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B innenkort worden ze in gebruik genomen : de S kaeve H use aan de
S oesterbergstraat . O p 28 juni verricht wethouder E erdmans de
opening , om 16.00 uur kunt u er een kijkje nemen . U kunt zich voor
gelegenheid aanmelden bij skaevehuse @ rotterdam . nl .
Surf naar: www.leven-in-schiebroek.nl

deze

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

Steun uw wijkblad door een bedrag naar draagkracht
over te maken op NL 97 RABO 0314 110402
t.n.v. penningmeester sbo Leven in Schiebroek.
Dank u wel.

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam. Tel 06-51882243, www.petra-salon.anko.nl

Henriëtte is vol van...
BUYS; WILLEM ANKER
Een magistraal epos over
de rebel en geweldenaar
Coenraad de Buys,
eind achttiende eeuw in
Zuid-Afrika.
Getuige een brief uit die tijd,
schuilt achter deze ruige
rebelse anarchist ook de
mens Coenraad de Buys.
Willem Anker verwerkt dit
heel subtiel in zijn boek.
Wij volgen hem op zijn
zwerftochten door het
Afrikaanse landschap, de
(vaak gewelddadige) confrontaties met de Hottentotten,
Bosjesmannen en Kaffers in de Kaapkolonie.
Een heerlijk vakantieboek en let op mijn woorden:
dit gaat ook een geweldige film worden!

Kom nu langs in onze winkel en
vraag naar de voorwaarden!

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

www.broedersbrillencontactlenzen.nl
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Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56
Vo o r o n l i n e b e s t e l l e n : w w w. c o e l e r s . n l
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HET IS AL ZOMER...
Marijke van Seventer
redactie@leven-in-schiebroek.nl
De zomer is begonnen. Dat merk je misschien niet altijd aan het weer, maar
wie in de omgeving van Plaswijckpark woont weet het maar al te goed: auto’s
zwervend door de straten op zoek naar een plekje en bussen die geparkeerd
staan waar ze dat niet mogen. Een al te vertrouwd beeld. Al zo’n twee jaar
lang worden er bijeenkomsten over georganiseerd tussen gemeente, bewoners
en Plaswijckpark zelf. Is er sindsdien nog niets tot stand gekomen? Dat vraagt
menigeen zich af. Tot stand gekomen misschien nog niet, zo luidt dan het
antwoord, maar gebeurd is er een heleboel.

Verkeersstroom
Het begon allemaal in 2015 met een informatieavond in het kantoor aan
de Argonautenweg. Dat werd een verwarrende avond omdat de gemeente
tegelijkertijd in hetzelfde gebouw een informatieavond hield over het plan om
Skaeve Huse te gaan bouwen. Daarom werd je bij de entree gevraagd voor
welke bijeenkomst je kwam en werd je gewezen in welke zaal je moest zijn.
Dankzij die verkeersregeling liep die avond voor één keer de verkeersstroom
voor Plaswijckpark dus goed. Het meer dan overvolle zaaltje voor de Skaeve
Huse bood met zijn “zoekverkeer”en illegaal parkeren op de gang meer de
aanblik die we in Schiebroek van Plaswijck gewend zijn. Maar inmiddels zijn die
Skaeve Huse zo goed als af en worden ze nog deze zomer in gebruik genomen.
Maar een oplossing voor het parkeerprobleem Plaswijckpark…?

Honderden parkeerplaatsen extra
Die eerste bijeenkomst dacht de gemeente nog van het probleem af te zijn als
er 35 parkeerplaatsen op de Meidoornweide bij zouden komen. Inmiddels, twee
jaar later, weet de gemeente dat er wel twee- à driehonderd parkeerplaatsen
extra nodig zijn en buigt men zich over de vraag waar die aangelegd kunnen
worden. Om de ideeën hierover te peilen en de diverse betrokkenen hierover
te laten meepraten is er een klankbordgroep opgericht en sinds halverwege
2016 ook een beheersgroep. De beheersgroep kijkt samen met de gemeente

Een dringende oproep

Wilt u ons blad in een deel van Schiebroek rondbrengen? Bel dan
alstublieft 422 77 28 of stuur een e-mail naar: info@leven-in-schiebroek.nl
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welke (tijdelijke) verkeersmaatregelen op dit moment genomen kunnen worden
om de verkeersoverlast te beheersen en de situatie veilig te houden. Zo wordt
er gekeken naar mogelijkheden om te voorkomen dat bepaalde straten zo
dichtslibben met geparkeerde auto’s dat ambulances en brandweer er niet meer
door kunnen. De beheersgroep heeft als ervaringsdeskundige een behoorlijke
stem als het op beslissen aankomt.
En de klankbordgroep? De naam zegt het al: een klank is nog geen stem.
Bedoeling van zo’n groep is dan ook niet dat de beslissingen aandraagt, maar
een mening. Een mening over wat de gemeente aan voorstellen doet.

