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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

NIEUWE COLLECTIE
OVERZET ZONNEBRILLEN

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 2015. Dank u wel!

Boekhandel Coelers serveert:

25 juni: 'AFTER EIGHT'
met Bas Kwakman,
directeur Poetry International

Bas Kwakman zal deze avond een lezing geven over zijn boek
'Een stem van paardenhaar'. Samen met dichter/beeldend
kunstenaar Lies van Gasse en een groep internationale dichters
trok hij door Mongolië om deel te nemen aan het internationale
poëziefestival Alktan Guruuus. Dit festival werd door het hele land
gehouden, in steden tot aan tenten in de woestijn. Zowel Lies van
Gasse als Bas Kwakman vingen hun indrukken in woord en beeld
en hiervan is een boek gemaakt.

Onze overzet zonnebrillen passen moeiteloos over
vrijwel alle monturen. Filteren UV stralen voor 100%
en beschermen tegen verblinding. Ruime keuze.
U heeft al een polariserende
overzet zonnebril vanaf

€ 34,95

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan snel aan,
want het aantal plaatsen is beperkt.
Wij zien u graag op donderdag 25 juni
2015 om 20.00 uur; inloop: 19.45 uur.
Locatie:
Boekhandel Coelers, Peppelweg 124.
Een kaartje kost € 7,50.
Voor online bestellen: www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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Beste mede-buurtbewoners
voor u en hemzelf die rust kan verkrijgen. Ondertussen hoopt hij dat u hem ooit
zult kunnen vergeven voor het geval hij u dat leed heeft aangedaan.

Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Kort geleden werd de redactie benaderd door de familie van
Simon, waarbij kenbaar werd gemaakt dat er grote behoefte
binnen de familie was om de getroffen mede-bewoners
een bericht te zenden. In nauw overleg is besloten om de
brief die zijn zuster heeft geschreven in ons magazine te
plaatsen. De bewoners zijn eerder op de hoogte gesteld.
Beste medebuurtbewoners van Simon,
Op 1 februari van dit jaar is er thuis bij onze broer Simon in de
Moddermanstraat een ontploffing geweest die een grote ravage en veel
emotionele ellende heeft veroorzaakt. Niet alleen voor Simon zelf maar voor
heel veel omwonenden. Ook voor velen van u werd het leven in één klap volledig
door elkaar gegooid. Uw eigen thuis dat er opeens niet meer was, uw gevoel
van veiligheid en geborgenheid in de vertrouwde omgeving dat wegviel, grote
materiële schade, souvenirs aan een dierbaar verleden die voorgoed weg zijn.
Voor velen van u is de toekomst onzekerder en zorgelijk. Wat is dit vreselijk.
Onze broer lijdt sinds lange tijd aan depressies waarvoor hij ook in 2013 en
2014 eigenlijk doorlopend is opgenomen. Eind 2014 moest hij vanwege de
sluiting van de inrichting waar hij toen zat weer alleen thuis gaan wonen. Eind
januari 2015 al heeft hij bij de crisisopvang aangegeven dat hij het alleen niet
meer aankon. Hij werd opgenomen, maar kon wel onder voorwaarden naar
buiten. De dag voordat hij naar een definitievere opvang zou gaan, was hij
alleen thuis en gebeurde de explosie.
Wij waren erg verrast en geschrokken. Sinds het ongeval proberen wij te
begrijpen wat er gebeurd is. Dit is moeilijk omdat Simon zich door de explosie
heel weinig herinnert en het Openbaar Ministerie en zijn advocaat geen
mededelingen doen. Zoals u wel zult weten wordt hij ervan verdacht deze
explosie met opzet dan wel uit nalatigheid te hebben veroorzaakt. Hij wil dat
uit alle macht ontkennen, want zo kent hij zichzelf niet. Alleen, hij kan niets
ontkennen, want hij weet het niet. Maar er zijn dus mensen die denken dat het
waar zou kunnen zijn dat hij u in dit verdriet gestort heeft. Hij heeft het daar erg
moeilijk mee en probeert uit alle macht in zijn geheugen te achterhalen wat er
gebeurd is. Hij hoopt dat hij eruit komt, te weten komt hoe het is toegegaan en

Simon is nu grotendeels genezen van zijn brandwonden en verblijft in
afwachting van zijn proces in detentie. Wij, zijn broers en zus, zijn verbaasd en
onthutst door deze wending waarbij een patiënt die om hulp is komen smeken
plots een misdadiger wordt. En toch, net als Simon beseffen ook wij de omvang
van de ramp en de wens bij slachtoffers en samenleving dat recht zal worden
gedaan.
Wij delen die wens. Omdat Simon zelf omwille van de procesgang geen
uitspraken kan doen, willen wij u laten weten dat wij allen hopen dat u de
draad van uw leven weer heeft kunnen oppakken en aan uw toekomst kunt
werken. Wij hopen met heel ons hart dat het u weer beter gaat.
Met de beste wensen namens Simon’s familie,
zijn zus Marian

BEWONERS BLIJ MET STEUN
Burgemeester Aboutaleb toonde zich in februari zeer betrokken bij de ramp
die de bewoners van de Moddermanstraat overkwam. In mei nodigde hij een
aantal vrijwilligers die zich met de hulpverlening en nazorg hadden bezig
gehouden uit voor een lunch ten stadhuize. Het werd een prettig samenzijn.
Begin juni organiseerde de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek in
nauwe samenwerking met de Kookclub een bijzondere bijeenkomst in Laurens
Borgsate. Vrijwilligers van de kookclub stonden dagenlang in de keuken om een
heerlijke maaltijd voor de bewoners voor te bereiden en dat was dan ook te
proeven. Zeer gevarieerde en mooi klaargemaakte gerechten, aangeboden door
stralende mede-bewoners, wat wil je nog meer. Gebiedsvoorzitter Henk Kamps
sprak iedereen bemoedigend toe en zette een drietal mensen die zich werkelijk
helfhaftig en betrokken hadden gedragen, mede namens de hulpdiensten,
in het zonnetje. Vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie Leven in
Schiebroek waren ook aanwezig. Met voor de meest getroffen bewoners uit de
Moddermanstraat een envelopje met inhoud. Bijeengebracht door meelevende
(oud-)Schiebroekenaren tijdens de actie die direct na de ramp werd gehouden.
Uit de reacties viel op te maken dat dit bijzonder werd gewaardeerd. Een mooi
gebaar vanuit een samenleving die zich verbonden voelt.
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GEBIEDSCOMMISSIE WISSELT VAN VOORZITTER
Wacht even jongens, Iedereen komt aan de beurt...

Chris Mast
redactie@leven-in-schiebroek.nl
En toen had de Gebiedscommissie in Hillegersberg-Schiebroek een nieuwe
voorzitter: iets meer dan een jaar na de installatie. Dat was snel. In het
Algemeen Dagblad/RD van 16 mei 2015 berichtte Mark Hoogstad over
de wisseling. Volgens hem had Hillegersberg-Schiebroek van alle veertien
gebiedscommissies een primeur. Uit het officiële persbericht van woensdag 13
mei jl. leerden we dat Henk Kamps (GroenLinks) de nieuwe voorzitter was als
opvolger van Jaco de Hoog (VVD) en dat Nico van Esch (Leefbaar Rotterdam)
was gekozen tot vice-voorzitter in de vacature ontstaan door de promotie van
Henk Kamps. Het persbericht repte over het feit, dat 'de commissie met deze
wisseling een optimale en vruchtbare samenwerking tussen de leden en de
voorzitters wil bewerkstelligen’. Ook wil 'de commissie slagvaardiger opereren
om de ambities uit het gebiedsplan te verwezenlijken'. Ook wilde zij 'steviger
inzetten op participatie, bewonersinitiatieven en het College van B & W en de
gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen.’ En als conclusie dat
er 'behoefte was aan een andere vorm van leiderschap’.
En met die informatie moesten we het doen, want de vergadering speelde zich
af achter gesloten deuren. Het Algemeen Dagblad/RD liet zowel Jaco de Hoog
aan het woord als Henk Kamps. De Hoog concludeerde uit zijn vertrek, dat de
Gebiedscommissies een 'veel politieker orgaan blijken te zijn geworden, dan
alle betrokkenen bij de start voor ogen stond’. Henk Kamps is het daar niet mee
eens: 'Dit heeft niets met politiek te maken, hier is niets voorgekookt. De Hoog
beschikt niet over de juiste kwaliteiten om leiding te geven.’

