerking enorm! 
Een leuke bijkomstigheid is dat u na inlevering van deze kaart 
kans maakt op een vrijkaartje voor een voorstelling van het 
Magic Circus!! Wilt u meedingen naar één van de kaartjes 
noteer dan hier uw naam en telefoonnummer.
.................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................
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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) 

Uw woning energiezUinig 
is dichterbij dan U denkt!

beste
L a b e L

Wist u dat het energiezuinig maken van uw 
woning goed is voor het milieu én 
uw portemonnee?

Als u uw huis wilt verduurzamen, kunnen 
wij u daarbij helpen. We maken dan samen 
met u een stappenplan toegesneden op uw 
woning. 
Ook kunnen wij een uitgebreid energie 
bespaarrapport van uw woning opstellen.

Graag vertellen wij u meer! U kunt contact 
met ons opnemen via:

- www.BesteLabel.nl
- info@BesteLabel.nl
- 06 57 32 68 09

De Belbus is de wijkbus
in Hillegersberg en Schiebroek.

Heeft u vervoer nodig  
door de wijk?

Word klant van De Belbus! 

T : 010 418 81 21

Voor alle informatie: www.belbus-his.net

Wijkbus
Hillegersberg-Schiebroek

418 81 21

De Belbus
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PLASWIJCK IN BEWEGING

Marijke van Seventer

 eet u het nog? Alweer vijf(!) jaar  geleden werd
 Schiebroek opgeschrikt door de mededeling
  van de gemeente dat er 34 parkeerplaatsen 
voor Plaswijck zouden worden aangelegd op de 
Meidoornweide. De Raad van State had beslist dat de 
gemeente dit moest doen. Het voornemen van de gemeente 
leidde tot heftige discussie, allereerst of het werkelijk door 
de RvS verplicht was gesteld om dit op de Meidoornweide te 
doen – antwoord nee - , maar al gauw ging de discussie over 
het feit dat die 34 plaatsen lang niet voldoende waren om 
alle bezoekers van het populaire familiepark van een plekje 
te voorzien. De Schiebroekenaren beklaagden zich over de 
overlast en de onveilige situaties ontstaan door al die auto’s 
die een parkeerplaats zoeken in Schiebroek, vaak roekeloos 
rijden  en zelfs hele straten blokkeren voor ambulance en 
brandweer! 

Structurele oplossing
De gemeente erkende uiteindelijk dat 34 plaatsen niet 
voldoende zouden zijn en richtte een klankbordgroep op 
om na te denken over een structurele oplossing en een 
beheersgroep voor het bedenken van al dan niet tijdelijke 
maatregelen. Het duurde tot 2018 maar toen had de 
beheersgroep dan toch voor elkaar gekregen dat er een aantal 
maatregelen werd genomen zoals het onmogelijk maken om 
op bepaalde plekken te parkeren en verkeersregelaars op 
hoogtijdagen. De klankbordgroep kwam tot de conclusie dat 
om tot een oplossing te komen er een extra parkeerterrein 
moest komen van 200-300 plaatsen en koos na lang wikken 
en wegen voor een overdekt parkeerterrein op een gedeelte 
van tennispark Plaswijck met tennisbanen op de overkapping. 
Uiteindelijk liet ook de verantwoordelijk wethouder blijken 
voor deze oplossing te zijn. Dat was wel niet de wethouder 
die lid was van de tennisvereniging en op wiens steun de 
tennisclub zich telkens beriep, maar waarschijnlijk ging het 
toch niet van harte. De wethouder deed dit namelijk pas in 
de laatste maand voor de verkiezingen van 2019, wetend dat 
daarna alles wel eens zou kunnen veranderen..

Teruggedraaid!
En dat gebeurde ook! De brief van de gebiedscommissie met 

advies vóór parkeren op het tennispark bleef onbeantwoord 
en zowel de klankbordgroep als de beheersgroep werden niet 
meer bijeen geroepen. Uiteindelijk moesten wij het op een 
bord naast het tennispark lezen; Tennispark blijft!  En uit de 
wandelgangen moesten we horen dat de beslissing voor het 
parkeren aldaar was teruggedraaid. Alle reden voor LiS om 
contact te zoeken met de gemeente.
En zoeken was het! De gemeente bleek namelijk al eind 
2017(!) de gemeentelijke projectleider voor Plaswijck van zijn 
taak te hebben ontheven en een ander te hebben benoemd. 
namelijk Roger van der Kamp. Hij begon met excuses aan te 
bieden dat het zo lang stil was geweest rondom dit project, 
Het duurde wel even na de heftige verkiezingstijd voordat de 
wethouder zich om dit project kon bekommeren, verklaarde 
hij. En inderdaad, de beslissing was genomen om niet te 
kiezen voor het parkeerdek tennispark. Van der Kamp zou 
de wethouder aansporen de brief van de gebiedscommissie 
alsnog te beantwoorden en zelf wilde hij toch graag op 
korte termijn in gesprek met de beide projectgroepen. 
Daarbij had hij hoe dan ook de verplichting om tenminste 34 
parkeerplaatsen aan te leggen, die plaatsen waar het allemaal 
mee begonnen is.

