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Fijne Feestdagen en een Harmonieus en Gelukkig Nieuwjaar!

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

High Tea met Griet Op de Beeck

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

steuntje in de rug
De bewoners die als vrijwilliger dit blad samenstellen zijn blij
met een steuntje in de rug. Uw bijdrage is meer dan welkom op
IBAN NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek
o.v.v. donatie 2014. Dank u wel!

Boekhandel Coelers serveert:

High Tea met Griet Op de Beeck
Op zondag 11 januari 2015 komt de
Belgische schrijfster Griet Op de Beeck
op bezoek. Griet Op de Beeck (1973)
is een Vlaamse auteur. Haar eerste
roman ‘Vele hemels boven de zevende’
werd in 2013 lovend ontvangen
door zowel de pers als publiek. Een
meerstemmige roman met een groot
thema: familieverhoudingen. Een boek
vol verdriet maar tegelijkertijd ook
hoopvol, oprecht en warm. Haar tweede
roman ‘Kom hier dat ik u kus’ werd
uitgeroepen tot ‘Boek van de maand’
door het boekenpanel van DWDD.
Een wederom prachtig boek met veel
schwung.
Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar in
de boekhandel. Wees er snel bij, want
het aantal plaatsen is beperkt.
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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OPLETTENHEID VEREIST...
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek

ap.vaneijsden@rotterdam.nl

Bestemmingsplan Franciscus

Wildersekade
De vergadering van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek op 25
november had weliswaar een lange agenda, maar daar stonden relatief weinig
zaken voor Schiebroek op. Toch was het opletten geblazen, want er waren
wel enkele belangrijke en interessante agendapunten bij. Zo spraken de
bewoners van de Wildersekade, een bijna vergeten stukje Schiebroek, over de
problematische bereikbaarheid van hun woningen en bedrijven nu de gemeente
Lansingerland had besloten om de smalle Bonfut met een paaltje af te sluiten
voor autoverkeer. Daarmee werd de Wildersekade slechts bereikbaar via een
extreem lange en vaak moeilijke omweg, de Schiebroekseweg.
De noodzaak van de afsluiting nabij de Bergschenhoekseweg (vrees voor
sluipverkeer) komt door de maatregelen van Lansingerland te vervallen en dus
verzochten deze bewoners om die ‘sluis’ ongedaan te maken, zodat ze een
rechtstreekse aansluiting op de Ankie Verbeek Ohrlaan en de N209 terugkrijgen.
Op korte termijn is hen een overleg met de voorzitter van de gebiedscommissie
en enkele ambtenaren toegezegd, doch duidelijk werd dat binnen de
gebiedscommissie veel begrip en steun voor dit voorstel aanwezig is.

Wijkavond over Aanleg A13-A16
Is de opheffing van deze afsluiting een korte-termijnprobleem, op de langere
termijn vreesden diezelfde bewoners van de Wildersekade nog grotere
problemen als gevolg van de aanleg van de A13/16. De aansluiting van de
Wildersekade lijkt net zo problematisch te worden als de ontsluiting van
het Schiebroekse industrieterrein. We hebben deze bewoners daarom ook
uitgenodigd voor de wijkavond die de sbo Leven-in-Schiebroek op 21 januari
2015 samen met de bewonersgroep Rodenrijs over de aanleg van de A13/16
gaat organiseren.
De komst naar deze wijkavond lijkt des te interessanter te worden omdat
tijdens de vergadering van de gebiedscommissie ook medewerkers van de
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond aanwezig waren om de commissieleden
nader te informeren over de taken en werkzaamheden van de handhavingstak
van DCMR. Daarbij kwam zijdelings ook de A13/16 ter sprake, waarbij van de
zijde van DCMR werd gesuggereerd dat men ernstig twijfelde of het zogenaamd
‘saldo 0’ (niet horen, niet zien en niet ruiken) ten aanzien van geluidsoverlast
zou kunnen worden behaald, indien de huidige plannen van Rijkswaterstaat
worden uitgevoerd. Een vrees die steeds breder wordt gedragen, doch waarover
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Rijkswaterstaat nog steeds in alle toonaarden zwijgt. Komt u dus vooral naar de
wijkavond in De Castagnet op 21 januari 2015!

Schiebroek in actie voor Voedselbank

Foto voorpagina: Singelkunstenaar Harry de Boer voorspelt Elfstedentocht...

De startnotitie voor een nieuw bestemmingsplan Franciscus kreeg van de
commissie een positief advies. In het vervolgtraject zal de gebiedscommissie
nog een gekwalificeerd advies uitbrengen en uiteraard zal er ook een
inspreekmogelijkheid worden georganiseerd. Globaal betreft het hier het
gebied tussen de Randstadraillijn en de G.K. van Hogendorpweg. Schokkende
ontwikkelingen zijn hier overigens voorlopig niet te verwachten.

Aktieprogramma Verkeerveiligheid
Het digitale meldpunt verkeers(on)veiligheid, dat in de eerste helft van
november was geopend, ontving meer dan tachtig klachten over gevaarlijke en
verkeersonveilige situaties en locaties. Ruim twintig daarvan hadden betrekking
op de situatie aan het einde van de Peppelweg nabij de vestiging van Albert
Heijn. De klachten worden doorgegeven aan het gemeentelijke projectteam
Meerjarenplannen Verkeersveiligheid (MJPV) van Stadsontwikkeling, dat op
basis van deze subjectieve klachten samen met objectieve (on)veiligheidscijfers
tot een Aktieprogramma Verkeersveiligheid zal komen. Op basis daarvan kunnen
dan weer verkeersgevaarlijke situaties worden aangepakt door het nemen van
verkeersmaatregelen of een andere inrichting van de weg.

