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“EEN STAPJE DICHTERBIJ?”

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

Wij wensen u

*
SCHITTERENDE
FEESTDAGEN!

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam,
telefoon 418 87 27
*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,
telefoon: (010) 418 77 08
Vermindering van hinderlijke reflecties
Bestand tegen vuil, vet en water
Bestand tegen krassen
Waterafstotend
Stofwerend
Op vertoon van deze advertentie de Crizal Forte op uw
nieuwe glazen voor de prijs van Crizal Alizé+

Voor wie naar het allerbeste op zoek is!

Crizal Forte is het meest volledige ontspiegelde
glas dat het duurzaamste en meest heldere
zicht biedt...
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,-!

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

www.leven-in-schiebroek.nl

SOLDANELLESTRAAT

SCHIEBROEK VAN TOEN...
Margot Leeninga
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

woningbouwvereniging Onderling Belang. Fred mocht dus als neefje van de
voorzitter de eerste steen metselen. Fred is in de tachtiger jaren overleden.

De Soldanellestraat is gesloopt. De foto op de voorpagina
spreekt boekdelen. Het oudste stukje straat van begin vijftiger
jaren heeft niet aan de slopershamer kunnen ontkomen. Over
enige jaren zal er een nieuw gebouw verrijzen dat recht doet aan
de overige bebouwing die inmiddels grotendeels is vernieuwd.
Maar het is een gedenkwaardig moment. Want hier begon het
Schiebroek van na de oorlog vorm te krijgen.
VAKANTIEHUIS
Honderden woningen werden in het begin van de jaren ‘50 uit de grond
gestampt om onderdak te bieden aan de vele gezinnen die door de oorlog, het
bombardement en de daaruit voortvloeiende woningnood getroffen waren. Je
woonde in bij vader en moeder of je moest jarenlang wachten om te kunnen
trouwen.
Hier in Schiebroek, een klein dorp in de polder, begon voor velen het gezinsleven en door de rust en rijke groene omgeving had je het gevoel dat je voortdurend met vakantie was. Er kwamen in die tijd vele gezinnen wonen met kinderen
en zo kon het gebeuren dat er op woensdagmiddag in een willekeurige straat in
dit wijkje wel honderd kinderen aan het spelen waren.

HET WINKELCENTRUM
Met de woningen kwamen ook de winkels, de winkels van het winkelcentrum
aan de Peppelweg en de Clematisstraat. Op 16 december 1953 verscheen het
eerste nummer van de Peppelomroep, een mededelingenblad van het Winkelcentrum in samenwerking met de woningbouwvereniging Onderling Belang (nu
Com.Wonen, red.). Acht maanden later dan berekend was de bouw van 663
woningen en 30 winkels gereedgekomen. Ruim 2600 personen vestigden zich
in het Schiebroekse polderland. De winkeliers werden met zorg geselecteerd,
er moest gelegenheid zijn om alles wat nodig was voor de dagelijks levensbehoefte, in de directe omgeving tegen stadsprijzen te kopen.
Op 16 augustus 1951 werd de eerste steen gelegd door H. van Rijn Jr. en F.L.
Celosse. De kinderen waren ongeveer vier jaar oud. Weet iemand van u wie H.
van Rijn is? De jonge Celosse (Fred) hebben wij inmiddels gevonden. Freds
moeder trouwde later met G. Barendrecht van de Geba-drogisterij in Hillegersberg. Freds grootvader was Gerrit Spronkers (u weet wel, van het bejaardentehuis in 110 Morgen) en diens broer Jan Spronkers was voorzitter van de
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OPBOUWDAG
Op 19 mei 1952, de Rotterdamse opbouwdag, kwam minister van wederopbouw mr. dr. J. in ‘t Veld, naar het bouwterrein aan de Peppelweg om de eerste
sleutels van de woningen in dit wijkje te overhandigen. Hij werd vergezeld door
de Rotterdamse burgemeester mr. P.J. Oud en de wethouder van Volkshuisvesting, de heer J. Meertens. Marja Meijer, destijds ongeveer acht of negen jaar
oud, viel de eer te beurt om op een mooi draagkussen de sleutels aan de
minister te overhandigen, die op zijn beurt de sleutels overhandigde aan de
bewoners van het eerste portiek op het Lariksplein. Wie kent Marja Meijer?
Er staan vele advertenties in de Peppelomroep. Van woninginrichting Verschoor,
schoenreparatie van Esch, melkinrichting Aurore, sigarenhandel Vermeulen,
groentenboer Veth, apotheker Kostense, het Moderne Handwerkhuis, Bergsma
Bijenkorf, Schmidt’s slagerij, loodgietersbedrijf Hoogeweij, banketbakkerij De
Zeeuw, vishal Koos Ver A, drogisterij De Larix. Bekende namen voor de oudSchiebroekenaar, wie kent ze nog? Alleen de apotheek is er nog te vinden.

EN NU?
“Als straks al het puin is afgevoerd, wordt het terrein geëgaliseerd,” vertelt Lizzy
van Gelder, wijkconsulent van Com.wonen. “We hebben een architect in de arm
genomen, die een ontwerp maakt voor een tijdelijk gebruik en inrichting van het
terrein. Com.wonen wil het terrein niet braak laten liggen, maar hier een functie
aan geven. Met ondersteuning van de deelgemeente wordt dit een ruimte waar
jong en oud elkaar ontmoet. De grond die nu naast het parkeerterrein van Albert Heijn ligt, zal worden gebruikt om het terrein te egaliseren. Com.wonen, de
architect, stichting DOCK en Thermiek maken nu met omwonenden een plan om
het terrein gedurende ongeveer anderhalf jaar te kunnen gebruiken en beheren.
Er moet voor kleine kinderen iets te spelen zijn, voor de jeugd wat sportiviteit
te beleven zijn en voor de ouderen moeten er wat bankjes komen. Zo’n vier
keer per jaar zal er een activiteit in de tuin zijn, met en door bewoners. Het blijft
een terrein met een open en vriendelijk karakter, dus als winkelend publiek er
gebruik van wil maken, dan kan dat. In de toekomst maakt dit terrein deel uit
van de woonservicezone. Com.wonen ontwikkelt hier de plannen voor.
Wilt u reageren op dit artikel? Schrijf of mail dan naar: redactie LiS-magazine,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam of redactie@leven-in-schiebroek.nl.
De redactie dankt Theo Hooft voor het beschikbaar stellen van de eerste “Peppelomroep”.