Terug bij af... 
En daarmee zijn we terug bij af. Alle reden dus om zo snel 
mogelijk de klankbordgroep bijeen te roepen. Om, naar wij 
vrezen, weer te beginnen op hetzelfde punt als waar de groep  
vijf jaar geleden mee gestart is. Maar ook reden om ons te 
bezinnen op verdere maatregelen. Want zo te zien zit er dus 
nog altijd geen beweging in het project Plaswijck. Helaas is er 
op de wegen naar Plaswijck toe nog beweging genoeg.

W
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GEEN BOODSCHAP AAN SCHIEBROEK-ZUID

Marijke van Seventer

                ind januari verscheen het bericht in de krant: 
                nieuwbouwplannen voor de Teldersweg, sloop
                van de daar staande schoolgebouwen en 
het kerkgebouw halverwege dit jaar. Alleen al met die 
sloop zullen velen van ons blij zijn, want je schaamde 
je voor Schiebroek met die ruïne op de hoek van de 
Wilgenplaslaan. Met wat er voor in de plaats komt zijn we 
heel blij: een appartementengebouw op de hoek, veertien 
eengezinswoningen ernaast, een grasstrook van Teldersweg 
naar Wiardaplantsoen en dan als room op de koffie, nieuwbouw 
van de Lidl! Niet zo maar nieuwbouw, maar een winkelruimte 
van 2000 m²,  appartementen erboven en een heuse 
parkeergarage eronder. De gemeente die grondeigenaar is, 
verwacht aan dit project zo’n drie ton over te houden, een klein 
bedrag voor  de gemeentelijke portemonnee, maar toch, wel 
positief.  Hoewel…

Welvarend?
Ja, het geldbedrag dat de gemeente over houdt aan deze 
transactie staat in de plus, maar of de berekeningen van 
de gemeente dat ook zijn? De Teldersweg is onderdeel 
van Schiebroek-Zuid, een wijk waar het niet allemaal even 
positief is. Iets wat je niet meteen opvalt als je naar het profiel 
van Schiebroek als geheel kijkt. Schiebroek is op papier een 
welvarende wijk, met prima voorzieningen. 
Alleen geldt dit niet voor een klein gedeelte van die wijk, 
namelijk het corporatiegebied en dan vooral het Vestiadeel. 
Wie de afgelopen dagen de kranten heeft ingezien weet 
dat het bij de corporaties niet allemaal rozengeur en 
maneschijn is. Volgens het eigen rapport van de organisatie 
van corporaties Aedes, is er sprake van een neerwaartse 
spiraal bij de corporatiewoningen: toenemende armoede van 

huurders, schuldenlasten, slechte gezondheid, diverse sociale 
problemen…. 

Schijn bedriegt
Het maakt dat wat nu al bekend staat als een zwakke wijk 
alleen maar zwakker wordt, tot we uiteindelijk moeten 
spreken van een achterstandswijk. De corporaties zelf, 
gebukt gaand onder zware belastingdruk – alleen al aan de 
verhuurdersheffing ben je minstens een maand aan totale 
huurinkomsten kwijt in de grote steden –, ontoereikende 
investeringsmiddelen en stijgende kosten voor onderhoud en 
nieuwbouw, zien er geen gat meer in en richten hun hulpvraag 
op gemeente en “Den Haag”. Vorige maand kon u hier al over
lezen in ons verslag van de bespreking van de Planologische
Werkgroep met de vestigingsmanager Schiebroek van Vestia.
Want Schiebroek-Zuid, en dan met name het Vestiagedeelte, 
is zo’n wijk in neerwaartse spiraal. In 2017 heeft daarom LiS en  
daarmee Bewoners! HiS zich ingespannen om Schiebroek- 
Zuid met zijn grote problemen bij de gemeente op de kaart 
te krijgen als een gebied waar dringend maatschappelijke 
ondersteuning nodig is. En om budget bij de gemeente te 
krijgen om dit uit te voeren. Daarvoor moest wel aangetoond 
worden dat die hulp voor Schiebroek-Zuid echt nodig was. Op 
papier was Schiebroek immers zo’n welvarende wijk? Maar het  
lukte om aparte gegevens over Schiebroek Zuid boven tafel te 
krijgen en dat resulteerde in het Plan van Aanpak Schiebroek-
Zuid 2017-19 met bijbehorend budget. Daarnaast kwam er een 
Huis van de Wijk in Schiebroek met o.a. een spreekuur van de 
Vraagwijzer en een project Stop de Schulden.  

