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Laatste Jaknikker uit Schiebroek is verhuisd
naar het Openluchtmuseum in Arnhem
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

De keuze van Henriëtte:

BARRACUDA		

		Christos Tsiolkas

Barracuda (volgens wikipedia): een vraatzuchtige
rover die beschikt over vervaarlijke tanden en
een slank, torpedovormig lichaam gebouwd op
voortstuwing, meer gevreesd dan haaien…een
prachtige titel voor dit boek.
Een Australische jongen die alleen leeft voor het
zwemmen,het Olympisch kampioen worden.
We lezen over hem als jongen en als volwassene.
In de tussenperiode is er iets gepasseerd; hij heeft
in de gevangenis gezeten en gaat als volwassene
voor geen goud(!) meer het water in!
Wat is er gebeurd?
Hoe prachtig is zijn innerlijk beschreven, een
explosie aan emotie!
Een geweldig tweede boek van de Australische
schrijver Christos (De Klap) Tsiolkas!
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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UIT DE GEBIEDSCOMMISSIE
Ton van Eijsden
Jan Pierweijer
De gebiedscommissie is nu enkele weken bezig. Voor vrijwel iedereen (leden,
ambtenaren) en op veel terreinen is het nog een heuse zoektocht. Die
gezamenlijke zoektocht lijkt wel een positief effect te hebben: de invloed
van de politiek binnen de commissie wordt minder zichtbaar doordat de
belangenbehartiging voor de bewoners van het gebied voor de meeste
gebiedscommissieleden steeds meer voorop komt te staan. En dat was nu
precies de bedoeling.

Gebiedsplan
Belangrijkste taak op dit moment is de vaststelling van het gebiedsplan. Dat
moet met recht ‘met stoom en kokend water’ worden gerealiseerd, omdat het
plan uiterlijk 1 augustus aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. De
raad neemt daarna op basis van de problemen, de plannen en ambities van
de verschillende gebieden een besluit over de budgetten voor de verschillende
gebieden.
Om te voldoen aan de eis voor voldoende participatie was het allemaal heel
erg kort dag. Toch is het gelukt om, nadat de gebiedscommissie in eerste
aanleg een visie op het conceptplan gaf, een avond voor stakeholders
(zoals woningcorporaties, zorginstellingen, etc.), een avond voor de zes
bewonersorganisaties en op 3 juni een avond voor bewoners, ondernemers
en andere belanghebbenden te organiseren. Een avond die ondanks de
relatief beperkte publiciteit en de korte termijn daarvan goed bezocht werd.
En misschien nog belangrijker, een avond waarop de bewoners uitermate
betrokken en constructief bijdragen leverden.
Qua participatie een succesje voor de gebiedscommissie.

Vervoersplannen
We lopen wellicht een beetje op de zaken vooruit maar we hopen een ander
succesje te boeken met het advies aan de gemeenteraad en het college van
B&W omtrent de buslijnen in 110-Morgen en Schiebroek.
De Stadsregio en de RET hadden namelijk het voornemen om buslijn 35
voortaan langs 110-Morgen te laten rijden en in te korten tot het metrostation
Meijersplein. In plaats daarvan zou buslijn 174 uit Lansingerland door
110-Morgen en via de Kastanjesingel en de Wilgenplaslaan naar station Noord
te laten rijden. Een verslechtering van het dienstbetoon, die vooral voortkwam
uit de aan de RET opgedragen bezuinigingstaak.
Een ambtelijk advies om daarmee in te stemmen en dat als hamerstuk op de
agenda stond, werd echter tijdig door de gebiedscommissieleden van Bewoners

IN DIT BLAD
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Uit de gebiedscommissie
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Een gesprek met Linda Molenaar
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Hoe kunt u het Kunstfestival helpen?

Hillegersberg-Schiebroek en van D66 opgemerkt. Vertegenwoordigers van
de bewonersgroep Meijersplein/Asserweg, die nu al veel (parkeer-)overlast
ondervinden van het metrostation, werden door ons ingeseind.
Ze konden in staat worden gesteld om daags daarna al op de vergadering van
de gebiedscommissie in te spreken en hun ongenoegen over de plannen voor
een buslijn en een eindpunt rond het Meijersplein te uiten.

Alternatief
Omdat door deze plannen ook de Ringdijk zonder buslijn zou komen werd door
de gebiedscommissie besloten om een werkgroepje te vormen bestaande uit
enkele leden van de commissie, betrokken bewoners en vertegenwoordigers van
instellingen op de Ringdijk, zoals het Plaswijckpark en Rijndam.
Deze werkgroep kwam binnen enkele dagen bijeen, zodat nog geen week later
al een gewijzigd advies door de commissie kon worden vastgesteld.
Als alternatief voor het eindpunt Meijersplein is het station Melanchtonweg
voorgesteld. Daar zal aanmerkelijk minder overlast worden ondervonden en er
zijn meer mogelijkheden om uit te groeien tot een echt OV-knooppunt.
Door een aantal partijen en belanghebbenden, waaronder de sbo Leven-inSchiebroek, is dit gewijzigde advies schriftelijk gesteund in de richting van
het college. Door de voorzitter van de gebiedscommissie werd eind mei in de
commissievergadering op het stadhuis ingesproken en kreeg men het grootste
deel van de commissie en de wethouder enthousiast om de aangedragen
alternatieven nader te onderzoeken.
De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de stadsregio, doch de wijze waarop
door de gebiedscommissie met participatie en belangenbehartiging van
bewoners en ondernemers is omgegaan stemt tot voldoening.
Ton van Eijsden (lid gebiedscommissie voor Bewoners! HillegersbergSchiebroek)

pag. 8/9: Schiebroek van Toen
pag. 13:

Van Eijsden aan het werk (digitaal) voor de gebiedscommissie

Mag het ietsje minder, RthA?

