Hét wijkblad voor Tuinstad Schiebroek, 62ste jaargang nr.1 - uitgave van de Sbo Leven in Schiebroek

LEVEN in SCHIEBROEK
FEBRUARI/MAART

2016

Oude Peppel... weg

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

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

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

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

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht
over te maken op IBAN NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. penningmeester Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek. Dank u wel.

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

Na het succes van haar eerste twee romans Vele hemels boven de zevende
en Kom hier dat ik u kus verschijnt vrijdag 19 februari de nieuwe Griet op
de Beeck!
			Gij Nu: € 19,95 (gebonden)
Reserveer uw exemplaar bij Boekhandel Coelers!

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

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
Vo o r o n l i n e b e s t e l l e n : w w w. c o e l e r s . n l
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WIJKAVOND OVER WIJKGEBOUW CASTAGNET
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In november 2015 deelde wethouder Adriaan Visser mede dat, naast een viertal
andere wijkgebouwen in Rotterdam, ook Castagnet in 2018 niet langer meer
door de gemeente als lokaal cultuurcentrum zal worden gebruikt.
Het personeel wordt teruggetrokken en het gebouw zal aan een andere partij
worden gegund. Met dien verstande dat de culturele functie van het gebouw
behouden moet blijven. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad
werd een motie van SP en Groen Links aangenomen waarin het College werd
opgedragen ervoor te zorgen dat Castagnet voor Schiebroek behouden blijft.
Aan de slag dus, was het devies.

Programmering
De wethouder stelt voor dat er een programmaraad wordt geformeerd die alle
kunst- en culturele activiteiten in het gebied gaat coördineren. Dus niet alleen
in Castagnet.
Specifiek voor Castagnet is wel de instelling van een 'beheerraad', die moet
kan adviseren over het optimaliseren van het beheer van het gebouw. Met
dit doel heeft de gemeente Rotterdam een projectleider aangesteld die gaat
inventariseren welke vormen van beheer mogelijk zijn en welke kandidaten er
zijn. Want dat Castagnet een geliefd object is, kunt u zich wel voorstellen. Er
wordt dus met begerige ogen gekeken naar ons wijkgebouw. Gebiedsdirecteur
André Hammink en LiS hebben intussen een aantal zaken op een rijtje gezet. Er
is een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke locaties voor kunst en cultuur
en een lijst met de kunst- en culturele activiteiten in het gebied HillegersbergSchiebroek.
LiS heeft in haar beleidsplan 2013-2018 een passage opgenomen over
Castagnet. Daarin staat letterlijk dat Castagnet veel meer is dan een lokaal
cultuurcentrum en dat de brede wijkgebouwfunctie weer in ere hersteld moet
worden. Het gebouw moet qua huur bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk
mensen. Dat vergt wellicht enige toelichting: nadat de gemeente in al haar
wijsheid het etiket 'lokaal cultuurcentrum' op het gebouw had geplakt
en de huren verdubbeld, liep het gebouw leeg. Vaste huurders, zoals de
schaakverening die er al dertig jaar onderdak vond, vertrokken. Activiteiten die
niet meer pasten bij het label, waren taboe. Tja... dan heb je wel een cultureel
centrum, maar je bent de trouwe bezoekers (en dus baropbrengst) kwijt.

IN DIT BLAD

Hoe nu verder?
Bewonersorganisatie LiS denkt mee in dit proces, maar dat kan niet zonder
raadpleging van de achterban, de bewoners.
Aan u stellen we de vraag: wat wilt ú dat er met en in Castagnet gebeurt?
Tijdens de wijkavond op woensdag 9 maart 2016 krijgt u nadere informatie,
maar willen we vooral graag samen met u denken over de toekomst van o.a.
Castagnet. Daarom nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op deze
avond. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom; de koffie staat klaar!

WIJKAVOND OVER
TOEKOMST CASTAGNET
Geachte bewoner,
Van harte nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de
toekomst van wijkgebouw Castagnet.
Wij willen graag uw mening en ideeën horen.

WOENSDAG 9 maart 2016

pag. 3:

Wijkavond over Castagnet
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Wat is hier skaev?
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Natuurtalent

Aanvang: 20.00 uur
Wijkgebouw Castagnet, Larikslaan 200.

pag. 9:

Schiebroek van Toen

Uw mening telt, dus kom!

pag. 11:

Ideeën voor Plaswijck...

Nadere informatie: bewonersorganisatie Leven in
Schiebroek, tel. 422 77 28.

Foto voorpagina: Binnen een paar weken was het geklaard: de sloop van het eerste
deel van de Peppelweg.
www.leven-in-schiebroek.nl - februari /maart 2016

3

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

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

Uw woning VERKOPEN?

STADSLANDBOUW
SCHIEBROEK
De vrouwen van Stadslandbouw Schiebroek zijn trots. Trots op hun
gezamenlijke moestuin in Schiebroek-Zuid, hun inspanningen om er
de mooiste en lekkerste groenten te kweken, op hun kookkunst en
op elkaar. En daar hebben ze alle reden toe, want inmiddels zijn de
vrouwen 'wereldberoemd' in Schiebroek en in Rotterdam. Met hun
prachtige producten staan ze op de Oogstmarkt in Rotterdamse wijken
en zijn ze trouw te vinden tijdens de maandelijkse Puurtalentmarkt.
Maar dat is niet alles. De vrouwen hebben de kunst van het koken
ontdekt en maken de heerlijkste gerechten. Naar ieders wens. En zo is
er langzamerhand ook een 'cateringtak' toegevoegd.
Veel Schiebroekenaren weten de vrouwen inmiddels te vinden en
tijdens menig partijtje of bijeenkomst wordt
er gesmuld van de gerechten. Gerechten met
een internationaal karakter. Met zorg en
liefde bereid.
De vrouwen van Stadslandbouw
Schiebroek hebben een eigen blog.
U kunt hen volgen op:
stadslandbouwschiebroek.blogspot.nl
en ook via Facebook.
Stadslandbouw Schiebroek is een
initiatief om trots op te zijn.

elaar
waarde!
Uw mak met meer

EDHM is op zoek
naar
nieuw
woningaanbod!
Maak een afspraak voor een geheel
vrijblijvende kennismaking en
verkoopadvies.