KIKKEROPFLEURDOOS
De Kikkeropfleurdoos is een particulier en onafhankelijk initiatief gericht
op mensen die recent de diagnose kanker hebben gekregen. Juist in
deze onzekere fase wil de patiënt meer weten over het ziekteproces
en de bijverschijnselen bij behandelingen. Om hieraan tegemoet te
komen heeft de stichting een fraai geïllustreerde doos ontwikkeld met
daarin praktische informatie en tips. De doos is gratis en wordt landelijk
verspreid. Voor mensen die recent gehoord hebben dat zij kanker hebben
is de Kikkeropfleurdoos bedoeld als steuntje in de rug.
Hoewel de stichting bestaat uit vrijwilligers, zijn er wel kosten verbonden
aan de productie van de doos, het verkrijgen van de inhoud, de promotie,
het verzendklaar maken en het vervoer. Daar is geld voor nodig.
Wie zich bij dit initiatief betrokken voelt, kan de stichting met een
financiële bijdrage steunen via Rabobankrekening 1202.63.297 t.n.v.
Stichting Kikkeropfleurdoos, Hoek van Holland.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de stichting:
www.kikkeropfleurdoos.nl .
www.leven-in-schiebroek.nl
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Bekedam is ‘nieuw’ in het dagelijks bestuur van onze deelgemeente, maar vol enthousiasme om aan haar toch niet geringe taak te beginnen. Zo va
or het interview naar ons toe. Ik weet niet of een wethouder van de Coolsingel ditzelfde gedaan zou hebben.
mevrouw Bekedam mag dan nieuw zijn in het bestuur, de zaken waarmee zij belast is gaan haar al lange tijd aan het hart, als inwoonster van Schie
ier gewoond, met alleen een onderbreking voor mijn studietijd, maar daarna ben ik weer snel teruInterview met Dick van Sluis, fractievoorzitter van

HEMA HILLEGERSBERG:
Voortaan bijna gratis ontbijten bij HEMA!
altijd

Ontbijt :
*

* koffie van versgemalen bonen met Rainforest
Alliance-keurmerk
* verse roombotercroissant met jam
* vers afgebakken baguette met omelet en bacon
----------------------------------------------------------------------------------------= veel voor weinig
* verkrijgbaar tot 10.00 uur in ons restaurant aan de Streksingel

Vrijdagavond koopavond
HEMA Hillegersberg beschikt over een eigen ruime parkeerplaats!

HEMA Schiebroek, Peppelweg 113, tel. 218 31 69
HEMA Hillegersberg, Streksingel 69b, tel. 218 72 14

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
ALGEMENE RECHTSPRAKTIJK/
STRAFRECHTSPECIALIST

Stichting Blok’s Paperwork, Peppelweg 152, 3053 GW Rotterdam, tel. 010-418 93 33
www.blokspaperwork.nl info@blokspaperwork.nl
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at zij het contact met bewonersorganisaties serieus op. Dat kon de SBO al meteen merken: door omstandigheden konden wij niet naar het deelgem

ebroek en als lid van Groen Links. ”Mijn partij heeft maar 2 van de 19 zetels”, zegt zij, “dus het was allerminst zeker dat ik in het bestuur zou kome
ZORG EN WELZIJN
Leefbaar Rotterdam

HET BELANG VAN ZORG EN WELZIJN
Marijke van Seventer
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Het hoort eigenlijk niet, een dame als laatste in de rij, maar Dea
de Coninck, portefeuillehoudster Welzijn, Onderwijs, Kunst en
Cultuur is niet beledigd dat zij als laatste van het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) wordt geïnterviewd. Integendeel, zij neemt er
alle tijd voor en laat merken al heel aardig op de hoogte te zijn
van wat er zoal op haar beleidsterrein omgaat.
NIEUWKOMER
“Ik woon pas anderhalf jaar in de deelgemeente,” zegt zij “en mijn werkterrein
is omvangrijk, dus ik ben nog niet van alle fijne kneepjes uit de dossiers op de
hoogte. In het begin had ik best last van zenuwen,” geeft ze eerlijk toe. “En dat
terwijl ik toch meer dan 10 jaar voor de klas heb gestaan en vertrouwd ben met
in het openbaar spreken! In het begin wist ik nog niet goed raad met plotselinge vragen in de commissievergaderingen. Gewoon omdat ik nog niet precies
wist hoe alles in elkaar steekt. Het is echt een omvangrijke agenda. Maar ik zie
meer en meer dat het toch allemaal samen komt, met elkaar geïntegreerd is en
zo ontwikkel je de noodzakelijke helicopterview, krijg je overzicht. En verder ben
ik dan wel nieuw, maar de ambtenaren natuurlijk niet. Het vorige DB zei het al,
je kunt hier goed samenwerken.”

BEZUINIGINGEN
SLEUTELWOORD
Samenwerken is volgens mevrouw de Coninck in heel veel zaken het sleutelwoord. Zo is het
vorige DB met het opzetten van de pilot “zorgvernieuwing” al begonnen met het stimuleren
van de samenwerking tussen de diverse zorginstellingen. Waar in andere (deel)gemeenten
instellingen als Laurens en De Stromen/Opmaat (sinds kort Aafje genaamd) elkaar vaak
beconcurreren, wordt hier samen aan tafel overlegd en samengewerkt. Dat heeft grote
voordelen, de diverse instellingen kunnen zo hun programma’s op elkaar afstemmen, kijken
wie wat het beste kan doen en doublures voorkomen.
Dat moet eerst en vooral gemak opleveren voor de mensen die een beroep willen doen op
de zorg. Die kunnen hun zorgvraag neerleggen bij De Vraagwijzer, het gemeentelijk loket
dat al die gegevens van de instellingen krijgt. De Vraagwijzer kan de mensen dan snel en
efficiënt vertellen bij wie ze voor welke zorg terecht kunnen. Heel efficiënt in wat anders een
doolhof kan zijn. Die efficiency is ook hét middel om, als er in de naaste toekomst bezuinigd
zal moeten worden, dit te doen op een wijze die het minste pijn doet bij de betrokkenen.
Doublures vermijden is dan een uitstekend middel!

COHESIE
Een ander begrip dat het vorige college al heeft voorgestaan en waar ook mevrouw de
Coninck zich volledig achter wil stellen is het bevorderen van de sociale cohesie, het stimuleren van de onderlinge contacten tussen verschillende mensen en groepen.
“Ook dat is onderdeel van de zorg,” zegt zij, “het gaat er om dat verschillende mensen en
groepen met elkaar in contact komen, oog hebben voor elkaar en voor elkaar zorgen.”
Zo wijst ze op de samenwerking in de wijk tussen de verschillende basisscholen, m.n. op het
gebied van de brede school. “Er is een drukke uitwisseling tussen de scholen van leerlingen
voor bijvoorbeeld het bijwonen van allerlei buitenschoolse activiteiten,” licht ze toe. Zo
hoeven de scholen niet allemaal hetzelfde aan te bieden, maar komt er wel meer keus voor
de leerlingen.
Een voorbeeld van de eerder genoemde efficiency natuurlijk en ook kostenbesparend. Maar
ook een manier om leerlingen van diverse scholen en achtergrond met elkaar te laten
kennismaken en samenwerken. In de diverse zorginstellingen vinden soortgelijke processen
plaats. “Er worden activiteiten georganiseerd die niet uitsluitend bestemd zijn voor de
bewoners van het huis, integendeel. Mét die activiteiten haal je mensen van allerlei culturen
en leeftijden binnen en dat stimuleert vanzelf de contacten tussen oud en jong.”