Inspreken
Om daadwerkelijk een stem te laten horen moet je inspreken bij de gemeente.
En dat heeft dan ook een aantal betrokkenen gedaan: de BoPP (Bewoners
tegen Parkeeroverlast Plaswijckpark), de actiegroep Geen P in het P (tegen
uitbreiding parkeerplaatsen Meidoornweide) en LiS als bewonersorganisatie
Schiebroek. Plaswijckpark zelf sprak trouwens ook in, want ook daar voelde men
zich met zijn plannen niet gehoord door de gemeente.
Dat inspreken ging over de verschillende ideeën die zijn aangedragen voor
een parkeerplaats. Alle vier de insprekers drongen bij de wethouder aan op
snelheid om een beslissing te nemen waar die nieuwe parkeerplaats moest
komen. Er waren drie mogelijkheden aangedragen: Meidoornweide, Berg- en
Broekpark en het tennispark Plaswijck. Alle vier de insprekers hadden daarbij
een sterke voorkeur voor het plan om in het tennispark een vijftal banen te
overdekken, hierop nieuwe banen aan te leggen en onder het dek te parkeren.
Dit plan heette eerder bij de wethouder onbespreekbaar te zijn. Maar op die
inspraakavond verklaarde de wethouder het plan als serieuze optie mee te
nemen (de hele gemeentelijke commissie had zich namelijk solidair verklaard
met de insprekers) en beloofde hij nog vóór de zomer met zijn beslissing te
komen.
Het is nu zomer. En de klankbordgroep (die sinds november niet meer
bijeengeroepen was), kwam op 8 juni met hoge verwachtingen naar de
Argonautenweg. Er was een heel pakket vooruitgestuurd met een overzicht van
mogelijke parkeerplekken en hun voors en tegens. Welke keus zou de wethouder
gemaakt hebben?

lees verder op pagina 5
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HELP MEE OM DE LUCHTKWALITEIT TE VERBETEREN
Oproep aan bewoners om meetapparatuur onder hun hoede te nemen

Bewonersorganisaties Leven in Schiebroek, 110 Morgen en InHillegersberg zijn
gestart met een pilotproject Luchtmeetnet HIS en ú kunt daar een rol bij spelen.
Binnenkort hebben wij de mogelijkheid om in Hillegersberg-Schiebroek fijnstof
in de lucht betrouwbaar te meten en de luchtkwaliteitssituatie in onze directe
omgeving te zien.

fijnmazig netwerk met meetpunten verspreid door het gebied.
Buitenlucht verschilt namelijk sterk van straat tot straat. Het huidige
luchtmeetnet van DCMR/RIVM voorziet hier niet in. Op dit moment zijn er geen
meetpunten. De kwaliteit van de lucht wordt nu dus bepaald aan de hand
globale inschattingen en rekenmodellen.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Bekend is dat fijnstof en dan met name PM 2.5 een redelijk goede indicator
is van de mate waarin de buitenlucht verontreinigd is door o.a.wegverkeer,
vliegverkeer en industrie (zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof). De
meting van PM 2.5 is de afgelopen jaren steeds betrouwbaarder en goedkoper
geworden waardoor de mogelijkheid is ontstaan om als bewoners ook goede en
betrouwbare fijnstofsensoren in te zetten.
Bewoners die een meetaparaat onder hun hoede willen nemen of meer
informatie willen, kunnen zich melden bij: info@leven-in-schiebroek.nl

We zijn bezig met een pilotproject voor het opbouwen van een
basisinfrastructuur voor het meten van de luchtkwaliteit in HillegersbergSchiebroek (HiS). Hiervoor is door de gezamenlijke bewonersorganisaties een
aanvraag ingediend en inmiddels door de gebiedscommissie toegewezen. Het
voorstel is om in eerste instantie te werken met een aantal sensoren die fijn
stof PM 2,5 analyseren. Deze sensoren worden op representatieve plekken in
de wijk geplaatst. We zijn op zoek naar bewoners die mee willen doen. Voorlopig
wordt uitgegaan van een pilotproject met een looptijd van een jaar.
Doel is om een internet-based infrastructuur voor het volcontinu monitoren
van de buitenluchtkwaliteit met buitenluchtsensoren op te bouwen. Met deze
oplossing kunnen bewoners op elk gewenst moment zelf via een website de
actuele luchtkwaliteit in hun nabije omgeving waarnemen.
Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in dit gebied is het noodzakelijk
om de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. Daarom willen
we de buitenluchtkwaliteit gaan meten door het stapsgewijs opbouwen van een
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U SCHRIJFT ONS

Maar helaas...
Die wethouder was twee weken eerder nog geconfronteerd met het feit dat
de verkeersmaatregelen die nog voor de aanvang van het seizoen uitgevoerd
zouden worden, nog maar half klaar waren. Daar was hij héél boos over
geworden en hij had gezegd dat het nu zo snel mogelijk moest gebeuren,
het ging immers om de veiligheid! De noodzaak van snel handelen was dus
bekend. Maar helaas. De klankbordgroep kreeg niet te horen dat de wethouder
zijn keus had gemaakt. Ook de gemeentelijke commissie gaat dat niet horen.
Die krijgt vermoedelijk twee weken na de klankbordbijeenkomst, een brief
van de wethouder dat hij zijn keus pas maakt als er inmiddels ook een
mobiliteitsplan is opgesteld (een visie over toekomstplannen Plaswijckpark,
bijbehorende verkeersbewegingen, ov-opties, mogelijkheid pendeldiensten op
hoogtijdagen etc, etc). En als inmiddels ook de rechtszaak tussen Plaswijckpark
en tennispark beslist is. En als… Dat zou allemaal pas in september bekend
zijn. Als het dan al bekend is.
Het zal dus allemaal nog wel een hele tijd duren. Gelukkig, denk je dan, dat
die beheersmaatregelen wel doorgaan. Geeft toch een veiliger gevoel. Maar
hoe veilig wordt het? De gemeente zei tegen de klankbordgroep nog geen
verkeersplan te hebben opgesteld voor de periode juli-oktober, de tijd waarin de
Straatweg zal worden afgesloten en het verkeer van en naar de stad dan over de
Ringdijk zal gaan. Toen dat gezegd werd stegen er benauwde klanken op uit de
vergadering. Het is per slot al zomer en al bijna juli….