Differentiatie
Maar wat heeft dit nu allemaal met dat negatieve bijsmaakje 
van die Teldersweg te maken, zult u vragen. Hierboven leest 
u al dat er expres moeite moest worden gedaan om de 

E
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gemeente met andere ogen naar de wijk te laten kijken. Men 
ziet liever een rooskleurig beeld, dat kost immers geen geld. 
Het Plan voor Schiebroek-Zuid is eind 2019 afgerond en voor 
een vervolg wil de gemeente geen geld uittrekken. “Maar 
dat betekent niet dat we Schiebroek-Zuid in de steek laten”, 
verklaarde wethouder Kathman. "Alleen gaan we ons de 
komende jaren toeleggen op de fysieke factor.” (fysiek=
(ge)bouwen, red.) Iedereen, ook de corporaties, zegt immers 
dat er meer differentiatie moet komen. dus niet alleen sociale 
huurwoningen, maar ook bijvoorbeeld middelduur en koop. 
Dat haalt de wijk omhoog, uit de spiraal. En dat gaan we dus 
doen met de nieuwbouw aan de Teldersweg”. 
Die nieuwbouw zal dus niet bestaan uit sociale huurwoningen, 
ligt ook niet in het corporatiegebied maar wel in Schiebroek-
Zuid.  Die nieuwbouw komt zelfs op de plaats waar ooit een 
multifunctioneel gebouw gepland was, een pand waar een 
Huis van de Wijk uitstekend in gepast zou hebben. Het huidige 
Huis van de Wijk, zo nodig voor de bewoners van Schiebroek 
Zuid, is gevestigd in een pand dat op zijn laatst volgend jaar 
gesloopt wordt en er is tot dusver nog geen nieuwe locatie 
voorhanden. Het corporatiegebied krijgt dus almaar minder 
maatschappelijke voorzieningen en fysiek verandert er voor 
de bewoners aldaar niets. Dezelfde gebrekkige huisvesting 
waar op den duur alleen nog maar mensen zullen wonen 
die werkelijk nergens anders terecht kunnen. Maar op 
papier verandert het wel! De mooie nieuwbouw met daarin 
welvarender bewoners tellen heel hard mee in de cijfers voor 
Schiebroek. Zeker met een fraaie winkelvoorziening erbij. 
Geen reden tot zorgen is het beeld dat daarmee opgeroepen 
wordt, geen reden tot insteek van extra middelen. Daarom, 
hoe blij we ook zijn met de nieuwe Lidl in Schiebroek Zuid, 
hoe graag we er straks ook allemaal boodschappen zullen 
doen, tegelijk voelen wij dat de gemeente aan Schiebroek 
Zuid geen boodschap heeft. 

TOCH BOMENKAP IN 
SCHIEBROEKSE PARK 
VOOR A16?
 ie je ook spreekt: de schrikbarende omvang
  van de bomenkap voor de aanleg van de
  A16 Rotterdam raakt iedereen. Er ontstaan 
grote kale vlakten waar voorheen de koeien graasden, Niet 
bepaald prettig. Maar die slag is verloren. De rijksweg komt 
er en er zal ongetwijfeld groen teruggeplant worden. Alleen... 
als bewonersorganisatie moeten we er met de neus bovenop 
zitten. Controleren of alles gaat zoals afgesproken. Of het klopt 
of dat er door de aannemer moet worden 'bijgesteld' en wat 
voor gevolgen dat dan heeft. En of we dat ook nog horen.
Een recent voorbeeld: volgens onze informatie (die de 
overheid ons geeft) komt de nieuwe snelweg langs het 
Schiebroekse Park te liggen waardoor hier het groen gespaard 
zal worden. Toch is vorige week aan de noordkant van het park 
een groot aantal bomen van rode stippen voorzien. En een 
rode stip betekent kappen. 

Hoezo kappen?
De website van Rijkswaterstaat vermeldt duidelijk dat 
het Schiebroekse Park meer ruimte zal krijgen omdat de 
nieuwe snelweg noordelijker komt te liggen dan de huidige 
N209. (Doenkade). De N209 zelf maakt daar plaats voor de 
ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Schiebroek. Toch 
circuleren er nu tekeningen, waarbij deze ontsluitingsweg 
veel zuidelijker ligt en deels door het Schiebroekse Park 
gaat. In het Schiebroekse Park staan prachtige volwassen 
boomgroepen waarvan een deel mooi geel kleurt in de herfst. 
Gaan deze bomen, die nu voorzien zijn van rode stippen, echt 
gekapt worden? Dat kan toch niet waar zijn gezien de eerdere 
informatie die door Rijkswaterstaat verschaft is?
We hebben nu vragen gesteld aan Rijkswaterstaat en aan 
aannemer de Groene Boog om duidelijkheid te krijgen. 
Ondertussen lijkt het er op dat er zelfs bomen buiten de 
grenzen van het opgeschoven tracé van rode stippen zijn 
voorzien. Dat betekent dat er kennelijk wijzigingen zijn in het 
plan, waarvan niemand op de hoogte is gesteld. 
De bewonersorganisatie dringt aan op duidelijkheid. Er dient 
zorgvuldig omgegaan te worden met ons kostbare groen. De 
aanleg van de weg is al een enorme belasting en van ons Park 
moet men gewoon afblijven. Want beloofd is beloofd.
Geen kap in Het Schiebroekse Park!