Onder die activiteiten valt natuurlijk ook het ruime begrip kunst en cultuur, maar hier is
de bestuurster iets terughoudender over. “Het is niet dat ik niet enthousiast ervoor ben,
maar juist op dit terrein is de toekomst heel onzeker. Wat zal de stad doen, nu er door de
gemeente zo hard bezuinigd moet worden? Afwachten wat het budget wordt, maar intussen
bevorderen waar het kan, want kunst en cultuur zijn een heel belangrijk middel om mensen
samen te brengen,” zegt zij beslist.
Samenwerking bevorderen, sociale cohesie aanbrengen en ondertussen opboksen tegen
donkere wolken van dreigende bezuinigingen, wat bezielt iemand om aan zo’n job te
beginnen? “Het belang van zorg en welzijn,” luidt het antwoord. “Ik ben verpleegkundige
geweest, met zowel een A (gewoon), een B (psychiatrisch) als een Z (zwakzinnigenzorg)
diploma. Ik heb er naderhand onderwijs in gegeven en daarover ook geschreven (Dea de
Coninck schreef een boekje over hoe te communiceren met meervoudig gehandicapten,
red.), maar mijn hart ligt toch het meest bij de “echte” zorg. Op dat gebied is de laatste
jaren door allerlei bezuinigingen veel veranderd, minder activiteiten, minder handen aan
het bed. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik dit erg vind. Ik zet me in voor welzijn omdat
ik vind dat er voor onze ouderen gezorgd moet worden en omdat ik iets wil betekenen voor
hen, vrijwilligers en mantelzorgers. Want hoe de bezuinigingen in de toekomst ook uit zullen
vallen, de zorg mag niet terug naar af!”

VRIJWILLIGER MET VLUCHTELINGENACHTERGROND
VOOR RADIOPROJECT
VluchtelingenWerk Maasdelta en Jongeren en Migranten Omroep Stichting
Stanvaste starten begin december met een radioproject. Binnen dit project gaan
vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond hun eigen programma’s produceren
en presenteren!
Jongeren en Migranten Omroep Stichting Stanvaste stelt zendtijd beschikbaar voor
vrijwilligers met een vluchtelingenachtergrond. Zij zullen de kans krijgen om hun
eigen programma samen te stellen en uit te zenden. Als vrijwilliger ben je zowel
producent als DJ. Dit biedt dus een ideale kans om onderwerpen te bespreken die
jij als vrijwilliger belangrijk vindt, een eigen samenstelling van muziek af te spelen
en jouw cultuur te delen met een brede doelgroep. Vanuit Radio Stanvaste zal
begeleiding aangeboden worden met het opstellen en uitwerken van programma’s.
VluchtelingenWerk Maasdelta biedt vrijwilligers een mediatraining aan en zorgt voor
de professionele begeleiding.
Voor interesse mail naar: Robin.vluchtelingenwerk@gmail.com

www.leven-in-schiebroek.nl
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ONZE WINKELSTRAAT

KOMEN WE NU EEN STAPJE DICHT
Over ónze winkelstraat, ónze winkelboulevard, ónze Peppelweg!
Marijke van Seventer
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Al meer dan vijf jaar wordt erover gepraat, de herstructurering
Peppelweg. Want aan de Peppelweg moet iets gebeuren, daar is
iedereen het over eens. Het al meer dan 50 jaar bestaande winkelcentrum heeft een facelift nodig. Maar hoe moet die facelift
eruit zien en wat betekent dit voor de Peppelweg en omwonenden? Dat is een vraag waarop maar geen antwoord schijnt te
kunnen komen, laat staan de vraag wanneer dit zal gebeuren.
EEN PLAN
Al in 2005 stelde bureau F_fect een plan op. Volgens dit bureau moest het
winkelcentrum geconcentreerd worden tot het gebied tussen de Kastanjesingel
en de Meidoornsingel. De winkels van de Oude Peppelweg moesten naar dat
gebied verhuizen, samen met Albert Heijn die als trekker voor het geheel zou
moeten dienen. De winkels zelf zouden aantrekkelijker moeten worden gemaakt
door het versmallen van de fronten en uitbouw naar achteraan, waardoor er
meer winkels naast elkaar en hopelijk ook meer afwisselende etalages zouden
komen. Over dit plan is veel gesproken tussen bureau F_fect, winkeliers en de
deelgemeente. De mening van de Schiebroekenaren zelf werd niet gevraagd
en daarom besloot de SBO zelf een enquête te houden over de Peppelweg.
Uit deze enquête bleek dat de meeste inwoners niet echt geporteerd waren
voor een concentratie tussen de singels en nog minder in het creëren van een
zorgzone in het gebied van de Oude Peppelweg. Wel waren er allerlei andere
ideeën voor invulling en aankleding van het winkelgebied... Deze enquête had
de warme belangstelling van onze politici in de verkiezingstijd, maar is daarna
snel vergeten.

investeren. Gevolg: bewoners die letterlijk en figuurlijk in de kou bleven staan.
En met het almaar voortduren van de onderhandelingen tussen deelgemeente,
ontwikkelaar en corporaties groeide de onzekerheid en de groep gedupeerden.
Want ook de bewoners van de koopappartementen boven de winkels van de
Peppelweg werden er nu door geraakt. Die werden geconfronteerd met de
onmogelijkheid hun kostbaarste bezit, hun huis, nog te kunnen verkopen.
“Iedere gegadigde die op internet de Peppelweg opzoekt, leest allereerst dat
daar een herstructurering plaatsvindt,” verklaren zij. “En als ze ons dan vragen
wat dat voor de appartementen inhoudt, moeten wij zeggen dat wij het niet
weten.”
Want ondanks vragen hunnerzijds krijgen ze geen informatie, zelfs niet over
hoelang de besluitvorming nog gaat duren.

EN NOG EEN PLAN
De deelgemeente ging inmiddels wel door met plannen maken en in 2008(!)
verscheen projectontwikkelaar IJsselhof ten tonele met een aangepast plan.
Volgens dit plan moest er niet alleen een concentratie van winkels tussen
de singels plaatsvinden, maar moesten ook de diverse wijksupermarkten
hier geplaatst worden. Een verhuizing van AH naar de hoek Kastanjesingel/
Vergeetmenietstraat en van de LIdl naar de ruimte tussen de Peppelweg en de
Strobloemstraat en de plaatsing van een parkeergarage vormden de nieuwe
onderdelen van dit plan. Bovendien werd de plaatsing van een kioskje op het
Rododendronplein in het plan opgenomen.