Foto voorpagina: De laatste jaknikker van het Berkelveld uit Schiebroek

Noot van de redactie: Ton van Eijsden zal met regelmaat in ons magazine en
op de website over zijn bevindingen in de gebiedscommissie schrijven. Het
staat u vrij om te reageren op zijn schrijfsels. Hebt u een wens, een vraag of
anderszins, stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
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SAMEN STAAN WE STERK, EEN GESPREK
Een gesprek met gebiedsdirecteur Linda Molenaar
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het zou een goede quizvraag zijn: we heten geen deelgemeente meer,
maar een gebied. En aan het hoofd van dat gebied staat niet meer de
bestuursvoorzitter, maar… de gebiedsdirecteur wilt u zeggen? Fout!
We hebben niet langer meer twee bestuurslagen, deelgemeente
en centraal. Sinds 19 maart is het één bestuur geworden en één
ambtelijke organisatie. Het bestuur bestaat uit de gemeenteraad,
het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de
gebiedscommissie. De gebiedscommissie kan gevraagd en ongevraagd
adviseren aan de andere onderdelen van het bestuur. Vanuit haar
kennis van het gebied kan de commissie zo goed voor het gebied
belangrijke zaken aankaarten. De leden van de commissie zijn
daarvoor door ons speciaal gekozen.

De gebiedsdirecteur
Maar hoe zit het dan met die gebiedsdirecteur? De gebiedsdirecteur is een in
ons gebied geplaatste ambtenaar die de speciale taak heeft om die commissie
ambtelijk te ondersteunen. De directeur is het eerste aanspreekpunt voor de
commissie, het schakelpunt tussen commissie en het ambtelijk apparaat
in het gebied. Maar vooral ook iemand die de verbindingsschakel moet zijn
tussen commissie, het ambtenarenapparaat in Hillegersberg-Schiebroek en de
ambtelijke organisatie op de Coolsingel.
De pas benoemde gebiedsdirecteur van Hillegersberg/Schiebroek, Linda
Molenaar, legt het graag nog even kort uit: “De gebiedsdirecteur is het eerste
aanspreekpunt voor de commissie, het eerste contact met de ambtelijke
organisatie. De commissie heeft de taak om de belangen van het gebied zo
goed mogelijk te behartigen, om initiatieven voor het gebied bij de gemeente te
realiseren. En als gebiedsdirecteur doe je er dan alles aan om daarvoor mensen
en middelen uit de stedelijke organisatie te genereren. Zorgen dat er mensen
worden ingezet om dingen voor de commissie te doen. Dat is je functie en dat
is ook je grootste uitdaging.”
Het klinkt simpel en als het aan Linda Molenaar ligt blijft het ook simpel.
“We zijn hier in dit gebied met in totaal negen ambtenaren”, licht zij toe.

“De gebiedsmanager (zeg maar adjunct directeur), twee gebiedsnetwerkers
(ambtenaren die direct contact onderhouden met het gebied en wat daar
omgaat), een aantal gebiedsondersteuners, een communicatieadviseur en
ikzelf. Net als de commissieleden kennen die ambtenaren het gebied goed.
Ze weten wat er speelt. Ons voornaamste doel is de commissie in haar taak
bij te staan. Zo ben ik zelf secretaris bij de commissievergadering en bereiden

BUURT PARTICIPATIE MARKT op 25 juni
Op woensdag 25 juni 2014 wordt op het Ganzerikplein de Buurt Participatie
Markt georganiseerd. Tijdens deze markt, waar vele instellingen aanwezig
zullen zijn, kunt u op uw gemak even rondsnuffelen en kijken waar er helpende
handen nodig zijn of waar u meer informatie over vrijwilligerswerk kunt krijgen.

Aan de Buurt Participatie Markt worden medewerking verleend door o.a. Dock,
Humanitas, Laurens, Aafje, de Vraagwijzer, het Centrum voor Dienstverlening,
Stichting Wilskracht Werk, Ravottuh, de Zonnebmloem, de Vrijwilligerswinkel, de
Cultuurscout en de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek.
Zorg dat u erbij bent!

De Buurt Participatie Markt begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur,
waarna er afgesloten wordt met een buurtborrel. Naast het verkrijgen van
informatie kunt u ook deelnemen aan verschillende workshops.
Bovendien is er van 16.30 - 17.00 uur een speeddate van initiatiefrijke
bewoners. Het doel is om koppelingen te laten ontstaan, waardoor er meer
leuke initiatieven kunnen worden ontwikkeld en waardoor meer samenwerking
ontstaat. U bent van harte welkom!
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MET LINDA MOLENAAR
de ambtenaren conceptadviezen voor de commissie voor. Dat doen ze samen
met de collega’s uit andere onderdelen van de gemeente. Zo wordt vakkennis
en kennis van het gebied goed samengebracht. Maar het is de commissie
die het advies, al dan niet door haar gewijzigd of aangevuld, uitbrengt aan de
Coolsingel.

Tegenstellingen
Linda Molenaar zelf is niet uit ons gebied afkomstig. Zij heeft in de afgelopen
jaren haar sporen verdiend als secretaris van de deelgemeente Kralingen/
Crooswijk. Zij kent onze wijk nog niet door en door, maar heeft wel ervaring
opgedaan in een gebied dat, net als het onze, scherpe tegenstellingen kent.
Tegenstellingen tussen bewonersgroepen, tussen soorten van bebouwing
en tussen arm en rijk. Linda: “Altijd een grote uitdaging om dan aan de
Coolsingel aan de orde te stellen dat in een gebied waar het gelukkig in heel
veel delen heel goed gaat, er ook oog moet zijn voor de buurten en straten
waar verbetering noodzakelijk is én er daarnaast voor te zorgen dat de goede
gebieden goed blijven. Als ik met een afvaardiging van de gemeente hier door
de wijk heen zou gaan, is iedereen stil van bewondering voor al dat groen. Dat
er naast dat prettige groene wonen ook hier en daar grauwe armoe heerst, dat
kun je dan maar moeilijk geloven. En dat er middelen nodig zijn om die armoe
te bestrijden, maar ook om dat groen te behouden, de wijk zo mooi te houden,
dat is niet eenvoudig.”