Uitstekend representant
Ton van Eijsden en Jan Pierweijer maken voor de Bewonerslijst, een
samenwerkingsverband van alle bewonersorganisaties, deel uit van de
Gebiedscommissie. Aan hen de vraag of Jaco de Hoog inderdaad zo incapabel
was, dat hij verdiende op de kortst mogelijke termijn te worden afgezet? Ton
van Eijsden: "Wij deelden de kritiek op zijn functioneren als voorzitter niet. We
hebben hem het afgelopen jaar leren kennen als een uitstekend representant
van de gebiedscommissie, met een groot netwerk, zeer betrokken bij hetgeen
er in het gebied speelde en met een scherp oog en een luisterend oor voor
de belangen van de bewoners en ondernemers. Voor ons was er dan ook geen
enkele reden tot vervanging van de voorzitter over te gaan. Integendeel!"
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Welke conclusie trekken zij beiden? "Onze conclusie is dat dit gedoe geen
recht doet aan het gebied en zijn bewoners. Het geloof en het vertrouwen
in de gebiedscommissie als instituut is hierdoor schade berokkend en de
verhoudingen binnen de commissie zijn op scherp gesteld. Als de betrokkenen
zich rekenschap hadden gegeven van hun rol en functie, iets minder hun
eigenbelang en ego hadden laten prevaleren en wat meer bereidheid hadden
getoond om consensus te bereiken, was dit onnodig geweest."

COMMENTAAR

De gebiedscommissie als geheim genootschap
De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek vergaderde op dinsdag 22 april en dinsdag
12 mei 2015 achter gesloten deuren. Artikel 1 van het Reglement van Orde van de
Gebiedscommissie bepaalt dat de vergaderingen in de regel openbaar zijn. Doch artikel
22 geeft nadere regels voor de besloten vergadering. Op voorstel van de voorzitter of één
van de leden van de gebiedscommissie kan er besloten worden vergaderd. Een besloten
vergadering is verplicht als er gemeentelijke stukken over tafel gaan, die een vertrouwelijk
karakter hebben. De vertrouwelijkheid wordt in dat geval opgelegd door de burgemeester,
het College van B & W of de gemeenteraad. Het Reglement van Orde bepaalt dat adviezen
en conclusies in alle gevallen in de openbaarheid worden geformuleerd. Op grond van
deze bepaling besloot de gebiedscommissie de stemmingen over het voorzitterschap en
het vice-voorzitterschap wel in het openbaar te laten plaatsvinden. Beide vergaderingen
leidden tot het vertrek van Jaco de Hoog (VVD) als voorzitter, de verkiezing van Henk
Kamps (GroenLinks) tot voorzitter als zijn opvolger en de verkiezing van Nico van Esch
(LeefbaarRotterdam) tot vice-voorzitter.

geschaad vertrouwen

Dat is duidelijke taal. Wat was er dan wel aan de hand? Ton van Eijsden: "De
aanleiding was een vooraf afgesproken evaluatie over het functioneren van de
commissie gedurende het eerste jaar van zijn bestaan. Daarbij werd echter al
snel duidelijk dat het vooral ging om de verhoudingen binnen het voorzitterstrio,
te weten De Hoog, Kamps en Van der Sluijs. Vice-voorzitter Kamps gaf aan
niet meer te kunnen c.q. te willen samenwerken met De Hoog. Ook de andere
vice-voorzitter Van der Sluis bleek moeite te hebben met de voorzitter, echter
zonder zich te willen uitspreken over haar eigen positie. Bij een stemming over
het functioneren van en vooral het vertrouwen in De Hoog lieten ook Sterenborg
(PvdA) en Stapelkamp (CDA) hem vallen en toen was wel duidelijk dat de
kaarten waren geschud. De Hoog werd gesteund door ons, zijn eigen partij en
de SP, samen vijf van de dertien zetels.
Kamps stelde zich beschikbaar als voorzitter, evenals Nico van Esch van
Leefbaar, en werd daarop in twee stemrondes met de kleinst mogelijke
meerderheid tot de nieuwe voorzitter van de gebiedscommissie gekozen.
Voor het vice-voorzitterschap bleken toen twee kandidaten te zijn. Naast Van
Esch ook Stapelkamp van het CDA. Van Esch kreeg zeven stemmen. Stapelkamp
drie. Wij hebben ons onthouden van stemming bij deze keuze."

De vraag kan worden gesteld of het verstandig was als gebiedscommissie achter gesloten
deuren te vergaderen. De leden zijn gekozen door de bewoners, essentiëel voor het
democratisch proces is openbaarheid. Politiek is een hard vak. De Amerikaanse president
Truman stelde het al beeldend: 'If you can't stand the heat, get out of the kitchen.’ Met
andere woorden: politici moeten tegen een stootje kunnen, anders moeten ze maar een
ander vak kiezen. Een debat in het openbaar schept niet alleen duidelijkheid, maar maakt
het ook mogelijk dat in het openbaar verantwoording wordt afgelegd aan de achterban.
Los van de vraag of het verstandig was om achter gesloten deuren te vergaderen, is er nog
een andere vraag. En dat is of vergaderen achter gesloten deuren is te verenigen met de
geest van de Gemeentewet. Vroeger - in de goede oude tijd van de deelraad - vielen ook de
deelraden onder het regiem van de Gemeentewet. Die bepaalde in artikel 24, lid d: ’In een
besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over de benoeming en het
ontslag van wethouders.’ Wie legt uit waarom regels die voor de gemeenteraad gelden, niet
zouden gelden voor een gebiedscommissie? De conclusie kan dan ook niet anders luiden
dan dat de gebiedscommissie in Hillegersberg-Schiebroek met zijn beslissing om achter
gesloten deuren te vergaderen handelde tegen de geest van de Gemeentewet.
						Chris Mast

NB: beide artikelen verschenen eerder in de buurtkrant voor het Kleiwegkwartier - Lees meer op pagina 14
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PARTICIPATIE A13/16: EEN TREURIGE VERTONING
Ton van Eijsden
lid gebiedscommissie namens Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek

ap.vaneijsden@rotterdam.nl
De aanleg van de A13/16 is zonder enige twijfel de grootste ingreep die
in de komende jaren en voor langere tijd in Hillegersberg-Schiebroek zal
plaatsvinden. Daarover zal geen discussie kunnen ontstaan. Evenmin zal er
discussie kunnen zijn over het feit dat participatie een van de kerntaken van de
gebiedscommissies is.
In de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek wordt daar echter door
meerdere commissieleden anders over gedacht. De commissie is gevraagd
om een, overigens niet gekwalificeerd, advies aan het college van B&W en de
gemeenteraad van Rotterdam te geven, die op hun beurt weer een advies over
de inpassing van de weg aan Rijkswaterstaat uitbrengen. Wel had de (vorige)
gemeenteraad een motie aangenomen met het inmiddels bekende ‘Saldo
Nul’ (niet horen, niet ruiken, niet zien) en werd door Rotterdam en omliggende
gemeenten samen een bedrag van honderd miljoen beschikbaar gesteld voor
zogenaamde bovenwettelijke maatregelen. Dit om te trachten 'Saldo Nul' te
realiseren. (Zoals bekend gaat zeventig miljoen daarvan op aan de landtunnel
door het Bergse Bos).

Raadpleging?
De aanleg van de weg zal hoe dan ook aan de bewoners van HillegersbergSchiebroek niet ongemerkt voorbij gaan. Voldoende redenen dus om die
bewoners te raadplegen en naar hun mening te vragen.
De inspraak door Rijkswaterstaat werd beperkt tot enkele relatief kleine
groepjes van door RWS geselecteerde personen, de zogenaamde Gebiedstafels.
Schiebroek met 16.000 inwoners mocht daarin door zegge en schrijve één
(1!) persoon vertegenwoordigd worden. Dat de leden van deze Gebiedstafels
zich na al hun inspanningen en overleggen niet serieus genomen voelden door
RWS is bekend. Een reden te meer zou men zeggen om inspraak en participatie
door de Gebiedscommissie wel te laten slagen. Niet dus! Zegge en schrijve één
avond met een beperkt aantal geselecteerde personen, leden van gebiedstafels
en vertegenwoordigers van sommige – niet alle!- bewonersorganisaties konden
hun zegje doen over het door de commissie uit te geven ambtelijk advies.
En voor al die andere bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in
het gebied werd het instrument van Buurbook ingezet. Daar kon men digitaal
een reactie achterlaten en kon men wel één item als belangrijkste opgegeven.
Dat veel bewoners nog nooit van Buurbook hebben gehoord deed kennelijk niet
ter zake.

