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een lichte nevel en vallende bladeren, het is

Herfst in Schiebroek

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,-!
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!

De keuze van Carolien:

Hanna Bervoets:

EFTER
Hanna Bervoets schetst de nabije toekomst...
Knappe koppen hebben een medicijn ontwikkeld om
mensen “te genezen” van LAD (love addiction disorder),
de nieuwe ziekte.
Maar wanneer er op een bekende verslavingskliniek voor
LAD, een noodlottig voorval plaatsvindt zet dit een aantal
mensen aan het twijfelen over het gebruik van Efter.
De negen verschillende personages die Hanna Bervoets ons
laat volgen, hebben allemaal op een bepaalde manier,
van ontwikkelaar tot gebruiker, met Efter te maken.
Op het moment dat je het laatste hoofdstuk aan het lezen
bent, wil je hem eigenlijk meteen nog een keer lezen om
uit te vinden of je vermoedens over de personages en hun
toekomst dan nog steeds hetzelfde zijn.
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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OMDAT HET NODIG IS...
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
In de jaren zeventig vroeg iemand mij om geld bij elkaar te sprokkelen voor een
project voor kinderen. Nou blaak ik van de gemeenschapszin, maar dit vond ik
lastig. Voordat ik er antwoord op gaf wilde ik tijd om na te denken. Dat deed ik,
bekeek het van alle kanten en kwam tot de conclusie dat ik het maar op één
manier kon doen: met goede argumenten mensen aanspreken en je vooral niet
als een bedelaar laten behandelen of je er zelf zo door gaan voelen. En dat
werkte. Nu, vele jaren later, probeer ik nog steeds mensen te enthousiasmeren
om een bijdrage te geven aan projecten die voor Schiebroek belangrijk zijn. Zo
ook deze keer en daarom ga ik het volgende met u delen.
Participatie,dat is het toverwoord voor de toekomst. Het klinkt mooi, maar
het kan ook nadelig uitpakken. Wat voorheen overheidstaken waren wordt nu
overgeheveld naar de burgers. Tegelijk wordt er op allerlei fronten bezuinigd,
zodat de vraag voor de hand ligt of je als burger wel budget krijgt om die
taken te gaan uitvoeren. Ook onze organisatie kampt met dat probleem:
er blijken nogal wat weeffouten te zitten in het nieuwe Rotterdamse
subsidiestelsel. Dat kan nare gevolgen hebben voor onze organisatie. En dat
terwijl bewonerorganisaties al participatieplatforms van het eerste uur zijn en
al meedachten en voor bewoners opkwamen toen het woord participatie nog
uitgevonden moest worden! Om dat te behouden en ook in de toekomst te
kunnen blijven participeren moeten we ervoor zorgen dat onze financiën op
orde zijn en moet een kleine buffer voor de toekomst gewaarborgd blijven.
Want waar hebben wij eigenlijk geld voor nodig? Er zijn vaste lasten zoals de
huur en kantoor- en organisatiekosten en er is het magazine. Dat verschijnt
sinds 1956; we zijn inmiddels aan de zestigste jaargang bezig. Uw magazine
mogen we wel zeggen, want het blad is er voor de bewoners van Schiebroek.
De drukkosten van het blad zijn fors. Dankzij onze trouwe donateurs én onze
trouwe adverteerders kunnen we het hoofd net boven water houden. En dat
willen wij graag continueren. We vragen u dan ook om een vrijwillige bijdrage te
geven voor het blad dat zeven keer per jaar bij u in de bus glijdt. Iedere bijdrage
is van harte welkom, want nog steeds maken vele kleintjes een grote.

Toen kon het ook...
In het verleden heeft u al vaak getoond wat u allemaal voor Schiebroek over
heeft. Neem nu jongerencentrum Nullis Pretii: duizenden Schiebroekenaren
gaven kleine bedragen, variërend van fl. 1,50 tot fl. 25,-. Iedere maand
publiceerde men in het magazine het bedrag met de initialen van de gever. Na
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een jaar was er voldoende geld om het jongerencentrum te kunnen bouwen
en in te richten. Er kwam een heuse optocht over de Peppelweg waarbij de
jongeren hun dank betuigden aan de bewoners. De foto spreekt voor zich.
Dat is wat Schiebroekenaren voor elkaar kunnen betekenen.

Uw bijdrage is meer dan welkom op: IBAN NL 04 INGB 0000590484
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.

Cultuurmixer Hillegersberg-Schiebroek:

UITREIKING
CULTUURPRIJS HiS 2014
Donderdag 30 oktober, van 19.30 - 22.00 uur (inloop 19.00 uur) in LCC
Castagnet, Larikslaan 200
Graag nodig ik u uit voor donderdag 30 oktober. Op deze avond staat
de uitreiking van de eersteCultuurprijs HiS 2014 centraal. Het belooft
een feestelijke avond te worden met diverse optredens van o.a. Russian
School of Arts en de uitreiking van drie prijzen t.w.v. € 1.500,-,
€ 1.000,- en € 500,- voor de initiatieven die gekozen zijn door de jury.
Welke initiatieven zorgen dat Hillegersberg-Schiebroek nooit meer
hetzelfde zal zijn?