Hobbels
Linda Molenaar vervolgt: “De taak om, via bijvoorbeeld het gebiedsplan,
hiervoor geld en middelen te krijgen ligt bij de commissie. Maar ook
andere groepen in de wijk kunnen hieraan meewerken. Corporaties,
bewonersorganisaties, allemaal kunnen ze hun steentje bijdragen. Als ik rondkijk
hier in Schiebroek dan zie ik een hoge graad van organisatie, mensen zijn
bereid zich voor allerlei zaken en initiatieven voor hun wijk in te zetten. Dat is
een groot goed, wat veel hoop geeft voor de toekomst.
De indeling in gebieden in plaats van deelgemeenten is meer dan een
naamsverandering, het is een nieuwe organisatievorm,” zegt de gebiedsdirecteur
met nadruk. Veel dingen staan nog niet vast, vele manieren van werken moeten
nog uitgevonden worden. Er hapert nog wel eens wat. “Zo hebben we nog geen
eigen publicatieblad en is het voor bewoners momenteel zoeken hoe je iemand

hier te spreken krijgt. Maar dat soort beginhobbels zijn niet erg. Juist in het feit
dat er nog zoveel niet geregeld is liggen veel kansen voor de toekomst.
Je kunt immers iets nieuws opbouwen! Op dit moment heeft de commissie net
een eerste advies gegeven. De stadsregio wil namelijk de routes van buslijn 35
en 174 wijzigen. De ambtenaren hier hebben een conceptadvies opgesteld en
de commissie heeft onmiddellijk zijn voelhorens uitgestoken naar de bewoners,
meningen gevraagd en meteen bij de bespreking ook bewoners, voor wie die
wijziging consequenties zou hebben, laten inspreken. Daar bestond nog geen
protocol voor, dat is ter plekke uitgevonden. Uiteindelijk kwam de commissie
unaniem tot een gewijzigd advies. Met dat advies heeft de voorzitter van de
commissie op 28 mei bij de gemeenteraad ingesproken. Wat daaruit komt is nu
dus nog onbekend. Maar de voorzitter weet zich gesteund door zijn commissie
en door het ambtenarenapparaat hier; alle neuzen staan dezelfde kant op.”

Samen sterk
“Dat is waar ik in het kort naar streef”, aldus Linda. “De samenwerking
bevorderen tussen de dertien commissieleden en het ambtelijk team, samen
21 mensen. Die 21 mensen wil ik met elkaar verbinden, elkaar laten versterken,
om zo de wensen en plannen voor dit gebied op de Coolsingel voor het voetlicht
te brengen. We zullen daar niet altijd ons zin kunnen krijgen, maar als ieder op
zijn tijd bereid is wat water bij de wijn te doen, niet altijd tot het gaatje wil gaan,
maar eerst en vooral oog heeft voor wat van belang is voor het gebied, dan
vormen we een eenheid.
Dan zijn we het meest krachtig naar het gemeentebestuur en daarmee kunnen
we voor ons gebied het meeste bereiken.”

COMMUNICATIE MET DE GEBIEDSCOMMISSIE
telefoon algemeen: 14010
e-mail algemeen:
gebiedscommissies@rotterdam.nl
postadres:
postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
(in alle gevallen t.a.v. gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek)
leden gebiedscommissie voor Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek:
Jan Pierweijer
j.pierweijer@rotterdam.nl
Ton van Eijsden
ap.vaneijsden@rotterdam.nl

HET GEDENKBOS GAAT OPNIEUW BLOEIEN!
In 2013 heeft de Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park de administratie en de verdere aanplant van het Gedenkbos
overgenomen van de voormalige) deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Het eerste dat is opgepakt is het onderhoud
van het perceel. Hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt: het gras op het terrein wordt nu een paar keer per jaar
gemaaid, de bomen worden regelmatig gecontroleerd en het hek rondom het perceel wordt snel gerepareerd als het kapot is.
Het eerste resultaat daarvan is goed te zien: ons perceel ligt er prachtig bij, zeker nu de bomen in bloei staan!
Natuurlijk hopen wij ook op bloei in overdrachtelijke zin. We zijn druk bezig met het vinden van sponsors die het planten
van nieuwe bomen in het Gedenkbos financieel mogelijk maken. Dat is in deze tijd niet makkelijk. Maar we hebben goede
hoop in het komend plantseizoen bomen te kunnen laten planten tegen een voor een ieder betaalbare prijs.
Naast de aanplant van nieuwe bomen hopen wij ook op andere wijze het perceel te verfraaien.
Zo willen wij in het Gedenkbos graag een bankje laten zetten zodat u even rustig kunt zitten.
Ook zouden we een bord “Gedenkbos” willen plaatsen bij de ingang, zodat iedereen weet wat dit
speciale plekje in het park voor betekenis heeft.
Gaat de verfraaiing van het gedenkbos ook u ter harte en wilt u door een gift hieraan bijdragen?
Wij zijn u zeer dankbaar als u een bijdrage hiervoor, hoe bescheiden ook, zou willen storten op Iban 98 Trio 025 48 30 951
t.n.v. Stichting Gedenkbos Schiebroekse Park.

Gedenkbos Schiebroekse Park,
e-mail: gedenkbos@leven-inschiebroek.nl

Laat het Gedenkbos tot volle bloei komen!
www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 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
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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KUNSTFESTIVAL: HOE KUNT U ONS HELPEN?
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

om het dit jaar anders aan te pakken. U kunt een bedrag overmaken, wij kopen
daarvoor de tombolaprijzen. Makkelijker voor de vragende én de gevende partij.