CONSTERNATIE
Dit plan veroorzaakte een hoop consternatie. Bij vorige discussies was steeds
duidelijk geworden dat Schiebroek niet wil dat er aan het Rododendronplein
wordt geknaagd. De concentratie van al die supermarkten was ook niet wat
iedereen wenste en last but not least had dit plan ernstige implicaties voor de
bewoners van de Strobloemstraat en de Vergeetmenietstraat.
“Help, mijn huis wordt gesloopt,” riep menige bewoner verbijsterd uit, “wat nu?”
Inmiddels zal menig bewoner uitroepen “Help, mijn huis wordt niet gesloopt!!”
Want na die presentatie in 2008 bleef het stil. De projectontwikkelaar was in
overleg met Albert Heijn over de mogelijke verhuizing en de kosten daarvan en
met de corporaties over met name het grondgebied aan de Strobloemstraat en
de financiële implicaties daarvan.

KOSTENBEPERKING
Woningbouwcorporatie PWS deed daarbij op zijn manier aan kostenbeperking
door niet meer in het onderhoud van de woningen aan de Strobloemstraat te
6

CONSEQUENTIES
Ook voor het winkelgebied zelf heeft de almaar voortdurende besluiteloosheid
consequenties. Steeds vaker komen winkelruimtes voor steeds langere periodes
leeg te staan. Wie durft een zaak te beginnen als hij niet weet wat hem boven
het hoofd hangt? En zo sluipen langzaam maar zeker allerlei ongewenste
effecten binnen, terwijl de projectontwikkelaar van 2008 tot uiteindelijk oktober
2010 steeds weer uitstel kreeg voor het principebesluit om door te gaan.

HOE STAAT HET ERMEE?
Vanzelfsprekend heeft de SBO deze gang van zaken al vele malen bij de
deelgemeente ter discussie gesteld. En ook de werkgroep Planologie heeft
al vele malen de deelgemeente over de Peppelwegplannen benaderd. Die
werkgroep nodigde zowel in mei als in november het nieuwe dagelijks bestuur
uit om over de herinrichting van de Peppelweg te spreken. Maar bij het eerste
gesprek bleek het DB niet de brief gelezen te hebben, waarin stond dat de
werkgroep over de Peppelweg wilde praten en in november bleken ze zelfs
heel de uitnodiging niet gezien te hebben. Toen er 14 dagen na verzending
van de brief nog steeds geen antwoord kwam, ging de werkgroep bellen en
na enige dagen telefoneren liet het DB bij monde van een plaatsvervangend
medewerkster weten dat hun agenda al bezet was…

BURGERPARTICIPATIE?
De SBO zelf had ook de nodige telefoontjes aan het DB gespendeerd om
informatie en uiteindelijk ontvingen we op 3 november een brief van de
deelgemeente waarop wij onmiddellijk zeer teleurgesteld hebben gereageerd.
Beide brieven staan hiernaast integraal afgedrukt. De teleurstelling die

www.leven-in-schiebroek.nl
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ONZE WINKELSTRAAT

TERBIJ OF NIET?
er uit blijkt is groot: de deelgemeente stuurt haar brief onder het motto
“Herontwikkeling, een stapje dichterbij” en de SBO kan niet vinden wat er
dichterbij is gekomen. En ook de SBO heeft het gevoel dat het DB maar niet wil
overleggen. En dat terwijl het DB de mond toch vol heeft over burgerparticipatie!

INTUSSEN...
En intussen? Intussen zal er, als het gaat zoals de deelgemeente hoopt, op zijn
vroegst in 2013 iets gebeuren. Intussen zitten de bewoners en de winkeliers,
die volgens de deelgemeente dezelfde brief hebben ontvangen en dus ook niet
wijzer zijn geworden, in de kou. Intussen duurt de onzekerheid voort en wordt
er achter de schermen over almaar dezelfde zaken gediscussieerd zonder dat
burgers en winkeliers ook maar één keer de kans krijgen zich over de plannen
uit te spreken en mee te denken over onze Peppelweg. Intussen fietsen de
Schiebroekenaren regelmatig over die Peppelweg heen en lezen op een van die
winkelruiten: Wijkaanpak Schiebroek doet mee!
Waaraan doen we mee vraag je je dan af, waaraan?

Aan het bestuur van de SBO - betreft
herontwikkeling Peppelweg een stapje dichterbij
Geacht bestuur,
De afgelopen periode heeft projectontwikkelaar IJsselhof Vastgoed, in opdracht van
de deelgemeente, onderzocht of het opknappen van het winkelcentrum Peppelweg
programmatisch en financieel haalbaar is. IJsselhof sprak onder andere met de
corporaties Com.wonen en PWS Rotterdam over hun visie en uitgangspunten voor de
ontwikkeling. Uitgangspunt is de visie van partijen op Schiebroek en de herontwikkeling
van het winkelcentrum. De visie spreekt over een uitbreiding van het aantal vierkante
meters winkelruimte en geeft ruimte voor twee trekkers in het gebied. Daarbij gaat de
voorkeur uit naar het verplaatsen van bestaande trekkers zoals Albert Heijn en Lidl.
Er zijn en worden hierover gesprekken gevoerd met beide partijen.
Uit het onderzoek zijn twee modellen naar voren gekomen. Een model gaat uit van
ondergronds parkeren. Dit model levert echter een fors financieel tekort op. In het
tweede model, waarbij ook de locatie de Hoekstee is meegenomen, is gekeken naar een
variant met overdekt parkeren op maaiveld met een groen dak. Deze optie lijkt het meest
kansrijk. Er moet echter nog wel een aantal zaken goed worden onderzocht, waaronder de
genoemde parkeeroplossing en de financiële consequenties van het uitverhuizen van de
Albert Heijn. Voor de eventuele uitvoering van plannen wordt een positieve inzet gevraagd
van de gemeente Rotterdam. De deelgemeente gaat met betrokken partijen en het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de plannen met de betrokken wethouders bespreken.
De komende periode wordt de eventuele samenwerkingsvorm tussen projectontwikkelaar
IJsselhof, Com.wonen en PWS en de financiële gevolgen voor de betrokken partijen
verder onderzocht. Tegelijkertijd wordt een stedebouwkundig plan voor Schiebroek
gemaakt. Hierin zal ook een relatie gelegd worden met het winkelcentrum Peppelweg
en directe omgeving. In dit proces worden nadrukkelijk de bewonersorganisatie, de
ondernemersorganisatie en andere belanghebbenden meegenomen. Als er meer
duidelijkheid is over de plannen worden alle betrokkenen uiteraard op tijd geïnformeerd.
In maart 2011 wordt een principebesluit over de ontwikkelovereenkomst genomen. Valt
dat positief uit dan kunnen er met de betrokken partijen daadwerkelijk ontwikkelingsovereenkomsten afgesloten worden. Dat zal in september 2011 zijn afgerond. Vervolgens kan
het plan dat er dan ligt verder uitgewerkt worden. Daarna start de bestemmingsplanprocedure. Als alle bouwplanprocedures zijn doorlopen zou de uitvoering in 2013 kunnen
beginnen.
Com.wonen is in gesprek met de ondernemers van de ‘oude’ Peppelweg over de
mogelijkheden, zoals eventuele verhuizing binnen de wijk. De nabij gelegen flats aan de
Lupinehof en de Soldanellestraat maken plaats voor nieuwbouw. De sloop van deze flats
is inmiddels in volle gang.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
H. Keizer, secretaris		