Parkeerproblemen Plaswijckpark: het
probleem over de schutting?
Het parkeren door bezoekers van het Plaswijckpark is een
probleem voor de omwonenden. Dat is het al jaren, maar het
wordt steeds erger. Op zonnige dagen en in de weekenden
staan alle straten in de omgeving vol. De bewoners kunnen
hun eigen auto niet meer kwijt en zitten in de stank van
rondrijdende auto’s die op zoek zijn naar een vrije parkeerplek.
Het parkeerprobleem kwam op de agenda van o.a. de
commissie HEMD. Op de vergadering van die commissie op
25 januari 2017 gingen de bewoners van Schiebroek vol op
het orgel om een nieuwe parkeerlocatie vooral niet in hun wijk
te zoeken, maar aan ‘de overkant’. In hun ogen is het terrein
van tennisclub Plaswijck de ideale locatie. Een parkeerplaats
voor driehonderd auto’s met daarbovenop een dak met de
tennisbanen. Het was allemaal ‘zo simpel’ zoals een van de
insprekers het uitdrukte. Helaas waren de omwonenden en
vertegenwoordigers van het tennispark niet aanwezig bij die
vergadering. En wie dat alles moest gaan betalen, werd ook
maar in het midden gelaten. Je zou denken de veroorzaker:
het Plaswijckpark. Maar niets is minder waarschijnlijk dan
dat. Bestuurder Steenvoorden van het Plaswijckpark in de
Telegraaf van 21 april 2017: “Wij worden als veroorzaker van
het probleem gezien, dus moeten we betalen. Maar dat geld
heb ik niet. We kunnen enkele tonnen ervan op ons nemen. De
gemeente moet de rest doen.” Een dergelijke uitspraak stemt
op zijn minst tot nadenken. Want dit is de wereld op zijn kop:
de gemeente krijgt van de veroorzaker van het probleem de
rekening van meer dan een miljoen euro gepresenteerd.
Een betere oplossing is het bereikbaar maken van het
Plaswijckpark door middel van milieuvriendelijke vormen van
vervoer, bijvoorbeeld door het instellen van een elektrische
shuttledienst vanaf een verder weg gelegen parkeerlocatie,
(bijvoorbeeld bij het Meijersplein) en in samenspraak met
de gemeente het verbeteren van het openbaar vervoer.
Deze oplossing moet hand in hand gaan met een autoontmoedigingsbeleid: betaald parkeren op het bestaande
parkeerterrein op de Meidoornweide en het invoeren van
betaald- en/of vergunning-parkeren in de omgeving van het
Plaswijckpark. Het tennispark kan op de unieke plek blijven
waar het nu zit. De bewoners in de directe omgeving van het
Plaswijckpark ondervinden geen parkeeroverlast meer, maar
betalen indirect voor de oplossing van het parkeerprobleem.
Dat zal op weerstand stuiten (de gemeente dat zou financieel
kunnen compenseren). Met deze oplossing draait de gemeente
in ieder geval niet op voor kosten van het parkeerprobleem
dat het Plaswijckpark en de bewonersorganisatie LIS over de
schutting gooien. Zo simpel kan het niet zijn.
Henk Klaassen

bezorgers gevraagd!
De redactie van dit blad is op zoek naar nieuwe bezorgers.
Wilt u ons blad in een deel van Schiebroek rondbrengen?
Het blad komt zes keer per jaar uit en het is bovendien goed
voor uw conditie,
Bel ons! 422 77 28 of stuur een e-mail naar: info@leven-inschiebroek.nl
www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017
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Al 40 jaar bij u in de buurt voor: Aankoop - Verkoop - Taxaties

Vrijblijvend advies? Bel of mail ons voor meer informatie
Telefoon 010-418 05 15
www.spindlermakelaars.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)
6

www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017

25 jaar

KUNSTFESTIVAL
Kunst in de etalage

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Het lijkt nog maar zo kort geleden dat we de eerste editie van het Kunstfestival
organiseerden. Dat is natuurlijk altijd zo als je met leuke dingen bezig bent.
Dit jaar vieren we de 25e verjaardag. En met een verjaardag als deze pak je
uit met bijzondere activiteiten. De vrijwilligers van het Kunstfestival hebben
zich in oktober uitgebreid gebogen over de mogelijkheden en zijn tot wel heel
bijzondere resultaten gekomen.
Wat gaan we doen? Schrijft u maar alvast in de agenda: alle weekenden in
september is er een activiteit.

Kunst in de singel

Op 2 september openen we de serie evenementen met een bijzonder project. In
Schiebroek zijn singels en vijvers, die best af en toe eens wat opgefleurd mogen
worden. Hoe doen we dat? Wij zorgen voor het plaatmateriaal en u? U gaat met
restmateriaal aan de slag en maakt daar een object van dat vervolgens op de
plaat bevestigd wordt. Daarna wordt het gepresenteerd in de Kastanjesingel.
Daar beginnen we in ieder geval mee. Als er veel deelnemers komen, wordt ook
de vijver van de Donkersingel opgevrolijkt.
Het thema is 'Feest!' en daar kunt u natuurlijk alle kanten mee op. Zie het
maar als een cadeautje dat u aan het jarige Kunstfestival geeft. De bedoeling
is dat er zoveel mogelijk mensen en kinderen meedoen. U kunt ook met een
groep deelnemen. Op 8 juni ontving KiS de tweede prijs van de Cultuurprijs
Hillegersberg-Schiebroek. Daar zijn we apetrots op.
Schroom niet om nadere informatie te vragen. Ons e-mailadres is: kis@
kunstfestival.nl

Van 5 t/m 30 september is er Kunst in de Etalage. Het centrale thema is ook
hier 'Feest!'. Meld u aan als u uw mooiste kunstwerk wilt laten zien als cadeau
aan het Kunstfestival. Winkeliers van de Peppelweg e.o. stellen hun etalage
beschikbaar voor uw werk. Aanmelden: kunstinetalage@kunstfestival.nl.