Op weg naar zelfredzaamheid
Een positief geluid ten slotte voor de Schiebroekse vrouwenstudio Bella Donna,
die in zwaar weer dreigt te komen door de onverwachte subsidiestop van de
gemeente Rotterdam aan de overkoepelende stichting Cleo-Patria. De leden
van de gebiedscommissie waren overwegend positief over de activiteiten van
deze Stichting en met name de Vrouwenstudio Bella-Donna in Schiebroek-Zuid,
waar ruim tweehonderd vrouwen uit hun sociale isolement worden gehaald en
verder worden geholpen naar meer zelfredzaamheid. De activiteiten van BellaDonna sluiten bijna naadloos aan bij ambities die de gebiedscommissie in haar
gebiedsplan voor dit gebied heeft geformuleerd. Vanuit de gebiedscommissie
is daarom een dringend advies uitgegaan richting college van B&W om de
subsidie voor 2015 alsnog te continueren.

s

VERSIER DIE BOOM!

s

Op Eerste Kerstdag ben je van harte welkom
op de Asserweg 399.
Wij zorgen voor spelletjes en sfeer: o.a. bingo en
levende muziek. Samen maken we het gezellig.
Neem een hapje of een drankje mee.
Wanneer:
			
Waar:
Kosten:

s

25 december 2015
van 14.00 - 22.00 uur
Asserweg 399
er staat een fooienpot.

Informatie en opgave bij:
tedeggink@gmail.com.
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 29)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Ds. W.H. Den Ouden was een van de mensen die zijn verhaal over Schiebroek
vertelde in aanloop naar het boek 'Schiebroek doet mee'. Een verhaal van
een bewogen en bevlogen mens. Zich bewust van de veranderingen in de
(kerkelijke) wereld. Met een open blik kijkend naar de mogelijkheden, niet
naar de bedreigingen. Dankzij zijn brede maatschappelijke interesse zijn er
in onze tuinstad nog steeds verbanden die destijds, onder zijn leiding, zijn
geïnitieerd.
Ds. Den Ouden bereikte de respectabele leeftijd van 92 jaar. Hij was
gemeentepredikant in Buren (1948-1953), Harlingen (1953-1959) en
Schiebroek (1959-1985). Van 1972 tot 1991 was hij voorzitter van de
Interkerkelijke Commissie Geldwerving, die namens de deelnemende kerken
de actie Kerkbalans organiseert.
Hij overleed op 24 maart 2012. Met instemming van de familie publiceren wij
nu zijn verhaal. De woorden van toen hebben niets aan betekenis ingeboet.

Belangrijke taak
"Op 4 oktober 1959 deed ik mijn intrede in de Goede Herderkerk van
Schiebroek. Eerder werkte ik in Buren en Harlingen. Mijn belangrijkste taak hier
werd de opvang van de bewoners in het nieuwe gedeelte van Schiebroek. De
bebouwing rondom de Teldersweg kwam in de zomer van 1959 gereed; aan de
andere zijde van de Wilgenplaslaan moest men nog beginnen met bouwen.
De Goede Herderkerk was een jaar eerder gereedgekomen, hetgeen belangrijk
was voor de integratie van de vele nieuwkomers."
"Er was een bepaling bij de corporaties dat niet iedereen in Schiebroek mocht
wonen. Vooraf werden de mensen geselecteerd op netheid. Men wilde in deze
tuinstad de nette middenklas huisvesten, dus vooraf werd gekeken bij mensen
thuis of “zij wel in Schiebroek pasten”. Hierdoor kreeg Schiebroek een eigen
karakter. Voor het grootste deel werden drie- en vierkamerflats gebouwd. De
meeste mensen kwamen direct uit een inwoning en waren de hemel te rijk met
hun woning, maar als er kinderen kwamen werd het al snel te klein.
De welvaart nam toe en men wilde groter en luxer wonen. In de jaren '70 en '80

zijn bijvoorbeeld heel veel mensen verhuisd naar omliggende wijken zoals
Ommoord en Alexanderpolder. In die tijd begon ook de 'leegloop' van
Schiebroek en de teruggang van het kerkbezoek.

Op pad
"Het was een uitdagende taak. Ik hou van organiseren en zaken op poten
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Eerste paal Goede Herderkerk, 1956

zetten. We maakten een ‘integratie’plan en kozen daarbij voor de persoonlijke
benadering: huis-aan-huis belden we aan met de vraag 'Woont hier iemand van
de kerk?' om vervolgens te vragen of een bezoek van de predikant op prijs werd
gesteld. Dan maakten we een afspraak. De mensen vonden het geweldig. We
nodigden hen uit voor een dienst en daarna praatten we elkaar bij onder het
genot van een kopje koffie. Zo raakten mensen aan de praat en leerden elkaar
en ons kennen. Op die wijze werd het een grote leefgemeenschap. Dat is wat
persoonlijke benadering teweeg kan brengen."

Kerken en kerken
"In die tijd was er niet veel contact tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Daar heb ik me sterk voor gemaakt. Een convent van geestelijken
werd in het leven geroepen, wat de kerkelijke contacten gestimuleerd en
verdiept heeft en vooral gefunctioneerd heeft als ontmoetingspunt van de
Schiebroekse pastores."
"Hieruit is ook het kerkblad ‘Goed Nieuws' voortgekomen, dat pas zo’n tien
jaar geleden opgehouden heeft te bestaan. Van dit Pastoraal Verband was ik
voorzitter. We deden zoveel mogelijk gemeenschappelijk. Zo organiseerden wij
een avondwandeling van gemeenteleden langs alle Schiebroekse kerken. Te
beginnen met de Pauluskerk en verder de Meidoornkerk, de Vredevorstkerk, de
Verrijzenis en ten slotte hadden wij een vesperviering in de Goede Herderkerk.
Een inspirerende avond."

Dialoog
"Eenmaal per jaar was er contact met andere disciplines: artsen, kerken en de
Schiebroekse Gemeenschap, de organsiatie van bewoners. Dan werden zaken
besproken waar allen een bijdrage konden leveren aan de dialoog rondom de
sociale problematiek.
Zo was er bijvoorbeeld het probleem van de pil. Moeders die angstig waren dat
hun dochter zelf naar de huisarts zou gaan. Ook huwelijksproblemen waren een
gesprekonderwerp. Er is zelfs een huwelijkscursus geweest, omdat bleek dat de
mensen veel te weinig voorbereid waren op het huwelijk. Wij pakten met elkaar
allerlei sociale problemen aan, wat zeer lang effectief is gebleken.
De kerken waren vroeger heel goed bezet; er waren trouwens ook heel wat
kerken in Schiebroek. Er waren zondagen bij dat ik meer dan twintig kinderen
doopte, maar begin jaren ’70 begon de teruggang."