W
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TRAMMUSEUM DEEL 4 MEI HERDENKING  

[ Rotterdams Openbaarvervoer Museum en Exploitatie van Oldtimers ] 

Stichting RoMeO

Stichting RoMeO, een vrijwilligersorganisatie met circa 150 
vrijwilligers, zoekt voor het openbaar vervoer museum in 

de tramremise aan de Kootsekade / Hillegersberg: 

Techneuten die van hun werk hun hobby 
willen maken. 

Wij zoeken speciaal naar: 

• Assistentie voor het onderhoud en installeren van o.a. 

   elektrotechnische systemen. 

• Meedenkers en ideeën uitwerkers om het museum meer   

   educatief en publiek interessant te maken. 

• Assistentie om de tentoongestelde trams en bussen te  

   onderhouden. 

Vindt u dit een zinvolle vrijetijdsbesteding om 1 tot 2 maal per 
week mee te bouwen en te denken aan de verbetering van ons 
museum en vindt u het fi jn om in teamverband te werken? 
Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar: 
info@stichtingromeo.nl of download het aanmeldingsformulier 
op www.stichtingromeo.nl.

U bouwt mee aan een museum waar de historie van het 
Rotterdams openbaar vervoer in woord en beeld bewaard wordt 
door middel van het tentoonstellen van onze historische rij- en 
voertuigen, video presentaties, demo’s en nog veel meer.

Al sinds 1990 wordt op de avond van 4 mei een stille tocht 
gelopen vanaf de tramremise aan de Kootsekade naar het 
herdenkingsmonument aan het Spinbolplein, waar de burgers 
en de leden van het verzet worden herdacht die hun leven 
verloren in de Tweede Wereldoorlog. De tramremise is het 
startpunt omdat hier op 10 en 11 november 1944 vele door 
de Duitsers opgepakte mannen werden verzameld om op 
transport gezet te worden naar Duitsland. Een plaquette aan de 
muur van de remise herinnert aan deze verschrikkelijke tijd.

RoMeO
Tegenwoordig is de remise de thuisbasis van Stichting RoMeO, 
wat staat voor Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en 
Exploitatie van Oldtimers. In het museum is de geschiedenis 
van 140 jaar Rotterdams openbaar vervoer te bewonderen. 
Naast een zestigtal trams vinden ook de oudst bewaarde 
Rotterdamse metro en enkele historische autobussen 
onderdak aan de Kootsekade. RoMeO is een club van zo’n 160 
vrijwilligers die niet alleen de historische voertuigen in goede 
staat houden, maar er ook mee rijden.  Naast de Citytour 
Lijn 10 die ieder jaar van eind april tot eind oktober langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden van Rotterdam rijdt zijn er 
het hele jaar door verhuurde trams op straat te zien, zoals de 
Snerttram, de Restauranttram en de Bijnamentourtram..

75 jaar Bevrijding 
Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding heeft Stichting RoMeO 

besloten een speciale bijdrage te leveren voor de bewoners 
van Hillegersberg - Schiebroek, de wijk waarin het erfgoed van 
het Rotterdamse openbaar vervoer nu al weer vele jaren thuis 
is. Vóór aanvang van de stille tocht worden de deelnemers in 
de remise ontvangen met koffie en thee. Ook kunnen zij de 
speciale tentoonstelling bekijken die wordt ingericht over het 
Rotterdamse openbaar vervoer in het bevrijdingsjaar 1945. 
RoMeO zorgt er verder voor dat degenen die minder goed 
ter been zijn toch de tramremise en de herdenking bij het 
Spinbolplein kunnen bezoeken. Er zal een historische autobus 
rijden van Schiebroek naar de remise en van de remise naar 
het Spinbolplein. Na afloop van de herdenking brengt RoMeO 
de bezoekers weer terug naar de opstapplaatsen. Meer details 
daarover worden in de loop van april bekend gemaakt.

 

BRON VAN ONZE ENERGIE WWW.NAM.NL

 
 

| oktober 2019

NAM informatiebrief

Verwijderen NAM-leidingenbundel te Zestienhoven

Met deze informatiebrief willen wij u nader informeren over het verwijderen van onze leidingenbundel in 
de wijk Zestienhoven gedurende de periode medio oktober tot en met medio december dit jaar.