Dag van het Kunstfestival

Op 9 september gaan we het Rododendronplein feestelijk uitdossen. Hier vindt
u de workshops voor de kinderen, het kinderkookcafé, vele straatartiesten en
natuurlijk de kunstmarkt. Laaf u aan de vrolijkheid, de kleuren en laten we
er met elkaar een prachtig feest van maken. Nadere informatie vindt u in het
volgend magazine en natuurlijk op onze website. Helpende handen zijn bij deze
jubileumeditie natuurlijk heel erg welkom! Meer informatie: info@kunstfestival.nl

Atelierroute

Op 16 en 17 september vindt de achtste editie van de Atelierroute plaats. Een
weekend lang bij kunstenaars 'in de keuken' kijken en kennismaken met de
kunstenaar en zijn/haar werk.
Kunstenaars die een atelier hebben in Schiebroek of Hillegersberg kunnen zich
aanmelden: atelierroute@kunstfestival.nl

Kunst in het park

Op 23 september presenteren de cursisten van houtkunstenaar Thijs Coers zich
op de groene oase in het Lindesingelpark bij het voormalig Wilgenplasstation.
Sociëteit Konneksjun werkt in deze nauw samen met het Kunstfestival. De
objecten worden tentoongesteld en er is een feestelijk programma. Als u
zich wilt opgeven voor een workshop bij Thijs, stuur dan een e-mail naar:
kunstinpark@kunstfestival.nl.

Feestelijk slotakkoord

Op 30 september sluiten we de reeks evenementen af met een prachtig concert
van het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest in de Goede Herderkerk. De kerk
organiseert in aanloop naar dit concert een muzikale middag. Na afloop van het
ocncert, zo rond 21.30 uur, zal er in de vijver een prachtige waterorgel-, licht-envuurshow plaatsvinden.
U ziet: september belooft een prachtige maand te worden. We vinden het leuk
om Schiebroek in de spotlight te zetten, we vinden het geweldig als we alle blije
gezichten zien. Een betere beloning voor de inspanning kun je niet krijgen. En
wilt u ook zo blij worden? Kom er dan bij, er is genoeg plaats voor mensen die
Schiebroek een warm hart toedragen en zin hebben om met een enthousiaste
groep mensen aan de slag te gaan. U kunt zelf aangeven wat wel en niet kan.
Stuur een e-mail naar info@kunstfestival.nl voor meer informatie.

Tenslotte
Je kunt dan wel een feestje organiseren, maar daar komt toch heel veel bij
kijken. Een van die zaken is dat er voldoende financiën binnen moeten komen
om alle projecten mogelijk te maken. Dankzij onze gebiedscommissie, de
gemeente en fondsen en bedrijven kan dat. Hen zijn we dankbaar voor het
vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Zij zien het belang in van de activiteiten
voor de Schiebroekse gemeenschap en waarderen dit met een financiële
bijdrage. Een bijdrage die onontbeerlijk is. Zo versterken wij elkaar, ten gunste
van Schiebroek en zijn bewoners.

Meer weten? Kijk dan op www.kunstfestival.nl
www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017
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HORENDOL

Een konijn met punten...

Redactie
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Horendol moeten ze ervan geworden zijn, de ambtenaren van het
gemeentehuis, de griffiers van de commissies... Horendol van het aantal
insprekers dat zich meldde om commentaar te komen leveren op de plannen
van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Voor Rotterdam was dat de
commissie economie, haven, mobiliteit en duurzaamheid (EHMD) en voor
Provinciale Staten kwam er een hoorcommissie speciaal voor naar het hol
van de leeuw, het terrein van het vliegveld zelf. Dat leverde direct uitzicht
en gehoor op het probleem op, wat je noemt een interactieve zitting. En dat
allemaal omdat er een nieuw luchtvaartbesluit voor de luchthaven moet
komen, een besluit waarin o.a. wordt vastgelegd hoeveel geluid RTHA per jaar
mag produceren, de zogenaamde geluidscontour.

Meer, meer, meer
Die geluidscontour zou RTHA graag uitbreiden. RTHA wil namelijk groeien, wil
meer en vaker vluchten uitvoeren en legde dit verzoek bij de minister neer. Want
niet de gemeente Rotterdam heeft hierover te beslissen, luchthavens zijn een
zaak van nationaal belang en de beslissing ligt daarom bij de minister. Maar die
wil niet beslissen zonder dat duidelijk is dat er ook draagvlak is voor de wens
van RTHA bij de betrokken regio. En om dat draagvlak aan te tonen moest de
regio (Rotterdam, Schiedam, Lansingerland) wel weten wat de inwoners ervan
vinden. Dat klinkt logisch zou je zeggen.

Het zwijgen van Rotterdam
Maar terwijl Schiedam en Lansingerland nog voor Nieuwjaar 2017 begonnen
met info- en inspreekavonden deed Rotterdam er maandenlang het zwijgen
toe. Wel werkte de stad samen met de andere twee gemeenten mee aan de
benoeming van een zogenaamde verkenner die de meningen van betrokkenen
moest peilen, maar zelf organiseerde Rotterdam niets.