Aan het Dagelijks Bestuur van
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 4 oktober jl. hebben wij de heer A. Pleizier, portefeuillehouder Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefonisch gevraagd naar de stand van zaken rondom de
herontwikkeling van de Peppelweg. Reden was dat in de stukken van de deelgemeente
vermeld stond dat de projectontwikkelaar IJsselhof voor 1 oktober 2010 zou
mededelen of hij wel of niet door zou gaan met de door hem opgestelde plannen
voor de herstructurering Peppelweg. E.e.a was afhankelijk van het al dan niet tot een
financieel akkoord komen met de betrokken woningbouwcorporaties en de financiële
haalbaarheid van de verplaatsing van Albert Heijn. Voor het afronden van deze kwestie
had IJsselhof al diverse malen uitstel van beslissen gekregen, één keer voor een jaar
en tweemaal voor zes maanden. De heer Pleizier antwoordde dat de ontwikkelingen
nu in een afrondend stadium zouden zijn en dat hij nog veertien dagen nodig had om
duidelijkheid te verschaffen.
Op 18 oktober 2010 hebben wij wederom de heer Pleizier telefonisch meegedeeld
nog geen bericht te hebben ontvangen. Wij vroegen hem om, voor alle duidelijkheid,
een persbericht of communiqué uit te geven. Ook daarvoor zegde hij toe dit binnen
veertien dagen te doen. Op 29 oktober 2010 heeft uw medewerker mevrouw Van
der Hoek ons meegedeeld dat er een brief opgesteld was die nog ondertekend
moest worden. Deze brief hebben wij uiteindelijk op 3 november jl. ontvangen. Een
persbericht hebben wij tot op heden niet gezien.
Zowel de inhoud van de brief als de gehele gang van zaken roepen bij ons vele vragen
op. Want wat in de brief gemakshalve wordt aangeduid als “de afgelopen periode”
beslaat in werkelijkheid een periode van enkele jaren. De eerste vraag die dan rijst is,
hebben wij het nog steeds over hetzelfde plan, waarom vergt dit zo’n lang onderzoek
en met wie is er dan zo lang en veel gesproken; kortom wat heeft projectontwikkelaar
IJsselhof Vastgoed de laatste jaren nu eigenlijk precies onderzocht en gedaan?
Wat zowel IJsselhof als de deelgemeente in die twee jaar heeft verzuimd om te doen is
contact onderhouden met de bewoners. De bewoners van de Peppelweg, de bewoners
van de huizen achter de Peppelweg die mogelijkerwijs gesloopt gaan worden en de
bewonersorganisatie, geen van alle heeft duidelijkheid gekregen over het hoe en wat.
Zelfs het feit dat IJsselhof telkens weer uitstel van zijn beslissing kreeg werd niet
gepubliceerd, men moest er gericht naar vragen. Ondertussen werden er wel vragen
bij ons als bewonersorganisatie neergelegd. Wij hoopten met de brief die wij nu van u
gekregen hebben eindelijk antwoord op die vragen te kunnen geven.
De inhoud van de brief die wij van u hebben ontvangen geeft op deze vragen
helaas geen antwoord. Bij kritische lezing blijkt er niet meer in te staan dan dat
IJsselhof wederom 6 maanden uitstel gekregen heeft, namelijk tot maart 2011
wanneer een principeakkoord met de corporaties zou worden gesloten. Dit akkoord,
schrijft u, is afhankelijk van het onderzoek dat nog gedaan moet worden naar de
samenwerkingsvorm tussen ontwikkelaar en corporaties en de financiële gevolgen
voor betrokken partijen. En verder, schrijft u, moeten de financiële consequenties van
het uitverhuizen van AH nog goed worden onderzocht. Dit zijn precies de redenen die
wij bij alle voorgaande uitstelverleningen aan IJsselhof te horen hebben gekregen.
Kennelijk is er nog steeds geen beslissing over gevallen en wordt er maar weer gewoon
uitstel verleend. In hoeverre is dan die herontwikkeling Peppelweg werkelijk een stukje
dichterbij gekomen?
Deze gang van zaken roept bij ons wel heel dringend de vraag op waarmee wij naar
onze leden/bewoners moeten gaan. Uw brief geeft geen informatie, roept alleen maar
meer vragen op en bevat ook, en dat vinden wij zeer kwalijk, geen uitnodiging om
op korte termijn gezamenlijk te overleggen over het hoe en wat, laat staan de wens
om bijvoorbeeld via een gezamenlijke wijkavond onze bewoners te informeren. Wij
moeten het doen met het zinnetje dat als er meer duidelijkheid is over de plannen
alle betrokkenen op tijd worden geïnformeerd. Gelet op het tijdschema dat u in de
volgende alinea opstelt, zou dat op zijn vroegst september 2011 maar misschien ook
wel 2013 kunnen zijn.
Het lijkt ons verstandig dat u op korte termijn in alle openheid aan het bestuur en aan
leden van lidorganisaties van de SBO duidelijkheid verschaft.
Wij zien uw uitnodiging met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

J.C. van Duin, voorzitter

J.A. van Arkel, voorzitter SBO
www.leven-in-schiebroek.nl
www.leven-in-schiebroek.nl
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Geen last van een winterdepressie...

ADMINISTRATIEKANTOOR

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

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

MEULMAN

Schuifdeurkasten op maat gemaakt!
- 85 kleuren, div. spiegels en lakglas deuren.
- Van muur tot muur en van plafond tot vloer.
- In 3 systemen, interieur naar eigen wens in te delen.

met zoveel mooie boeken!

* BINNENZONWERING		
* VERF EN BEHANG
* VOUW/PLISSE- en			* JALOEZIËEN (OP MAAT)
ROLGORDIJNEN (OP MAAT)		
* LAMELLEN (OP MAAT)

www.coelers.nl
Peppelweg 124, 3053 GT Rotterdam, tel. 418 93 56.
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Wij meten altijd en desgewenst plaatsen wij.
Bezoek onze showroom!
Peppelweg 128-130, Rotterdam-Schiebroek, tel. 010-4228025
www.meulman-profiel.nl

www.leven-in-schiebroek.nl

JONGEREN

ZORG VOOR ONZE JONGEREN
over Stichting DOCK en het Jongeren Advies Punt, over het zakgeldproject en hoe je mee kunt doen.
Marijke Driever
SCHIEBROEK
redactie@leven-in-schiebroek.nl
Sinds april 2009 is aan de Peppelweg 131a, de Oude Peppelweg, het Jongeren
Advies Punt, kortweg JAP, gevestigd. Het is een onderdeel van de Stichting
DOCK . En dat laatste staat dan weer voor Deelgemeentelijke Ondersteuning
Crooswijk-Kralingen. Vroeger richtte de stichting zich uitsluitend op deze
deelgemeente, maar sinds een aantal jaren worden ook activiteiten in andere
delen van Rotterdam uitgevoerd.
Bij het JAP kunnen Schiebroekse jongeren gewoon binnenlopen. Bijvoorbeeld
om advies te vragen over allerlei verschillende zaken. Hier vindt je als jongere
altijd iemand die naar je wil luisteren en met jou op zoek gaat naar de
antwoorden op jouw vragen.