EDHM.NL

Tijdelijke actie:
Verkoopcourtage: 1% excl. btw
met een minimumtarief van
€ 1.495,-- excl. btw.
Bezoekadres (op afspraak):
Tjaskerlaan 76, 3052 HS RotterdamSchiebroek
tel. 088-111 2300, 06-33367013

088 111 23 00

edith@edhm.nl www.edhm.nl

V E R KO O P B E M I D D E L I N G
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HYPOTHEKEN

SKAEVE HUSE: GAAT ER IETS SKAEV?
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Skaev momentje
Het is een rare zaak, de communicatie rondom skaeve huse. Maar ja, skaeve
betekent dan ook raar. Maar of dat aanleiding mag zijn om op een vreemde
wijze met gegevens om te gaan?
De totstandkoming van het advies van onze gebiedscommissie verliep natuurlijk
al skaev. De voorzitter van de commissie toonde zich ter vergadering over het
conceptadvies al dusdanig verbijsterd over het feit dat er vanuit de commissie
een concept negatief advies werd gesteld tegenover het ambtelijk opgestelde
positieve, dat hij er niet eens meer inhoudelijk op inging. Voor de ogen van
de verbaasde tribune werd het negatieve advies, zonder enige toelichting voor
de aanwezigen over wat er nu eigenlijk in stond, in stemming gebracht. En
tot waarschijnlijk nog grotere verbazing van de voorzitter aangenomen. Voor
iedereen een skaev momentje.

uon re taag taw
?veaks hcot

Rechtsgeldig
Maar daarmee hadden we dus wel een rechtsgeldig advies. Een advies waarop
de wethouder moest reageren. En dat deed hij met een brief op 14 januari
2016. In die brief – van drie kantjes – sprak hij allereerst zijn waardering uit
over de wijze waarop het participatieproces door de commissie was opgepakt.
Daarna ging hij in op de inhoud van het advies. Die inhoud bestond uit
een tweetal bezwaren tegen de voorgenomen plaatsing van de skaeve huse
aan de Soesterbergstraat en verder uit aanbevelingen voor wat te doen als
de wethouder ondanks de afwijzing van de commissie toch zijn plan zou
doorzetten.
Die twee bezwaren waren: a. de locatie is niet geschikt voor Schiebroek omdat
de skaeve huse te dicht op Schiebroek-Zuid staan, een sociaal kwetsbare wijk,
en b. de locatie is niet geschikt voor toekomstige bewoners omdat het geen
woonlocatie is en ook niet kan worden.

Skaeve brief
In zijn brief gaat de heer Eerdmans alleen in op het eerste bezwaar. Na zijn
lofrede op het participatieproces besteedt hij daar één alinea aan. Daarmee
komt hij tot halverwege het eerste blad van zijn brief. De rest van de brief –
tweeéneenhalf kantje – besteedt hij aan toelichting over wat het plan skaeve
huse in houdt. Voor het tweede bezwaar verwijst hij naar de bijlagen bij zijn
brief. Geeft dat iets aan over het gewicht dat de wethouder aan de bezwaren
toekent? Het is in ieder geval raar.
Over de bezwaren rondom plaatsing in de nabijheid van Schiebroek-Zuid zegt
de heer Eerdmans dat hij hier begrip voor heeft. Hij verwijst naar een notitie
over Schiebroek-Zuid die door de wijkaanpak is opgesteld en zegt in het eerste
kwartaal van dit jaar samen met de rest van het college een actieplan op
te stellen dat gebaseerd wordt op de aanbevelingen die in die notitie staan
over scholing, werk en inkomen, wonen en veiligheid. Helaas is de notitie,
getiteld Schijn bedriegt, niet als bijlage bij de brief gestopt en staat ook
nergens vermeld hoe en waar je die kunt inzien, zodat niet bekend is wat voor
aanbevelingen dat dan wel zijn. Beetje skaev lijkt het wel...

Woonbestemming
Rondom het tweede bezwaar wordt de zaak nog ietwat vreemder: volgens de
door de wethouder verstrekte informatiemap was een kernvoorwaarde voor
plaatsing dat er een woonbestemming op het gebied moest rusten. Op de
informatieavond die de wethouder afgelopen jaar hield zei hij dat dat ook zo
was. De gebiedscommissie stelde echter bij onderzoek naar de bestemming
vast dat er (nog?) geen woonbestemming is voor dat stukje grond. Het terrein

is een onbebouwd stukje midden in een bedrijventerrein, een soort Baarle
Nassau. Je zou dan verwachten dat er hooguit een bedrijf met woning kan
worden geplaatst. Maar er is meer. Het terrein ligt ook op de 20KE lijn van het
vliegveld, een geluidszone waarbinnen geen nieuwbouw van woningen mag
plaatsvinden. Die regel staat in de zogenaamde motie Beijnen, een indertijd
door de gemeenteraad van Rotterdam aangenomen motie die geldt voor het
hele Rotterdamse grondgebied.
De wethouder schrijft nu echter dat de woonbestemming daar ter plekke alleen
wordt bepaald door het landelijk beleid en dan mag het. Want de bouw van de
skaeve huse vindt plaats in de nabijheid van andere bebouwing. Los van de
vraag waarom Rotterdams beleid niet van toepassing zou zijn op Rotterdams
gebied vragen wij ons af waar die bebouwing in de directe omgeving dan toch
wel is…