Vijf minuten
Het conceptadvies zou op 26 mei 2015 tijdens de vergadering van de
commissie worden behandeld. Niet-gehoorde bewoners werden daarom van
verschillende kanten opgeroepen om van hun inspreekmogelijkheid gebruik
te maken. De starheid van de commissievoorzitter de heer Kamps, daarbij
gesteund door enkele commissieleden, om voor zo’n belangrijk onderwerp niet
af te willen wijken van de limiet in de vergaderplanning van in totaal dertig
minuten, betekende dat slechts zes insprekers hun maximale vijf minuten
spreektijd konden benutten. Dat hadden we immers intern zo afgesproken
zei de voorzitter, dus daaraan viel niet te tornen. Zelfs niet voor zoiets
belangrijks als de A13/16. Natuurlijk hebben we bezwaar gemaakt tegen deze
dogmatische manier van vorm en inhoud geven aan dit participatieproces.
De heer Peutz (D66) presteerde het zelfs om één van de insprekers, die aangaf
dat men moeite had met de manier waarop de commissie met participatie
omging, te interrumperen. Toen hij op scherpe toon wees op het feit dat men
hem altijd kon mailen en dat hij nooit een mailtje had gekregen, kreeg hij

fijntjes, maar volkomen terecht van de volgende inspreker terug dat de
bewoners niet naar de gebiedscommissie moesten komen, maar dat van de
gebiedscommissie werd verwacht dat zij naar haar bewoners kwam en dat men
naar haar bewoners zou moeten luisteren…
Hoe dit alles valt te rijmen met de opmerking in het persbericht rond de
voorzitterswisseling, waarin men meldde dat men steviger wilde inzetten op
participatie, is onbegrijpelijk.

Hoezo zorgvuldigheid?
Op voorstel van de heer Koole (SP) werd alsnog een poging gedaan om toch
nog iets van participatie te realiseren. Pas na schorsing en intern overleg
werd een mogelijkheid geschapen om de insprekers en bewonersorganisaties
nog wat meer gelegenheid te geven hun standpunten te ventileren. Maar dan
moest de commissie het voorzitterscollectief wel mandateren om het advies te
formuleren, omdat men anders in tijdnood kwam. Dat men de tijd zelf verzaakte
bleek echter uit het feit dat slechts enkele uren vóór de vergadering een
gewijzigd advies was toegezonden aan de commissieleden. Een leespauze van
vijf minuten tijdens een schorsing zou voldoende moeten zijn om dit gewijzigde
advies inhoudelijk te beoordelen. Hoezo zorgvuldigheid?
Daaraan konden wij als vertegenwoordigers van Bewoners!HiS en ook de VVDfractie, niet meedoen.
Wel hebben we uitgesproken dat we van mening zijn dat de commissie, door
op deze wijze de bewoners in het gebied niet te laten participeren over zo’n
belangrijk onderwerp, zichzelf geen goede dienst heeft bewezen.
Sterker nog: het was een brevet van onvermogen, een treurige vertoning.
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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

PUURTALENT MARKT
OP 11 JULI 2015

Op zaterdag 11 juli 2015 is het weer Puurtalent Markt in RotterdamSchiebroek. Op de mooie locatie van Natuurtalent met oa. het theehuis,
terras, stadslandbouw en natuur-speeltuin aan de Veldkersweg 50, 3053
JR Rotterdam. Met een grote verscheidenheid aan kramen zal een ruim
assortiment aan groene, ambachtelijke en duurzame producten aangeboden
worden. De Puurtalent Markt is bestemd voor groene en sociale ondernemers
uit de regio. Mocht u een bijzonder product aanbieden en belangstelling
hebben voor het huren van een kraam op de Puurtalent Markt, neemt u dan
contact op met marineke@talentfabriek010.nl. De toegang is gratis.

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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RESTAURATIE EEUWENOUDE BOERDERIJ BELOOND
Marius Heijenk
secretaris Vereniging Stedebouwkundig Wijbehoud
Op 30 mei 2015 vond er een feestelijke bijeenkomst plaats aan de Hoge Limiet
75, een van de oudste veenboerderijen in dit unieke stukje Rotterdam op de
grens tussen Schiebroek en 110 Morgen. De eerste steen is gelegd in maart
1879. Er is toen een boerderij gebouwd met woonhuis en bedrijfsgebouwen.
Het was een tamelijk groot bedrijf met o.a. een kaasschuur, waarin zich een
kaasmakerij bevond, en ook een tredmolenschuur. Die - uiteraard - ronde
tredmolen kunt u nog steeds zien staan. De familie Verloop heeft deze
oude boerderij omgetoverd tot een gerieflijke moderne woning. Maar de
oorspronkelijke authentieke uitstraling bleef intact dankzij de ambachtelijke
werkmethoden en het gebruik van oude materialen. De oorspronkelijke
deuren zijn weer aangebracht, de toog rechtsachter komt overeen met de
oorspronkelijke toog, de ramen zijn qua formaat en plaatsing authentiek.
Bovendien is het hele pand met handkracht opgevijzeld.
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) is al bijna veertig jaar
actief om bouwwerken of locaties van cultuur-historisch of architectonisch
belang in Hillegersberg-Schiebroek in stand te houden of te herstellen. Om
de belangstelling daarvoor te stimuleren kan de vereniging aan personen
of instanties, die een bijzondere zorg hebben getoond bijvoorbeeld bij een
restauratie, een onderscheiding uitreiken in de vorm van een oorkonde en een
gevelschildje. Een onafhankelijke “Schildjescommissie” beoordeelt wie er voor
een dergelijke onderscheiding in aanmerking komt.
Volgens de heer Tom Remken, woordvoerder van de Schildjescommissie, is de
boerderij aan de Hoge Limiet zeer kundig en met groot gevoel en veel respect
gerestaureerd. Voldoende reden voor een klein feestje, waarbij het schildje aan
de voorgevel werd bevestigd.

De trotse familie Verloop poseert voor het nieuwe schildje

KANSRIJKE WIJKEN?
Marijke van Seventer

redactie@leven-in-schiebroek.nl
Enige tijd geleden stond in diverse kranten te lezen:De gemeente heeft drie woonwijken
aangewezen als “kansrijke wijken”, Middelland, het Nieuwe Westen en het Oude Noorden.
De bedoeling is om jonge welvarende gezinnen te motiveren om hier te gaan wonen in
plaats van te verhuizen naar buiten de stad. De wijken moeten daarom aantrekkelijk
gemaakt worden met goede voorzieningen zoals grotere huizen, meer groen, speelterreinen
voor kinderen etc. “Hé”, dachten wij op de redactie, ”hebben we dat al niet eens eerder
gehoord?”
En ja, dat hebben we. Nog geen tien jaar geleden riep de gemeente dat soort dingen
over onze wijk. Daar moesten huurflats uit de wederopbouwtijd vervangen worden door
middeldure koopwoningen om zo jonge welvarende gezinnen naar Schiebroek te lokken. Dat
leek geen slecht idee: Schiebroek zag er helemaal niet zo gek uit, ondanks een verouderend
woningbestand en een tekort aan koopwoningen in de middenklasse. Groen hadden we al,
maar het opfleuren van het winkelgebied zou zeker geen overbodige luxe zijn. Uiteindelijk
werd een tweetal plannen ontworpen: een herstructureringsplan voor de Peppelweg en
omgeving en een masterplan voor de woningen. Dit om Schiebroek te upgraden, zoals het
deftig werd genoemd.