ZAKGELDPROJECT
Zo helpt Vanessa van der Waal bijvoorbeeld jongeren tussen 12 en 15 jaar die
graag wat willen bijverdienen. Officieel mag je op die leeftijd nog niet werken.
Maar je mag wel meedoen met het zakgeldproject, dan verdien je wat extra,
maar je moet er wel je handen voor uit de mouwen steken!
Vanessa geeft je eerst een inschrijfformulier mee dat je moet invullen en samen met je ouder(s) of verzorgers- ondertekenen. Dan maakt zij met jou een
afspraak voor een “sollicitatiegesprek” en probeert ze te achterhalen waar jouw
interesses liggen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de schooltijden.
Je mag maximaal vijf uur per week en maximaal een half jaar meedoen met het
zakgeldproject. Je verdient hiermee € 2,75 per uur.
Er zijn hele leuke projecten waaraan je mee kunt doen, bijvoorbeeld helpen
op de kinderboerderij: hokken schoonmaken, dieren voeren en dergelijke
of helpen bij de naschoolse opvang: fruit schoonmaken en snijden, kopjes
afwassen, opruimen enzovoort. Het is werk dat je aankunt en waarvoor je ook
verantwoordelijk bent. Je moet op tijd komen en je moet de klus ook afmaken.
Samenwerken met andere jongeren valt er ook onder.v

MYHOOD PAS
Speciaal voor jongeren worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
In samenwerking met Thermiek bijvoorbeeld is er op woensdagavond een

voetbalinstuif. Als je hier graag bij wilt zijn heb je een Myhood-pas nodig. Die
kun je aanvragen via www.myhood-rotterdam.nl
Met die pas kun je punten verdienen met het organiseren van en deelnemen
aan activiteiten van de deelgemeente. Met de punten kun je activiteiten “kopen”
zoals bijvoorbeeld uitstapjes of zwemmen.

INITIATIEVENPOT
Ben je 10 jaar of ouder, dan kun je ook meedoen met de initiatievenpot. Stel je
nu eens voor dat je in de kerstvakantie iets leuks wilt doen en je bedenkt met je
vrienden of vriendinnen een plan. Ga dan met je plan naar de jongerenwerkers
van Stichting DOCK/JAP, zij helpen jou om het verder uit te werken. Zo kun je
ook nog eens extra punten verdienen op hun Myhood pas.

JONGERENCOACHEN
Ben je tussen 16 en 23 jaar en heb je vragen over werk, huisvesting,
opleidingen, sexualiteit, drugs enzovoort? Loop dan even naar de Oude
Peppelweg, er is drie keer per week een inloop tussen 15.00 en 18.00 uur bij
Lourens Thijssen van het JAP.

MEIDENINLOOP
Elke maandag van 18.00 tot 20.00 uur is er een meideninloop in het
wijkcentrum aan de Teldersweg. Er wordt van alles georganiseerd; zo zijn ze
bezig met het maken van een videoclip!
Ook is er, speciaal voor meisjes, iedere woensdagmiddag een bijeenkomst van
15.00 tot 17.30 uur in het vrouwenhuis “Bella Donna”.

AMBULANTE JONGERENWERKERS
Om zo veel mogelijk jongeren in de wijk te helpen, gaat er ook een aantal
jongerenwerkers ambulant op pad. Zij gaan de straat op, zoeken naar jongeren
die zich op hangplekken verzamelen en spreken hen aan. Zo proberen zij deze
jongeren te bereiken en hen een positieve stimulans aan te bieden om zich te
ontwikkelen.
Informatie en advies: Stichting DOCK, JAP, Peppelweg 113a.
tel.: 06-28444437 of 06-38827096
email: vvdwaal@dock.nl.

VROUW RIBES EN DE VOGEL...
Het dagelijks bestuur van onze deelgemeente wil niet alleen graag
dat de burger participeert in het bestuur, ze willen ook zelf graag
meedoen met ónze dingen. Om zo een beeld krijgen van wat wij nu
precies doen. Op die manier zijn ze al meegereden met de Belbus, de
plantsoenendienst en zelfs naar het schijnt met de ROTEB. Maar of ze
dat nu altijd een goed beeld oplevert?
Van de week besloot ik de bladeren van de stoep te halen die daar wel
10 cm dik lagen. Dus zette ik de container naast me en deed een paar
hele grote plastic scheppen aan mijn handen. Scoops noemen ze die.
Het ziet er niet uit natuurlijk, maar je kunt er heel goed de bladeren
mee opscheppen. Daar was ik net mee begonnen toen opeens een
grote bruine vogel omlaag kwam die op nog geen meter boven de grond
langs me heen vloog.

Een buizerd, dacht ik en bleef als aan de grond genageld staan kijken
hoe hij omlaag dook, een muis tussen de bladeren uitviste en wegvloog.
Precies op dat moment kwamen de mensen
van de wijkschouw om de hoek met alweer
een DB’er in het midden.
Zij waren bezig met de bezichtiging van
participerende burgers in het wild of zo.
“Tjonge,” hoorde ik, “die duikerpop in de
Kastanjesingel was al geweldig, maar dat
beeld daar met die drakenklauwen, dat
slaat werkelijk alles!! "
“Grrrrr!!!”

www.leven-in-schiebroek.nl
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COLOFON

PROGRAMMA CASTAGNET IN DECEMBER
Vrijdag 3 december: Sinterklaasvoorstelling WITTE PIET!

Zondag 19 december: Zondagmiddagcabaret met Arie Vuyk

Witte Piet zit niet goed in zijn vel. Hij is de enige die wit is, alle andere pieten
zijn zwart. Hij wil geen Piet meer zijn. In zijn zoektocht naar wie hij is, verandert
hij in een musicus, een cowboy, een fietser .Wat wil hij zijn? Hoe kan hij
iemand worden? Uit deze totale chaos komt uiteindelijk een nieuwe identiteit
naar boven, waarin ieder kind zich herkent.
Leeftijd: 2 tot 10 jaar
Aanvang 16.00 uur, entree € 2,50/R’pas € 1,90

“Een cabaretier die lach en stilte geraffineerd weet te doseren. Vuyk
verdient een overvol theater” - Het Parool. Geniet deze zondagmiddag van
cabaretier Arie Vuyk die de try-out voor zijn Oudejaarsconférence houdt in
LCC Castagnet. Snel, actueel en nooit schokkend, want als er geen grenzen
meer zijn, waar kan je dan nog mee spelen?
Aanvang: 14.30 uur, entree: speciale try-outprijs € 3,00.