Wat gaan we doen?
Zoals bekend zal de gemeente Rotterdam de kruising van de Bovendijk met de Fairoaksbaan vervangen 
door een rotonde. Hierdoor wordt diverse infrastructuur omgelegd of verwijderd. De NAM-leidingenbundel 
ter plekke wordt niet meer gebruikt en zal daarom verwijderd worden. Gelijktijdig zal op de plekken waar 
dat tevens mogelijk is de rest van deze leidingenbundel verwijderd worden die ligt tussen onze voormalige 
productielocatie aan de G.K. Hogendorpweg en de voormalige verwerkingslocatie aan de Volkelstraat.

Welke hinder kunt u ondervinden?
De leidingenbundel wordt verwijderd volgens de eisen van het Leidingenbureau Rotterdam. Dit zal 
gebeuren gedurende normale werktijden van maandag t/m vrijdag. Na afloop worden de gronden weer in 
oorspronkelijke staat hersteld. Voor de tijdelijke opslag van materiaal en parkeerplaatsen voor 
medewerkers wordt op onze locatie aan de Volkelstraat een tijdelijk werkterrein ingericht.

Door de werkzaamheden gedurende dezelfde periode als de aanleg van de rotonde uit te voeren hopen we 
de overlast tot een minimum te beperken. We maken zoveel mogelijk gebruik van de verkeersafzettingen 
die de gemeente al toepast ter plekke.

Contact
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Marcel Pater. U 
kunt hem bereiken via telefoonnummer 0592-364030 of per email via marcel.pater@shell.com Mocht u 
alsnog hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij 
onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.  

Met vriendelijke groet,

Hugo Oskam – Operations manager West-Nederland
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Schiebroek van Toen (deel 60)

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille 
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappe-
lijke 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”

Geschiedenis van Schiebroek

Verkrijgbaar bij: Boekhandels Bruna, Peppelweg 
en Argonautenweg, Boekhandel Maximus, Bergse 
Dorpsstraat 122, Hillegersberg en via info@big-mama.nl

Margot Leeninga

 e vervolgen het verhaal over de famiie Wetstein. 
 Het verhaal is in november 1981 opgetekend
 door Ans ten Hoope. Als jong meisje vond ze het 
bijzonder om ouderen te bezoeken en hun verhaal te horen 
over hun jeugd in het kleine dorp Schiebroek. De verhalen 
verschenen in het blad van de Schiebroekse Gemeenschap, 
de voorloper van Leven in Schiebroek. 

Oranjefeesten in Schiebroek 
De heer Wetstein vertelt er graag over: "Vanaf mijn elfde jaar 
was ik hiermee al druk in de weer. In dat jaar (1898) werd 
Wilhelmientje gekroond. Ik had een oranje blouse aan en 
vierde met alle kinderen feest. Toen ik achttien jaar was 
hadden ze me uitgenodigd om Willem III te gaan spelen op 
de oranjefeesten die in september werden gehouden. Samen 
met twee hofdames (meisje Van Doorn en nog eentje uit het 
dorp) zat ik in een open koets. Een andere keer heb ik een 
koperen pak aangetrokken. We hadden een paard geleend 
van Jan Dijkshoorn en daar ging ik hoor. Ja... ik deed altijd 
graag mee!"

Koning Christiaan van Zweden 
"We hebben veel meegemaakt", vervolgt de heer Wetstein. 
"Laat nu in 1920 ineens koning Christiaan van Zweden hier 
over de Kleiweg lopen! Het was een heel lange man. Hij ging 
naar de hygiënische melkstal De Vaan. Een liter melk kostte 
daar ongeveer veertig cent. Dat is namelijk heel speciale melk 
die doktoren voorschrijven aan hun patiënten."

Schiebroek in Wereldoorlog I 
"In 1914 brak in omringende landen de Eerste Wereldoorlog 
uit. Ik werd vrijgeloot en hoefde dus niet te dienen. Tot de 
Grote Landstorm in 1916. Toen moest ik naar de keuring in 
Overschie. Je kreeg één gulden soldij in de vijf dagen, Mijn 
vrouw en onze drie kinderen hadden gelukkig genoeg te eten, 
Dat kwam omdat we veel boeren in onze omgeving hadden; 
het was al gauw "ach, die arme kinderen". Na de oorlog 
heerste de Spaanse griep die veel jonge mensenlevens eiste." 

De Tweede Wereldoorlog 
"Bij de volgende oorlog beheerde ik zelf de zaak en kon deze 
moeilijk draaiende houden omdat onze vier zoons in dienst 
waren. Daar stond je dan alleen. In het centrum van Rotterdam 
waren ze er slechter afgekomen. Zij werden dakloos, maar 
konden gelukkig hier in leegstaande woningen komen. Hier 
vielen ook wel bommen maar die waren niet van betekenis in 
vergelijking met het centrum."