Skaev rapport
De wethouder bleek in eerder stadium toch wel gevoelig voor het argument
dat het toch niet netjes is als de bewoners van skaeve huse zouden worden
blootgesteld aan allerlei geluid waarvoor de normen aangeven dat het voor
ons Schiebroekenaren niet toelaatbaar is. De bewoners van skaeve huse
hebben immers meer nog dan wij behoefte aan een prikkelarme omgeving, zo
zeiden wij. Weliswaar ging het bij die bewoners niet om overgevoeligheid voor
geluidsprikkels, aldus de heer Eerdmans, maar dat geluidsonderzoek leek hem
toch een goede zaak. Dus werd aan de dienst DCMR gevraagd om metingen te
verrichten. En dat werd een heel vreemd rapport!
DCMR berichtte op een aantal dagen ter plaatse gemeten te hebben in de
buurt van de tunnelmond van de HSL en het vliegveld en had al die dagen
geen trein of vliegtuig gehoord! Wel de airco-installatie van het verderop
gelegen ING-gebouw, die bromde. En verder was DCMR er toch in geslaagd
om een oordeel te vellen over cumulatieve geluidsoverlast, dus de combinatie
van geluid. Vreemd als je geen vliegtuig en geen trein gehoord hebt. Maar het
werd nog vreemder: in de eerste versie van het rapport werd de overlast van
die cumulatieve geluidsbelasting beoordeeld als matig tot tamelijk slecht. Dat
rapport werd vervolgens van de site gehaald en vervangen door een rapport
waarin staat: matig. Raar allemaal heel raar. En volgens ons ook heel erg
skaev…
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Spindler Makelaars
THUIS IN SCHIEBROEK

Tandartspraktijk
Kastanjesingel
U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
behandelingen
- diverse prothetische
voorzieningen

De redactie van LiS-magazine is op
zoek naar:

BEZORGERS m/v
Ons blad komt zes keer per jaar uit.
Belangstelling?
Bel dan 010-422 77 28 of stuur een e-mail
naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl

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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VOORJAARSBEURT GEDENKBOS
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Een tiental jaren geleden moest Schiebroek toezien hoe in haar eigen park
3600 bomen gerooid moesten worden die te hoog waren geworden voor de
aanvliegroute van het nabije vliegveld. Maar in plaats van bij de pakken neer
te gaan zitten en te treuren om het verloren gegane groen, greep Schiebroek
de kans aan om het gekapte deel van het park te herontwikkelen. Zo ontstond
een nieuw ecologisch parkgedeelte met natuurlijke beplanting en kronkelende
waterlopen. Maar de kroon op de herontwikkeling was niet het ecodeel, hoe
mooi ook, maar de aanplant van een gedenkbos aan de rand, een plaats waar
je een boom kan aanplanten voor een gestorven geliefde. Langzaam maar zeker
begint daar een echt bos te ontstaan van bloeiende prunusboompjes. Een heel
mooi gezicht!
Hoewel het bos onderdeel is van een gemeentelijk park – en dus voor iedereen
toegankelijk – ligt de taak voor het ontwikkelen van het bos en de aanplant
van bomen voor geïnteresseerden in handen van een stichting: de Stichting
Gedenkbos Schiebroekse Park. Maar de stichting ziet het niet alleen als
haar taak de bomen aan te planten, de stichting wil dit speciale hoekje van
het park ook steeds mooier maken. Omdat het park eigendom is van de
gemeente dient dit met medewerking van de gemeente, dienst Stadsbeheer, te
gebeuren. Medewerking die van harte gegeven wordt. De gemeentewerf aan de
Melanchthonweg draagt graag haar steentje ieder jaar bij door het gras rondom
de bomen zo’n tien keer te maaien. En op dit moment wordt druk gewerkt
aan het opschonen van het terrein door het snoeien van de bomen achter het
bedrijventerrein – de takken dreigden in de takken van de gedenkbomen te
groeien -, het omlaag brengen van de rij struikgewas aan de rand van het terrein
en het schoonmaken van de greppel tussen het bos en het bedrijventerrein. Die
was in de loop der tijden helemaal dichtgegroeid.
Maar waar de stichting het meest blij mee is, is het werk aan de boomspiegels
(de grondcirkel om de boom). Deze worden omgespit, ontdaan van onkruid en
weer netjes aangeharkt. Belangrijk voor de bomen natuurlijk, die op die manier
meer lucht krijgen, maar ook heel fijn voor de mensen die een boom hebben
aangeplant. Heel veel mensen willen graag bij “hun” boom bloemen neerleggen
of (eenjarige) plantjes zetten. Daar wordt op die manier een mooi tuintje voor

aangelegd. De stichting is heel blij met deze werkzaamheden. Ook al omdat dit
voorjaar weer twintig nieuwe bomen worden aangeplant. Dat is op zich al een
mooi gezicht, een verdere uitbreiding van het bos. Maar zeker zo mooi als het
bos er goed onderhouden en liefdevol verzorgd bij ligt!
Toch ontbrak er naar het idee van de stichting nog één ding: door de intieme
verscholen ligging van het bos weten de mensen het soms niet te vinden.
Daarom heeft de Schiebroekse kunstenaar Thijs Coers in opdracht van de
stichting een richtingbord gemaakt dat op het toegangsbord aan het einde van
de Berberisweg is bevestigd. Samen met het bankje dat Thijs vorig jaar voor
het park heeft ontworpen en het bord naast het eigen toegangshek vormt ook
dit bord weer een bijdrage aan de verfraaiing van het Schiebroekse Park en
Gedenkbos.
Wilt u zelf met een gift bijdragen aan dit mooie initiatief of een boom in het
gedenkbos laten aanplanten? Neem dan contact op met Stichting Gedenkbos
Schiebroekse Park. Voor informatie kunt u bellen 06-25365048, of mailen naar
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl. Uw gift op Iban NL 98 Trio 025 4830951
en/of uw aanvraag wordt zeer gewaardeerd.