Vrijdag 10 december: Benut je talent tijdens deze muziekshow!

Zondag 23 december: 55+ middag met Marjolein Meijers & Band

Bandjes van het Music Mattersproject en middelbare scholieren van het
Melanchthon College zullen van zich laten horen. Lokaal talent krijgt deze avond
de kans om onder begeleiding van professionele muzikanten een optreden neer
te zetten. Meer informatie: info@deltasoundfactory.nl
Tijd: 19.30-21.30 uur, entree GRATIS.

“Van Berini tot Solex”. Na 25 jaar lovende kritieken over de liedjes en
de muziek van Marjolein Meijers wordt het hoog tijd voor een prachtig
overzicht van deze muzikale periode. Eigen liedjes en herhalingen, begeleid
door Americana,-, Ierse- en Cayun klanken. Pure muziek, schoon van
eenvoud. Dat is wat mensen ervan vinden. Dat is waarvoor zij het maken!
Aanvang: 14.30 uur, entree: € 3,00.

Zondag 7 december: Ruud Bergamin - Jubileumconcert met...
Een groots jubileumconcert waarmee de Rotterdamse saxofonist Ruud
Bergamin viert dat hij ruim vijftig jaar als jazzmusicus optreedt. Big bands,
verschillende kleinere formaties, u ziet het in Castagnet!
Aanvang 14.00 uur, entree GRATIS - wel tijdig reserveren!

SBO
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

BESTUUR
Jan van Arkel
vacature		
Henny Müller
Jan Leeninga
Annette Abbink
Bram den Braber
Kamla Bacha

voorzitter
secretaris
penningmeester

LIDORGANISATIES
Bewonerscommissie PWS Schiebroek
Mw. A. Belet, tel. 422 72 25
Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
s.sinnecker@btv-rotterdam.nl
Sociëteit Konneksjun
Hr. A. v.d. Pols, avdpols@chello.nl
Oranje Comité Schiebroek
Mw. Y. Klooster, tel. 461 44 89
Stichting Kunstfestival
Mw. M. van Slagmaat, tel. 06-22486463
4 Mei Comité
Mw. M. Leeninga, tel. 06-22486463
Wereldwinkel Kerken Schiebroek

Mw. B. Vonk tel. 422 19 34
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Reserveringen voor de voorstellingen wordt aangeraden,
telefonisch (010-422 5096) of via email: castagnet@senr.
rotterdam.nl.
LCC Castagnet, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

LETS Ruilwinkel
SVR, tel. 292 36 66
Marokkaanse Gemeenschap Schiebroek
Hr. M. Koubei, tel. 06-440 26 148
Somalische Vereniging Nederland
Hr. M. Omar Mohammed, tel. 461 46 28
MOP (Middenstand Oude Peppelweg)
Hr. A. Kostense, tel. 418 15 00
Winkeliersvereniging Schiebroek
Hr. D. v.d. Meer, tel. 223 34 66
Bewonerscommissie Borghave
Mw. M. van Pelt, tel. 418 64 81
Klankbordgroep Zuringstraat
Mw. W. Hoogervorst, tel. 422 77 28
Actiecomité Asserpark
Bram de Lange, tel. 422 77 28
Werkgroep Planologie
Marijke van Seventer, tel. 418 54 32
Volkstuinvereniging Lusthof
tel. 422 99 83
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
Hr. K. van Gelder, tel. 422 77 28
Bewonersgroep Hamakerstraat
Hr. R.P.L.Nooij, tel. 06-21261015
Bewonersgroep Moltzerhof
Mw. J. Tanis, tel. 06-38897761

SBO-SECRETARIAAT

Bewonersgroep Buurtbeheer Schiebroek-Zuid

KOPIJ

via Thermiek, tel. 422 37 11.

Het volgende maandblad komt uit op 26
januari 2010. U kunt uw kopij vóór 2 januari
2011 inleveren.
Redactieadres: Leven in Schiebroek,
Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam.
Email: redactie@leven-in-schiebroek.nl
U kunt uw kopij ook afgeven bij de balie van
Lokaal Cultuur Centrum Castagnet.

SBO-WIJKWINKEL
De wijkwinkel is gevestigd in het gebouw
van Thermiek aan de Teldersweg 80 (naast
Lidl), tel. 422 37 11.
Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur

www.leven-in-schiebroek.nl

Kastanjesingel 80 (zij-ingang wijkgebouw
Castagnet), tel. 422 77 28. Als u langs wilt
komen, bel dan even met Esther Newar.
E-mailadres: info@leven-in-schiebroek.nl
Internet: www.leven-in-schiebroek.nl

DONATIES
Op giro 59 04 84 kunt u uw bijdrage storten
t.n.v. penningmeester Samenwerkende
Bewonersorganisaties Schiebroek.

ADVERTENTIES
Informatie over advertentietarieven krijgt u
bij het SBO-secretariaat, tel. 422 77 28 of
info@leven-in-schiebroek.nl.

REDACTIE
Marijke van Seventer, Jan van Arkel, Marijke
Driever en Margot Leeninga
Gastschrijvers: Ingeborg Diepstra, Dirk Krans
en Kees Keller
Opmaak: Margot Leeninga
Correcties: Sylvia Pons
Foto’s: redactie