Gebiedscommissie in actie
Om die reden besloot de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, samen
met de bewonersorganisaties in ons gebied, in december en begin januari
een aantal wijkavonden te organiseren en een enquête onder de bewoners te
houden. Uitkomst van de enquête en de wijkavonden: bewoners konden leven
met RTHA zoals het is en hebben alle begrip voor het verkeer van politie en
traumahelikopters (het maatschappelijk verkeer), al slorpt dat maar liefst een
kwart van de geluidsruimte op.
Maar draagvlak voor uitbreiding van met name de vakantievluchten is er niet.
De geluids- en milieubelasting en de gezondheidsrisico’s voor de bevolking
worden te groot geacht. Dat schreef de gebiedscommissie vervolgens in februari
als advies naar de gemeenteraad. Een advies waar de gemeente zelf dus
kennelijk niet op zat te wachten…
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De verkenner, Joost Schrijnen, had inmiddels ook een aantal
Informatiebijeenkomsten achter de rug. Bijeenkomsten waarbij hij keer op keer
geconfronteerd werd met verontruste burgers die vroegen om onderzoek naar
fijnstof en luchtkwaliteit en de invloed van geluidshinder op de volksgezondheid.
En ook hem werd duidelijk dat voor uitbreiding geen draagvlak zou zijn. Dat
schreef hij dan ook in april in zijn rapport, samen met een aantal maatregelen
die men voor de toekomst zou moeten nemen, zoals meer handhavings(-meet)punten aanleggen, een betere feedback op klachten en aanstelling van
een bemiddelaar tussen vliegveld en omwonenden. Iedereen het eens dus.
Maar toen….
Toen toverde de verkenner een konijn uit de hoge hoed. Want nadat de
verkenner had vastgesteld dat er geen draagvlak was voor uitbreiding van de
geluidscontour deed hij een oplossing aan de hand hoe je toch het aantal
vluchten kon uitbreiden zonder dat die geluidscontour veranderde. De oplossing
klonk simpel: uitplaatsen van het maatschappelijk verkeer, de traumadienst
en de politiehelikopters naar een andere locatie dirigeren - de verkenner
weet ook niet welke – en de 25% ruimte binnen de geluidscontour die door
de helikopters in beslag genomen was en nu dus vrij kwam, op te vullen met
vliegtuigen. Dat zou wel zo’n 8000 vluchten per jaar extra kunnen opleveren!
Hoe dit kan? De geluidscontour is niet zomaar een feitelijke geluidsmeting,
maar werkt met een puntenstelsel. Helikopters maken inderdaad veel lawaai,
maar als ze buiten de reguliere uren vliegen wordt die factor lawaai verzwaard
tot wel tien punten meer bij een nachtvlucht. Voor die punten kunnen heel wat
vliegtuigen vliegen!

Protest bij gemeente
Dit rapport heeft al heel wat stof doen opwaaien. In een speciale hoorzitting in
april bij provinciale staten lieten o.a de Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
en bewonersorganisatie LiS al van zich horen. En toen dan eindelijk in mei
ook de gemeente Rotterdam een hoorzitting over het rapport en de plannen
van RTHA organiseerde moest de commissie er gelijk twee volle avonden voor
uittrekken, één om de bewoners en organisaties te laten inspreken en één om
onderling over de zaak te vergaderen en een advies aan de gemeenteraad op
te stellen.
De inspreekavond was op 16 mei. Daarvoor meldden zich maar liefst veertien
insprekers! En die hoefden niet voor lege banken te spreken. Voordat de
zitting begon had zich al een grote menigte verzameld voor het gemeentehuis,
gewapend met protestborden. Helaas waren dat in de ogen van de bode ook
echte wapens: iedereen moest, voor hij naar binnen ging, zijn protestbord
inleveren. Maar één kartonnen vliegtuigje was aan zijn aandacht ontsnapt: dat
zweefde de hele avond boven de hoofden met RTHA Nee! erop. Gelukkig zonder
geluidshinder.

Groningen en de traumadienst
Gesproken werd o.a. door de gebiedsvoorzitter Hillegersberg-Schiebroek, de
bewonersorganisaties LiS en InHilligersberg. LiS zorgde met name voor een
eye-opener door de commissie te wijzen op de overeenkomst met Groningen.
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“De uitbreiding zal commercieel en economisch wel heel zinvol zijn", zo sprak
Marijke van Seventer, voorzitter van LiS. "Dat is de gaswinning in Groningen
ook. En u weet hoe het de Groningers vergaan is.” Waarna zij de commissie
opriep om van Schiebroek en Rotterdam geen Groningen te maken. Het maakte
indruk op de commissie. Maar de meeste indruk maakte het betoog van de
directeur van de traumadienst. Helder en duidelijk zette hij uiteen hoe zijn
dienst goed kon functioneren dankzij alle voorzieningen van het vliegveld, zoals
de tankvoorziening direct ernaast, zodat er geen oponthoud is voor het tanken
als de dienst in actie moet komen. Even helder schetste hij hoe moeilijk het zou
zijn om een locatie te vinden vanwaar zij even snel kunnen werken. Maakte dat
al indruk, het volgende ogenblik schoot de commissie echt recht overeind van
verbazing: de commissie zat letterlijk met de oren te klapperen toen zij hoorde
dat niemand, zelfs de verkenner niet die toch met het idee gekomen was, de
moeite had genomen om bij de traumadienst te informeren hoe die tegenover
het plan stond! “We hebben het van de buitenwacht moeten horen”, zei de
directeur, “toen het rapport al gemaakt was...”