De Cultuurprijs HiS 2014
In totaal zijn er 26 initiatieven binnengekomen, die kans willen maken op
de Cultuurprijs Hillegersberg-Schiebroek 2014. Deze prijs is in het leven
geroepen om bewoners en lokale partijen de mogelijkheid te bieden hun
project te realiseren. Daarnaast draagt de prijs bij aan het inzichtelijk
maken van kunst en cultuur in Hillegersberg-Schiebroek.
De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rotterdam, Kolpa
Makelaar, Notariskantoor Kooijman Lambert en Gemeente Rotterdam.
Wil je weten wie de winnaars zijn van de Cultuurprijs HiS, zorg dan dat je
er 30 oktober 2014 bij bent! Entree is gratis.
Sanne Nelissen,
cultuurscout

Foto voorpagina:
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HET LIJKT ZO STIL EROMHEEN: DE SLUIPWE
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het is zwart, maar grijs ingetekend. Het wordt gemaakt van asfalt, maar
voorlopig zien we alleen zand. Het is een snelweg. maar hij sluipt naderbij.
Dat is ... de A13/16!
Al een kleine tien jaar wordt erover gedacht, gepland en gestreden. De A13/16,
de verbindingsweg tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein, een klein stukje
weg qua lengte, maar met een impact van vele kilometers. De weg is bedoeld
om die beide knooppunten te ontlasten, zodat met name het vrachtverkeer
sneller vanaf de Europoort naar het achterland zal kunnen komen.
De minister en de gemeente Rotterdam met de omliggende regio zijn in
economisch opzicht dan ook voor de aanleg van de weg. Maar zowel die
minister als de gemeente en de regio weten ook dat die weg voor veel overlast
zal zorgen. De weg zal immers door een dichtbevolkt gebied gaan en ook het
nodige groen aantasten. Er moet zelfs een compleet bos voor op de schop!
Geen wonder dus dat er nu al zo’n tien jaar over die weg gepraat wordt en
allerlei plandata overschreden worden.

Uit- en afstel?
Maar wie nu blij denkt “van uitstel komt afstel” moet toch nog even wachten
met de vlag uit te hangen. Want ook al moeten er nog de nodige inspraakrondes
gehouden worden voordat de weg definitief kan worden aangelegd, de minister
heeft vorig jaar het besluit genomen dat de weg er kómt en dat betekent dat
links en rechts toch al van alles in werking wordt gezet om straks aan het werk
te kunnen gaan. Wie over de Doenkade naar de A13 rijdt, ziet op dit moment
de zandlichamen al waarop de aansluiting van de nieuwe weg met de snelweg
moet komen…
Ook de Vensterbank van Schiebroek loopt gevaar als de verbindingsweg A13-A16 er komt

Het tracé
Voor wie het even kwijt was volgt hier nog even het tracé: vanaf het
Terbregseplein gaat de weg in een boogvorm onder de Rotte door naar het
Bergse Bos, komt uit bij de Doenkade en gaat parallel aan die Doenkade

naar de A13 toe. Dat geeft op verschillende punten aanvaringen met
omwonenden en de natuur: in Ommoord/Terbregge zien de mensen zich
straks geconfronteerd met een snelweg die letterlijk pal langs hun huizen
raast, vermoedelijk via een viaduct zodat het geluid goed uitwaaiert, langs
Hillegersberg gaat de weg door het Bergse Bos via een gang die misleidend
tunnel wordt genoemd, maar in feite een overdekking van de weg op
maaiveldhoogte is.
De nieuwbouw in 110-Morgen ziet het verkeer uit de tunnelmond komen en
langs hun huis razen naar een almaar ingewikkelder wordend kruispunt bij de
Ankie Verbeek-Ohrlaan toe. Van dat kruispunt bij de Ankie Verbeek-Ohr – met
op- en afritten tot op 6m hoogte – krijgen de Schiebroekenaren ook zo een
staartje mee, terwijl de verbreding van het Doenkadetracé tot zo’n zes à acht
banen plus nog een ventweg om het bedrijfsterrein op de weg aan te sluiten,
zijn tol zal vragen van het Schiebroeksepark, de Vlinderstrik aan de overkant en
de sportvelden aan de Hazelaarweg.

Geen tol... toch tol
De minister mag dan besloten hebben dat ze geen tol zal heffen op de weg,
maar de prijs voor de omgeving zal even goed hoog zijn. En dan hebben we het
alleen nog maar over de overlast direct aan de weg. Bewoners van Schiebroek
West, Asserweg en omgeving, toch al geplaagd door het geluid van Randstadrail,
vliegveld, HSL en de G.K.Hogendorpweg naast en door elkaar, weten dat als
de A13-16 straks bij het kruispunt met de N471 over de HSL heen raast – het
toekomstig hoogste punt van de weg – het geluid bij hen neer zal komen.
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EG VAN DE A13/16
tegenstrijdige belangen.

En wat gebeurt er nu?
Nu is het even stil. Maar dat betekent niet dat de ontwikkeling van de weg stil
staat! Op dit moment is een aantal gespecialiseerde bureaus op het gebied van
wegaanleg, maar ook bijvoorbeeld een landschapsarchitect, druk bezig met het
min of meer definitieve ontwerp van de weg. Daarin moeten de ideeën van de
gebiedstafels verwerkt worden, voorzover dat mogelijk is. Want niet alle wensen
zullen vervuld worden. De gebiedstafel Midden kwam er niet voor niets niet uit.
Wat voor de één een goede oplossing is, kan voor een ander nadelig zijn. En
dan is er dus nog die budgetkwestie. Het geld dat uitgetrokken wordt voor de
inpassingsmaatregelen. We weten nu al dat het te weinig is om aan alle wensen
tegemoet te komen. Met welk ontwerp Rijkswaterstaat straks tevoorschijn zal
komen is dus nog een verrassing. Dat er daarna een hele tijd officieel weer
niets gebeurt omdat de officiële inspraakronde dan van start gaat, zal ook
niemand verbazen. Maar dat die weg er sluipenderwijs toch aan komt… laten
we ons daar vooral niet door laten verrassen!