Schiebroek maakt zich op voor de 22ste editie van het Kunstfestival. Vanaf
oktober vorig jaar zijn de vrijwilligers aan het geld inzamelen, ideeën uitwerken,
decors bouwen, plannen en vergaderen over het mooiste feestje van het jaar.
Ieder jaar weer een heidens karwei en in aanloop naar de festivalmaand
september begint het ook te kriebelen. Krijgen we het financieel weer voor
elkaar? Zeker in deze tijd een lastige vraag. Hebben we genoeg mensen? Een
deel van ons wordt ouder en de jongere generatie staat niet echt te trappelen
om zich in te zetten voor Schiebroek. Lastig dus.
Maar toch laten we ons niet kisten: Schiebroek verdient dit feest, voor jong en
oud, voor iedere kleur en afkomst, rijk of arm. Woon je in Schiebroek dan doe
je mee met het Kunstfestival. Het enige dat we niet willen is dat mensen alleen
maar komen consumeren, we willen in ruil betrokkenheid, we willen een beroep
kunnen doen op andere mensen om een handje te helpen. En nee... zoveel
tijd neemt het nu ook niet in beslag. Geen zin in voorbereiding? Goed, daar
zijn dan weer andere mensen voor. Wel een paar uurtjes kunnen missen op de
festivaldag? Fijn, daar kunnen we wat mee! Geen tijd en geen mogelijkheid,
maar wel betrokken? Heel goed, we geven u graag ons rekeningnummer.
Want zo kunt u ook meedoen.

Festivaldag zaterdag 13 september
Eerder is het al geschreven: ridders en jonkvrouwen zijn het middelpunt in
september. Op dit moment worden de decors gemaakt in ons atelier, is de
vergunning aangevraagd, de tentenbouwer geinstrueerd en moeten cadeautjes
voor de tombola worden ingezameld. Dat is ieder jaar weer een heel gedoe.
De tombola is er omdat wij onvoldoende geld kunnen genereren om de kwaliteit
te blijven bieden die noodzakelijk is. Subsidie is gering en sommige sponsors
zijn afgehaakt. De opbrengst van de tombola brengt ons financieel weer in
evenwicht. Dus moeten er cadeautjes en prijzen worden ingezameld. Dat
gebeurt meestal bij winkeliers die altijd wel wat ‘winkeldochters’ hebben liggen.
Omdat dat ook de laatste jaren steeds meer moeite kost hebben we besloten

SPONSOR TOMBOLA
Ja, ik word sponsor van de Kunstfestival Tombola voor € 50,-.
Naam:
Naam bedrijf:
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Het geld is overgemaakt op Iban NL03 Rabo 01556 54 543 t.n.v.
Stichting Kunstfestival Schiebroek o.v.v. Tombola 2014.
In ruil voor de bijdrage wordt mijn (bedrijfs)naam gekoppeld aan de
Tombola op de festivaldag van zaterdag 13 september.
Nadere informatie:
Kunstfestival Schiebroek, tel. 06-2248 6463, e-mail: info@kunstfestival.nl
Een financiele bijdrage op Iban NL03 Rabo 01556 54 543 is natuurlijk zeer
welkom. U weet waar u aan geeft en u krijgt waar voor uw geld. Kunst in de
Etalage, de festivaldag met de kunstmarkt en de Huiskamerroute, u kunt zich
nog inschrijven. Aarzel niet, laat zien wat u kunt en u krijgt voldoening terug.
Onderstaand formulier kunt u invullen en op de post of in de brievenbus doen,
maar een e-mail naar info@kunstfestival.nl volstaat ook.
Meer informatie:

www.kunstfestival.nl
info@kunstfestival.nl

INSCHRIJFFORMULIER voor

KUNST-in-de-ETALAGE / DE KUNSTMARKT / HUISKAMERROUTE
Naam:
Adres:
Tel.:			e-mailadres:
doet graag mee aan:

o Kunst in de Etalage
o Kunstmarkt
o Huiskamerroute
Deze bon s.v.p. opsturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek, Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam
www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 2014
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 26)
Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Zoals te doen gebruikelijk switchen we in Schiebroek van Toen niet alleen
naar verschillende tijden, maar ook dwars door Schiebroek heen. Dit keer het
verhaal van Yvonne Verlaat. In de zestiger jaren kwam zij als kind wonen in wat
tegenwoordig Schiebroek-Zuid heet. Ten opzichte van de flats achteraan de
Peppelweg waren dat ruime woningen. Ook voor grote gezinnen; er waren (en
zijn) er zelfs met zeven kamers.
In die jaren zestig krioelde het in Schiebroek van de kinderen. Leest u hier het
verhaal van Yvonne’s gelukkige jeugd.