Persoonlijke benadering
"Doordat ik in mijn eerste gemeente naast het ambt van predikant ook dat van
kerkvoogd toebedeeld kreeg, kreeg ik daar ook te maken met de geldwerving

voor de plaatselijke gemeente. Daar ben ik toen begonnen met een nieuw
systeem van geldwerving. Dat systeem bestond eruit dat de betrokken
kerkleden niet langer schriftelijk, maar persoonlijk benaderd werden. Zij kregen
bezoek aan huis. Het gevolg was dat de inkomsten verdubbelden. Datzelfde
gebeurde in mijn volgende gemeente Harlingen. Ook hier in Schiebroek werd op
mijn advies deze methode toegepast, met het gevolg dat de inkomsten reeds
het eerste jaar, 1962, vermeerderden van fl. 25.000,- naar fl. 66.000,-.
Landelijk is hieruit de jaarlijkse interkerkelijke actie Kerkbalans geboren,
waarvan ik tot 1991 de leiding gehad heb.
Mijn belangstelling voor de kerkelijke financiën stimuleerde mij deze materie
wetenschappelijk te onderbouwen. Op dit onderwerp ben ik dan ook in 1994
gepromoveerd."

Grote verantwoording
"Schiebroek is een fijne wijk, ik kan me niet voorstellen waar ik anders zou
moeten wonen. Hoewel ik nu de oudste en langstwonende van ons laantje ben,
ben ik blij met de buren die met veel enthousiasme hier wonen.
Het is een vriendelijk wijkje, asocialen kom je hier zelden tegen.
Het zou mooi zijn als de vernieuwing van Schiebroek, zoals in het Masterplan is
voorgesteld, zodanig wordt ingevuld dat de sociale cohesie wordt gestimuleerd .
De overheid heeft daar een grote verantwoording in. Bouw dus geen huizen met
de achterkant naar de straat, waar je geen ramen ziet maar slechts hier en daar
wat gaten."

Reacties
Wilt u reageren op dit artikel of wilt u uw eigen verhaal vertellen?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
U kunt natuurlijk ook een brief sturen: redactie Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.
Lieve mensen, mag ik nog even vragen om ons niet te
vergeten als u toch bezig bent met de bank? Ik weet
heel zeker dat u ook vindt dat het blad belangrijk is
voor onze tuinstad én dat het vooral moet blijven.
Met een kleine bijdrage op:
IBAN NL 04 INGB 0000590484 t.n.v. Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek maakt u ons zooooo
blij! Dank u wel.
een lieve groet van L Sje

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 - december 2014
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BLOK’S PAPERWORK
U bent van harte welkom!
PEPPELWEG 152
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Loop eens binnen in onze gezellige winkel. U kunt er
van alles vinden: boeken, kleding, kinderspeelgoed
en glaswerk. Er is vast wel iets van uw gading bij. En
hebt u zelf ook spulletjes over? Breng ze dan bij ons,
u maakt er anderen weer blij mee.
De vrijwilligers van Blok’s ontvangen u graag!
Surf ook eens naar onze website: www.blokspaperwork.nl

Peppelweg 95/97 Rotterdam Schiebroek 010-4222188

Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl

Tandartspraktijk
Kastanjesingel

PUURTALENT MARKT:

13 december van 10.00 - 16.00 uur

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)
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HET GEDENKBOS GROEIT
Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Stichtingsbestuurders heten deftig te zijn. Plechtige mensen in donkere
pakken met ernstige gezichten. Maar Letty Bekedam, Jan van Arkel en Marijke
van Seventer, bestuurders van de stichting Gedenkbos Schiebroekse Park,
zijn helemaal niet plechtig of ernstig, maar juist erg vrolijk. Twee jaar geleden
hebben zij de stichting opgericht met het doel het bos in ere te herstellen en
verder uit te breiden. En nu gaat dat echt gebeuren!

Hoe zat het ook weer?
Het bos was bedoeld als sluitstuk op de herontwikkeling van het Schiebroekse
park. In dat park moesten indertijd maar liefs 3600 gezonde bomen
gekapt worden, omdat zij door hun hoogte een gevaar vormden voor het
vliegverkeer van Rotterdam The Hague Airport. Dat stuitte op veel verzet van
de Schiebroekenaren die hun prachtige park verloren zagen gaan en daarvoor
actie voerden. Met succes! Het park werd opnieuw aangelegd in een natuurlijke
stijl met veel aandacht voor inheemse flora en fauna. En in 2006 met een
groot feest als het ware aan de Schiebroekenaren teruggegeven. Kroon op
dit feestelijk gebeuren was de aankondiging van Letty Bekedam, toenmalig
portefeuillehoudster van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, om als
onderdeel van dit park een gedenkbos aan te leggen, een bos waarin voor
iedereen met een band met Schiebroek en/of door personen met een band
met onze wijk een boom geplant zou kunnen worden ter nagedachtenis. Om dit
voor iedereen bereikbaar te maken zou dit tegen een voor iedereen betaalbare
prijs moeten worden aangeboden, zo meende de portefeuillehoudster.

Groeiende wachtlijst
En juist dit laatste idee zou voor de ontwikkeling van het park niet gunstig
uitpakken: de politiek die het idee eerst enthousiast omarmd had, krabbelde
na de eerste aanplant van twintig bomen terug en weigerde de bomenprijs
te subsidiëren. De ontwikkeling van het bos staakte; het terrein raakte in
verval en het enige dat groeide was de wachtlijst. Zowel de voormalige
portefeuillehoudster als Jan van Arkel, oud-voorzitter van LiS en Marijke van
Seventer, de huidige voorzitter, vonden het bijzonder kwalijk dat dit mooie

Schiebroekse initiatief, uniek voor Rotterdam en de wijde omgeving, verloren
zou gaan en de mensen op de wachtlijst gewoon in de kou zouden worden
gezet. Daarom hebben zij een stichting opgericht om het bos te behouden, in
oude glorie te herstellen en zo mogelijk uit te breiden voor een betaalbare prijs
per boom. “Daar hebben we lang voor moeten strijden", aldus secretaris Marijke
van Seventer. Want met de moeizame economie van dit moment is het moeilijk
sponsors te vinden. En hoewel onmiddellijk nadat de stichting het beheer van
de deelgemeente overgenomen had, de dienst gemeentewerken met liefde het
bos weer in onderhoud nam, stuitte de stichting toch bij mogelijke sponsors
op wantrouwen. “Daarom hebben wij bij de gebiedscommissie een subsidie
aangevraagd om door nieuwe aanplant het bos te revitaliseren”, vertelt Van
Seventer. "Want als sponsors zien dat iets weer in beweging is kan dat hun
vertrouwen weer herstellen.”