Informatie:
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom deze
weg? Het Platform Regiopark Rottemeren A13-A16 waarin 19
belangenorganisaties zijn verenigd houdt de vinger strak aan de pols.
U kunt u bij ons aanmelden om de laatste ontwikkelingen op dit
gebied in uw e-mailbox aan te treffen.
Stuur een aanmeldingsmail naar: info@leven-in-schiebroek.nl

Beschikbaar Budget en een bonus
Natuurlijk zijn er allerlei maatregelen bedacht om de overlast te verminderen.
De minister is wettelijk verplicht tot een aantal geluidswerende maatregelen
om maar iets te noemen en de gemeente Rotterdam heeft honderd miljoen
beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen waartoe de minister wettelijk
niet verplicht is.
Want de minister is niet van plan om meer te doen dan wat er echt moet.
Wel heeft zij toegezegd dat als straks de inschrijfronde voor de aannemers
komt er niet automatisch gekozen zal worden voor de goedkoopste, maar
dat er bonuspunten zullen zijn voor de aannemer die innovatief zal zijn met
bijvoorbeeld milieuvriendelijke oplossingen. Of dat zal helpen? Dat is onbekend,
want de minister wil wel binnen haar budget blijven en al die maatregelen
kosten veel geld. Zo zal van die honderd miljoen van de gemeente Rotterdam
alleen al zeventig miljoen worden opgesoupeerd door de overdekking van de
tunnel in het Bergse Bos…

Geen overeenstemming
In de afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat een aantal malen aan
zogenaamde gebiedstafels met vertegenwoordigers uit het gebied gesproken
over de specifieke problemen die de weg voor dat deel van het gebied betekent.
Zo nam Letty Bekedam, oud-bestuurder van de voormalige deelgemeente en
van begin af aan betrokken bij het overleg over de A13/16, plaats aan de
gebiedstafel Midden, de tafel waar alle zaken vanaf ingang tunnel bij Bergse
Bos tot aan het knooppunt bij de N471 aan de orde kwamen.. .
Allerlei voorstellen voor allerlei knelpunten kwamen aan de orde, maar de
leden van de gebiedstafel kwamen niet tot overeenstemming: er waren te veel

BEZORGERS GEVRAAGD!
Voor ons LiS-magazine zijn we op zoek naar
bezorgers voor een tweetal wijken.
Als u belangstelling heeft om dit te doen, wilt u
dan even contact opnemen?
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

www.leven-in-schiebroek.nl - november 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:

8 november 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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NACHTMERRIES OVER GELD
Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Moeilijk slapen of badend in het zweet wakker worden door geldzorgen waar
geen einde aan lijkt te komen. Voor dit soort klemmende problemen werkt het
Centrum Voor Dienstverlening (CVD) in Schiebroek-Hillegersberg samen met
hulpvragers aan oplossingen. Daarbij staan zelfredzaamheid en maatwerk
centraal.

Voordeur
Maatschappelijk werker Denise Trompetter van het CVD vertelt bewogen over
knelsituaties waar gezinnen en individuen in kunnen verkeren. En hoe zij
vanuit haar vak naar nieuwe kansen toewerkt. Ook in welvarend Schiebroek
en Hillegersberg. Nu is Hillegersberg anders van karakter dan Schiebroek.
Schiebroek heeft een meer gevarieerde bevolking, en de wijk heeft een andere
geschiedenis. Een prachtig groene wijk is het. En uiteraard gaat er veel goed.
Maar achter voordeuren heersen soms meer zorgen en echte problemen. Vanuit
de optiek van maatschappelijk werk gezien is er ook een ander Schiebroek, dat
zich enigszins verhult achter het groen en de parken.

Problemen
Oorzaak van toenemende problemen op sociaal en economisch vlak, is o.a.
de al jarenlang durende crisis. Deze raakt ook de middengroepen en kleine
ondernemers. Alles bij elkaar constateert Denise, sinds april 2013 werkzaam
bij het CVD, is er sprake van een stijging van hulpvragen. Mensen kloppen op
vrijwillige basis aan bij het Centrum Voor Dienstverlening. De professionals
werken op individuele basis of in groepen. Zo zijn er speciale groepssessies om
budgetproblemen te behandelen. Ook is er een project ‘Zorg Om Geld’, waarin
praktische zaken en schuldenoverzichten aan de orde komen.

Motief
Op de vraag waarom Denise ooit koos voor maatschappelijk werk, aarzelt zij
niet. "Eigen ervaringen in het leven speelden daarin mee. Problemen mogen
wel bespreekbaar zijn. Bijvoorbeeld bij het overlijden van een van de ouders in
de puberteitsjaren van een kind. Dan is het wel erg fijn als een buitenstaander
jouw verhaal deelt en daarop reageert. Juist het niet bespreken kan extra
problemen veroorzaken. Vooral kinderen willen in schoolsituaties niet graag
zielig gevonden worden.’ Vanuit deze bewuste keuze voor maatschappelijk werk
is Denise dagelijks bezig met hulpverlening. "Overigens, altijd op basis van
vrijwilligheid bij de cliënten", benadrukt zij.