Jong zijn in Schiebroek
Yvonne ogen gaan twinkelen als ze over haar jeugd vertelt. “Net zes jaar was ik
toen we naar Schiebroek verhuisden vanuit Delfshaven. Een prachtige helemaal
nieuwe vierkamerflat. We waren een van de eerste bewoners. Mijn vader werkte
bij V&D en de bedrijfsleider zat, geloof ik, in het bestuur van de Katholieke
Woningbouwvereniging voor het Huisgezin. Zij bouwden nieuwe flats op Zuid,
maar daar wilden mijn ouders absoluut niet wonen. Zij hebben net zo lang
gewacht tot dezelfde huizen in Schiebroek gebouwd werden.”
“Van 1960 tot 1968 heb ik aan de Van Bijnkershoekweg gewoond. De eerste
jaren speelden we in de ‘bouw’ en op het pleintje voor. Schuin tegenover ons
was ‘Het Hoge Gras’, een braakliggend stukje grond waar het gras zo hoog stond
dat je je er volledig in kon verstoppen. Dat mocht niet van mijn moeder, maar
we deden het wel. Op dat stukje grond staat nu ‘De Waaier’, een flatgebouw.
Vroeger hadden de flats ook brievenbussen in de hal en aan de achterkant was
een deur. Als je daar door ging, kwam je op een stukje gras.
Mijn moeder had een prachtige oranje wigwam gemaakt en in mijn beleving
hebben wij als kinderen daar jaren in gespeeld tijdens de vakanties.
Elastieken, knikkeren, twisten, verstoppertje, altijd speelden we met elkaar in
onze eigen buurt. Vanuit de Gemeente mochten we ook op kamp, tien dagen
lang naar Hoek van Holland.
En de woningbouwvereniging organiseerde een groots Sinterklaasfeest in
Lommerrijk, dat was zo geweldig! We moesten er natuurlijk een heel eind voor
lopen, maar ik herinner me een winter dat het zo koud was dat we zomaar de
plas over konden steken. En wat dacht je van het Wilgenplasje… daar kon je
heerlijk zwemmen, ook wel een beetje spannend om dat het zulk donker water
was. Het is echt jammer dat dat er niet meer is.”

Yvonne Verlaat vertelt graag over haar jeugd in Schiebroek

School en kerk
De ene herinnering stapelt zich op de andere: “Mijn kleuterschool was
de Montessorischool Christus Koning aan de Adriaan Paauwlaan in het
Kleiwegkwartier. Met mijn broertje van vier ging ik samen op één step daar
naartoe. Hij met zijn voetjes aan de ene kant, ik aan de andere. En soms
hadden we nog melk bij ons ook, dat kon weleens lekken. Nu denk je dat het
onbegrijpelijk is, maar ik vermoed dat er toen heel weinig verkeer was.
Want we moesten toch maar de Ringdijk oversteken en dan helemaal langs de
plas via de Emmalaan naar school.
Daarna ging ik naar de Stephanusschool, eerst in het noodgebouw aan de Van
Enckevoirtlaan bij juffrouw Bode. Meester Van de Aardweg en meester Schut
had ik in de tweede klas en juffrouw Möhlman in de derde klas. Dat vond ik
zo’n fijne juf dat ik een periode twee keer per week met haar naar de kerk ging!
Ze woonde ook op de Van Bijnkershoekweg.”
“We waren lid van de Verrijzeniskerk. Pastoor Betjes, kapelaan Maurits en
kapelaan De Korte, die namen schieten me te binnen. Eerst gingen we naar
de noodkerk die achter de Kemperweg tussen de huizen in was gesitueerd. Ik
zong in een koortje en mocht ‘optreden’ bij de inwijding van de nieuwe mooie
Verrijzeniskerk aan de Wilgenplaslaan. Mijn eerste communie heb ik gedaan in
het noodkerkje.”

Melk met een roomlaagje

Op weg naar de kerk
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Met enige weemoed zegt Yvonne: “In die tijd kwam er nog van alles aan huis.
De scharesliep, de bakker, de melkboer, de lorreboer en natuurlijk ook de
schilleboer, volgens mij was dat Koot van de Hoge Limiet. De bakker had
zo’n grote mand met hengsel en een apart vakje voor de luxe broodjes en de
krentenbollen. En bij de melkboer kochten wij flessen melk, maar ook losse
melk, dat was goedkoper.
Van de lorreboer herinner ik me dat hij zo’n weger had. Daar klemde hij de
lorren aan en gaf je geld voor het gewicht aan lorren.
Als de melkboer kwam, gingen alle huisvrouwen uit de flat naar beneden met
hun ijzeren draagmand.
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Dan werd er beneden in de hal ‘bijgepraat’”, grinnikt Yvonne. “Dat was nog melk
met een roomlaagje, melk die ook zuur kon worden, dat zie je tegenwoordig niet
meer.”

Bijdehandjes
Op de Teldersweg zat Jamin en De Gruyter zat waar nu de Italiaan zit. Oh ja,
en ook Scheenjes die we natuurlijk altijd Scheetjes noemden. En de apotheek
en kapper Kreijne op de Asserweg. En dan had je nog Blok, de supermarkt, en
er was een drogist en een kruisgebouw. Maar op de Asserweg gingen we bijna
nooit boodschappen doen.
Mijn moeder stuurde me wel eens naar Jamin voor drie ons croquetjes, van
die lekkere kleine kaakjes. Maar als ze vergat te zeggen dat we croquetjes mee
moesten nemen, namen we waaiers, die waren veel groter. Dan was ze wel een
beetje boos: ‘Dat had ik toch niet gezegd’. En wij zeiden dan heel bijdehand:
‘Nee mam, je zei helemaal niets, en dus moesten we toch zelf kiezen?’

De noodkerk aan de Teldersweg

Uit in Schiebroek

Modern

“Wat ik nog weet van de Peppelweg is dat er onder het bankgebouw op de hoek
van de Kastanjesingel een soort museumpje zat, een natuurmuseum. Geen
schilderijen, maar skeletjes. Met mijn vriendje Rinus van Bezooijen ging ik daar
kijken, het was vast en zeker gratis, want geld kregen we niet.
Turnvereniging Paulus, daar was ik ‘op’. Verschrikkelijk vond ik het eigenlijk. In de
gymzaal aan de Fresiastraat en ook bij de St. Pauluskerk aan de Larikslaan. Bij
juffrouw Scholte met haar zwarte knot en meester Sterke.
In De Brandaris kwamen we ook wel, als er voorstellingen waren of film. Ook
weet ik nog dat ik er een keer ‘geprikt’ ben.”