effecten voor huidige en toekomstige generaties in diezelfde regio, over CO2,
over klimaat over.. de commissie werd er horendol van. Maar één ding maakte
veel goed: menige inspreker, de bewonersorganisaties, milieugroeperingen,
het traumateam, allemaal begonnen ze hun verhaal met een bedankje dat
de commissie hen de kans gaf om in te spreken. Daar kunnen de gemeente
Rotterdam, de BRR en de verkenner nog wat van leren!
Eind juni moet het advies naar de minister. Nu maar hopen dat het de
Provinciale Staten niet te hard is gaan duizelen bij al die meningen en dat er
een gedegen, door betrokkenen gedragen advies uit komt.

Reageren op dit artikel?
Stuur een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl

Hoorzitting Provincie
Op 24 mei, de dag die de gemeentelijke commissie voor zijn tweede
vergadering op de agenda had gezet, was er ook weer een hoorzitting. Deze
keer van Provinciale Staten. Nu werden de insprekers gehoord naar aanleiding
van de conceptbrief van de regio. De drie bovengenoemde gemeenten,
Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, vormen samen de regio en hebben
een gezamenlijk bestuurlijk overleg, bestuurlijke regioraad (BRR) geheten.
Die BRR stelt een conceptbrief op voor de provincie en die brengt in juni
officieel het advies uit aan de minister, nadat ze het concept aan alle kanten
hebben onderzocht. En de Provincie wilde wel graag meteen weten wat de
omwonenden van die brief vonden. Deze keer waren er zo’n zestien insprekers
waaronder andermaal de bewonersorganisaties LiS en InHilligersberg en de
gebiedscommissie.

Niet meer van deze tijd
Er werd veel gesproken over de gevolgen die de stiekeme uitbreiding – want zo
voelde het toch voor de meesten – zou hebben voor luchtkwaliteit en milieu,
ook in het licht van de ingezette klimaatsverandering. De consequenties van
de almaar groeiende uitstoot van de vliegtuigen werden uiteengezet. Zo’n plan
is niet meer van deze tijd werd er gesteld. En voor wat de brief betreft – de
suggestie om het uitplaatsen van het helikopterverkeer te onderzoeken – werd
bepaald niet gedragen door de insprekers. “Wij hebben er niet om gevraagd om
van dit geluid verlost te worden”, bracht LiS naar voren. ”In de enquête en op
onze wijkavond hebben de bewoners unaniem gezegd begrip te hebben voor de
overlast hiervan. Maar we hebben geen begrip voor meer gewone vluchten of
dat nu binnen of buiten de geluidscontour is!”

Horendol
Een hele ochtend en middag lang luisterde de commissie naar de verschillende
betogen. Over wel of niet draagvlak voor welk soort verkeer, over economische
noodzaak en positieve effecten voor het toerisme in de regio, over negatieve

De bode van het Stadhuis is onverbiddelijk: protestborden zijn niet toegestaan!
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speciale aanbieding!

JUWELIER Y. COMMEREN

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

Proef onze
Mooie
Huiswijn
TARANI
- Tarani Malbec rood
- Tarani Sauvignon blanc
- Tarani Gamay rose

€ 5,

95

maakt uw party compleet!

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

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

Dotterbloemstraat 19		

Fax.010 - 422 65 99

3053 JV Rotterdam		

info@boboverhuur.nl

Tel. 010 - 422 29 13		

www.boboverhuur.nl

			

10

www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017

SCHIEBROEK VAN TOEN

(deel 44)

Margot Leeninga
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Ellen de Heer (1951) werd geboren in het huis van haar grootouders aan
de Ligusterweg. Haar ouders waren in 1948 getrouwd. Vader was in die tijd
al in Indonesië en moeder trouwde dus "met de handschoen". Begin 1950
veranderde de situatie in Indonesië en vertrokken veel Nederlanders weer
naar het moederland. Zo ook de ouders van Ellen die, vanwege gebrek aan
woonruimte, bij de grootouders introkken. Ellen's grootvader was architect en
bouwde op dat moment de vier blokken huizen op de Kastanjesingel, waar het
gezin later introk op nummer 173c. Ellen heeft levendige herinneringen aan
Schiebroek en vertelt er graag over.
"Op de Kastanjesingel woonden onze buren Dr. Pezie, de tandarts, op nummer
173b en dokter Hart, de huisarts, op nummer 173a. Dokter Hart verhuisde later
naar het Kastanjeplein. Ik kan me nog herinneren dat hij drie kinderen had,
twee dochters en een zoon. Ik zat op de Prinses Ireneschool. De heer Renes
was hoofd van de school en van zijn vrouw heb ik in de zesde klas les gehad.
In klas een en twee hadden we les van Juffrouw Romeijn, in klas drie en vier
was mijnheer Lenstra onze meester. Dat vonden wij, mijn vriendinnetjes Ria
de Jong en ik, een beetje rare man. Hij vond alles goed. Wij waren een slimme
klas, dus hij had het relatief makkelijk met ons. Als ik daaraan terugdenk, schiet
me dat voorval te binnen van een overhoring. We hadden met roodgeblokte
servetten van Unox onze kastjes dichtgeplakt. Je had zo'n tafeltje met een gleuf
en een uitsparing voor de inktpot. Met een touwtje hadden we een kabelbaantje
gemaakt van het ene tafeltje naar het andere. Dat gebruikten we voor
spiekbriefjes. Maar Lenstra was zo gek nog niet, want toen we de overhoring
terugkregen zei hij;"Goed gekopieerd, dames!" Mijn vriendinnetje Ria was vaak
bij ons. Het was bij ons trouwens altijd een drukke boel. Op woensdagmiddag
zat de kamer vol kinderen die naar de televisie kwamen kijken. Tante Hannie
was heel populair en er waren veel gezinnen waar nog geen televisie in huis
was. We speelden altijd rond het huis, op het landje waar nu de bank staat,
achter de Kastanjesingel waar we met een kleedje op het grasveld zaten en we
voerden de eendjes in de singel. Op ons rijtje woonden de families Schram,
Van Rij en Van Weelde. En op het hoekje woonde de familie Van der Heijden.
De eerste supermarkt in de wijde omtrek was de Coöp aan de Peppelweg. Mijn
overgrootvader was Johannes de Heer. Hij had twee kinderen, een jongen en