Aanpak van de wachtlijst
En de stichting heeft die subsidie gekregen! “De gebiedscommissie was
unaniem vóór ons initiatief”, vertelt Marijke verder. "Het is per slot iets waar je
niet alleen de mensen op de wachtlijst, maar alle Schiebroekenaren die van
hun park houden, mee blij kunt maken. Een mooi bos van prunusboompjes, iets
levends en bloeiends ter ere van wie ons dierbaar zijn.”
In de eerste maanden van 2015 gaat er dus veel gebeuren in het park. Er
worden twintig boompjes aangeplant, maar ook komt er een bank te staan en
naast het hek zal een bord met de naam Gedenkbos worden geplaatst.
"Dat kunnen we doen dankzij particuliere donaties van mensen die het bos ter
harte gaat", zegt de penningmeester Jan van Arkel, "en ook daar zijn we heel
dankbaar voor.”
Op dit moment is de stichting in gesprek met de eerste twintig mensen van de
wachtlijst over het planten van “hun” boom. “Maar daar laten we het natuurlijk
niet bij”, aldus Letty Bekedam. “We zijn druk op zoek naar sponsors om volgend
jaar weer voor een aantal mensen een boom te kunnen aanplanten. Al die
mensen wachten al veel te lang, dat mag niet meer gebeuren!"
Wilt u meer informatie over het Gedenkbos Schiebroekse Park, stuur dan
een e-mail naar gedenkbos@leven-in-schiebroek.nl of stuur een bericht naar:
Gedenkbos, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.

BOEKHANDEL COELERS SERVEERT...
Boekhandel Coelers pakt in het nieuwe jaar meteen flink uit!
Op zondag 11 januari 2015 komt de Belgische schrijfster Griet Op de Beeck
op bezoek. De boekhandel stelt u met deze zondagmiddag high tea in de
gelegenheid om kennis te maken met de schrijfster van Vele hemels boven de
zevende en Kom hier dat ik u kus. Griet Op de Beeck debuteerde in januari
2013 met Vele hemels boven de zevende, een roman over vijf verschillende
mensen, met elkaar verwant, die stuntelend overeind proberen te blijven in
dit lastige en prachtige leven. Haar tweede roman Kom hier dat ik u kus is
in september 2014 verschenen. Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar in de
boekhandel. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Op zaterdag 17 januari 2015 signeert Elvin Post vanaf 14.00 uur zijn nieuwe
boek Dame blanche bij boekhandel Coelers aan de Peppelweg. Dame blanche
verschijnt ruim vier jaar na Posts laatste boek Roomservice, waarmee hij
in België in 2011 de Diamanten Kogel won, het Vlaamse equivalent van de
Gouden Strop. Hoofdpersoon in Dame blanche is de vierendertigjarige Jane
Raimy, die het ogenschijnlijk uitstekend voor elkaar heeft...
U bent van harte welkom bij boekhandel Coelers, Peppelweg 124.

foto: Didier Cohen
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21 JANUARI 2015: LIS-WIJKAVOND OVER A
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
We schreven het al in ons vorige nummer: de A13/16 sluipt naderbij.
Voorlopig sluipt hij nog onhoorbaar, maar dat zal nu snel gaan veranderen.
Nog deze maand december denkt Rijkswaterstaat het door haar gewenste
ontwerp aan de Gebiedstafels voor commentaar te kunnen tonen en de
gemeente Rotterdam heeft al aan onze gebiedscommissie gevraagd om aan
te geven wat voor ons gebied belangrijk is en wat de commissie vindt van de
ideeën die de gemeente zelf ontwikkeld heeft.
Nee, de A13/16 staat niet stil….. MAAR WIJ OOK NIET!!

Schrikbeeld
Ieder artikel dat wij in de afgelopen jaren over de A13/16 hebben
gepubliceerd leverde ons een stortvloed aan reacties op. De A13/16 laat de
Schiebroekenaren niet onverschillig. En terecht! Als de weg wordt aangelegd
komen er langs ons Schiebroekse park zeker zes, maar misschien zelfs wel tien
snelwegbanen te liggen. Als ze er al langs komen en niet over de rand van het
park heen gaan. Wat ze in ieder geval qua geluid en uitwaaierend stof zullen
doen.
Het toekomstig natuurgebied de Vlinderstrik, aan de overkant van de Doenkade,
komt op die manier wel heel ver van het park af te liggen. Het park waarmee het
toch als groene lijn in verbinding zou moeten staan. Onbereikbaar voor wie aan
de overkant in het Schiebroekse Park recreëert. En tja, dat park zelf… alleen al
het idee dat we straks in het park misschien uitzicht hebben op omvergehaalde
bloempotten in plaats van de vrolijke Vensterbank van Schiebroek, daar word
je toch wel erg verdrietig van. En dat is dan alleen nog maar de overlast die we
aan de oostkant van Schiebroek ondervinden.

Negen meter hoog
Aan de westkant zal het helaas nog veel erger zijn. De bewoners van Schiebroek
West, toch al hevig geplaagd door het geluid van èn de G.K. van Hogendorpweg,
èn de Randstadrail èn de HSL èn het vliegveld en dat liefst ook nog allemaal
tegelijk, mogen straks ook nog het geluid van de A13/16 aan hun lijstje
toevoegen. En het blijft niet bij geluid, er is nog veel meer!
Er zijn inmiddels al wat van de ontwerpplannen van Rijkswaterstaat “uitgelekt”.
Het meest schokkende plan voor Schiebroek is wel dat in het ontwerp de weg
langs het park en verder niet op maaiveldhoogte zal lopen, maar over een
viaduct dat niet alleen over de HSL heen zal gaan – daar gaat nu al een viaduct
van zes meter hoog over heen – maar nog hoger zal klimmen om uiteindelijk ter
plaatse van de rotonde op de Doenkade met de aansluiting voor de N471 en
de Rodenrijseweg, maar liefst negen meter hoog te zijn! In de toekomst kijkt u
dus van uit Schiebroek West, nee vanuit heel Schiebroek tegen een kolossaal
weglichaam aan, een enorme aarden wal, waarbij vergeleken het viaduct van
de snelweg langs het Kleiwegkwartier een kleintje is. En die wal wordt niet door
Rijkswaterstaat voorzien van geluidsschermen, zodat geluid en stof ongehinderd
kunnen uitwaaieren naar de bebouwing van Schiebroek West aan de ene kant
en van Rodenrijs West aan de andere.