“We hadden het heel modern, dat kwam door mijn ouders. Die konden
met weinig veel maken. Mijn grootvader was timmerman en de kast die hij
gemaakt heeft, staat nu nog bij mij in de kamer. Er lag Jabo op de vloer. In de
tussenkamer sliepen mijn ouders en mijn beide broers hadden een kamer.
Ik sliep samen met mijn zes jaar jongere zusje op een kamer. Mijn huiswerk
maakte ik altijd in de keuken. Maandag was wasdag. Mijn moeder had zo’n
langzaamwasser en een wringer, later kwam er een centrifuge. En we hadden
een lavet. Dat was handig, daar deden veel mensen de was in.”

Televisiekijken bij de buren

“Op een dag had ik Franse les gehad en ik kwam samen met mijn vriendinnetje
Dorien den Brinker naar huis. Er waren veel kinderen bij ons op het plein aan
het spelen. We staken over naar het plein en ineens werd het doodstil. Ik keek
om me heen, niemand zei iets. Dat gaf me zo’n akelig gevoel, een gevoel van
onheil. En dat bleek maar al te waar. Thuisgekomen werd me verteld dat mijn
vader een ongeluk op het werk had gehad. Daarbij hadden zijn handen en zijn
gezicht derdegraads verbrandingen opgelopen. Daar lag hij: mijn vader, mijn
sterke, onaantastbare vader zo kwetsbaar in bed met dikke ingezwachtelde
handen en een zwart geblakerd gezicht. Nooit zal ik dat beeld vergeten. Het was
een ramp, ook financieel, want hij was net met zijn eigen bedrijfje begonnen.
Gelukkig is hij goed hersteld en werd het bedrijfje een goed lopende zaak, niet
in de laatste plaats dankzij mijn moeder. Maar de kinderen op het plein, die
wisten het, zij hadden de ambulance gezien die hem thuisbracht.”
lees verder op pagina 11

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 - zomer 2014

9

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

WELKOM in ONZE
COFFEE-CORNER!

Mooie
Huiswijn:
Pierre Jean
mmm... lekker!

- Cabernet Sauvignon/Merlot
- Chardonnay/Colombard

€ 5,

Peppelweg 79a, 3053 GD Rotterdam
tel: 010 4220593, fax: 010 7528849, www.klootwijk.nl

95

Een doos met 6 flessen kost u slechts € 32,50
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Bij bakker Klootwijk aan de Peppelweg
79a kunt u tegenwoordig, naast
ons assortiment van lekker vers
gebakken brood, broodjes, banket,
overheerlijk gebak en taarten, ook
gezellig in de coffeecorner zitten.
Wij zorgen graag voor onze gasten:
een lekker bakkie mét... aan u de
keus! (van belegde broodjes tot
een vers gebakken appeltaartpunt).
U bent van harte welkom!
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IJscoman Schalkwijk, ook wel ‘Schallekie’ genoemd

Terug naar Schiebroek
Yvonne vervolgt: “In 1968 zijn we verhuisd naar Ommoord. Daar hebben we
ook vele jaren met plezier gewoond. In 1984 kwam er bij toeval een huis in
Schiebroek vrij. Mijn toenmalige man was wijkagent in Schiebroek en had
veel te stellen met de oude bewoonster. Zij was niet helemaal goed. Zij kocht
bijvoorbeeld hele dure cadeaus voor de vuilnismannen. In de voorkamer stond
een vleugel. Op een nacht speelde ze alle stukken die ze kende, waarna ze in
bed ging liggen en overleed. Hij heeft haar gevonden. Het huis had ze nagelaten
aan de Adriaan Stichting en die hebben het huis aan ons verkocht. Het was
eigenlijk een chique stukje Schiebroek.”
Yvonne bedenkt zich ineens: “Dat vind ik ook zo erg aan wat er in de laatste
jaren gebeurd is met de wijk waar ik opgroeide, Schiebroek-Zuid: die lichte,
moderne, kindvriendelijke wijk is jammer genoeg achteruit gegaan. Als ik daar
loop dan voel ik dat niet, voor mij blijft het altijd nog dezelfde fijne wijk, maar
de realiteit is nu eenmaal anders.”

MAG HET ALSTUBLIEFT IETS MINDER?
Letty Bekedam
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast
Naast Schiebroek ligt Rotterdam The Hague Airport (RTHA), bij Schiebroekenaren vanouds bekend als Zestienhoven. Dat dat vliegveld aanleiding geeft tot
gemengde reacties bij de Schiebroekenaren, daar ben ik, sinds ik voorzitter ben
van de BTV, Bewoners tegen Vliegtuigoverlast wel achter gekomen. Zo vinden
sommigen het niet nodig dat er een BTV is want:
Ik heb alleen last van vliegtuiglawaai als de wind verkeerd staat.
Prima denk ik dan, maar bedenkt wel dat Rotterdam The Hague Airport
de komende jaren het aantal vluchten flink wil uitbreiden. Ze proberen nu
toestemming te krijgen om de geluidscontour’, de hoeveelheid geluid die
vliegtuigen van en naar RTHA mogen maken ‘op te rekken’. Ze willen van
21.000 vluchten naar 37.000 per jaar. Dat betekent voor iedereen fiks veel
meer lawaai.
Als ik vanaf Rotterdam The Hague Airport op vakantie ga, scheelt me
dat veel tijd.
Als u vanaf RTHA op vakantie gaat, heeft u misschien twee keer per jaar
voordeel: de dag van het opstijgen en die van het landen. Dat wil zeggen: als
er geen tussenlanding wordt gemaakt in Eindhoven om extra passagiers op te
pikken. Dan is je tijdwinst wel weg. Omwonenden hebben echter iedere dag
nadeel van RTHA, namelijk flink wat geluidsoverlast. (stoppen met je gesprek,
de radio of televisie niet kunnen horen, etc.)