Het masterplan
In het masterplan werd een planning op ruimtelijk gebied geschetst die tot 2015 zou
lopen. Dan zou er een vervolg komen. Het hield in dat de flatwoningen in Schiebroek
Zuid in de Loderstraat en de Asserweg zouden worden gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw van schoolgebouwen (Loderstraat) en koopwoningen (Asserweg). Ook zouden
er koopwoningen komen tussen de Bijnkershoekweg en de Adriaan Kluitstraat (naast de

Wilgenborgh), een appartementengebouw aan de Donkersingel en een nieuwbouwwijk
koopwoningen ter plaatse van wat toen nog de huurderswijk Lupinebuurt was (tussen
Kastanjesingel en AH). Dat laatste in combinatie met nieuwbouw van een zorgzone en
een hoogbouwflat met daarin “gewone” wooneenheden en zorgflats van bijvoorbeeld
Aafje. Na 2015 zou men de sloop en nieuwbouw voortzetten in de Vergeet-mij-niet-buurt
(tussen Kastanjesingel en Ganzerikplein), waarbij wonen zou worden gecombineerd met de
voorzieningen voor het vernieuwde winkelcentrum.
Voor dat winkelcentrum had men namelijk ook een plan bedacht, het herstructureringsplan
Peppelweg. Die naam klopt niet, zeiden diverse winkeliers, want bij het winkelcentrum
horen immers ook het Rododendronplein, de Kerstroosstraat en het Ganzerikplein. Het plan
omvatte een concentratie van winkels tussen Kastanjesingel en Meidoornsingel, dus een
winkelboulevard zonder Oude Peppelweg, en een concentratie van supermarkten Lidl, Plus
en AH in de omgeving van het Ganzerikplein. Of die onjuiste benaming een slecht voorteken
was? Feit is dat die herstructurering nog steeds niet van de grond gekomen is...

Herstructurering van de winkelstraat
Nee, die herstructurering van het winkelcentrum wil helaas niet vlotten. Dat is heel vervelend
voor de winkeliers die graag de Peppelweg en omgeving weer hersteld zouden zien in de
oude glorie van winkelhart van Schiebroek en nu met lede ogen aanzien hoe de leegstand
toeslaat, maar het is ook heel vervelend voor de bewoners van Schiebroek, zowel die van
nieuw- als van oudbouw! Zo lag er tot voor kort een sloopbestemming op de oude knikflat
aan de Strobloemstraat. Bedoeling was om die flat te slopen om plaats te maken voor
uitbreiding van de Plus en een bevoorradingsweg voor de leveranciers van de winkels.
					lees verder op pagina 9
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NA ZOMER BESLUIT OVER HSL HERRIE
Burgers houden vol

Kees Keller
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Op en rond het hijgerige Binnenhof zoemen en sissen deze weken verhalen en
ontboezemingen over de fors mislukte hogesnelheidstrein Fyra. Al snel rolden
duizelingwekkende budgetten over de commissietafels. Ruim elf miljard euro
is tot op heden uitgegeven en hoge snelheidstreinen rijden er nog steeds
niet, meldden de media. Intussen is de Stichting Stop Geluidsoverlast in
Lansingerland al vijf jaar bezig om namens de bewoners de overlast van
de huidige en toekomstige herrie van de HSL op te lossen. Een motie van
de Tweede Kamer drong aan op gelijkwaardig overleg van bewoners en
beleidsmakers om tot oplossingen te komen voor 1 juni 2015.
Een vernieuwend en duurzaam plan van de stichting, samen met
architectenbureau ONL in Rotterdam voor een vorm van overkapping, werd door
de staatssecretaris afgewezen in een brief aan de Tweede Kamer. In de ogen
van de stichting overigens op onjuiste gronden.

Samenwerken
Sinds enkele maanden overleggen in Lansingerland hoge ambtenaren van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, de Gemeente en de
Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. In een proces van ‘co-creatie’ overleggen
deze partijen over mogelijke praktische oplossingen om de overlast van de
vastgestelde en door bewoners ervaren herrie van de HSL op te lossen.
Staatssecretaris Wilma Mansveld berichtte hierover recent dat de besluitvorming
over de zomer wordt heen getild. Dit op ‘uitdrukkelijk verzoek’ van de betrokken
gemeenten langs de HSL-lijn. Liever zorgvuldig en goed werk dan haastwerk
om een deadline te halen, zo blijkt. Schermen, absorptiemateriaal, isolerende
platen, raildempers, verlagen van snelheden, de bouw van een extra station en
overkapping van het traject in Lansingerland zijn enkele van de suggesties. Alles
wordt bekeken op haalbaarheid, effectiviteit en kosten.

Na stug en creatief volhouden lijkt het erop dat het overleg tussen bewoners
en beleidsmakers werkelijk op gelijk niveau plaatsvindt. In diverse sessies
met bewoners werd duidelijk hoe groot het verschil is tussen ‘papieren
overschrijdingen’ en ‘hinderbeleving’. In Lansingerland was de opkomst groot.
De stemming in de zaal was in maart 2015 geprikkeld. De overheidsdienaren
kregen de wind van voren over negeren, stroperigheid, eindeloos meten en
de bekende kluitjes in het riet. Voor de ambtenaren een ontnuchterende
confrontatie, zo leek het. Ook op andere plaatsen langs de HSL vonden sessies
plaats. Bewoners en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL konden zo hun
suggesties voor oplossingen spuien. Dat alles resulteerde voor Lansingerland
in diverse nadere bijeenkomsten waarbij doordachte suggesties in speciale
overleggen met deskundigen van alle partijen tegen het licht werden gehouden.

Participatie geslaagd of niet?
Daarbij blijkt uit actuele berichtgeving van zowel de staatssecretaris als het
ministerie, dat de bijeenkomsten en de niet aflatende strijd van de Stichting
Stop Geluidsoverlast in Lansingerland hebben geleid tot meer begrip bij
de rijksoverheid. In een actuele brief aan betrokken bewoners schrijft het
ministerie bij monde van de directeur Openbaar Vervoer en Spoor het in
warme bewoordingen op. ‘Ik wil u danken voor uw betrokkenheid en uw ideeën,
hetgeen zeer veel duiding en betekenis heeft gegeven aan de problematiek. Ik
vertrouw op een goede afronding van het proces.’
We zullen zien of dit een schoolvoorbeeld mag worden van geslaagde
burgerparticipatie. In de zomer 2015 krijgen de gemeenten het concept
maatregelenpakket voorgesteld. Zo kunnen de gemeenten het draagvlak voor de
maatregelen toetsen. De bewoners horen later dan ook de toelichting op hun
suggesties en de gemaakte keuzes.
Spannend wordt het wel. Over een ‘zorgvuldig participatieproces' spreekt de al
eerder aangehaalde motie van de Tweede Kamer.
Nu zien of straks de burgerparticipatie werkelijk geslaagd is.

vervolg pagina 7 - Kansrijke wijken?
Al wachtend op het moment dat dat zou gaan gebeuren liet de toenmalige verhuurder PWS
na om de toch al verouderde flat nog te onderhouden met als resultaat verpaupering en
erbarmelijke woonomstandigheden. Vorig jaar heeft de nieuwe verhuurder Havensteder de
sloopbestemming eindelijk laten vervallen en heeft de flat een facelift gekregen waardoor hij
nog een tiental jaren mee kan.