Niet zien, niet horen, niet ruiken?
Willen wij stil blijven zitten en dat maar over ons heen laten komen? Nee toch
zeker!!
De gemeente Rotterdam heeft in overleg met de regio een budget uitgetrokken
voor maatregelen om de weg in te passen in de omgeving. En ook
Rijkswaterstaat zegt open te staan voor suggesties om knelpunten op te lossen.
Daarvoor zijn in eerste instantie de gebiedstafels ingericht en in later stadium
mogen ook aannemers e.d. hun zegje doen op het gebied van maatregelen die
8

de leefbaarheid bevorderen.
Want daar gaat het immers om, het leefbaar houden van ons gebied en in het
bijzonder Schiebroek! Schiebroek dat zelf geen enkel voordeel van deze nieuwe
weg zal hebben, maar wel geconfronteerd zal worden met alle nadelen. Gewoon
omdat die weg langs en over en boven onze wijk zal lopen. Rotterdam heeft
indertijd een motie aangenomen dat de weg als die er komt niet meer overlast
mag veroorzaken dan er nu al in de betrokken gebieden is, de zogenaamde
Saldo-Nul-optie. Eenvoudig aangeduid als: we willen de weg niet zien, niet
horen en niet ruiken. Die motie is overgenomen door Lansingerland en is dus
geaccepteerd voor de hele regio. Aan ons de taak, niet alleen om Rotterdam
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AANLEG A13-A16
de N471, gaat dan in een tunnel onder de A13/16 door. Een alternatief dat
aanmerkelijk scheelt in geluid en overlast, niet storend is voor het oog en beslist
goedkoper zal zijn dan een enorme hoop grond op te stapelen tussen de Ankie
Verbeek-Ohrlaan en Oude Bovendijk. Want over die afstand zal het viaduct zich
uitstrekken…

Laat het weten!
Tot dusver Is Rijkswaterstaat niet in dit alternatief geïnteresseerd. Andere
betrokken deskundige partijen wel, misschien zelfs de gemeente. Als de
gemeente maar weet hoe u daar over denkt! Die gemeente moet alleen al
vanwege de Saldo-Nul-optie belangstelling hebben voor uw wensen. Daarom
heeft zij de gebiedscommissie om een mening gevraagd. Maar om die mening
te geven moet de commissie wel weten wat uw ideeën zijn! Houd u daarom niet
stil, maar kom naar de wijkavond over de A13/16!
Op 21 januari 2015 organiseert Leven in Schiebroek een wijkavond in De
Castagnet met als onderwerp Schiebroek en de A13/16!
Op deze avond krijgt u informatie over de A13/16 en de verschillende
voorstellen die er zijn voor maatregelen om Schiebroek leefbaar te houden.
De bewonersgroep Rodenrijs-West zal een presentatie geven van het plan
waarmee de A13/16 de N471 op maaiveldhoogte zou kunnen overbruggen
in plaats van op negen meter hoogte. Uw gebiedscommissie is uitgenodigd
om goed te komen luisteren naar wat voor u belangrijk is en natuurlijk
krijgt ook het College van Burgemeester en Wethouders en in het bijzonder
verantwoordelijk wethouder Langenberg een uitnodiging. Als verantwoordelijk
wethouder en voorzitter van de Regioraad moet hij beslissen over de verdeling
van het inpasbaarheidsbudget. Blijf dus niet stilzitten, maar kom op 21 januari
2015 naar de Castagnet en laat horen wat Schiebroek wil!

WIJKAVOND
A13/A16

informatie, discussie en actieplannen

Op woensdag 21 januari 2015 organiseert
de bewonersorganisatie Leven in
Schiebroek een wijkavond over de
verbindingsweg A13/A16.
Illustratie: Bart van Leeuwen

aan deze toezegging te herinneren, maar ook om bouwstenen aan te dragen om
dit te verwezenlijken. Maatregelen die betaald kunnen worden uit het budget
van € 100 miljoen maar ook maatregelen die betaald zouden moeten worden
door Rijkswaterstaat zelf.

Alternatief voor monsterviaduct
Er is namelijk een alternatief ontwikkeld voor het monsterviaduct over de
rotonde Doenkade. De bewonersgroep Rodenrijs-West heeft een alternatief
ontwikkeld waarbij de A13/16 niet over een viaduct van negen meter hoog
gaat maar op maaiveldhoogte kan blijven liggen. De weg vanuit Rodenrijs,

Locatie: Lcc Castagnet, Larikslaan 200
Aanvang: 20.00 uur
U bent van harte welkom.
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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

Proef onze
Mooie
Huiswijn
TARANI
- Tarani Malbec rood
- Tarani Chauvignon blanc

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

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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U SCHREEF ONS...
Alea Jacta uit Schiebroek?
In 2012 kocht ik in het Limburgse Eijsden onze eerste boot: de bakdekkruiser
‘Alea Jacta’. Volgens een ANWB-verslag zou onze boot in 1924 gebouwd zijn op
de scheepswerf ‘Buitenzorg’ van de familie C. Eggers in Schiebroek.
Omdat ik graag de geschiedenis wil kennen van de ‘Alea Jacta’ ben ik op zoek
gegaan naar informatie. En dat is niet zo eenvoudig. Gewoon omdat niet alles
bewaard is gebleven. Daarom mijn vraag: wie kan mij helpen met gegevens
betreffende de scheepswerf ‘Buitenzorg’? Heeft u er gewerkt of kent u iemand
die er op de loonlijst stond?
Ik ben Johan Van Achte uit Bornem (België) en bereikbaar via johanvanachte@
hotmail.com.
					