SLUITING STADSWINKEL ARGONAUTEN VOORLOPIG VAN DE BAAN
In ons vorig nummer, december 2015, schreven wij over het voornemen van
het College om in het kader van grote bezuinigen de stadswinkel aan de
Argonautenweg te sluiten. Wij riepen u op om massaal gemeenteraadsleden
te schrijven, te bellen of te e-mailen over deze wel zeer publieksonvriendelijke
actie. Tegelijktijd riep Bewoners HiS (gebiedscommissie) op om een petitie
te ondertekenen met de strekking de stadswinkel open te houden voor onze
bewoners.
In welke mate u daaraan gehoor hebt gegeven, kunnen we niet achterhalen.
Maar feit is wel dat het College inmiddels besloten heeft dat de stadswinkel in
2016 gewoon vier dagen per week open is. Daarna zal de stadswinkel tot 2018
twee dagen per week open zijn.
De bezuinigingsdrift van Rotterdam mag niet ten kosten gaan van de
dienstverlening. De bewonersorganisaties, verenigd in Bewoners HiS, houden
een vinger aan de pols!
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NIEUWS VAN NATUURTALENT
Landelijke actie NL Doet ook op de tuin van Natuurtalent aan de Berberisweg op 11 en 12 maart
bloei van deze ontmoetingsplek voor en met wijkbewoners en je kan onbeperkt
genieten van de mooie natuur op de tuin. Heb je interesse? Kom dan tijdens
openingstijden langs in het theehuis of mail naar: karen@talentfabriek010.nl

Karen Welp en Mireille van den Berg
post@talentfabriek010
Lekker aan de slag op Natuurtalent? Dat kan op vrijdag 11 en/of zaterdag 12
maart. NL Doet is een initiatief van het Oranjefonds dat laat zien hoe belangrijk
de inzet van vrijwilligers is voor sociale initiatieven zoals Natuurtalent. Wij
kunnen uw hulp goed gebruiken bij allerlei onderhoudsklussen en/of bij de
voorbereidingen voor het nieuwe zaaiseizoen. Aanmelden kan via de site: www.
nldoet.nl of via post@talentfabriek.nl.

Puurtalent Event; elke tweede zaterdag van de maand
Iedere tweede zaterdag van de maand bent u op Natuurtalent welkom voor een
Puurtalent Event. We gaan u onder meer verrassen met verschillende talentvolle
muzikanten, een ontmoeting met lokale boeren en hun streekproducten, een
oogstfeest met lekkere producten van eigen tuin en een dag met verhalen bij
het kampvuur. Puurtalent wordt een combinatie van een event en een gezellige
markt voor de dagelijkse boodschappen. We starten op 11 en 12 maart met
NL Doet. In april is er een Meet & Greet met lokale boeren die hun heerlijke
verse groente en fruit presenteren. In de zomer is er veel muziek op de tuin, o.a.
met North Sea Round Town. Dan doen we ook mee aan de Verborgen Tuinen
route en organiseren we een Summertime festival. Via flyers, de wijkkranten en
Facebook houden we u op de hoogte van alle events.
Reserveer alvast de tweede zaterdag van de maand in uw agenda en/of kom
gezellig langs op woensdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur
voor koffie, thee, taart of lunch. Adres: Veldkersweg 50. www.facebook.com/
natuurtalent010.

Vrijwilliger worden?
Voor de stadslandbouwakker, het theehuis, de verzorging van de dieren,
assistentie in de beeldentuin en nog meer kleine en grote werkzaamheden, zijn
wij op zoek naar mensen die hun handen uit de mouwen willen steken en mee
willen helpen aan de ontwikkeling van Natuurtalent. We bieden je ontspanning
door inspanning op een van de mooiste plekken in Schiebroek. Op Natuurtalent
is inmiddels een grote groep vrijwilligers uit de wijk actief. We bieden je dus ook
een kans om nieuwe mensen te leren kennen. Je werkt mee aan de groei en

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
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 36)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het oudste gedeelte van de Peppelweg is gesloopt. Er gaapt een groot gat.
Maar het is er licht en je kunt je al een beetje voorstellen hoe het zal zijn
als de nieuwe huizen er straks staan. Huizen met een tuintje, heel anders
dan de donkere flats. Maar wat waren de mensen in 1953 blij toen ze hun
nieuwe woning betrokken! De vraag in het vorig nummer wie H. van Rijn zou
kunnen zijn, is nog niet helemaal beantwoord. De heer Roozenbeek wist ons
te vertellen: "Mijn ouders zijn in 1927 in Schiebroek komen wonen aan de
Larikslaan 207 (destijds Eikenlaan). Het uitzicht vanuit ons huis was een
uitzicht over weilanden tot Rotterdam en het oude Wilgenplas NS station.
In september 1951 ben ik voor anderhalf jaar vertrokken naar Nederlands
Nieuw-Guinea. In het voorjaar kwam ik terug en zag dat het uitzicht vanuit ons
huis op afstand werd onderbroken door een groot blok woning- en winkelbouw.
De naam wordt nog als eerste Peppelweg gebruikt door de oudere inwoners.
Met ons jonge gezin heb ik vanaf begin 1957 ongeveer veertien jaar gewoond
op nr. 180b, boven de winkel van de fietsenmaker Jan Kuipers. In die tijd was
het niet eenvoudig om een woning te krijgen. Via bemiddeling van de heer Van
Rijn, destijds voorzitter van Onderling Belang. Later heeft de zoon van de heer
Van Rijn ook gewerkt bij Onderling Belang. Vermoedelijk zal de genoemde H.
van Rijn een nazaat zijn van de familie Van Rijn."
In deze aflevering gaan we ook terug in de tijd. Naar de varkensmesterij van
boer Dijkshoorn aan de Ringdijk. Dochter Hendriek Kuil-Dijkshoorn vertelt
graag over haar kinderjaren in het landelijke, mooie Schiebroek.
Hendriek Kuil-Dijkshoorn werd in 1942 geboren; zij groeide op in het grote
gezin van veehandelaar Dijkshoorn, die een varkensmesterij aan de Ringdijk
had. Het gezin telde acht kinderen. Hendriek herinnert zich nog goed dat vader
vertelde hoe de oude boerderij in de voortuin gesloopt werd. "Mijn vader liet
er een tweekapper bouwen, zodat ook onze grootouders van vaders kant bij
ons konden komen wonen. In 1937 werd het dubbele huis opgeleverd door
aannemer Maasland. De fundering van de oude boerderij ligt er overigens nog
steeds."