een meisje. Zijn zoon, mijn grootvader dus, zette allerlei zaken op en was een
gevierd zakenman. Hij kreeg zes kinderen, waarvan mijn vader er eentje was.
Aan moeders kant waren er vijf kinderen, al met al dus een grote familie. Bij het
bombardement op Rotterdam moest het gezin vluchten, met achterlating van de
kat. Mijn moeder is pas op hoge leeftijd overleden en was dementerend. Soms
kwamen er flarden uit het verleden naar boven. Nog maar pas zei ze: "De poes
staat in brand...", waarmee het bombardement weer voor haar ging leven.
Ellen heeft fijne herinneringen aan Schiebroek. Ze ging later naar het Caland
Lyceum, deed een jaar vormingsklas, werd doktersassistente en is jarenlang
werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen. Ze woont tegenwoordig in
Krimpen aan de Lek.

Reageren?
Wilt u reageren op dit verhaal? Bel of stuur dan een briefje of een e-mail
naar: redactie Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Telefoon: 010-422 77 28. E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl

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 2017
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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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DE PEPPELWEG... EEN TIJDSBEELD
Jan Cees van Duin
De Peppelweg 94-144, een flat met woningen en winkels van na de oorlog, een
gebouw zoals zo velen. Saai en niet interessant. Maar is dat zo?
Er is in het algemeen weinig waardering voor de wederopbouwarchitectuur.
Wederopbouw is meer dan de snelle bouw van woningen om de woningnood
op te heffen. Kijk je nauwkeuriger naar de bouw uit die tijd, dan blijkt dat de
architecten van de wederopbouw oog hadden voor detail en op een gedurfde
wijze omgingen met nieuwe materialen.
Gebouwen uit de wederopbouwperiode zijn niet moeilijk te herkennen. Een
van de kenmerken is de gevel met in- en uitspringende delen zoals balkons en
trappenhuizen. Vaak worden bestaande en nieuwe materialen op een nieuwe
manier toegepast, zoals beton, baksteen, staal, glas en tegels. Siermetselwerk
en geglazuurde tegels wijzen op een zorgvuldig toegepaste detaillering. Ook
het toepassen van prefab betonnen sierelementen is een kenmerk van de

wederopbouw.
De wederopbouw periode loopt van 1940 tot 1965 en is een tijd waarin
Nederland niet alleen de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog te boven
moest komen, maar ook een enorme groei in de bevolking, waardoor er een
groot tekort aan woningen was ontstaan. De flat met nummers 94-144 aan de
Peppelweg is ontworpen en gebouwd in de jaren 1952-1954. De bouwkundigen
C. Snoek en S. van der Velden voerden het werk uit, ; de architecten waren ir.
E.H. en H.M Kraaijvanger en ir. St. van Duin. Het gebouw bestaat bij de bouw uit
84 maisonnettes en 21 winkels.
Bijgaande foto’s en tekening komen uit het archief van architect Van Duin. De
interieurfoto’s zijn van het huis van de toenmalige bewoners van Peppelweg
104b.

Foto's:
linksboven: voorzijde Peppelweg
rechtsboven: achterzijde
Peppelweg; er zijn nog geen
garages gebouwd
linksmidden: bouwtekening
rechts: interieur keuken
Peppelweg 104b
links: trappenhuis en woonkamer
Peppelweg 104b.

www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017
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AMBTENARIJ ROMMELT MAAR WAT AAN
Sinds de deelgemeente is opgeheven, lijkt het wel of de stad de weg is
kwijtgeraakt. Dat constateerde gebiedscommissielid Ton van Eijsden (Bewoners
HiS!) tijdens de laatste vergadering. "Ik constateer in toenemende mate iets
dat ik helaas niet anders kan omschrijven dan als ambtelijk geklungel door
de gemeentelijke clusters. Brieven waarop vaak binnen bepaalde termijnen
gereageerd moet worden, worden bij herhaling onjuist geadresseerd. Zo
werd recentelijk nog zo’n brief gericht aan de bewonersorganisatie Leven in
Schiebroek, gevestigd in de Castagnet aan de Kastanjesingel, geadresseerd met
het adres Kastanjelaan. Omdat ook de postcode onjuist was werd deze bezorgd
bij de Goede Herderkerk op het Kastanjeplein. Veel later, tijdens de zondagse
kerkdienst werd de brief ter hand gesteld aan de voorzitter van LiS. Onnodig te
vermelden dat de reactietermijn inmiddels was verlopen.
Op de Wilgenplaslaan zijn gele strepen aangebracht bij voetgangersoversteekplaatsen, terwijl iedereen met een IQ hoger dan 25 weet dat je op een zebrapad
sowieso niet mag stoppen."

de plaatsing van een fietsenstalling op het Meijersplein-noord nummer 1,
postcode 3053 TE, maar dat is helemaal aan de andere kant bij de kruising
met de Wilgenplaslaan. De locatie van het metrostation is Asserweg en heeft
als postcode 3053AD.
Met dit soort - en ik herhaal het nogmaals - ambtelijk geklungel wordt het voor
iedereen wel heel erg moeilijk om het handelen van de gemeente te volgen, te
controleren en, indien gewenst, bezwaar te maken."