Johan Van Achte

feestelijk organiseerde en in ieder geval ervoor zorgde dat met december de
lichtjes aan waren? Zou daar ook de fut uit zijn? De rommelmarkten die je er
wel eens ziet, vind ik zelf niet bepaald een opbeurende aangelegenheid, maar
er zijn vast mensen die ervan genieten of er baat bij hebben.
Iedereen weet dat de winkeliers het niet makkelijk hebben om het hoofd
boven water te houden en dat is precies de reden dat wij op de Peppelweg
onze boodschappen moeten blijven doen. Elkaar helpen waar het kan, daar
is niets mis mee. Waar wel iets mis mee is, is met die lelijke boomspiegels.
Maanden geleden hebben ze de trottoirtegels er gewoon uitgehaald. Nu zijn het
vuilnisbakken en hondenuitlaatplekken geworden. Een paar winkeliers hebben
gelukkig het initiatief genomen om er wat bodembedekkers in te zetten. Dat zou
bij alle spiegels moeten gebeuren, dan ziet het er beter uit.
Toch wil ik graag met iets positiefs afsluiten: die bloembakken aan de
lantaarnpalen vind ik geweldig!						
						N. v.d. Linden

‘Alea Jacta

Wintersluiting Natuurtalent
De Natuurtalenttuin aan de Veldkersweg gaat even met winterverlof. Van 24
december 2014 tot 7 januari 2015 is de tuin gesloten. Daarna kunt u er
weer terecht voor alle heerlijkheden. De eerstvolgende Puurtalentmarkt wordt
gehouden op zaterdag 14 maart 2015 van 10.00 - 16.00 uur.

Winkelstraat
Al mijn hele leven woon ik met in Schiebroek. Mijn ouderlijk huis is nog steeds
mijn huis en als het aan mij ligt blijf ik hier zo lang mogelijk wonen. Dat zou wel
eens moeilijk kunnen worden de komende jaren, maar daar maak ik me nu nog
geen zorgen om. Waar ik me wel zorgen om maak, is onze winkelstraat. Eens de
trots van onze tuinstad, altijd vol van leven en een reuze varieteit aan winkels.
Langzaam maar zeker lijkt de fut eruit te gaan. Het oude gedeelte staat op de
nominatie om gesloopt te worden en in het nieuwe gedeelte zie je steeds meer
winkels vrijkomen. Een akelig gezicht. Het zou niet zo opvallen als je met die
etalages eens iets leuks zou doen en niet alleen maar van die schreeuwende
'te-huur-posters' op zou hangen. Het lijkt wel of het de eigenaren geen sikkepit
interesseert dat de winkel leegstaat. Wat ik ook heel erg jammer vind, is
dat er geen moeite meer wordt gedaan voor een leuke activiteit. Zelfs in de
Sinterklaastijd was geen winkeletalage aangepast. Er brandden begin december
niet eens lichtjes. Hoe is dat nou toch mogelijk?
Er was toch zoiets als een winkeliersvereniging die een paar keer per jaar iets

Boomspiegels Peppelweg...

Naaiatelier verhuisd
Naar aanleiding van uw leuke artikel in leven in Schiebroek hebben we veel
reacties van mensen uit de wijk gekregen. Ook hebben we er een paar nieuwe
dames aan over gehouden en misschien zelfs een nieuwe opdrachtgever!
Maar daarnaast kan ik melden dat we inmiddels verhuisd zijn.
Ons nieuwe adres is Voetiushof 38, 3052 AW Rotterdam. We zijn nu alle
werkdagen open, maandag van 13.00-17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom om bij ons binnen te lopen voor een kopje koffie. En
om de nieuwe lokatie te bekijken natuurlijk!!
					Evelien van Pruissen
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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

MEULMAN

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)

Peppelweg 70a, 3053 GN Rotterdam
T: 010 - 418 44 19, www.quitro.nl
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Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

www.leven-in-schiebroek.nl - december 2014

BTV ACTIEF BIJ VLIEGTUIGOVERLAST
Letty Bekedam
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast
Een van de in onze wijk actieve bewonersverenigingen is de vereniging BTV, de
vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam The Hague Airport.
De BTV is de laatste tijd weer extra actief gezien de ontwikkelingen die deze
luchthaven zoal in petto heeft voor de wijkbewoners.
Onlangs schreef de BTV een brief naar de voor deze luchthaven (en voor
duurzaamheid!) verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Langenberg.
De BTV uitte daarin haar verwondering en teleurstelling over het feit dat de
gemeente Rotterdam de inspraakprocedure rond de MER voor het komende
nieuwe Luchthavenbesluit blijkbaar niet heeft benut om een zienswijze in te
dienen. Dit in tegenstelling tot gemeenten als Schiedam en Lansingerland. Dat
de gemeente Rotterdam (nog) niet een expliciet standpunt inneemt over de
uitbreidingsplannen van Rotterdam the Hague Airport (RTHA) is een gemiste
kans. Die overigens nog wel goed gemaakt kan worden als het college van
Burgemeester en Wethouders alsnog een voorstel voor zo’n standpunt neerlegt
bij de Rotterdamse gemeenteraad. Die laatste stuurden wij dan ook een
afschrift van onze brief. De BTV is hoopvol wat dat standpunt betreft, want het
coalitieakkoord 2014-2018 vermeldt dat "groei op RTHA mogelijk is binnen de
huidige geluidszone" (met andere woorden: de huidige geluidszone moet niet
groter worden), en dat "het zakelijk profiel van RTHA zal worden versterkt".
In onze brief herinneren we de wethouder er ook aan dat in antwoorden op
vragen van Groen Links, het college van B&W heeft aangegeven thans nog
steeds te staan achter het oude zogenaamde onderhandelaarsakkoord, dat