Ruim en groen
"Voorzover als ik mij herinner was er alleen maar land, overal om ons heen.
Schiebroek was een boerendorp; naast ons waren de boerderijen van Van der
Eijk, Van der Sar, Bijl en Van der Kloot. Aan de overzijde woonden de families
Saarloos en Iburg. Op de hoek van de Adrianalaan was het café De Gouden
Leeuw en in de voortuin stond een soort tentje waar je patat kon kopen."

Hendriek Kuil-Dijkshoorn woont haar hele leven met groot plezier in Schiebroek

"Aan de overzijde van de Ringdijk was de Vivo en schoenmaker De Groot.
Bij Leen de Groot was voor de deur een bushalte. Daar stapten wij op de bus
om naar de kleuterschool te gaan, de openbare montessori-kleuterschool
aan de Schoolstraat. Hoe klein mijn zusje en ik ook waren, we hadden een
abonnement op de bus, staken zelf de Ringdijk over en kwamen ook weer terug
met de bus. Dan liepen we ook langs de tuinderij van Ammerlaan, die direct
naast ons huis lag. Daar zie je nu de paarden in de wei staan. Schiebroek was
geweldig, ik kan me niet anders herinneren dan dat het er zo heerlijk was om te
spelen. Ons speelgoed was een bokkewagen, daarmee trokken we eropuit."
"Tweemaal heeft onze boerderij in brand gestaan. De laatste keer zal ik een
jaar of tien, elf zijn geweest. We waren bij opa en oma in het prieel om thee te
drinken toen we zwarte rookwolken zagen. Direct achter ons woonhuis was de
varkensschuur met opgestapelde strobalen en een van mijn broertjes had met
vuur gespeeld. Op dat moment stonden er twee koeien op stal en die heeft
vader, met gevaar voor eigen leven, kunnen redden. Maar een groot aantal van
de varkens overleefde het niet. Dat was afschuwelijk. De brand was zo groot dat
heel Plaswijck uitliep en de rieten kap van boer Bijl natgehouden moest worden
vanwege het omvangrijke vuurt."
"Na de kleuterschool bezocht ik de school van de heer De Lange aan de
Molenvijver. In die tijd veranderde ook het nodige in Schiebroek. De Peppelweg
werd aangelegd en een aantal boerderijen moest ervoor wijken. We hebben
het winkelcentrum gebouwd zien worden, het was heel modern voor die tijd.
We waren en zijn nog steeds een heel hecht gezin. Wij zien elkaar met grote
regelmaat en hebben veel mooie herinneringen aan de tijd op de Ringdijk.
Sommige wonen ver van hier, maar een van mijn broers woont in ons ouderlijk
huis. En Schiebroek? Daar woon ik nog steeds met heel veel plezier.
Waar je ook bent en wat je ook ziet: het is een verademing om weer thuis in
Schiebroek te zijn."
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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 Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

€ 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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IDEEËN VOOR PLASWIJCKPARK
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In de Inktpot
Terwijl de gemeente zit te broeden en vooral te rekenen boven de
parkeerplannen voor Plaswijck bereiken onze redactie voortdurend reacties
van mensen uit de wijk. Heel veel mensen reiken ideeën aan voor alternatieve
locaties en alternatieve probleemoplossingen. En natuurlijk zijn ook veel
mensen boos. “Stop heel Plaswijck in de Inktpot", schreef iemand, die niet
alleen boos was omdat Plaswijck het Berg- en Broekpark tot parkeerplaats wil
maken, maar ook omdat de Plaswijckbezoekers voor veel overlast op gebied van
vervuiling zorgen in onze wijk. “Tot en met vieze wegwerpluiers gooiden ze op het
parkeerterrein in de Meidoornweide”, schreef men. "Die liggen dus straks ook
in het Berg- en Broekpark.” Dat je die bezoekers dan een schoonwasbeurt in de
Inktpot toewenst klinkt dan best begrijpelijk.