Signalen
Ook via circuits van huisartsen komen hulpvragers terecht bij het Centrum
Voor Dienstverlening. In de gesprekken en inventarisaties is het belangrijk om
het pad samen met de cliënt te zoeken en te vinden. Schaamte is daarbij een
aspect. Maar de ervaring en vakbekwaamheid van de hulpverleners zorgen voor
een veilige omgeving. Zo komt er voor de cliënt meer ruimte om op eigen kracht
mee te werken aan oplossingen voor knelsituaties. Denise Trompetter: "Op zich
vind ik de gedachte achter de participatiesamenleving dus wel goed. Ook in ons
werk is de basis het accent op zelfredzaamheid van mensen in problemen. In
die gedachte heeft ieder mens een eigen betekenis in de samenleving. Graag
willen wij dat vanuit ons werk bevorderen."

fases in de hulpverlening. Dat levert al of niet bijstellingen op. Daarnaast
biedt het evalueren altijd informatie voor het algemene beleid. In tijden van
supersnelle veranderingen op veel terreinen geen overbodige luxe, vindt Denise.

Voor hulpvragen en aanmeldingen voor cursussen:
CVD Maatschappelijke Dienstverlening Hillegersberg-Schiebroek, Wilgenlei 790,
3053 CW Rotterdam, telefoon: (010) 440 1010. Of via Vraagwijzer, telefoon:
(010) 2186678. Meer informatie op www.cvd.nl.

BEZORGERS
GEVRAAGD
LiS-Magazine verschijnt zeven keer
per jaar en wordt huis-aan-huis
verspreid. Schiebroek is verdeeld in een
aantal wijken en daarvan zijn er twee
vrijgekomen. Voor deze wijken worden
bezorgers gevraagd.
Wanneer u belangstelling hebt, neemt u
dan alstublieft even contact met ons op:

info@leven-in-schiebroek.nl

Tenslotte
Of het Centrum Voor Dienstverlening ook tussentijds toetst of het beleid
succesvol is? Denise legt uit dat regelmatig evaluaties plaatsvinden. Daarin
wordt dan de beginsituatie van een cliënt vergeleken met de opeenvolgende
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 28)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

In de vorige aflevering las u het verhaal van Elly Müller-Visser. Zij heeft veel
reacties hierop gekregen. Nu gaan we wat korter terug in de tijd: naar de
jaren '60. Met Yvonne Klooster-Hoornweg. U kent Yvonne ongetwijfeld, want
zij zet zich al vele jaren in voor Schiebroek. Bij sociëteit Konneksjun, het
Oranjecomité, kampwerk Terbregge en ook voor het Kunstfestival heeft zij nog
tijd. Samen met haar gezin, want ook man en kinderen doen mee.
Leest u hier haar verhaal.
Yvonne gaat er eens voor zitten en herinnert zich: "Op het Bergpolderplein
ben ik geboren en na drie jaar zijn mijn ouders verhuisd naar de Vergeetmij-nietstraat. Toen ik tien jaar was verhuisden we opnieuw, nu naar het
Meijersplein. In 1979 ben ik samen gaan wonen met Ron en we vonden een flat
op de Teldersweg. Nadat de kinderen geboren waren, zochten we een nieuwe
woning met meer ruimte en die vonden we aan de Pieter Rosemondweg."
"De Wilgenroos was mijn kleuterschool en de lagere school was de
Wilgenplasschool, die nu de Wilgenstam heet. Daarna volgde het Caland; ik heb
daar de Havo-opleiding gedaan.
Als ik terugkijk vind ik dat Schiebroek heel anders was, meer gemêleerd, maar
ook minder gekleurd. In Oud-Schiebroek woonden de rijkere mensen en rond de
Teldersweg toch meer mensen zoals wij. Ook toen waren er jongelui die een plek
zochten; ik herinner me nog het gedoe met de Peppelboys en de overlast die zij
veroorzaakten."

De soos
Yvonne vertelt enthousiast: "In de vierde van de Havo had ik een vriendinnetje
die me vroeg om eens op vrijdagavond mee te gaan naar een sociëteit in de
Brandaris. Op mijn vraag wat daar dan gedaan werd, antwoordde ze dat er
muziek was, dat er gedanst kon worden en dat er ook met elkaar gesproken
werd over bepaalde thema’s.
Omdat het toen nog niet gebruikelijk was om uit te gaan vroeg ik het eerst
aan mijn ouders. Na wat meer informatie te hebben gehad, onder andere dat

Yvonne Klooster, vrijwilligster in hart en nieren

de sociëteit georganiseerd werd vanuit de gereformeerde kerk, kreeg ik hun
toestemming. Ik moest wel om 23.30 uur thuis zijn."
"Samen gingen we op pad en we kwamen in de bovenzaal van de Brandaris
terecht", vervolgt Yvonne. "De soos was net uit de kelder verhuisd naar deze
verdieping. Het zag er geweldig uit. Overal stonden banken; er was een
dansvloer en er waren heel veel mensen van mijn leeftijd. Ik wist niet wat me
overkwam. Dat was het begin in sociëteit Koffer/Komkommer. Jarenlang was de
soos ons uitje."