stevige bepalingen bevat ten aanzien van het nagestreefde zakelijk karakter van
RTHA en het uitplaatsen van vakantieverkeer. Tot slot pleitten wij in onze brief
voor een integraal debat over RTHA in de Rotterdamse politiek, waarin zowel het
komende Luchthavenbesluit, als het voorgenomen nieuwe bestemmingsplan
RTHA, als het zgn. Masterplan RTHA, in samenhang worden besproken en
voorzien van een Rotterdams standpunt.
Ook schreef de BTV naar de Statencommissie Verkeer en Milieu van de
Provincie Zuid-Holland. Deze commissie zal immers waarschijnlijk eind 2014
spreken over een concept zienswijze over het komende Luchthavenbesluit, aan
de hand van een voorstel van Gedeputeerde Staten.
De BTV informeerde de provincie Zuid-Holland uitvoerig over de door de BTV dit
jaar opgestelde zienswijzen over Luchthavenbesluit, het te wijzigen Rotterdamse
bestemmingsplan en het Masterplan RTHA. Daarnaast attendeerde de BTV
de politieke partijen uit die Statencommissie erop dat de BTV nauwkeurig
zijn leden en de media zal informeren over wat de partijen over RTHA in hun
programma’s voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten gaan
opnemen. De BTV vraagt de partijen o.a. om zich uit te spreken voor een
stapsgewijze verkleining van de toegestane maximale hoeveelheid geluid, voor
een snelle afbouw van het thans toegestane aantal nachtvluchten en voor een
beperking (en uiteindelijk sluiting) van RTHA in het weekend.

U kunt de BTV volgen via www.btv-rotterdam.nl . Daar staat overigens ook hoe
u voor een klein bedrag (slechts € 7,50 per jaar) lid kunt worden. De BTV kent
de laatste jaren weer een forse groei van het aantal leden. Inmiddels zijn het er
zo’n 350. Hoe meer leden, hoe meer we voor u kunnen doen.

PROGRAMMA LCC CASTAGNET DECEMBER EN JANUARI
Woensdag 17 december:

Poppentheater Fatsnerran: Prins Heerlijk (4–8jr)
Keukenprinses Zoetje is op zoek naar een Prins. Op haar zoektocht komt ze
de vreemdste figuren tegen en beleeft ze allerlei avonturen.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafje-pas € 2,25

Zaterdag 24 januari

DJ Jawalatino: Salsa Latin Party

Zondag 21 december - zondagmiddaglounge

Young Christian Singers – Kerstconcert
TYCS ( The Young Christian Singers) is een gemengd koor. Het repertoire is
zeer divers, van Bach tot hedendaagse muziek. Het belooft een gezellig en
mooi concert te worden, dat de bezoeker zeker in kerstsfeer zal brengen!
Aanvang: 14:30 uur –17:00 uur, entree: € 6,50
Zondag 11 januari: Zondagmiddaglounge (55+) met Waldin Roes

Weens Nieuwjaarsconcert “Ein Mittag In Wien”
De Operette leeft als nooit tevoren! Wie droomt er niet weg bij de klanken
van de befaamde bariton Johan van Oorschot en de hartstochtelijke
Braziliaanse tenor Augusto Valença? Samen met Waldin Roes zal dit
romantische drietal door niemand minder dan Bert Nicodem worden
begeleid.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40
Woensdag 14 januari

Arthur Geesink met Wolfje (4–9)

moet daarom Sprookjeswolf worden.
Om Sprookjeswolf te worden moet je net als de hele familie iemand opeten,
maar wat gebeurt er als je besluit om geen vlees meer te eten?
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Wolfje is de oudste zoon van de oudste zoon van de… van de familie en

Maandelijkse Salsa Dansavond met DJ Jawalatino.Salsa dansen is meer dan
bewegen. Doe mee aan de workshop voorafgaand aan de dansavond.
Aanvang Workshop: 20:30 uur , aanvang Dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie
Zondag 25 januari: Zondagmiddaglounge (55+)

Perry Zuidam

Perry Zuidam staat garant voor een gezellig en feestelijk optreden, waarbij
aandacht voor het publiek ook heel belangrijk is.
Aanvang: 14:30 uur
Entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40
Woensdag 28 januari: Poppentheater ‘De Vliegende Koffer’

Moerassus en de verdwenen rivier (4+)

Tovenaar Moerassus gaat op reis naar zee, om zeemeermin Sirene te redden.
Sirene is door de heks Valse Line in een waterval opgesloten.
Een vrolijke en spannende voorstelling.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ R’pas of Aafjepas € 3,40

Informatie en reservering: Lcc Castagnet tel. 422 50 96
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SCHIEBROEK IN ACTIE VOOR VOEDSELBANK
Gewoon delen
Madelon en Chiel Hendrix zijn ook dit jaar weer druk bezig met het inzamelen
van voedsel voor de Voedselbank. Evenals voorgaande jaren hopen zij ook nu
weer dat u ruimhartig uw kerstinkopen doet en daarbij nog wat extra's neemt.
Die extra's nemen zij graag van u in ontvangst om te kunnen geven aan alle
mensen die zich niets kunnen permitteren.
Voor mensen die door allerlei oorzaken de eindjes niet meer aan elkaar kunnen
knopen te helpen. Voedsel en andere levensbenodigdheden, maar ook een
cadeautje voor de feestdagen, die kleine extraatjes geven het leven weer even
wat fleur. Het is zo eenvoudig: je eigen boodschappen doen en nog even wat
extra's meenemen. Gewoon een beetje delen. En als iedereen dat doet, is zo'n
doos snel gevuld.

Groot of klein is om het even...
Madelon vertelt dat Schiebroekenaren gelukkig gul en ruimhartig zijn. Soms is
voor iemand de afstand naar de Voedselbank zelf te ver. "Daarom hebben wij
ons opgegeven als afleveradres. Als de mensen hun spulletjes bij ons brengen,
dan zorgen wij voor het transport naar de Voedselbank.
Er zijn ook mensen die zeggen dat zij zo nu en dan een paar spulletjes hebben,
geen grote pakketten, maar dat kunnen we ook prima gebruiken.
Het gaat immers niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit; om wat de ene
mens voor de ander kan doen. Wetende dat je met een klein beetje moeite een
ander mens blij kunt maken, is voor jezelf ook goed. De armoede is de laatste
jaren alleen maar toegenomen, steeds meer mensen komen terecht bij de
Voedselbank.

sbo

Voelt u zich aangesproken, wilt u meer informatie en/of wilt u graag
bijdragen? Neem dan alstublieft contact op met Madelon Hendrix:
e-mail: verenigd@hotmail.com.
Wij begrijpen dat niet iedereen de beschikking heeft over e-mail.
Daarom kunt u ook een briefje met uw contactgegevens afgeven bij
de balie van Castagnet t.a.v. Leven in Schiebroek, Kastanjesingel
80, 3053 HN Rotterdam. Wij zorgen ervoor dat het bij Madelon
terechtkomt, zodat zij contact met u kan opnemen.