De eerste politieagent 
"Onze eerste agent was de heer Naaier. Hij was een oude, 
gemakkelijke, gepensioneerde marinier uit Indië. Hij dronk zijn 
borreltje, ging 's morgens vroeg zijn ronde doen bij de boeren 
en bleef vaak een tijdje zitten praten bij Willem Dijkshoorn. Hij 
bracht zijn papieren altijd lopend naar Overschie wat toen nog 
heel normaal was. Hij is als een van de eersten begraven op 
het kerkhofje aan de Ringdijk waar ook mijn vader, moeder, 
zuster en tante liggen. Zowat de hele familie dus."

Wilgenplas 
"Er was altijd een soort grote kermis bij de Wilgenplas met een 
grote achtbaan, een zwembad, paardrijden en nog veel meer. 
Er gingen alijd veel mensen mee, ook onze kinderen. Mijn 
vrouw bracht altijd een grote pan met aardappels, groente 
en vlees zodat ze er de hele dag konden blijven. Voor twee 
en een halve cent reed er een soort trammetje waar je met 
z'n tienen rug aan rug in kon zitten naar de Wlgenplas toe. 
Mijn dochter ging wel eens gratis mee door erachter aan te 
hangen."

Einde van de wagenmakerij 
"De eerste automobielen kwamen. Ik reed met een T-Ford 
zonder versnellingen. In 1920 had ik een Minerva met 
riem, zonder ketting. Onze dokter had een Albruna. De 
automobielen hadden luchtbanden, zelfs de kruiwagens, 
Het hele wagen-park verviel. De wagenmakerij is later 
rijwielhandel geworden en in 1957, toen ik 68 jaar was, ben ik 
ermee gestopt."

W
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SCHRIJVER OP BEZOEK: OEK DE JONG 
Wat is er fijner dan op zondagmiddag te luisteren naar een 
inspirerende schrijver? Kom op 15 maart naar bibliotheek 
Schiebroek en ontmoet Oek de Jong tijdens de 85e 
Boekenweek. Wat maakt deze schrijver tot een dwarsdenker? 
Wat maakt zijn nieuwe roman Zwarte schuur tot zo’n 
overtuigende en vlijmscherpe roman? Dorine Veelders vraagt 
het hem.  

Oek de Jong is schrijver van een oeuvre van romans, 
verhalen en essays. Zijn bekendste boeken zijn de romans 
Opwaaiende zomerjurken, Cirkel in het gras, Hokwerda’s kind 
en Pier en oceaan. In de nieuwe roman van Oek de Jong lijkt 
een succesvolle kunstenaar weg te komen met een dodelijk 
voorval uit het verleden.
‘Hij zag de cover, zwevend boven het scanapparaat: hijzelf in zijn 
atelier, zijn met verf besmeurde hemd, en dwars over de cover de 
woorden: MARIS COPPOOLSE LEVENSLANG.’   

Zwarte schuur is een roman over leven met trauma en 
de verwerking ervan. Over de vrouwen die schilder Maris 
Coppoolse in de loop der jaren confronteren met zichzelf en 
over de kracht van een grote liefde. Dit is het verhaal van een 
leven dat door één enkele, catastrofale gebeurtenis wordt 
getekend. Maris Coppoolse heeft ‘levenslang’. We zien hem 
als kunstenaar in Amsterdam en New York en kijken diep 
in zijn huwelijk met de levenslustige en avontuurlijke, maar 
ook door schuld getekende Fran, dat dreigt vast te lopen.                                                                          

Denk mee: eens een foute man, altijd een foute man? 

Op zondagmiddag 15 maart van 14:00 tot 15:30 uur is Oek de 
Jong te gast in Bibliotheek Schiebroek. Toegang voor leden is 
€ 7,50. Niet-leden betalen € 10,00. Graag aanmelden op 
https://bit.ly/2uldkYS of aan de balie van de bibliotheek.
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SCHIEBROEK 
OP SAFARI!

Dat is het thema voor de Dag van het Kunstfestival 

op zaterdag 12 september 2020!

Hoogste tijd om de workshops, de aankleding, 

de acts en de straatartiesten erbij te zoeken. 

Vind jij het leuk om mee te denken? 

Stuur dan een e-mail naar: 

info@kunstfestival.nl 

Je bent meer dan welkom!