is is in 2014. Voor een dergelijke uitbreiding dient een MER-procedure gevolgd
te worden. Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen
maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan.
Een wijziging van het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld nodig zijn als de
luchthaven een wijziging wil aanbrengen aan het aantal kantoorgebouwen, het
aantal hangars e.d. op het terrein van Rotterdam The Hague Airport.
De BTV heeft daarom twee zienswijzen geschreven. Op de website van de BTV
www.BTV-Rotterdam.nl vindt u deze zienswijzen van de BTV.
1. http://www.btv-rotterdam.nl/index.php/naslagdossiers/politiek/
adviesrapportages/140-zienswijze-btv-op-onderzoek-uitbreidingsprocedure-rtha
2. http://www.btv-rotterdam.nl/index.php/naslagdossiers/politiek/
adviesrapportages/138-zienswijze-btv-op-wijziging-bestemmingsplan-rtha
Aan het eind van het jaar zal de MER Luchthavenbesluit verschijnen, waarop
ook weer een reactie mogelijk is. De BTV zal ook dan reageren, maar zal dan
ook juridische ondersteuning vragen.
U begrijpt dat we sterker staan als we meer leden hebben. Wordt daarom voor
€7,50 per jaar lid via onze website www.btv-rotterdam.nl.

Bep?! Waar liggen die
affiches van Zestienhoven?
We moeten er weer
tegenaan!

Je weet dat je overlast hebt van RTHA als je in Schiebroek woont.
Had je maar niet in Schiebroek moeten gaan wonen.
Dit is een heel vreemd argument. De gemeente Rotterdam stelt
bestemmingsplannen vast. In die bestemmingsplannen staat aangegeven waar
je mag of kunt wonen. Je mag ervan uitgaan dat hiermee leefbaar wonen wordt
bedoeld. Daarbij zijn er in Schiebroek veel huizen die er stonden voordat RTHA
er was. Zou je daar nu niet meer kunnen wonen?
En de mensen die de BTV wel nodig vinden vragen:
RTHA mag niet uitbreiden. Ik hoop dat de BTV daarvoor kan zorgen.
Conform de huidige regelgeving mag elke vijf jaar het Luchthavenbesluit
opnieuw worden vastgesteld. Op dergelijke momenten kan besloten worden om
de geluidscapaciteit van luchthaven Rotterdam The Hague Airport te verkleinen,
gelijk te houden of te verruimen. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk
www.leven-in-schiebroek.nl - zomer 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)

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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NATUURTALENT VEROVERT SCHIEBROEK
Natuurtalent, een prachtplek in het groen
In het Schiebroekse Park, in de bocht waar de Berberisweg overgaat in
Veldkersweg en bedrijventerrein, ligt de mooie locatie van Natuurtalent. Voor
veel mensen beter bekend als ‘de voormalige schooltuin’.
Eenmaal door het ijzeren hek, waan je je ver buiten de drukke stad. Het is
een groene oase met wuivende gewassen van de stadslandbouw, een heus
voedselbos, een natuurspeeltuin waar nog echte hutten gebouwd kunnen
worden en je in bomen kunt klimmen, hardwerkende decorbouwers, een
geurende kruidentuin, scharrelende kippen, zoemende bijenkasten, de super
aaibare Max de Moestuinkat en een heel gezellig theehuis met uitgebreid terras
waar het goed vertoeven is.
Bij Natuurtalent worden leerwerkplekken gecreëerd waar mensen zonder
werk of diploma hun talent kunnen ontwikkelen. Er worden plekken voor
praktijkonderwijs en stages geboden en mensen waarbij niet alles vanzelf gaat
krijgen een waardevolle dagbesteding. Vrijwilligers van binnen en buiten de wijk
zijn er met plezier aan het werk.
Langzaam maar zeker wordt Natuurtalent een vast ontmoetingspunt in de wijk.
Gezellig aan de koffie, thee of lunch kom je bekenden tegen of maak je nieuwe
vrienden. Van jong tot oud geniet van wat de tuin te bieden heeft.
Verjaardagen worden gevierd, personeelsuitjes gehouden, speurtochten
gelopen en tuin en theehuis dienen als vergader- en workshoplocatie en als
pleisterplaats voor groepjes rolstoelers van de diverse zorgcentra.
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt van 10.00-16.00 uur de
kleinschalige Puurtalent Markt plaats, met lokale en pure producten,
vervaardigd door echte mensen met hart en ziel. Toegang is gratis.
Natuurtalent is er trots op dat Talentfabriek010, waar het onderdeel van is, in
mei de RET Aardig Onderweg Award 2014 ‘voor de toekomst’ gewonnen heeft.
Tuin en theehuis zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 10.0017.00 uur aan de Veldkersweg 50.
Voor meer informatie: 06 482 19 931 of post@talentfabriek010.nl

Puurtalent Markt
Zaterdag 12 juli vindt de maandelijkse Puurtalent Markt
plaats bij Natuurtalent in het Schiebroekse Park.
Iedere tweede zaterdag van de maand vindt
van 10.00-16.00 uur de kleinschalige Puurtalent Markt
plaats met lokale en pure producten. Uiteraard worden daar
ook de producten van de eigen stadslandbouw verkocht en
de artikelen die Talentfabriek010 in de diverse projecten
vervaardigt. De toegang is gratis.
U vindt Natuurtalent en de Puurtalent Markt aan de
Veldkersweg 50 in het Schiebroekse Park,
net voor de bocht naar Bedrijventerrein Schiebroek.
Voor meer informatie:
06-482 19 931 of post@talentfabriek010.nl.
De Puurtalent Markt is er op:
			zaterdag 13 september
			zaterdag 11 oktober
			zaterdag 8 november
			zaterdag 13 december

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

DONATIES
Op IBAN nr. 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

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

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven:
redactie@leven-in-schiebroek.nl.