CSI SCHIEBROEK EN UITPAKKERS

U I T PA K K E R S . . .
SCHIEBROEKSE PARK

CSI SCHIEBROEK
STREETWATCH EN
ANDERE ZAKEN

Als ik dit artikeltje schrijf, begin november 2010, is er in Schiebroek heel
wat voorgevallen. Twee overvallen op bakker Degenkamp op het Meijersplein,
twee op Domino’s pizza aan de Peppelweg en een vijfde op de toko aan de
Kerstroosstraat. Eerder hadden wij u al bericht over de extra surveillances die
wij ieder najaar tot aan de kerstdagen uitvoeren om overvallen op winkels e.d.
in de kiem te smoren. Deze ronden worden vanuit het bureau zeer consequent
iedere ochtend bij de openingstijden en ‘s avonds bij het sluiten van de winkels
uitgevoerd.
Men heeft indertijd ontdekt dat met name in het najaar tot aan de kerst, en dat
is een landelijke trend, een groot aantal overvallen plaatsvindt, voornamelijk op
kleine ondernemers.
Wrang is het dan als je verneemt dat in onze wijk, in een korte tijd achter elkaar,
die vijf overvallen zijn geweest. Je denkt dan als wijkagent toch vaak in eerste
instantie aan degenen die oog in oog hebben gestaan met zo’n dader.
Maar er moet natuurlijk ook wat gebeuren, vooral als je weet dat het
waarschijnlijk steeds om één en dezelfde persoon gaat. Dan gaat het hele
“op-sporingscircuit” draaien. Ik zal u niet vermoeien met de details, maar
naast extra surveillance door de bereden brigade, de hondensurveillance en
collega’s van andere diensten binnen de politie, schreef Frits een memo voor
betrokkenen om bij een zich voordoende melding goed op de hoogte te zijn van
de plaatselijke situatie en vluchtwegen in omliggende straten. Deze memo was
bedoeld als aanvulling op het bestaande regionale overvallenprotocol.
Bij de overval op de toko heeft dit protocol goed gewerkt en hebben wij een
dader kunnen aanhouden.
Omdat wij diegene ook verdenken van de andere genoemde overvallen
in de wijk, zijn wij druk bezig om via getuigen, sporen en confrontatie de
bewijsvoering rond te krijgen. Als u dit artikel leest hopen wij dat u inmiddels al
gehoord hebt dat wij alle overvallen hebben kunnen oplossen.
Frits en ik zullen zeker de komende tijd de vinger aan de pols houden en zeer
nauw contact hebben en houden met de winkeliers. Daarnaast zal er ook vanuit
de deelgemeente worden gekeken om ten aanzien van de winkelstraten van
onze wijk alles uit de kast te trekken om de veiligheid en veiligheidsgevoelens
te vergroten.
Verder blijven wij een beroep doen op uw oplettendheid en bij verdachte
personen en/of situaties te allen tijde de politie te bellen.
Martin van der Heijden en Frits Knulst, wijkagenten Schiebroek
Email: martin.van.der.heijden@rijnmond.politie.nl

Graag wil ik even reageren op het stukje over het Schiebroekse Park in uw
laatste blad. Deze man of vrouw loopt of fietst door het park en ik ben het met
hem of haar eens dat het er fijn is. Maar... er is wel iets dat niet zo leuk is. Als
je in een rolstoel in het park rijdt, dan gebeurt het nogal eens dat je dooor de
uitwerpselen van de hooglanders heen moet rijden, omdat je eigenlijk geen kant
op kunt. Hoewel ik de dieren niet graag zou missen, zou ik het wel fijn vinden
als de onderhoudsploeg van het park aandacht schenkt aan uitwerpselen van
de dieren op de paden. Een aantal keren heb ik daarover al geklaagd, maar tot
nu toe is er niets van terechtgekomen.
Zij maken er zich met een jantjevanleiden vanaf, ik word beleefd aangehoord,
maar de boodschap is dat er geen personeel dagelijks het park in kan om dat
te doen. Het is voor mij erg lastig. Ik ga graag naar buiten en bij voorkeur rijd
ik in het park. Stelt u zich eens voor dat u thuiskomt met die vuile, stinkende
wielen? Ik kan ze zelf ook niet schoonmaken, dus ik hoop dat er anderen zijn
die ditzelfde meemaken en ook graag willen dat er iets gebeurt. Tenslotte wonen
wij dicht bij het park en ook de bewoners van Akropolis maken graag gebruik
van het park. Het akelige is dat ik heb gehoord dat de rolstoelers naar het
Bergse Bos gaan, omdat dat wel netjes wordt bijgehouden. Waarom wordt er
verschil gemaakt? Ook wat betreft de brandjes ben ik het eens met de schrijver
of schrijfster. Er moet gewoon meer gecontroleerd worden door de politie.
Ten slotte wil ik aandacht vragen voor de rommel die bij de bankjes wordt
achtergelaten. Het is me al langere tijd opgevallen dat er een wat oudere dame
die rommel regelmatig loopt op te ruimen. Dat is wel de wereld op zijn kop!
Iedereen die gebruikmaakt van de bankjes in ons mooie park, moet gewoon zelf
zijn rommel opruimen!
L.Honnef

DE BRUG VAN PLASWIJCK
In uw laatste LIS-krant las ik onder het kopje “Uitpakkers” een reactie van
een Schiebroekenaar die mij uit het hart was gegrepen. Nee, deze bewoner is
inderdaad niet de enige!
Al bijna 30 jaar woon ik in de buurt van de Ringdijk, maak meestal gebruik van
de fiets en kom ook vaak langs de bewuste brug.
Iedere keer valt mij op dat al het publiek dat gaat of komt naar of van het
Plaswijckpark gewoon oversteekt via de weg en daarbij ook door zeer geduldige
automobilisten ruimschoots de gelegenheid wordt gegeven om over te steken
met het kroost en de buggy’s.
Geen mens neemt de brug of het moet zijn om van het uitzicht te genieten.
Kan de genoemde constructie daarom niet opgedoekt worden of is dat te duur?
In plaats daarvan zou een groot waarschuwingsbord voor overstekende
voetgangers geplaatst kunnen worden als men bang is dat de veiligheid in
gevaar zou kunnen komen.
Ik vind de brug een vervuiling van een prachtig stukje van ons Schiebroek: een
park met vijver, mooie oude huizen, bomen en een weids uitzicht over de plas...
En dan die lelijke brug die totaal niet in de omgeving past!
MAG HIJ WEG?
Houd ons Schiebroek mooi en doe er wat aan.
Met alvast mijn hartelijke dank voor uw eventuele moeite.

Is er Leven-in-Schiebroek?

E.M.Postma

Jazeker! Dit blad komt uit sinds 1956 en houdt u op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Schiebroek. Steun daarom dit blad en wordt
donateur. Voor slechts € 10,- per jaar op girorekening 59 04 84
t.n.v. Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek.
Dank u wel!

Wilt u reageren op UITPAKKERS, stuur dan uw bericht naar:
Redactie SBO, Kastanjesingel 80, 3053 HN Rotterdam of naar
info@leven-in-schiebroek.nl

www.leven-in-schiebroek.nl
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Peppelweg 70a,
3053 GN Rotterdam
Tel.: 010 - 418 44 19

Meesterlijk
in Bouwen
Aannemingsbedrijf BouwOnze opdrachten zijn,
meester weet als geen ander
naast particulier, ook het
dat afspraken moeten		
aanpassen van winkelworden nagekomen. En dat
inrichtingen en het
kwaliteit geen uitzondering
onderhouden van verpleegmoet zijn. Zeker als het om
huizen tot aan bedrijfs- en
verbouwingen of winkel-		
fabriekspanden toe.
inrichtingen gaat. Tijd is		
Omdat ze weten dat
geld, voor u maar zeker ook
Aannemingsbedrijf
voor ons. Dat is ook de		
Bouwmeester de
opvatting van onze
afspraken nakomt en
opdrachtgevers.			dat kwaliteit
Voor nieuwbouw en		
vanzelfsprekend
renovatie projecten.		
moet zijn.
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Aannemingsbedrijf

E.J. Bouwmeester B.V.
Meesterlijk in vertrouwd bouwen!
Adrianalaan 381 - Rotterdam - tel: 010-4224122
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