 e gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
 heeft een negatief advies uitgebracht over de 
 mogelijke geschiktheid van het terrein van de 
Wielerclub Ahoy langs de Doenkade/G.K. van Hogendorpweg 
als locatie voor grotere evenementen, waaronder bijv. ook 
popconcerten. De gemeente is namelijk op zoek naar meer 
en andere locaties voor evenementen met meer dan 2500 
deelnemers/bezoekers. Deze grotere evenementen nemen 
niet alleen in aantal toe, maar vinden vaak ook plaats op 
dezelfde locaties, zoals parken. Het groen op deze locaties 
krijgt dan onvoldoende tijd om te herstellen en de hinder en 
overlast treffen steeds dezelfde omwonenden. Als een van de 
mogelijke locaties kwam het complex van de wielerbaan in 
beeld. 
Het negatieve advies van de gebiedscommissie was 
vooral ingegeven door het feit dat deze locatie precies op 
de plaats ligt waar nu al sprake is van een cumulatie van 
geluidshinder voor met name Schiebroek en 110-Morgen 
(N209/A16, N270, RTHA; HSL, Randstadrail). Verder waren 
de geringe beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de 
grote loopafstand van/naar het metrostation Meijersplein 
(ruim 2 km, grotendeels zonder voetpaden) voor de 
commissie argumenten voor dit negatieve advies.  Ook de 
gebiedscommissie Overschie (waartoe deze locatie formeel 
behoort) adviseerde afwijzend.

Overlast en verkeersveiigheid Fatimaschool
De nieuwbouw van de Fatimaschool hield de gemoederen 
in de omgeving lange tijd flink bezig. Goedbeschouwd 
betekende deze nieuwbouw een forse uitbreiding van 
de school ten opzichte van het gesloopte gebouw 
van de vroegere Mattheusschool op deze locatie. Een 
actieve groep bewoners van de Vuurpijlstraat vocht deze 
nieuwbouwplannen op alle mogelijke wettelijke manieren 
aan, doch zij werden in alle procedures en rechtszaken 
in het ongelijk gesteld. Helemaal onbegrijpelijk was hun 
verzet niet, want de Fatimaschool gaat met deze uitbreiding 
qua leerlingenaantal tot één van de grotere scholen voor 
basisonderwijs in de gemeente behoren.
Ook op een ander punt vroegen de bewoners aandacht voor 
deze bouwplannen en dat was het aspect verkeer en vooral 
de verkeersveiligheid. De eerste reacties vanuit de gemeente 
op deze zorgen waren niet direct hoopgevend. Via de 
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek werd dit probleem 
onder de aandacht van de gebiedscommissie gebracht. 
Dat leidde uiteindelijk tot een aantal bewonersavonden, 
georganiseerd door de gebiedscommissie. De eerste avond, 
in de Goede Herderkerk, kregen de bewoners volop de 
gelegenheid hun zorgen en angsten te uiten richting de 
verantwoordelijke ambtenaren. Deze beloofden daarop 
de zorgen van de bewoners serieus te nemen en met die 
zorgen én de suggesties van de bewoners aan de slag te 
gaan. Dat resulteerde er in dat op een tweede avond bij De 
Buurvrouw de bewoners een aantal uitgewerkte plannen 
kregen gepresenteerd, waarin hun suggesties waren 
verwerkt en waaruit ze zelfs een keuze konden maken. Op 

Ton van Eijsden korte termijn staat een laatste bijeenkomst gepland, waarin 
‘definitieve knopen worden doorgehakt’ . Een prima staaltje 
van bewonersparticipatie waarin men in aanvang lijnrecht 
tegenover elkaar stond en er fors wantrouwen heerste tot een 
uitkomst waarin iedereen zich kan vinden en - ook belangrijk 
- bewoners zich serieus genomen voelen. Het uiteindelijk 
resultaat zal er mede toe leiden dat de verkeershinder, 
veroorzaakt door de uitbreiding van de school, minder gaat 
worden en de verkeersveiligheid zal toenemen. Rest nog te 
vermelden dat door bestuur en directie van de Fatimaschool 
ook constructief werd meegedacht en geparticipeerd in de 
discussies.

Milieupark ook op maandag open
De openingstijden van het milieupark in Hillegersberg-
Schiebroek aan de Melanchthonweg 139  (naast de 
gemeentewerf en achter het Total tankstation) zijn 
uitgebreid. U kunt nu ook op maandag uw afval, grofvuil en 
kringloopgoederen gratis inleveren. Het milieupark is voortaan 
zes dagen in de week van 9.00 tot 17.15 uur open. U hoeft 
geen afspraak te maken. Met de extra opening op maandag 
komt de gemeente tegemoet aan een wens van bezoekers 
van de milieuparken. Meer informatie over de milieuparken 
vindt u op www.rotterdam.nl/milieuparken.

Nieuwe straatnamen
Het fiets/voetpad direct ten oosten van de metrolijn heeft 
de naam Assertuinpad gekregen. Dit pad loopt vanaf het 
metrostation Melanchthonweg in noordelijke richting. Het 
pad aan de andere zijde (tussen de Melanchtonweg en de 
Kleiweg) kreeg de naam Allanpad, naar de vroegere fabriek 
van spoor- en tramwegmaterieel.