Uittekenen
Yvonne: "Al snel werd ik actief. Maar denk niet dat dat zomaar ging. Als je
mee wilde helpen, bijvoorbeeld aan de bar of bij de deur, dan kwam je op
een wachtlijst. Er waren zoveel vrijwilligers die iets wilden doen en er waren te
weinig ‘baantjes’. Bovendien werd je eerst getest en als bleek dat je het wel
goed deed, mocht je ingeroosterd worden. Zo begon ik met het draaien van
bar- en deurdiensten. Later kwam daar de programmacommissie bij. Ook op
maandagavond kon je mij daar vinden, want dan werd de soos door een aantal
mensen helemaal schoongemaakt."
"Mijn moeder zei weleens: 'Vanaf het moment dat jij naar de soos ging, was
je verloren voor de wereld'. En dat is waar, je kon mij op de soos uittekenen.
Overigens samen met heel veel andere jonge mensen want, zoals gezegd,
het was een drukte van belang. Regelmatig hadden we tussen de tachtig en
honderd mensen binnen en er waren ook heel veel activiteiten. Tweemaal per
jaar gingen we op kamp, we liepen de vierdaagse in Nijmegen en we hadden
een (zaal)voetbalteam. In de zomer gingen we, als het weer het toeliet, met
elkaar naar het strand, soms rechtstreeks vanaf de soos."
Voor de commissies en het bestuur werden weekenden georganiseerd door de
koepelorganisatie SVR (Stichting Vrijwilligers Rotterdam). Bezinningsweekenden,
waarin we ervaringen uitwisselden en met elkaar activiteiten ondernamen. Maar
vooral ook veel plezier maakten. We namen ook deel aan de Soosolympiade,
waarbij sociëteiten het op sportief gebied tegen elkaar opnamen."
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Verhuizen
"Toen de Brandaris werd verkocht en zou worden gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw, mochten wij er nog enige tijd in blijven. Alleen verzuimde de
beheerder om de verwarming op orde te houden, zodat die in de winter kapot
vroor. We moesten ons behelpen met petroleumkachels, maar het gebouw was
niet warm te krijgen. Als ik eraan terugdenk, dan ben ik nog verbijsterd over het
risico dat we namen."
"We wisten dat het zo niet verder kon en hebben een plan gemaakt. Allereerst
hebben we de Stichting Konneksjun opgericht. En we zijn gaan praten
met de deelgemeente. Uiteindelijk zijn we, op uitdrukkelijk verzoek van de
deelgemeente, medegebruiker geworden van Pand 46 aan de Peppelweg.
We noemden ons nieuwe onderkomen met nadruk Pand 46, want de naam
Nullis Pretii had een veel te negatieve bijklank."

En weer verhuizen
"Wij hebben er niet lang vertoefd, maar drie jaar. Toen brandde de hele boel af.
Met opzet. Er was voor gewaarschuwd en het is gebeurd.
Naarstig zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie en met hulp van de
deelgemeente hebben we een mooie plek gekregen aan het Wilgenplasplein.
Daar hebben we eigenhandig het gebouw neergezet. Wij hebben daar ook meer
wijk-activiteiten ontwikkeld, eerst nog de Sinterklaasintocht en later is daar het
grote Oranjefeest bijgekomen. Dat bestaat inmiddels ook al weer twintig jaar en
we zien ieder jaar weer hoeveel mensen er met plezier komen."

Met elkaar

Nieuwe aanwas

Reacties

Yvonne: "Er is gelukkig weer een tienersoos. Wij zijn er blij mee, want jarenlang
kwamen er geen nieuwe mensen bij. Liever ging men naar de stad, gaf het geld
daar uit en deed verder niets. Puur consumentengedrag.
Zo hebben we een hele generatie overgeslagen, misschien zelfs wel twee.
Kinderen die niet meer gewend zijn om zich in te zetten voor anderen, die niet
weten hoeveel plezier je daaraan kunt beleven."

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.

"Op dit moment stromen er vanuit de tienersoos al weer jongeren door naar
Konneksjun. Zij draaien wel eens een deur- of bardienst. De andere taken, zoals
het onderhoud van het gebouw en het algemene beheer, kunnen we nog niet
overdragen. Hopelijk is dit in de nabije toekomst wel mogelijk."

"Mijn leven zou er zo anders hebben uitgezien als ik de soos niet had gehad",
vertelt Yvonne in alle oprechtheid. "Ik ben gevormd door de soos en velen
met mij. We hebben geleerd om met elkaar te zijn en om te gaan met zoveel
verschillende mensen. We hebben geleerd dat niets onmogelijk is en dat je met
elkaar alles leuk kunt maken.
Als ik een wens mocht uitspreken dan zeg ik : "Ik gun alle kinderen in
Schiebroek eenzelfde jeugd als ik bij de soos heb gehad."

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 - november 2014
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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

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 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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AANDACHT VOOR SCHIEBROEK-ZUID
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek

ap.vaneijsden@rotterdam.nl
Nadat het gebiedsplan voor Hillegersberg-Schiebroek op ludieke wijze aan het
college van B&W was aangeboden vond op donderdag 9 oktober 2014 de
behandeling ervan plaats in een gemeenteraadscommissie. Voorzitter van de
gebiedscommissie, Jaco de Hoog, hield een gloedvol betoog waarom de in het
plan verwoorde ambities toch vooral moesten worden gerealiseerd (en waarvoor
de raad dus de benodigde financiën ter beschikking zou moeten stellen). Na
deze presentatie kregen de leden van de raadscommissie de mogelijkheid nog
aanvullende vragen te stellen, waarbij opvallend was dat men erg benieuwd was
naar de wijze waarop het gebiedsplan tot stand was gekomen en hoe het met
de participatie van bewoners en bewonersorganisaties was gesteld. Het unieke
feit dat de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek twee leden telt namens
van de gezamenlijke bewonersorganisaties was de leden van de gemeenteraad
zeker niet ontgaan en werd door de gebiedscommissievoorzitter nog eens extra
benadrukt.
Maar wellicht nog belangrijker was het feit dat in de discussie de woon- en
leefsituatie in Schiebroek-Zuid erg veel aandacht kreeg. De noodzaak om
daar, na het loslaten van het masterplan, op allerlei terreinen te investeren
om te voorkomen dat dit deel van Schiebroek kan afglijden werd van diverse
kanten benadrukt. Schiebroek-zuid werd omschreven als een kantelwijk, waar
het afhankelijk van die investeringen en inzet de goede of de verkeerde kant
kan uitgaan. Dat er daar op korte termijn iets moet gebeuren was in elk geval
overduidelijk.