Leven in Schiebroek

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@btv-rotterdam.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
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M.Spieringhs, tel. 465 51 75
Bewonersplatform Lupine Vesper
Mw. L. van der Sluis, info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

LIDORGANISATIES:

Volkstuinvereniging Lusthof
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, tel. 422 99 83
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
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

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
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Kastanjesingel 80, tel. 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

Het volgende magazine komt uit op 19
februari 2015. U kunt uw kopij vóór
23 januari 2015 inleveren op het
redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
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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CSI SCHIEBROEK
ANONIEM MELDEN
In de voorgaande artikelen hebben wij vaak het thema woninginbraken,
overvallen en andere misdrijven zoals babbeltrucs benoemd.
Belangrijk, want dit soort feiten hebben in de meeste gevallen een grote
negatieve impact op ons leven en dus is het de politie er veel aan gelegen om
deze misdrijven te voorkomen. Het voorkomen c.q. tegenhouden van dit soort
misdrijven begint langzaam zijn vruchten af te werpen.
Voor een belangrijk deel komt dit omdat u 112 belt bij het zien van verdachte
omstandigheden. Er is echter ook nog een ander politienummer waar wij op
willen wijzen. Wellicht wilt u iets over een ernstig misdrijf vertellen zonder dat uw
naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere
redenen. In dat geval kunt u met Meld Misdaad Anoniem (M.) bellen. Zo krijgt
de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen.
En kunt u op een laagdrempelige manier helpen Nederland veiliger te maken.
Het gratis telefoonnummer is 0800-7000.

Wildfietsen
Maar... er zijn in Schiebroek toch ook nog wel een paar andere dingen,
kleine ergernissen. Weliswaar voor de een wat meer dan de ander, maar die
spelen wel een negatieve rol in de veiligheids- en leefbaarheidsgevoelens van
wijkbewoners. Fietsen over het trottoir in de wijk wordt door zeer velen als
ergerlijk, overlastgevend en gevaarlijk ervaren.
Relatief veel klachten gaan over dit verschijnsel. Een verschijnsel dat zich niet
alleen laat zien door het rijden over het trottoir, maar ook door het nemen van
de kennelijk kortste weg, waardoor er veelal diverse verkeersovertredingen
worden gepleegd. Wildfietsen wordt het door sommigen genoemd.
Winkeliers en winkelend publiek op de Peppelweg kunnen daar over mee
praten.
Sinds enige weken hangt er bij veel winkeliers op de Peppelweg en omstreken
een poster met daarop een oproep aan fietsers om van de rijbaan gebruik te
maken. Daarbij wordt tevens gewaarschuwd dat de Politie en Stadstoezicht voor
dit soort feiten een bekeuring zullen geven en dat er controles gaan plaatsvinden.
In de briefings hebben wij onze collega's gevraagd om bij het vaststellen van
dit soort overtredingen verbaliserend op te treden. Dit doen wij echt niet om
kinderachtig te doen, maar wij zijn er echt van overtuigd dat wij hier iets tegen
moeten doen. Simpelweg omdat helemaal niets of te weinig doen een verkeerd
signaal afgeeft en in feite een vrijbrief is om je eigen “ding” te doen, hetgeen
verwarrend, hinderlijk maar soms ook (verkeers)gevaarlijk kan zijn.

heinde en verre om een kostje bij elkaar te scharrelen. In de avond achterlaten
van voedsel voor de vogels is zinloos omdat dit blijft liggen en dan alleen dienst
doet als eten voor de ratten.
En dan zien we ook dat er regelmatig brood rondom de flats wordt gegooid. Niet
doen! Breng het naar de singel of een plek waarvan u zeker weet dat het wordt
opgegeten. Ik weet dat sommigen van u fel tegen het voeren van de vogels
buiten zijn, maar voor veel mensen is het weggooien van brood een taboe. Als
we met elkaar rekening houden, dan komen we er wel uit.

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstige
gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Meestal door
onverantwoord omgaan met vuurwerk of omdat het vuurwerk illegaal en
daardoor onveilig is. Zwaar knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de
meeste schade en overlast.
Als je gepakt wordt met illegaal vuurwerk kun je een flinke straf verwachten.
Denk hierbij aan een geldboete, een taakstraf (bureau Halt) en in sommige
gevallen zelfs een gevangenisstraf. Het is bovendien ook nog eens erg gevaarlijk,
daarom is het zeker af te raden.
Veel illegale handel wordt gedaan via internet. Het wordt verpakt in een neutrale
doos en zo naar je opgestuurd. Niet elk pakket is te controleren en dus is het,
met name voor jongeren, een makkelijke manier om aan illegaal vuurwerk te
komen. Voor ouders is het dus belangrijk om dit goed in de gaten te houden.
U herkent legaal vuurwerk aan de volgende punten:
- op het vuurwerk staat een Nederlandse omschrijving en gebruiksaanwijzing.
- het vuurwerk is alleen te koop op toegestane verkooptijden bij erkende
verkooppunten (29,30 en 31 december).
- CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.
Afsteken mag op oudejaarsavond van 18.00 - 01.00 uur.
Wij wensen u allen fijne feestdagen en vooral een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Graag tot ziens in de wijk!
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl/frits.knulst@rijnmond.politie.nl
sonja.dekker@rijnmond.politie.nl

Vogels
En dan het fenomeen VOGELS VOEREN. In tuinstad Schiebroek hebben wij niet
alleen veel groen, maar ook veel singels. Niets leuker is het om het oude brood,
soms samen met je kind, aan de “eendjes” te voeren of zelf wat aan de vogels
te geven. Doe je dit vroeg in de ochtend of in de middag dan zul je zien dat het
voedsel in een oogwenk is opgegeten door de vooral in groten getale aanwezige
rondvliegende meeuwen. Meeuwen zijn ware opportunisten en komen van

Wijkagent Knulst is ook te volgen via twitter:
www.twitter.com/FKnulst
SKYPEADRES: wijkagent.schiebroek
Iedere donderdag van 19:30 - 20:30 uur. Daarnaast via de
smartphone indien deze op “beschikbaar” staat.
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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
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