Tobberij
Maar ook in de nieuwbouw is het tobben: de flatwoningen van Bremstraat, Silenestraat
en Dalkruidstraat hebben plaatsgemaakt voor prachtige koopwoningen. Aan de kopers
daarvan was een nieuwbouwwijkje beloofd met een groen parkje op de plaats van AH. Maar
AH staat er nog steeds, en tussen AH en de nieuwbouw ligt een stukje niemandsland waar
regelmatig puin en afval op gestort wordt. Geen leuk gezicht, maar erger is dat doordat het
verkeersplan van de wijk niet aansluit op de oude situatie – die zou immers verdwijnen - er
continu sprake is van een verkeersonveilige situatie voor de bewoners: geen stoep aan hun
zijde waarvandaan naar een veilig oversteekpunt kan worden gelopen, bevoorradingswagens
van AH die het zicht op de weg belemmeren voor wie langs of uit het parkeerterrein wil en
natuurlijk, het drukke verkeer en het wildparkeren in de woonstraten. Al jaren leven in een
onafgemaakt plan, het valt niet mee!
En dan is de verhuizing van AH maar één onderdeeltje van dat plan. De sloop van de Oude
Peppelweg om plaats te maken voor een zorgzone dient ook nog plaats te vinden. De
planvorming daar is inmiddels gewijzigd van een zorgzone – economisch niet meer haalbaar
– in koopwoningen ter plaatse van de flats en de open ruimte aan de Soldanellestraat.
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Inmiddels is men zover dat één kant van de Peppelweg leeg staat en klaar is voor sloop.
En dan zijn er natuurlijk nog die andere plannen die bij het masterplan hoorden: de
nieuwbouw aan de Adriaan Kluitstraat kwam er wel, maar bleek niet aantrekkelijk voor koop
en werd vervolgens verhuurd; de nieuwbouw aan de Donkersingel werd tot nader order
uitgesteld, maar de sloop van het gymzaaltje en het boomplantsoen er omheen was al wel
begonnen. Nu is van die open plek een natuurspeeltuin gemaakt. Het plan om scholen
te bouwen ter hoogte van de Loderstraat ging niet door, maar de daar staande flat kreeg
wel een sloopbestemming en stond grotendeels leeg met wat tijdelijke huurders ertussen.
Kortgeleden is de sloopbestemming opgeheven, maar nog altijd staan er ruimtes leeg en
toont de omgeving een verpauperd aanzien. De woonhuizen aan de Asserweg, de Assertuinen
zijn er wel gekomen, maar de flats die gesloopt zouden worden staan er nog. Al met al is de
stand van zaken van het masterplan treurig te noemen.

Crisis
“Dat komt door de crisis”, zegt de gemeente. “Daardoor kunnen wij niet verder. Er is
onvoldoende geld en de onroerend goedmarkt is ingestort. Dat geldt niet alleen voor ons
hoor, kijk maar naar Humanitas dat ook gestagneerd is in zijn bouwplannen en nu met een
verlaten bouwplaats naast de Parkflat zit. Maar ooit komt het wel goed, die markt trekt heus
wel weer aan.”
Misschien is dat zo en kan de gemeente nu kennelijk weer geld uittrekken voor het upgraden
van woonwijken. Alleen niet in Schiebroek, er zijn nu drie andere “kansrijke wijken”
aangewezen. Kijkend naar hoe het ons is vergaan zou je bijna medelijden met die wijken
krijgen.
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SCHIEBROEK VAN TOEN... (deel 32)
Marineke van Slagmaat
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Je hoeft niet in Schiebroek te zijn geboren om ervan te (gaan) houden. Zo is dat
ook met Wil Menheere. Midden jaren '80 kwam hij in Schiebroek te wonen en
hij vindt het nog steeds een heerlijke plek. Natuurlijk zijn niet alle veranderingen
verbeteringen en valt er best hier en daar wat op te merken, maar in algemene
zin vindt Wil Menheere het wonen in onze tuinstad plezierig.
"In Delfshaven ben ik geboren en getogen. Mijn familie heeft daar generaties
lang gewoond en een familiebedrijf had, maar ik ben in 1985 naar
Schiebroek verhuisd. Eigenlijk de familie achterna, omdat Delfshaven in die
tijd enorm verpauperde en er totaal geen groen plekje was overgebleven.
Na een tijdje gezocht te hebben naar geschikte woonruimte, vond ik een
appartement aan de Wilgenplaslaan, op de zevende verdieping, met vrij
uitzicht, veel groen in de omgeving en openbaar vervoer voor de deur. Het
was een hele stap voor mij, maar ik ging er goed op vooruit. In Schiebroek
was het rustig, ruim en groen… een echte tuinstad. Het was en is een prima
onderhouden appartementengebouw met een goed functionerende VVE en met
gelijkgestemde bewoners. Inmiddels zijn er in de flat meer jonge mensen komen
wonen; sommigen met een andere levensstijl. Ze hebben geen tijd om de
buitenboel netjes te houden en dat kost soms hoofdbrekens. Maar ik ben nog
steeds erg tevreden met mijn buren en met mijn behuizing."
"Ik kom uit een rooms-katholiek nest en toen ik naar Schiebroek kwam, bleek
dat hier van oorsprong veel katholieken woonden met grote gezinnen, die een
hechte gemeenschap vormden. Maar veel van die gezinnen waren inmiddels
weggetrokken naar de nieuwe, grotere moderne huizen in Ommoord. Ik kwam
terecht in de parochie van de Verrijzeniskerk. Deze kerk belijdt het katholieke
geloof in de stijl van de ‘lekenkerk’. Door die trek naar elders nam het aantal
kerkgangers flink af. En we vergrijsden. Wat overgebleven is van de parochie is
een kleine, maar nog steeds hechte gemeenschap, waar iedereen elkaar kent
en vrijwel ieder z’n steentje bijdraagt aan het kerkgebeuren."

Achteruitgang
"In de loop der jaren is de buurt erg achteruit gegaan… Schiebroek-Zuid staat
nu bekend als probleemwijk. Dat is jammer, want het was zo anders toen ik
kwam. Er waren winkels in de buurt: op de Teldersweg, de Asserweg en het

Wil Menheere

Meijersplein. Ik hoefde nooit ver weg voor boodschappen. Nu zijn er bijna geen
winkels meer; er is soms leegstand of er zitten anderssoortige bedrijfjes in."
"Alles wat groen was in Schiebroek is of wordt bebouwd. In mijn naaste
omgeving o.a. het Wiardapad, Wessel Gansfortweg, Van Bijnkershoekweg, van
Poeljeweg, Van Enckevoirtlaan, Ringdijk, Melanchtonweg, Kastanjeplein.
Het verkeer voor de deur is aanzienlijk toegenomen. Ik hoop oprecht dat bij
plannenmakers het inzicht komt hoe waardevol en kostbaar het groene karakter
van onze tuinstad is. Maar er zijn gelukkig ook mooie initiatieven op het gebied
van groen: neem nou de Natuurtalenttuin aan de Veldkersweg. Daar ben ik heel
erg blij mee; ik ga er regelmatig naar toe."

Reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl of een briefje naar:
redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 NJ Rotterdam.

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 2015
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VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd met garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... Kortom, daarvoor
bent u bij ons aan het juiste adres!

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam,
telefoon 418 87 27

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

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl
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JONG ZIJN IN SCHIEBROEK
Marijke van Seventer

redactie@leven-in-schiebroek.nl
Schiebroek staat in de statistieken van Rotterdam bekend als een wijk met
een bovengemiddeld aantal ouderen. Dat kan iedereen in de wijk je vertellen.
We hebben een groot aantal instellingen met zorg voor ouderen, flink wat
55+woningen en een groot aantal Schiebroekenaren die hier in de jaren '50
als jonge mensen kwamen wonen en nooit meer weg wilden. Maar wist u dat
Schiebroek ook een bovengemiddeld aantal jongeren heeft?

Vertekend beeld
Dàt we jongeren hebben, dat weet u. U verwijst dan al gauw naar berichtjes in
Havenloods en Dichtbij waar de jeugd niet al te gunstig in beschreven staat. En
zijn het er ook nog zoveel, roept u nu uit. Help, wat nu?!
“Dat is dus een vertekend beeld", weet Kevin van Ee te melden. Kevin
is jongerenwerker bij stichting DOCK en werkzaam in Schiebroek. DOCK
jongerenwerk is ook actief in 110Morgen, Terbregge en Kleiwegkwartier. "Overal
zijn er wel eens problemen met jongeren", zegt hij, "dus hier ook. Maar dat is
maar een heel klein groepje. Wij zijn in het hele gebied actief voor een groep
van zo’n negenhonderd jongeren. Daarvan is een groepje van hooguit twintig in
Schiebroek aan te merken als problematisch. En juist die komen in de media,
de rest niet. Terwijl er ook hele leuke, creatieve jongeren zijn die best de handen
uit de mouwen willen steken. Maar vaak kunnen ze daar een steuntje in de rug,
een stimulans bij gebruiken. En daar hopen wij bij te helpen."
Dat klinkt best wollig, maar dat is beslist niet de bedoeling. “We zijn heel praktisch gericht,” licht Kevin toe: ”Als je van school komt, of dat nu voortijdig is of
met een diploma: starten is moeilijk. Je weet vaak ook niet precies waarmee je
zou moeten starten. Wat weet je per slot van rekening als je net begint van wat
de mogelijkheden zijn en welke keuzes je moet maken. Wat weet je van je eigen
talenten? Je hebt vaak nog geen enkele ervaring. Wij proberen de jongeren
meer wegwijs te maken in wat ze willen en kunnen, om ze op die manier een
goede start mee te geven. Hoe we dat doen? Door ze iets te láten doen!”