Weeffout
Minder duidelijkheid is er rond de subsidiëring van de bewonersorganisaties,
niet alleen in Hillegersberg-Schiebroek, maar ook elders in de stad. Het budget

van de deelgemeenten is overgeheveld naar de verschillende clusters en de
gebiedscommissies hebben een - relatief beperkt -budget voor participatie en
bewonersinitiatieven. Van dat geld kunnen en mogen echter geen structurele
subsidies van betaald worden en dat brengt veel bewonersorganisaties
in de problemen, want de huur van kantoorruimten e.d. zal toch betaald
moeten worden. Duidelijk werd dat dit als een soort weeffout in de transitie
van deelgemeenteraden naar gebiedscommissies mag worden gezien, die
op enigerlei wijze gerepareerd zal moeten worden. Want laten we welzijn,
bewonersorganisaties vormen immers bij uitstek het voorbeeld van participatie.
Het lijkt er op dat voor zo’n reparatie binnen de raad een meerderheid ontstaat,
doch de tijd zal het leren, maar een langere onduidelijkheid en onzekerheid is
voor deze organisaties toch heel vervelend.

Geld voor bewonersinitiatieven
Is de toekomstige financiering van bewonersorganisaties dus nog een punt van
zorg, voor bewonersinitiatieven valt er op dit moment door de gebiedscommissie
nog het nodige geld te verdelen. Maak daar als bewoners dus optimaal gebruik
van!
Op de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/product:bijdragebewoner
sinitiatief kunt u alle informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen
terugvinden. Het zou toch jammer zijn als er voor Hillegersberg en Schiebroek
beschikbare gelden ongebruikt blijven en na de jaarwisseling terugvloeien in de
algemene middelen van de gemeente. Doen dus!

Visoorlog?
Op welke wijze de media soms met zaken aan de haal gaan heeft u ongetwijfeld
kunnen lezen in verschillende kranten en op sommige websites.
				lees verder op pagina 13

IN MEMORIAM
Begin oktober hebben wij afscheid moeten nemen van Bert Kruyne. Lange
tijd was hij voorzitter van de Schiebroekse Gemeenschap en nadat hij zijn
functie had neergelegd, bleef hij aan als adviseur. Nooit werd tevergeefs een
beroep op hem gedaan. Naast zijn baan als inspecteur voor het onderwijs
vervulde hij talloze vrijwilligersfuncties, meestal als voorzitter of secretaris.
Hij stond aan de wieg van het Anti-Bulderbaancomité en onder zijn leiding
werd de Schiebroekse Gemeenschap midden jaren '80 omgevormd tot een
bewonersorganisatie. Een tiental jaren later volgde de grote fusie van alle
Schiebroekse bewonersinitiatieven, ook wel SBO genoemd.
Bert was een bevlogen man, met een groot vermogen om anderen te
stimuleren en op te laten bloeien. Hij stond voor zijn zaak. Bert speelde
een cruciale rol bij de demonstraties en de acties tegen de voorgenomen
uitbreiding van het vliegveld in het begin van de jaren '90. Met een megafoon
in de hand leidde hij de Schiebroekenaren zeven maal om het stadhuis. Hij
schreef een toneelstuk met hetzelfde onderwerp dat werd uitgevoerd in het
bibliotheektheater.
Bert was een zeer belezen, deskundig en veelzijdig mens. Met zijn echtgenote
verhuisde hij naar Gouda, maar bezocht ieder jaar trouw de 4 mei herdenking
aan het Spinbolplein.
Schiebroek is Bert veel dank verschuldigd.
					Margot Leeninga

www.leven-in-schiebroek.nl - november 2014
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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)

UNO DUE
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
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UIT DE WIJK, VOOR DE WIJK
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Zo nu en dan krijg je als redactie spontaan berichten uit de wijk toegestuurd.
En zo stond op een goede dag in onze e-mail dat kunstenaar Thijs Coers,
woonachtig in Schiebroek, de derde prijs gewonnen had met het nationale
kampioenschap houtbewerking. Of dat voor ons interessant was…?
En of het interessant was. Alleen al voor de foto die erbij zat van Thijs’
kunstwerk: een prachtige vlinder, helemaal uit één blok hout gesneden.
Dat blok hout had een doorsnee van 1.20m, vertelt Thijs trots, en het was hem
voor de gelegenheid geschonken door de gemeente Rotterdam. Rotterdam is
kennelijk trots op zijn kunstenaars. En wij zijn best vereerd dat iemand met zo’n
talent in onze wijk is komen wonen.
Thijs op zijn beurt heeft het ook erg naar zijn zin in Schiebroek, waar hij sinds
anderhalf jaar woont. “Schiebroek is heerlijk, heel vriendelijk; een echt dorp.
Iedereen, jong en oud, woont door elkaar en gaat met elkaar om”, zo kenschetst
hij de wijk. En Schiebroek is groen natuurlijk, met veel hout.
Belangrijk voor Thijs, want hij haalt zijn materiaal altijd uit de natuur.
Omgewaaide bomen, snoeihout, of bomen die gerooid moeten worden. Daar
maakt hij kunstwerken van, maar ook meubels zoals tafels en banken. Hij
gebruikt geen hout dat speciaal voor dat doel gekapt zou moeten worden.
Hergebruik staat voorop.