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 28
augustus 2014. U kunt uw kopij vóór
4 augustus 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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VROUW RIBES

COMMUNICEERT EN
PARTICIPEERT ER OP LOS

CSI SCHIEBROEK
ZOMER
Onlangs kregen wij via de mail een foto toegezonden met daarbij de tekst:
MOORD IN SCHIEBROEK. Het bleek gelukkig om een grapje te gaan, want
toen ik de bijgevoegde foto open klikte zag ik een Sperwer (roofvogel) die een
tortelduif had geslagen en gedood in een achtertuin van een bewoner.
De tortelduif was kennelijk even niet alert geweest; in de idyllische omgeving
van onze tuinstad Schiebroek kan je dat makkelijk overkomen.
Vogelrijk en groen is de wijk op dit moment en buiten lopend waan je je in deze
parkachtige omgeving soms echt even buiten de Randstad.

Insluipers
Zomertijd, lekker alle ramen open en frisse lucht door het huis.
Als wijkagenten willen wij het oude stokpaardje weer eens van stal halen door u
erop te wijzen juist in deze tijd alert te zijn op woninginbrekers.
Insluipers kunnen wij hen beter noemen. Houdt er rekening mee dat er in de
zomer veel insluipingen in woningen plaats vinden op moment dat de woning
overdag verlaten wordt om even een boodschap-je te doen of de kinderen van
school te halen. Sluit voor dat U de woning verlaat altijd even alles af.

Heterdaad
Bij een woninginbraak vrijdagmiddag op 23 mei 2014 aan de Cornelis
Reeuwijkbocht werd een inbreker op heterdaad aangehouden. De inbreker
was op een balkon geklommen en probeerde daar een raam op de eerste
etage open te breken. De bewoners waren niet thuis. De man werd door buren
opgemerkt die belden direct 112. Het woninginbrakenteam van bureau Noord
onderzoekt deze inbraak, maar ook de eerder genoemde inbraken.

Blijf alert en bel 112
We zien dat bewoners vaker melding maken van verdachte situaties in hun
straat of bij de woningen via het alarmnummer 112. Blijft u dat vooral doen.
De meeste inbrekers worden nu eenmaal aangehouden dankzij oplettende
bewoners.

We hebben sinds 19 maart een nieuw bestuursysteem. De deelgemeente
is foetsie en nu is er een gebiedscommissie. Alles moet en is anders;
klaarblijkelijk is er ook een nieuw systeem van communiceren.
Persoonlijk vind ik het nogal fijn om te participeren, dus ik wipte regelmatig
even binnen op het deelgemeentekantoor om een burgernabije bestuurder te
spreken. Dat kun je nu vergeten; de mensen die iets met ons gebied van doen
hebben zitten achter een gesloten deur en daar zit geen bel op. En aan de
balie waar ik me vroeger altijd moest melden, zit een dame die zegt dat ze geen
idee heeft wat er ‘boven’ gebeurt. Maar ik wilde mijn ei kwijt, dus besloot ik de
telefoon te pakken.

Zo’n bandje...
Het oude nummer van de deelgemeente bleek niet meer te bestaan, ik moest
nu het centrale nummer 14010 bellen. Daar werd mij door een bandje
gevraagd welke gemeente ik wilde spreken. “Rotterdam”, siste ik geirriteerd
en dacht met heimwee terug aan mijn deelgemeente. Toen had ik nog
gewoon mensen aan de andere kant van de lijn. Intussen meldde die andere
kant: “Wegens buitengewone drukte kan de wachttijd iets langer duren dan
normaal…”
“Ja”, riep ik, “als alles via dit nummer moet dan worden die wachttijden
ook niet meer normaal!” Maar toen bedacht ik me dat de andere kant geen
persoon maar een bandje was en dat ik dus gewoon moest blijven wachten.
Dat was maar goed ook, want datzelfde bandje meldde mij dat ik mijn
burgerservicenummer bij de hand moest houden. Eer dat ik dat gevonden had!
Uiteindelijk kwam ik uit de wacht en hoorde ik weer een bandje, maar nu met
een keuzemenu. “Zijn er dan nergens meer gewoon mensen te spreken?” vroeg
ik weer, maar ja dat bandje hè, het geeft geen antwoord. Mismoedig drukte ik
een keuzeknop van het menu in in de hoop nu eindelijk een mens te spreken te
krijgen. Vol spanning wachtte ik af en wat denkt u dat ik hoor?… Jawel, alweer
een bandje maar nu met een hele bijzondere boodschap: “Helaas kunnen wij
u op dit moment niet van dienst zijn, het systeem ligt in storing.” En daarmee
werd de verbinding verbroken.
Ons nieuwe bestuurssysteem is modern en legt dus aan alle kanten de
nadruk op participeren. Maar persoonlijk zou ik toch liever eerst ouderwets
communiceren!

Hebt u geen LiS-magazine ontvangen?

Auto-inbraken
Er is de afgelopen maanden een lichte toename te zien van het aantal autoinbraken in Schiebroek. Het blijkt dat dieven zich ook richten op diefstal van
auto-onderdelen zoals airbags, verlichtingunits, navigatie enzovoort. Laat geen
waardevolle spullen zichtbaar in de auto achter. Dit advies blijft natuurlijk voor
sommige spullen lastig. Veel navigatiesystemen e.d. zijn nu eenmaal standaard
in de auto gemonteerd en niet uitneembaar. Soms worden geen sporen van
inbraak aangetroffen en blijkt dat in sommige gevallen “gewoon” een ruitje is
ingetikt. De inbraken zijn over het algemeen in de nachtelijke uren gepleegd.
Tot op heden zijn er nog geen inbrekers aangehouden. Bel bij het zien van
verdachte situaties altijd meteen 112 en doe alstublieft aangifte!
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

Laat het ons dat 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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