Talentvol
“De jongeren hier hebben veel talenten”, gaat hij enthousiast verder, ”maar ze
moeten dat vaak nog ontdekken. Daar geven we de eerste handvatten voor aan.
Als ze bijvoorbeeld leuk kunnen voetballen en daar iets mee willen, dan stellen
wij voor dat ze een toernooi organiseren. Dat is niet alleen maar leuk. Ze leren
zo ook wat er bij zoiets komt kijken: organiseren, plannen, wedstrijdschema’s
opstellen, de pers inlichten, sponsors vinden, noem maar op. En dat blijken

Jongerenwerker Kevin van Ee
ze te kunnen. Willen ze dan vervolgens aan bijvoorbeeld een sportopleiding
beginnen, dan kunnen ze bij de intake aangeven dat ze dit gedaan hebben.
Dat is dan gelijk een pré. Maar ook voor de jongeren die direct uit school aan
het werk willen is het een pré. Het feit dat ze hebben aangetoond dat ze iets
kunnen, maakt dat ze terecht trots kunnen zijn. Dat kan ze over bijvoorbeeld
een sollicitatiedrempel heen helpen. En ze kunnen bij hun eerste sollicitatie al
meteen een cv overleggen.

Meer ondersteuning
DOCK heeft trouwens nog veel meer plannen op het gebied van ondersteunen
naar werk. "We willen sollicitatietraining gaan geven", vertelt Kevin, "en die
training dan laten geven door mensen uit het bedrijfsleven. Die kunnen heel
gericht tips geven natuurlijk, maar het heeft meer kanten. Je leert elkaar bij zo’n
training immers ook kennen. Tijdens zo’n contact kunnen wederzijds heel wat
vooroordelen weggenomen worden. Zo denken veel jongeren dat het voor hen
toch geen zin heeft om te solliciteren. En omgekeerd denken werkgevers vaak
dat die jongeren toch niet willen werken. Dat kan dus wel eens helemaal niet
waar blijken te zijn. Dan stimuleer je jongeren om toch te gaan solliciteren en
wie weet zeggen de werkgevers/trainers wel: doe dat dan bij mij!"
Wil je meer informatie? Kijk dan op: www.dock.nl.

KLACHTEN GELUIDSOVERLAST VLIEGTUIGEN VERDUBBELD
De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) is onthutst over het feit
dat in de jaren 2012 tot en met 2014 het aantal meldingen van overlast door
vliegverkeer van Rotterdam the Hague Airport (RTHA) meer dan verdubbeld
is. De DCMR registreert deze meldingen. In haar rapportage over het laatste
kwartaal van 2014 geeft de DCMR ook een overzicht van het aantal klachten
over RTHA over een langere reeks van jaren. Daaruit blijkt dat tussen 2012
en 2014 het aantal klachten is toegenomen van 3.496 klachten naar 7.260
klachten. Helaas een spectaculaire stijging van de ondervonden overlast van
RTHA.
De BTV roept de lokale politiek, vooral uit de gemeenten Rotterdam, Schiedam
en Lansingerland, op om aan deze vervelende tendens snel een eind te maken.
En in elk geval niet in te stemmen met de door RTHA voorgenomen groei van

het vliegverkeer, maar te streven naar een gedoseerde krimp van het aantal
vliegbewegingen, op dit door grote woongebieden ingeklemde vliegveld. Vooral het aantal
vluchten tussen 23.00u en 7.00 uur moet
verminderen in verband met
onderbreking van de nachtrust.

Nadere informatie:
www.btv-rotterdam.nl
Klacht indienen bij DCMR:
Tel. 0888 333 555 of
op www.dcmr.nl
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ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G
Wij verzorgen voor u uw:

Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!

- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.
* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)
Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
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ADVIES A13-A16 GEBIEDSCOMMISSIE AAN ROTTERDAM
Op 31 mei 2015 heeft de gebiedscommissie een uitgebreid advies geschreven aan drs. P.
Langenberg, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Rotterdam.
De redactie heeft gemeend om, vanwege het belang dat hiermee is gediend, de brief
integraal te plaatsen, met dien verstande dat de passages over de inpassingen in
Terbregge en Hillegersberg vanwege ruimtegebrek zijn weggelaten.
De complete brief kunt u lezen op onze website www.leven-in-schiebroek.nl
Algemeen
Participatie van de bewoners bij dit advies
Bij dit advies heeft de gebiedscommissie vanzelfsprekend de inbreng betrokken van
de bewoners van ons gebied die hebben deelgenomen aan de gebiedstafels Midden,
Lage Bergse Bos en Terbregseveld. Bovendien zijn de opmerkingen van insprekers bij
de behandeling van dit advies door de gebiedscommissie verwerkt en heeft er nog een
extra bijeenkomst met hen en de gebiedstafeldeelnemers plaatsgevonden. Eerder dit jaar
hebben ook bewonersorganisaties via informatiebijeenkomsten veel aandacht besteed
aan de aanleg en inpassing van de weg, waaruit naar voren kwam dat onze bewoners zeer
bezorgd zijn over de gevolgen van de aanleg. Dat bleek ook uit de zeer vele reacties die de
gebiedscommissie ontving na een oproep op Buurbook.
Dit is ook niet verwonderlijk in een gebied dat aan alle kanten omgeven wordt door
grote infrastructurele voorzieningen. Grote zorgen zijn er over de luchtkwaliteit en de
geluidsoverlast, maar ook de zichtbaarheid van de weg en de inbreuk daarvan op de
landschappelijke kwaliteiten van de omgeving maken dat velen zich fel tegen de aanleg
van de weg uitspreken. Ook omdat men vindt dat nut en noodzaak van de weg onvoldoende
zijn aangetoond. Er is bij de berekeningen uitgegaan van achterhaalde economische
groeiverwachtingen en er is geen rekening gehouden met de toenemende effecten van
internetwerken.
De gebiedstafels zijn onvoldoende gehoord, de inpassing zou zoveel beter kunnen
Het is zeer onbevredigend dat het participatieproces via de gebiedstafels Midden, Lage
Bergse Bos en Terbregseveld voor de deelnemers op een grote teleurstelling is uitgelopen.
Wij vinden het bovendien bijzonder teleurstellend dat voor een project waarin bijna een
miljard euro wordt geïnvesteerd, de discussie met de omgeving over de inpassing beperkt is
gebleven tot maatregelen die slechts enkele procenten van dit bedrag vergen. Ingrijpende
voorstellen met innovatieve, duurzame oplossingen hebben niet de kans gekregen om
met een serieus onderzoek een plaats te verwerven in de afweging van alternatieven en
beoordeeld te worden op hun mogelijke meerwaarde. Voor het Terbregseveld betrof dit
bijvoorbeeld een glazen overkapping van het concept "Duurzame weg". Hierdoor wordt
een kans gemist om voor een gebied dat ook zonder A13/A16 al zwaar wordt belast, met
een innovatieve aanpak een kwaliteitsverbetering te realiseren. De tunnelverlenging in het
Terbregseveld is toch wel het minste dat hier zou moeten gebeuren. Voor de aansluiting
N471 betrof dit het verlagen van deze aansluiting en verlaging van het viaduct over de
Randstadrail en de HSL. Ook voor de aansluiting van de Ankie Verbeek-Ohrlaan ging het
om verlaging en het pleidooi om de aansluiting van het bedrijventerrein Schiebroek aan de
noordzijde van de A13/A16 te laten liggen, werd niet gehoord.
Er is al veel geld en aandacht naar de weg gegaan, maar wat we uiteindelijk krijgen volgens
de plannen van nu, is een weg van gisteren die morgen weer een probleem zal zijn. Wij
denken dat het veel beter kan en dat er veel toekomstgerichter en innovatiever gedacht
zou moeten worden. Er zijn onlangs rapporten uitgekomen die aantonen dat elke mate
van blootstelling aan fijnstof (ver onder de huidige norm) ongezond is en het leven verkort.
En dat verkeersherrie ook helemaal niet goed is voor mensen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat de normen ter zake mettertijd worden aangescherpt. Tunneling, lage aansluiting en/
of overkapping zouden hiervoor oplossingen kunnen zijn. De inpassingen waar wij nu over
kunnen adviseren zijn beperkt tot meer eenvoudige ingrepen. Desondanks lijkt het gelukt
te zijn om met een beperkt budget te voldoen aan de zogenaamde 'Saldo Nul' eisen van
de gemeenteraad met betrekking tot geluid en luchtkwaliteit. Dat is op zich positief, maar
we weten niet hoeveel beter en toekomstvaster de inpassing had kunnen zijn voor wellicht