Passie
"Ik heb altijd een passie voor hout gehad", vertelt hij. Op zijn zesde ging hij
al naar de Rangerdagen van het WereldNatuurFonds en bezocht toen ook
een bosbouwschool. Daar wil ik ook heen, dacht hij en werd boomverzorger.
Iets wat hij nog steeds graag doet, maar gaandeweg begon hij steeds vaker
voorwerpen uit hout te maken, meubels, speelgoedtoestellen of dierfiguren
zoals de vlinder die de prijs won. “Als ik een stuk hout zie, ga ik meteen
bedenken wat ik er van kan maken”, licht hij toe. Dat kan dus van alles zijn
afhankelijk van de vorm en de grootte van het stuk hout. Nu is hij zzp'er en
heeft hij zijn eigen werkplaats bij Natuurtalent aan de Veldkersweg.

Markt
Op de puurtalentmarkten die Natuurtalent regelmatig organiseert toont hij van
alles voor de verkoop, van schalen tot en met een hele grote nijlpaardenkop.
“Die heb ik verkocht aan iemand die hem aan een oeverrand gaat zetten”, lacht
Thijs, ”zodat het net lijkt alsof hij zo uit het water opduikt”.

De vergunningverlening voor een standplaats van een viskraam op het
Rododendronplein (een aan de gebiedscommissie gedelegeerde bevoegdheid)
werd afgeschilderd als een heuse ‘visoorlog’.
Natuurlijk liep het allemaal niet zo’n vaart en is daar behalve de vaste haringkar
voortaan op woensdag en op de vrijdagse weekmarkt gewoon verse en
gebakken vis te koop.
Tenslotte nog de aanpassing van het buslijnennet in Schiebroek. De wisseling
van de lijnen 35 (naar de Melanchtonweg) en 174 zal, naar het zich thans laat
aanzien, in de Kerstvakantie van dit jaar plaatsvinden.

Thijs Coers en zoonlief poseren trots naast de vlinder

Maar Thijs wil meer als dingen maken en verkopen.
Regelmatig wordt hem gevraagd of hij geen workshops houtbewerking wil geven
en dat wil hij graag. Ik woon hier heerlijk, zegt hij, en dan wil je graag iets doen
voor de wijk. Hij wil dan ook graag zich inspannen voor de HIS Cultuurprijs,
een prijs die in Hillegersberg-Schiebroek wordt toegekend aan een project
dóór, vóór en uit de wijk. Hij heeft al ideeën, maar wat wil hij nog niet zeggen.
Misschien iets voor een evenement. Bij het laatste Kunstfestival maakte Thijs
de toegangspoort voor het middeleeuws festijn. Of misschien iets voor kinderen
– bij dat zelfde evenement hield Thijs een workshop voor kinderen om met
lollystokjes kastelen te bouwen. Of misschien iets voor iedereen in Schiebroek.
“Hoofdzaak is dat het iets is met hout úit de wijk is dat ik gebruik voor iets vóór
de wijk” zegt hij.

WELK THEMA KIEST Ú?
De Kunstfestivalmaand ligt weer achter ons. Dus worden de
eerste voorbereidingen getroffen voor de nieuwe editie in 2015.
Een van de eerste zaken is het bedenken van een thema. Het
lijkt ons leuk als u met ons meedenkt.
Welk thema wilt u graag verbinden aan het Kunstfestival?
U hebt daar vast al eens over nagedacht.

Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek is er voor u.
ap.vaneijsden@rotterdam.nl
www.bewonershis.nl

Verras ons en stuur uw idee op naar

info@kunstfestival.nl
en zet erbij: mijn thema in 2015.

www.leven-in-schiebroek.nl - november 2014
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BLIK OP ARTISCOOP
Over Leven in Schiebroek gesproken… Kunt u ook zo genieten van de mooie
dingen van het leven? Het feestelijke Kunstfestival is achter de rug, en het
Rotterdamse culturele seizoen is in de maand september zoals altijd spetterend
geopend, met een scala van culturele activiteiten verspreid door de stad.
Maar ook buiten deze evenementen om is er van alles te beleven op het gebied
van cultuur en kunst. Zo heeft bij het ter perse gaan van dit blad, de ‘Verken
Je Wijk’ dag plaatsgevonden in speeltuin De Torteltuin. Een gezellige wijkdag
waarbij bewoners elkaar konden ontmoeten en waarbij lokale organisaties
zich presenteerden. Zo ook Artiscoop: de nieuwe lokale kunstuitleen
voor professionele kunst, die is ontstaan in de handen van onze eigen
buurtbewoners.
Het werk van kunstenaars uit Hillegersberg, Schiebroek en directe omgeving
kunt u vinden tijdens ‘happenings’ zoals Verken Je Wijk, maar ook online op
www.artiscoop.nl. Met een betaalpas kunt u gewoon via internetbankieren uw
favoriete kunstwerk(en) huren voor een bepaalde periode, of direct aanschaffen.
De kunstenaar komt vervolgens het werk persoonlijk bij u brengen. Inspirerend
om op deze manier de persoon en het verhaal achter het werk te leren kennen.
Van kunst genieten is nog ooit zó persoonlijk geweest!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marjolein Roeffel (beeldend
kunstenaar en initiator) of Jolanda Linssen (beeldend kunstenaar).
Tel.: 06-2416 4436, e-mail: info@artiscoop.nl, website: www.artiscoop.nl.

sbo

ARTISCOOP wordt gerund door vrijwilligers: lokale beeldend kunstenaars,
(creatieve) ondernemers en bewoners.