Van der Valk
Andere alternatieven waren bijvoorbeeld de parkeerterreinen van de scholen
in de omgeving of het parkeerterrein naast het voormalige restaurant
Plaswijck. Helaas, al die alternatieven (behalve die Inktpot dan) waren al eens
voorgedragen. De parkeerterreinen in de omgeving vielen af, omdat het maar
kruimelwerk was. Zeker nu Rijndam straks niet meer beschikbaar is omdat
daar woningbouw komt. Ook het parkeerterrein van het voormalig restaurant
Plaswijck werd genoemd. Dat terrein was eigendom van de familie Van der
Valk. Die familie heeft een voor Van der Valk hele lucratieve koopovereenkomst
afgesloten met een projectontwikkelaar. Die wil wel van de deal met Van der
Valk af, want hij moet voor ieder jaar dat hij niet definitief afneemt en gaat
bouwen Van-der-Valk-rente betalen. En dat gaan bouwen lukt maar niet…
Van der Valk zal dus waarschijnlijk niet, of alleen voor heel veel geld bereid zijn
om die koopovereenkomst te ontbinden en de grond aan de gemeente of het
park te verkopen.

Veiligheid? Milieu?
Al met al dus een ingewikkeld probleem, de plaats van het parkeerterrein. Zowel
wat de beschikbaarheid van locaties betreft als de veiligheid. Want het blijft
natuurlijk vreemd dat de gemeente c.q. Plaswijck nee hebben gezegd tegen een
uitgang van het parkeerterrein Meidoornweide direct aan de Ringdijk
– dat is onveilig -, maar een uitgang direct op de Ringdijk vanuit het Berg- en
Broekpark wél acceptabel vinden. Iedereen die wel eens rond einde schooltijd
de opeenhoping van busjes bij Rijndam heeft gezien, kan zich helemaal

voorstellen hoe het er straks op de Ringdijk toe gaat als zo rond vijf uur
Plaswijck leeg gaat stromen…

Alternatief
Maar er waren ook nog alternatieve oplossingen. Zo kwam er de vraag waarom
er eigenlijk in deze tijd met zijn nadruk op duurzaamheid allerlei faciliteiten
voor het autoverkeer moeten worden gegeven. Ontmoedigen, stimuleren OV
en duidelijk aangeven dat er geen parkeervoorzieningen zijn! was het motto.
Maar ook dat is aan de orde geweest in de bespreking van de gemeente en
Plaswijck met omwonenden. De meest ideale oplossing, daar was iedereen
het over eens, is heropvoeding. Dat is beslist noodzakelijk en daar spannen we
ons ook voor in, werd er gezegd. Maar het duurt heel lang voordat je de mensen
zover hebt dat ze inderdaad afzien van die auto. En tot zo lang blijft de huidige
ongewenste en bij tijd en wijle onhoudbare situatie bestaan. Dus toch maar
intussen parkeerruimte aanleggen. Aldus de gemeente c.q. Plaswijck.
Op die manier passeerden op die avond een aantal alternatieven de revue, die
allen beargumenteerd werden afgewezen. Zo bleef dus alleen het alternatief van
een grote parkeerplaats ter plekke van het tennispark of het Berg- en Broekpark
over. Het lijkt wel of de gemeente en Plaswijck alleen nog maar bezig zijn met
dit idee. Of dat verstandig is? Al een aantal malen en steeds dringender wordt
nu tegen ons een alternatief genoemd dat op die avond niet aan de orde is
gekomen: verplaatsing van Plaswijck zelf…

PAPERMOON
Je kop leegmaken, lekker loskomen op goeie muziek en een energieboost
krijgen? Dat kan elke maandag van 20.00 u tot 22.00 u in LCC Castagnet op
de vaste avond van Popkoor Paper Moon. Het koor oefent dan met dirigente
Emma Thwaite en het swingende pianospel van Masha Stepina en zingt
popsongs van Sting, Anouk en Blof tot Aretha Franklin, Lorde, enz.
Paper Moon treedt enkele keren per jaar op. Van Rotterdam tot Middelburg of
- en dat was top - zelfs in Paradiso! Naast dat zingen enorm ontspant en een
lekkere uitlaatklep is, wordt er ook veel lol gemaakt. Zo hebben we jaarlijks een
Open Podium zonder publiek, is er een derde helft (voor wie daar zin in heeft)
in de kroeg en maak je vanzelf vrienden. Paper Moon is een gemengd popkoor,
maar wij zijn in het bijzonder op zoek naar mannelijke leden die ons koor willen
komen versterken. Jullie zijn van harte welkom!

Ben je nieuwsgierig, houd
je van popmuziek, zelfs
al heb je bedenkingen bij
een koor, kom gerust langs
hoor! Dat kan in principe
elke maandag van 20.00 u
tot 22.00 u in Castagnet,
Larikslaan 200 in Rotterdam.
Een voorproefje kun je
nemen op
www.popkoorpapermoon.nl.
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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

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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BTV GEEFT MENING OVER VLIEGVELD
Hubert van Breemen
bestuurslid BTV

De BTV heeft zijn zienswijzen aan de gemeente Rotterdam kenbaar gemaakt op
- het ontwerp bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA),
- het ontwerp bestemmingsplan Parapluherziening geluidszone RTHA, en
- de planMilieuEffectRapportage RTHA, hierna te noemen planMER.
De BTV wil dat in het politieke debat te gelegener tijd expliciet wordt vastgelegd
dat met de instemming met het bestemmingsplan en de parapluherziening
op geen enkele manier een voorschot wordt genomen op het nieuwe
luchthavenbesluit.
Het bestemmingsplan RTHA stelt dat het is gebaseerd op het zogenaamde
masterplan voor RTHA van eigenaar Schiphol, en dat het de ambities uit dat
masterplan mogelijk maakt. Het masterplan gaat uit van 2,5 mln. passagiers,
en niet van het huidige aantal passagiers. De BTV wil vragen om dit te
verduidelijken.
De BTV verzoekt ook om te verduidelijken in welke mate de rendabiliteit van
RTHA afhankelijk is van de landzijdige exploitatie (vastgoed), en in welke mate
de voorliggende plannen RTHA daarbij helpt.
De BTV wil voorts vragen om in het bestemmingsplan te verduidelijken welke
consequenties worden verbonden aan de constatering in het plan dat RTHA
ingesloten ligt tussen grootschalige woningbouwlocaties: welke maatregelen
worden genomen om de overlast van de huidige en toekomstige omwonenden
te verminderen? Naar de mening van de BTV is een geleidelijke krimp van RTHA
gewenst in plaats van steeds maar verder willen groeien.
De voornemens ten aanzien van het zogenaamde proefdraaien van
vliegtuigmotoren na reparatie of onderhoud passen niet bij een RTHA, dat meer
en meer ingeklemd is door grote woongebieden. Dat de daarvoor geldende
geluidsnorm door het proefdraaien zal worden overschreden, vindt de BTV niet
aanvaardbaar.
De BTV vindt het voorts belangrijk dat onderzoek wordt gedaan naar de
gevolgen van het grondgeluid op RTHA en dat de resultaten van dit onderzoek in
het voorliggende plan worden opgenomen.