SCHIEBROEKS NIEUWS

D
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Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam, tel. 418 87 27

JUWELIER Y. COMMEREN

DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN

SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen, 
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie 
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten 
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om 
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u 
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u 
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

14 karaat goud. 
Extra witte diamant 
met minimale insluitsels

Alliance 
ring

In wit, rosé of geelgoud, speciale prijs
1 x 0,02   0,02 crt    € 299,-
3 x 0.02   0,06 crt    € 397,-
5 x 0,02   0,10 crt    € 498,-

Solitair ring R16
In wit of geelgoud, 0.03 crt.

Normaal € 290,- 

Speciale prijs: € 230,- 

Hoe kun je thuis iets aan die plastic soep doen 
én tegelijkertijd geld besparen? 
1. Iets meenemen? Maak gebruik van alternatieven.
    Neem bijv. een roestvrijstalen lunchtrommel mee
    naar werk in plaats van het boterhamzakje.
2. Koop dingen groot in. Wanneer je producten groot
    inkoopt, zoals voordeelverpakkingen of bulkproducten,
    bespaar je op plastic verpakkingsmateriaal.
3. Ga naar een verpakkingsvrije winkel. Op meerdere
    plekken in Nederland is een verpakkingsvrije super-
    markt of winkel te vinden.
4. Koop producten op de markt. Is er bij jou geen
    verpakkingsvrije supermarkt in de buurt? 
    Dan is dit het alternatief.
5. Neem je eigen boodschappentas mee! 
    Een linnen tas is prima.
6. Dek je restjes eten niet af met huishoudfolie, maar
    maak gebruik van een wasbare bijenwasdoek.
7. Maak van je brievenbus een no-go plastic gebied.
    Zelfs via je brievenbus komt een hoop plastic je huis
    binnen. Denk maar eens aan al die reclamefolders. 
    De oplossing? Een Nee-Nee of Ja-Nee-sticker.
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Donaties
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u 
uw bijdrage storten t.n.v. Sbo Leven in 
Schiebroek.

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

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
18 april 2020. U kunt uw kopij vóór 23 
maart 2020 inleveren via
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven 
krijgt u eveneens via redactie@leven-in-
schiebroek.nl

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-contactgegevens
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl 
E-mail: info@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: 
Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) 
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

CSI SCHIEBROEK

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van 
geweld in onze samenleving. Huiselijk geweld is geweld 
dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer 
wordt gepleegd. Vaak is de dader een partner, familielid of 
huisvriend. Of bijvoorbeeld hulpverlener tegen cliënt. Bent u 
slachtoffer, neemt u dan contact op met de politie.

Huiselijk geweld kan lichamelijk en/of seksueel zijn, geestelijk 
of in de vorm van bedreigingen of vernielingen in huis. Heeft 
u te maken met huiselijk geweld, dan kunt u altijd terecht bij 
de politie. In spoedgevallen belt u met 112, als er geen spoed 
is kunt u bellen met 0900-8844. Ook kunt u langsgaan bij het 
politiebureau. Om huiselijk geweld aan te pakken, werkt de 
politie nauw samen met de gemeente en hulpverlenende 
instanties.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
Bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld kan iedereen 
24 uur per dag, 7 dagen per week en anoniem terecht voor 

advies, informatie en hulp. Slachtoffers, daders, getuigen 
en mensen die zo hun vermoedens hebben. De bedoeling 
is om mensen eerder in actie te laten komen, het geweld 
bespreekbaar te maken en natuurlijk om het te stoppen. 

Belangrijk te weten is dat hulpverlening ook gericht is op het 
in stand houden van uw relatie. Dit betekent dat u niet alleen 
als slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook als pleger met 
uw hulpverleningsvragen bij het steunpunt terecht kunt. Weet 
intussen dat u echt de enige niet bent. U hoeft zich daarvoor 
dus al lang niet meer te schamen. Zet die stap! Want huiselijk 
geweld is niet normaal en stopt echt niet vanzelf!

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is bereikbaar 
via telefoonnummer 0800-2000. Er is geen bezoekadres. 
Meer informatie over het steunpunt kunt u vinden op de 
website van de gemeente en op de landelijke website www.
huiselijkgeweld.nl.

Hulpverlenende instanties / websites / hulplijnen
•  Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, www.veiligthuisrr.nl - 
 0800-2000
•  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, 
 www.jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl 
•  Kindertelefoon, 0800-0432 (gratis & anoniem, 
 ma-vr 11.00 tot 20.00 uur) 
•  Bureau Slachtofferhulp, www.slachtofferhulp.nl - 0900-0101
  (ma-vr 09.00-17.00 uur)
•  FIOM hulp bij ongewenste zwangerschap, www.fiom.nl
•  De kinderbescherming, www.kinderbescherming.nl
•  Centraal meldpunt Huiselijk Geweld, www.meld.nl

U kunt over dit onderwerp ook contact opnemen met de 
wijkagenten Schiebroek via 0900-8844. Tot ziens in de wijk!

Martin van der Heijden, Regina Wilmink en Frits Knulst

HUISELIJK GEWELD
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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 