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
Stichting Kunstfestival
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Ruilwinkel
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Mw. J. Mastenbroek, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
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 23
oktober 2014. U kunt uw kopij vóór
9 oktober 2014 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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HSL HERRIEBELEID
MET VRAAGTEKENS

CSI SCHIEBROEK
BABBELTRUCS
Vele malen hebben wij geschreven over de woninginbraken, maar bij deze
gelegenheid gaan wij het eens hebben over het onderwerp ‘BABBELTRUC’.

Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Handhaaf de 57 decibel (geluidsnorm), stel eventueel commissie van wijze
mensen in om uit huidige impasse te komen, en werk op afzienbare termijn aan
langdurige oplossingen voor geluidsoverlast van de HSL, nu en straks.
Dat is de strekking van de recente brief van de gemeenteraad van
Lansingerland aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. De
brief is mede het resultaat van overleg en samenwerking tussen de Stichting
Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland en de gemeente Lansingerland.

Burgerparticipatie

Het is van het grootste belang om een goed antwoord op deze vraag te hebben
omdat diefstal door het toepassen van een babbeltruc in Schiebroek steeds
vaker voorkomt, vooral bij wat oudere mensen.
Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een groot scala aan smoesjes om
bij u binnen te komen. Soms gebeurt dit ook bij pinautomaten. Als dit gelukt is
stelen zij, eenmaal binnen, vaak met meerdere personen spullen, geld of andere
waardevolle objecten uit uw woning.

Zo wordt nu klip en klaar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
gemeente en de stichting benadrukt voor een goed woonklimaat in
Lansingerland. Dit min of meer gelijk optrekken van stichting en gemeente,
is een vorm van burgerparticipatie. De bewindsvrouw sprak al eerder haar
waardering uit voor het werk van de stichting. Deze publiceerde in december
2013 een alternatief plan voor een Open Kap over het meest lawaai
veroorzakende deel in Lansingerland.

Denk niet dat het u niet kan overkomen!

Moties

Oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze zeggen dat zij bijvoorbeeld van de bank,
energiebedrijf, pakketdienst, thuiszorg etc. zijn. Mannen, vrouwen, soms met
kinderen, in verschillende combinaties mogelijk. Ze vragen bijvoorbeeld om hun
kind bij u naar het toilet te laten gaan of ze zeggen pech te hebben met de auto
en te willen bellen, meterstand opnemen en ga zo maar door.
Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak heel
mooie of zielige verhalen. Nogmaals: vertrouw niet iedereen Zelfs kinderen of
moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Ook mannen in nette pakken.

Overigens heeft ook Schiebroek de HSL in de achtertuin. Bovendien liggen
Schiebroek en Lansingerland dicht tegen elkaar in deze regio. Er zijn dus
gemeenschappelijke belangen op het gebied van beleid voor de ruimte. Voor
beide gebieden zal het komende plenaire Tweede Kameroverleg in oktober
2014 belangrijk zijn. Dan kunnen fracties moties indienen. Mogelijk dat een
meerderheid via stemming uiteindelijk het beleid van de staatssecretaris nog
bijstelt.

Wat moet u doen als een onbekende bij u thuis aanbelt of u op
straat aanspreekt?

Want de meest actuele brief aan de Tweede Kamer van de bewindsvrouw over
de HSL stemt toch nog zorgelijk. Het geluidsplafond voor de HSL lijkt daarin
opgerekt te worden. Verder mogen burgers en plaatselijke overheden met
een potje geld zelf maatwerk bedenken om de herrie van nu en vooral straks
structureel te beteugelen. U begrijpt hieruit wel dat de stichting nadere eisen
en wensen heeft. Deze zijn ook onderdeel van de gemeentelijke brief. Op dit
moment lijken betrokken partijen zich hard te maken voor oplossingen op
redelijk korte termijn.

Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie er heeft aangebeld. Kent u de persoon
niet en vertrouwt u het niet vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt
doen.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een zware
deurketting of kierstandhouder. Een kijkgaatje in de deur is ook heel praktisch.
Instellingen of bedrijven maken veelal een afspraak. Heeft u geen afspraak laat
dan nooit mensen binnen in uw huis.
Loop ook nooit naar buiten en laat uw deur openstaan. De een houdt u aan de
praat en de ander grijpt zijn kans.
Bent u desondanks toch het slachtoffer van een babbeltruc, doe dan altijd
aangifte! Alleen door het doen van aangifte kunnen wij de daders opsporen.

112 bellen!
Vindt u een bezoeker verdacht? Bel dan gerust 112. Let vooral op hoe de
mensen eruit zien en noteer een kenteken als deze persoon een auto bij zich
heeft.
Wilt u het allemaal nog eens wat meer uitgebreid nalezen via internet ga dan
naar www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc
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

Stil Maar

Hebt u geen LiS-magazine ontvangen?
Laat het ons weten:
redactie@leven-in-schiebroek.nl

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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