De BTV merkt op het bestemmingsplan ten onrechte stelt dat dat op RTHA
vakantievluchten slechts ‘aanvullende’ vluchten zijn: RTHA is feitelijk primair
een vakantievluchten-luchthaven en geen zakenluchthaven. Dat RTHA dus een
zakenluchthaven is, hetgeen ook contractueel is vastgelegd tussen de gemeente
Rotterdam en Schiphol/RTHA, is onjuist. De BTV vraagt om te verduidelijken
hoe de verhouding zakelijke versus vakantiebestemmingen resp. passagiers de
afgelopen 10 jaar is geweest, en wat de planning in elk der komende 10 jaar is.
Een geleidelijke krimp van RTHA kan naar de mening van de BTV overigens goed
gepaard gaan met een groei van de zakelijke reizigers, mits het aantal andere
reizigers afneemt.
De BTV wil vragen om de ook hier weer ten tonele gevoerde stelling dat
“de vloot op RTHA tot de stilste in zijn klasse behoort” uitvoerig van een
onderbouwing te voorzien.
De BTV vindt het zeer belangrijk dat er een goed onderzoek komt naar de
gevolgen van de (ultra)fijnstofuitstoot bij RTHA, en dat de resultaten daarvan in
het voorliggende plan worden opgenomen.
De planMER constateert dat voor RTHA momenteel geen extern
veiligheidsbeleid van toepassing is, resp. dat er vanuit de wetgeving geen
beperkingen op het gebied van externe veiligheid gelden. Dat baart de BTV

zorgen.
De BTV vraagt voorts om, nu en straks periodiek, op een transparante
wijze openbaar te maken in welke mate de huidige en de nieuwe bedrijven
‘luchthavengebonden’ zijn.
In het bestemmingsplan wordt tot slot gesteld dat onder andere in verband met
vroege en late vluchten, extra hotelcapaciteit gewenst is. De BTV pleit voor een
later begin van de ochtendvluchten en een vroeger einde van de avondvluchten
op werkdagen, en in het weekend bij voorkeur geen of zeer beperkt vliegverkeer.
De integrale tekst van onze zienswijze staat op onze site www.BTVRotterdamAirport.nl
Nadere informatie via info@BTV-RotterdamAirport.nl

OPSLAGRUIMTE
GEVRAAGD
Stichting Kunstfestival SchiebroekHillegersberg is naarstig op zoek
naar een nieuwe opslagruimte.
De huidige ruimte aan de Oude
Peppelweg moet in september leeg
worden opgeleverd.
Heeft u een tip voor ons?
Bel dan 06-22486463 of stuur een
e-mail naar info@kunstfestival.nl.
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PROGRAMMA CASTAGNET VOORJAAR 2016
Woensdag 2 maart: Majel Lustenhouwer (2+)

Zaterdag 20 februari:
DJ Jawalatino: Salsa Latin Party

zingen en springen

Maandelijkse salsadansavond 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.

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 21 februari:
Zondagmiddaglounge, muziek en swingen

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Maandelijkse Muziek en Swingen middag met live muziek
Tijdens deze dansmiddagen staat er elke maand een andere band op de
bühne. Deze middagen worden georganiseerd door Rien en Lenie NikkelenKuijper. Voor meer informatie: 06 - 20040453.
Aanvang: 14:00 - 18:00 uur, zaal open: 13:30 uur. Entree: GRATIS

Zondag 6 maart: Bertus en de Tjetsetters

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 23 maart: Martin Soeters
Zaterdag 20 februari:
DJ Jawalatino: Salsa Latin Party

Aanvang Workshop: 20:30 uur , aanvang Dansavond: 21:30 uur
Entree: € 6,00/ inclusief kopje koffie

Zondag 27 maart: Muziek en swingen

Aanvang: 14:00 - 18:00 uur, zaal open: 13:30 uur. Entree: GRATIS

Woensdag 30 maart: Joes Bonnen (3+)
Zondag 24 februari:
Poppentheater Jacobus Wieman met Kistje, Kistje, Kistje (2+) Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40
In het poppentheater van Koos Wieman gebeuren vrolijke kleine wondertjes.
Zondag 3 april: Jong van Hart
Poppen gaan hun eigen leven leiden, ze leveren commentaar op hun bespeler
en op elkaar. Ze veranderen de loop van het verhaal en soms zingen ze liedjes.
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Zondag 28 februari:
Zondagmiddaglounge (55+) Saskia en Serge

Zondag 10 april: Paul Clifton (55+)

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Woensdag 13 april: John de Winter(4+)

Het duo zingt veel bekende liedjes, zowel meezingers, mooie, oude als
nieuwe liedjes (hits). Ook "Zomer in Zeeland" is er natuurlijk bij.
Een gevarieerd programma met veel interactie met het publiek
Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

sbo

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Aanvang: 14:30 uur, entree: € 4,50/ met R'pas of Aafjepas € 3,40