Het bleek nog niet alles te zijn, want Van Eijsden vervolgde: "Recentelijk zag
ik tot mijn niet geringe verbazing dat naast het metrostation Meijersplein
plotseling een, overigens foeilelijke en met de omgeving contrasterende, toren
van hout en staal was opgetrokken, die als fietsenstalling moet gaan fungeren.
Nu zal ik de laatste zijn om te ontkennen dat aan zo’n stalling daar behoefte
bestaat, want het aantal fietsen dat daar wordt gestolen is ongeveer evenredig
aan het aantal metro’s dat daar per dag stopt. Maar de verrijzenis van die toren
was voor mij en vele anderen een volledige verassing. Ik heb namelijk nooit een
aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen vinden.
Bij verder spitten ontdekte ik echter in het Gemeenteblad en weggestopt op
een gemeentelijke website dat er een omgevingsvergunning was verleend voor

sbo

Leven in Schiebroek

LIDORGANISATIES:
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
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. van Es, info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. C. van Gelder, tel. 422 77 28
Blok’s Paperwork
Mw. S. van Idsinga, info@blokspaperwork.nl
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
Jan van Arkel, tel. 418 40 11
Bewonerscomité Adriana Zon en Wind
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

DONATIES
Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. penningmeester
Samenwerkende Bewonersorganisaties
Schiebroek.

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

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

Het volgende magazine komt uit op 24
augustus 2017. U kunt uw kopij vóór 24 juli
2017 inleveren op het redactieadres
Leven in Schiebroek, Kastanjesingel 80,
3053 HN Rotterdam.
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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VROUW RIBES
en de dakloze
bewonersorganisatie

CSI SCHIEBROEK
CYBERCRIME: BESCHERM
UW BELANGRIJKE DATA
De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Computertechnologie
vernieuwt zich razendsnel, hiermee is ook de cybercrime onderdeel geworden
van onze dagelijkse wereld. Steeds meer mensen worden getroffen door
cybercrime. De politie werkt samen met de overheid en het bedrijfsleven om
cybercrime op te sporen en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen door
aangifte te doen en uzelf te beschermen.

Vanmorgen trof ik de voorzitter van LiS nogal verdrietig op mijn stoep
aan. “Vrouw Ribes, geef ons een goede raad alsjeblieft”, snikte ze. “De
huur van ons kantoor wordt door de gemeente maar tot 1 juli vergoed.
Straks moeten we ons huis uit, na meer dan veertig jaar!" Daar stond
ik toch wel even van te kijken. ”Waarom zou je eruit gaan?", vroeg ik.
"Jullie zitten de Castagnet toch zeker niet in de weg?”
“Nee, dat zal niet, maar de gemeente zitten we kennelijk wel in de weg.
Zij vinden ons maar knap lastig en vergoeden dus de huur niet meer.”
Ik had echt niet lang nodig om daar over na te denken.
“Dan moeten jullie gewoon blijven zitten en doorgaan met lastig zijn”,
antwoordde ik voortvarend. De voorzitter dacht er op haar beurt ook
even over na.
”Dat zou kunnen", antwoordde ze, "maar dan worden we er niet alleen
uitgezet wegens huurschuld maar ook wegens woonoverlast. En geen
verhuurder die ons dan nog wil opnemen!”
“Precies”, zei ik en wees op de voorlichtingskrant van de gemeente.
“Overlast bezorgen en bij geen verhuurder meer gewenst zijn, dé criteria.
Houd dat even vol en je krijgt huisvesting vanwege de gemeente. Als
bewonersorganisatie vast wel met voorrang. Dan verhuis je achter
mekaar naar de Skaeve Huse!”

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft geen
computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te worden.
Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen
worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen,
moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen
van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Daarom
hanteert de politie voor de opsporing van cybercrime op haar beurt ook
geavanceerde middelen en technieken.

Tips van uw wijkagent
Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen
veelvoorkomende cybercrime.
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates
downloadt en installeert.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers
(apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en
veilige websites.
• Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters
en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of
uitroepteken erin.
• Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en
geef nooit uw inlog- of pincode af.

Hoe doe ik aangifte van cybercrime?
Van alle criminaliteit kunt u aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844
of bij uw lokale wijkteam. Bij aangifte van cybercrime is het goed om te vragen
of een digitaal expert aanwezig kan zijn bij uw aangifte. Zorg dat u geen digitale
sporen verloren laat gaan: zet de computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk
informatie of breng deze mee. Van een aantal delicten kunt u ook online
aangifte doen via www.politie.nl
Wijkagenten Schiebroek: Martin van der Heijden, Frits Knulst en Sonja Dekker
E: martin.van.der.heijden@politie.nl/frits.knulst@politie.nl/sonja.dekker@politie.nl
www.leven-in-schiebroek.nl /zomer 2017
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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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