aanvaardbare meerkosten.
Kanttekeningen bij Saldo Nul maatregelen
Evaluatie van werkelijke geluidsniveau's en luchtkwaliteit met garanties
De maatregelen voor geluid en luchtkwaliteit zijn berekend met modellen en gebaseerd op
prognoses van ontwikkelingen in o.a. verkeersintensiteiten, economie, luchtvervuiling en
geluidsemissies van motorvoertuigen. De werkelijkheid kan daarvan afwijken. Prognoses
geven altijd een bepaalde onzekerheidsmarge en dat kan verkeerd uitpakken zoals bij de
HSL in Lansingerland is gebleken. Wij adviseren om ten eerste te eisen dat de werkelijke
geluidsniveaus na realisatie worden geëvalueerd en ten tweede dat het Rijk garanties afgeeft
voor extra maatregelen voor het geval dat de wettelijke normen en/of Saldo Nul-niveaus in
de gerealiseerde situatie overschreden worden.
Dzoab-fijn een risico voor een duurzame oplossing
Dubbelzoab-fijn wordt gezien als een in de komende jaren beschikbaar komend alternatief,
waarmee 8 tot 10 miljoen op Saldo Nul maatregelen bespaard kan worden (door lagere
geluidsschermen). Dit houdt echter risico's in t.a.v. de houdbaarheid van de geluidsreductie.
Dzoab-fijn dient net als Dzoab elke zes tot acht jaar vernieuwd te worden en dat kan met
tekortschietende onderhoudsbudgetten wel eens langer worden. De werking van Dzoab
neemt af met de jaren en overschrijdt op de helft van de levensduur de geluidsreductie
waarmee is gerekend. M.a.w. na drie tot vier jaar wordt eigenlijk al niet meer aan de norm
voldaan. Per locatie dient daarom zorgvuldig te worden afgewogen welke oplossing op
termijn het best garandeert dat de gewenste geluidsreductie wordt gehaald.
Extra vervuiling grondwater bij Dzoab-fijn
Voor gladheidsbestrijding is bij Dzoab-fijn drie tot vier keer zoveel zout nodig, dat uiteindelijk
via de bermsloten in het grondwater terechtkomt. Wij vragen aandacht voor maatregelen om
dit te voorkomen.
Saldo Nu bij hoogbouw niet gedekt door referentiepunten
De referentiepunten bevinden zich allemaal in laagbouwgebied. Zij kunnen daarmee
geen referentie zijn voor de hooggelegen woningen. Dit zou betekenen dat de hoogbouw
niet is vertegenwoordigd in het Saldo Nul geluidsonderzoek. Gezien de positie van die
woongebouwen t.o.v. de A13/A16 ligt het voor de hand dat hier Saldo Nul niet wordt gehaald
voor de woonlager hoger dan de omringende laagbouw waar de refentiepunten liggen. Dit
dient nader onderzocht te worden.
Gebogen schermen toepassen waar ruimtelijke kwaliteit in het geding is
Gebogen schermen worden gezien als een duur alternatief. Op een aantal plaatsen worden
de schermen zeer fors (tot 9 mtr. toe). Wij dringen er daarom met klem op aan om, daar
waar hoge schermen zeer dominant in de directe woomomgeving binnendringen, de
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving doorslaggevend te laten zijn bij de besluitvorming over
de toepassing van dit alternatief, en dus gebogen schermen toe te passen.
Materiaal en zichtbaarheid van geluidssschermen (inplanten)
Schermen van geluidsdempend materiaal hebben de voorkeur boven glas. De schermen
langs het gehele tracé dienen zoveel mogelijk aan het oog onttrokken te worden met een
groene beplanting. Op sommige locaties kan glas wel de voorkeur hebben, dit dient met
omwonenden per locatie zorgvuldig afgestemd te worden.
Zichtbaarheid van de weg
Het moge duidelijk zijn dat Saldo Nul niet haalbaar is als het gaat om de zichtbaaarheid van
de weg. Toch was dat wel het doel: "we willen de weg niet zien, niet horen en niet ruiken". Nu
is dat geworden: "het streven dat de weg zo goed mogelijk moet worden opgenomen in het
landschap".
					lees verder op pagina 15
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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. 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

CSI SCHIEBROEK
ZOMERSE ZAKEN
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. Houd er rekening mee dat er in de
zomer veel insluipingen in woningen plaatsvinden op moment dat de woning
overdag verlaten wordt om even een boodschapje te doen of de kinderen van
school te halen. Sluit voordat u de woning verlaat altijd alles af.

Geef ze geen kans!
Gaat u met vakantie, sluit dan goed ramen en deuren en zorg ervoor dat het
huis er niet al te onbewoond uitziet. Ga ook eens na of uw huis wel goed en
voldoende beveiligd is. Geef inbrekers geen kans!
Op voorhand wensen wij u allen een prettige zomervakantie en graag tot ziens
in de wijk!

Bewonerslijst vraagt
College B&W in te grijpen
De vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties in de
gebiedscommissie hebben het College van B & W gevraagd in te grijpen
in de besluitvorming in de gebiedscommissie van 12 mei 2015 waar een
nieuwe voorzitter en vice-voorzitter zijn gekozen. Volgens Ton van Eijsden
en Jan Pierweijer is in de verordening op de gebiedscommissies alleen
duidelijk met welke procedure tot benoeming kan worden overgegaan, maar
niet wat de procedure voor ontslag is.
Volgens beiden is het ontslag van Jaco de Hoog (VVD) als voorzitter niet
het gevolg van ongeschiktheid voor de functie, maar van een verstoorde
werkverhouding tussen hem en de toenmalige vice-voorzitter Henk Kamps
(GroenLinks). Het College van B & W heeft de bevoegdheid besluiten
van de gebiedscommissie te schorsen en eventueel te vernietigen. De
bewonerslijst heeft het College gevraagd het besluit te schorsen en nader
onderzoek te doen en criteria te formuleren, waaraan een ontslag door de
gebiedscommissie moet voldoen.
LiS (Leven in Schiebroek) heeft zich achter dit verzoek gesteld net zoals de
andere bewonersorganisaties in het gebied te weten de B.O. 110 Morgen,
B.O. Kleiwegkwartier, Community InHillegersberg, en B.O. Terbregge’s Belang.
lees ook de artikelen op pagina 4
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Leven in Schiebroek

Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
Mw. M. Hoobroeckx, tel. 06-22486463
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
Margot Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. P. van Moûrik,
wereldwinkel@leven-in-schiebroek.nl
LETS Shop
tel. 218 88 44
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32

LIDORGANISATIES:

Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl
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

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

DONATIES
Op IBAN NL 04 INGB 0000590484 kunt
u uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester
Samenwerkende Bewonersorganisaties
Schiebroek.