Informatie en reserveringen: Castagnet, Larikslaan 200

3053 LG Rotterdam. Telefoon: 422 50 96

Leven in Schiebroek

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
LETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

LIDORGANISATIES:

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent
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
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: redactie
Foto’s: redactie

KOPIJ
LiS-SECRETARIAAT/ADVERTENTIES
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Tel. 010 - 422 77 28.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl

Het volgende magazine komt uit op 21 april
2016. U kunt uw kopij vóór 28 maart 2016
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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VROUW RIBES
EN DE ID-KAART
De voorzitster van mijn KKK (Krasse Knarren Krans)
waar ik sinds een tijdje lid van ben had een nieuwe IDkaart nodig. “Die moet je dan maar snel gaan halen”,
zei ik, ”straks sluit misschien de Stadswinkel hier en

CSI SCHIEBROEK

moet je naar de stad.”
“Ik ben al geweest”, zei ze triomfantelijk.
“En toen heb ik het er meteen over gehad. Die
juffrouw achter het loket vertelde me dat tot 2017 de

WhatsApp

openingstijden hetzelfde blijven, en dat de Stadswinkel

In onze wijk is het de afgelopen jaarwisseling relatief rustig gebleven. Dat wil
zeggen niet met het afsteken van vuurwerk, maar met het aantal incidenten
betreffende de openbare orde. Het afsteken van knalvuurwerk levert vooral de
laatste jaren nog de meeste ergernis op en is de reden dat er een groot aantal
ruiten van abri's zijn opgeblazen.

daarna twee dagen per week open zal zijn.
Maar weet je... die juffrouw geloofde het zelf ook
niet helemaal denk ik zo. Want toen ik zei dat ik dan
dus gewoon over tien jaar weer terecht kon voor de
volgende zag ik haar aarzelen!”

In 2016 richten richten wij ons voornamelijk op de woninginbraken, straatroven,
overvallen etc. die in ons vakjargon de HIGH IMPACT CRIMES worden genoemd.
Wat gaan wij doen om deze misdrijven intensiever aan te pakken?

“Lieverd”, zei ik voorzichtig, “Kan het niet zijn dat die
aarzeling er niet echt mee te maken had met dat die
winkel hier over tien jaar nog is?”

Daders van deze delicten worden door de wijkagenten na een veroordeling door
de gehele regio intensief gevolgd en thuis bezocht. Verder wordt de dagelijkse
surveillance afgestemd op de recente actualiteit met betrekking tot deze
misdrijven en zullen er projectmatige acties worden gehouden die op maat
gesneden zullen zijn voor een bepaald gedeelte van de wijk.
Bij deze acties kan het gaan om preventie en voorlichting, maar ook om
zogenaamde 100% controles of combinaties van beide.
Ook van u vragen wij een bijdrage. Bel 112. Daar vang je inbrekers mee. Dat
doet u inmiddels heel vaak. Dat u inmiddels 112 ook belt als het gaat om
verdachte situaties en/of personen begint echt zijn vruchten af te werpen want
daardoor worden er steeds meer daders op heterdaad aangehouden. Laten wij
dit vooral volhouden.
Steeds meer groepen bewoners maken en onderhouden een WhatsApp-groep
voor hun buurt. Deze directe contacten met elkaar versterken de veiligheid in
een buurt en geven veel extra ogen en oren.
Onlangs is er weer een groep opgericht in de omgeving van de Klaprooslaan.
Aan de borden die in zijn buurt zijn geplaatst is te zien dat de buurtbewoners
ter plaatse met elkaar in verbinding staan en de politie bellen bij een verdachte
situatie.
Allemaal ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt
en zeker op de langere termijn zijn effect zullen hebben.
Graag tot ziens in de wijk.
E-mail: martin.van.der.heijden@politie.nl
frits.knulst@politie.nl
sonja.dekker@politie.nl
Wijkagent Knulst op Twitter: www.twitter.com/FKnulst
Facebook: www.facebook.nl Politie Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek.

“Hoe bedoel je?”, vroeg ze verbaasd.
“Nou gewoon, je bent negentig…”

U SCHRIJFT ONS...
De A4, A13-A16 en de A20, een mooi kwartet.
Argumenten werden aan beide zijden gehoord,en weersproken, bewoners
hebben hun inspraak moment gehad en vervolgens wordt er overgegaan tot de
orde van de dag. De bouw van de A13-A16 kon bijna beginnen.
Maar er is nu een nieuwe factor in het spel. Elke keer als ik over de Rozenbrug
fiets zie ik de A20. Dan denk ik: wat is er nou mis met deze verbinding. Niets
dus. Sinds de A4 Delfland is afgemaakt stroomt de A20 gewoon door, beter
dan ooit. Op één van de laatste inspraakavonden gehoord bij monde van de
gebiedscommissie: "laten we eens afwachten of de A4 verlichting brengt".
En ja, dat doet ie... het rijdt zeer vlot door op de A13 en A20. En er is minder
verkeer en fijnstof voor Overschie.
Onderbouwd met cijfers in alle richtingen: de A13-A20 en A4 (bron Nationale
Databank Verkeersgegevens), zie NRC 08-02'16. Deze data zullen RWS
niet ontgaan zijn en zéker niet onze bestuursdienst die ons eerst trachtte te
overtuigen dat de nieuwe A13-A16 echt nodig was. Nu deze recente cijfers
openbaar gemaakt zijn kan er een streep door het project. De weg is niet meer
nodig... wat een opluchting. De voordelen zijn evident. Het bespaart een hoop
geld, goed voor het millieu en wij allemaal blij.
						
Ing Lim
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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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