REDACTIE
Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller
en Margot Leeninga
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Diana de Veld
Foto’s: redactie

KOPIJ
Het volgende magazine komt uit op 27
augustus 2015. U kunt uw kopij vóór 27 juli
2015 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80,
3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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Dat leidt er helaas toe dat maatregelen die daaraan kunnen bijdragen uit het zicht
verdwijnen omdat de middelen daarvoor ontbreken of volgens RWS (Rijkswaterstaat, red.)
beter kunnen worden ingezet voor het halen van Saldo Nul ten aanzien van geluid en
luchtkwaliteit. De gebiedscommissie adviseert met klem om voor een goede inpassing van
de weg in het landschap extra middelen ter beschikking te stellen.
Robuuste beplanting
Wij vragen om bij het groen inplanten van de weg daarvoor bomen en andere beplanting
toe te passen, die zodanig zijn voorgekweekt dat de weg daadwerkelijk aan het zicht wordt
onttrokken. Wij gaan er zonder meer vanuit dat langs de weg beplanting wordt gebruikt die
fijnstof kan afvangen.
Wensen (Stads/Metropool)Regio buiten Saldo Nul en los van inpassing A13/A16
De oplossingenkaart bevat ook wensen van de Regio die niets met Saldo Nul te maken
hebben en ook zelfs niets met de aanleg van de A13/A16. Zij zien deze projecten wel graag
integraal met de aanleg van de A13/A16 gerealiseerd worden, zoals een fietsverbinding en
een ecologische verbiding tussen het Lage Bergse Bos en het Kralingse Bos. Zonder een
oordeel over deze projecten uit te spreken zijn wij van mening dat deze voorzieningen geen
bijdrage laveren aan de inpassing van de A13/A16 en daarom ook niet bekostigd mogen
worden uit het door de Stadsregio voor de inpassing van de A13/A16 beschikbaar gestelde
aanvullende budget. Dit dient uitsluitend voor de juiste en meest optimale inpassing van de
A13/A16 aangewend te worden.
Deelgebied Midden
Ecologische recreatieviaduct handhaven op een breedte van zestig meter
Gaandeweg is het viaduct over de A13/A16 ter hoogte van het Schiebroekse Park teruggebracht van een robuuste ecologische verbinding van zestig meter breed – die ook nog eens
bijdraagt aan geluidsreductie – tot een fiets- en voetgangsbrug van slechts acht meter breed.
Onbegrijpelijk dat deze verbinding die zoveel kan bijdragen aan de acceptatie van de weg en
echt de barrière die de weg gaat vormen enigszins kan slechten, is wegbezuinigd.
De gebiedscommissie adviseert met grote nadruk om dit recreatieviaduct volgens het
oorspronkelijke plan aan te leggen met een breedte van zestig meter en van de Minister te
eisen dat de middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.
Schiebroekse Park
De aanleg van de weg parallel aan de Doenkade zal hoe dan ook een inbreuk betekenen
op het Schiebroekse Park. Compensatie in de vorm van het hiervoor genoemde ecologisch
recreatieviaduct zal dat effect maar zeer ten dele wegnemen, zeker als ook nog de
ontsluitingsweg voor het industrieterrein door het Park zou lopen. Markante punten, zoals
het kunstwerk De Vensterbank van Schiebroek en het Gedenkbos dienen behouden te blijven.
Ontsluiting bedrijventerrein Schiebroek aan noorzijde van A13/A16
De argumenten om de toegangsweg aan de zuidkant van de A13/A16 aan te leggen
in plaats van aan de noordkant zijn geenszins overtuigend. Het moet mogelijk zijn om
verkeerstechnische oplossingen te vinden voor het probleem dat zich hier voordoet.
Ook de variant waarbij de ontsluitingsweg aan de noordzijde wordt doorgetrokken
langs de Schiebroekseweg naar de Boterdorpseweg moet daarbij betrokken worden. De
gebiedscommissie vindt het noodzakelijk dat hiervoor bij externe partijen te rade wordt
gegaan. Te meer daar de schadelijke gevolgen van een aanleg aan de zuidkant groot
zijn voor zowel sportbeoefenaars (kinderen en volwassenen), de volkstuinvereniging (die
nu wederom zou moeten wijken of zelfs in zijn voortbestaan word bedreigd), voor de
bewoners van 110 Morgen en van Schiebroek en voor het Schiebroekse Park, dat voor
een deel verloren zou gaan. Tel daar nog eens bij op dat geen actuele cijfers bekend zijn
van het aantal voertuigen naar en van het industrieterrein. Bovendien is de aanleg van
een toegangsweg aan de noordzijde vele malen goedkoper dan een toegangsweg aan de
zuidzijde. Daarenboven zal de A13/A16 - indien gekozen wordt voor een noordelijke variant
van de ontsluitingsweg - meer naar het zuiden aangelegd kunnen worden, waardoor de
hoogte boven de Randstadrail en HSL lager kan zijn. Het zal duidelijk zijn dat de aanleg
van de toegangsweg tot het bedrijventerrein ten zuiden van de A13/A16 voor het gebied

Hillegersberg-Schiebroek onaanvaardbaar is. De gebiedscommissie adviseert tevens om de
Wildersekade aan de noordzijde van het traject te ontsluiten, net als het industrieterrein.
Kruising met de N471 moet verdiept in en tunnelbak onder de rijksweg door
Voornamelijk om financiële redenen ontraadt RWS de variant die ontwikkeld is door de
bewonersgroep Rodenrijs-West voor de kruising van de weg met de N471. De voordelen
(lagere ligging van de A13/A16 en daardoor minder geluidsbeslasting en geen verstoring
van het uitzicht) worden terzijde geschoven met niet overtuigende argumenten en na een
onderzoek door Arcadis, waarin elke samenwerking met de bedenkers van het alternatief
werd afgehouden. Deze variant verdient wat ons betreft de voorkeur boven de basisvariant
van RWS. We dringen derhalve aan op een nieuw, gedegen en open onderzoek. Voor de
meerkosten ervan dient extra budget beschikbaar te worden gesteld door de Minister.
Voorkomen van overlast en problemen tijdens de aanleg
De gebiedscommissie wil met grote nadruk aandacht vragen voor maatregelen die de
overlast tijdens de ca. vijf jaar durende aanleg van de weg moeten voorkomen. Zo moet
het probleem van de ontsluiting van het bedrijventerrein voorkomen worden. Dat zou er toe
kunnen leiden dat het autoverkeer van en naar het bijdrijventerrein door de Adrianalaan
moet.
Budget
Een aantal van de gemaakte opmerkingen kan leiden tot hogere kosten voor de inpassing.
Wij zijn van mening dat de inpassingsmaatregelen niet op voorhand beperkt mogen
worden door een tevoren beschikbaar gesteld budget. Eerst moet vastgesteld worden welke
maatregelen nodig zijn voor een goede inpassing en daarna dient het daarvoor benodigde
budget geregeld te worden. Wat nodig is kan niet beperkt worden tot wettelijke verplichtingen
en bovenwettelijk kan niet gekwalificeerd worden als extra luxe.
Er bestaan namelijk slechts wetten voor enkele milieueffecten (lucht en geluid) en
natuureffecten (flora en fauna). Er bestaan geen wetten voor omgevingskwaliteit, maar geen
wet betekent niet dat de omgeving geen waarde heeft.
Het Rijk kan zich daarom niet onttrekken aan het leveren van financiering voor herstel van
de omgevingskwaliteit die door de aanleg en het gebruik van de weg wordt aangetast.
SAMENVATTING VAN HET ADVIES OP HOOFDPUNTEN
De belangrijkste onderdelen van dit advies van de gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek zijn:
1. de weg moet op alle onderdelen voldoen aan de 'Saldo Nul' eisen
2. het ecologisch recreatieviaduct moet ten minste zestig meter breed worden
3. de ontsluiting van het industrieterrein Schiebroek dient aan de noordzijde van de A13/
A16 plaats te vinden en in geen geval aan de zuidzijde
4. de kruising met de N471 moet verdiept in een tunnel onder de weg door worden
aangelegd
5. verdiepte tunnelaanleg in het Lage Bergse Bos dient een harde voorwaarde te zijn
6. de tunnel bij het Terbregseveld dient verlengd te worden tot voorbij de tweede kwelsloot.
Tenslotte
Bij het beoordelen van het project A13/A15 mogen niet de realisatie van het project en de
financiële kaders leidend zijn, maar de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van
de huidige en toekomstige bewoners van het gebied waarop de weg een inbreuk maakt:
Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge, Ommoord, Overschie en Lansingerland.
U kunt dat realiseren door de hiervoor genoemde adviezen, kanttekeningen en
aandachtspunten over te nemen in de verdere uitwerking van de inpassingsmaatregelen.
Het projectbudget moet verhoogd worden als de benodigde inpassingsmaatregelen daarom
vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen rondom de aanleg van de
verbindingsweg A13/A16? Stuur dan een
e-mail naar: info@leven-in-schiebroek.nl.
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HEMA			 DELI MARKT

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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