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2021

WINTERPRET!

www.leven-in-schiebroek.nl

Foto: Nelly Quist

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

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G

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 en Manicure

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

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl
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MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66
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Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

GEEF ONS HUIS TERUG!
Ton van Eijsden

N

og niet zo lang geleden besloot de Rotterdamse
politiek dat elke wijk een zogenaamd Huis van
de Wijk moest krijgen. Huizen van de Wijk als dé
ontmoetingsplekken van én voor de wijk. Verenigingen,
maatschappelijke organisaties én buurtbewoners organiseren
hier allerlei activiteiten: van taalcursus en beweeglessen,
tot creatieve workshops en kaartclubs. Maar ook lezingen
en informatiebijeenkomsten en hulp en ondersteuning aan
wijkbewoners op velerlei maatschappelijk gebied. Kortom:
een echt wijkgebouw.
Schiebroek telde sinds jaar en dag zo’n wijkgebouw:
Castagnet. Centraal gelegen in de wijk, goed bereikbaar en
vooral goed bezocht en druk gebruikt door allerlei instanties
en verenigingen. Bovendien is Castagnet het enige gebouw in
de wijk dat eigendom is van de gemeente en het was de wens
van de gemeente dat Huizen van de Wijk zouden worden
ingericht in een pand van de gemeente zelf. Ideale locatie dus
voor een officieel Huis van de Wijk, zou je denken. Maar de
gemeente besloot anders. In plaats van Castagnet te blijven
gebruiken als maatschappelijke voorziening, werd het gebouw
verhuurd aan een commerciële kinderdagopvangorganisatie.
Wel met de bepaling dat het cultureel aanbod, zoals toneelen muziekvoorstellingen, voor de wijk zou blijven. De daarbij
behorende noodzakelijke horeca-exploitatie kwam in handen
van een ideële organisatie en werd voortgezet onder de naam
De Buurvrouw. Alle andere buurtactiviteiten en verenigingen,
waaronder bewonersorganisatie LiS moesten óf flink betalen
óf uit het pand verdwijnen. Financiële belangen (verhuur)
prevaleerden bij de gemeente kennelijk boven het gebruik als
Huis van de Wijk voor de 17.000 inwoners van Schiebroek. Dus
werd hiervoor een andere locatie gezocht.

Mission impossible
Bij die zoektocht naar een andere locatie werden wel zo'n
twintig mogelijke locaties onderzocht. Locaties die stuk
voor stuk afvielen omdat ze niet voldeden aan de door de
gemeente zelf gestelde criteria. Er bleef uiteindelijk één keus
over; een aantal ruimten die werd gehuurd(!) in het revalidatieen verpleeghuis Aafje-Schiehoven. Geen ideale locatie,
zo midden tussen gebruikers die daar om geheel andere,
noodzakelijke redenen verbleven; dat leverde onvermijdelijk
beperkingen op voor beide partijen. Niettemin werd door
iedereen gepoogd er het beste van te maken. Nadat echter
bekend werd dat Aafje-Schiehoven ging verhuizen naar een
andere locatie in Schiebroek en dat het huidige pand met

daarin het Huis van de Wijk gesloopt zou worden begon de
zoektocht van de gemeente naar een nieuwe locatie opnieuw.
Met de ervaringen van de vorige zoektocht nog helder voor
de geest was duidelijk dat dat een moeizame exercitie zou
worden, om niet te zeggen een mission impossible. Keer op
keer worden deadlines niet gehaald en toezeggingen niet
nagekomen. De verschillende gemeentelijke diensten lijken
elkaar de bal toe te spelen, maar enig zicht op een ander Huis
van de Wijk ontbreekt nog altijd volledig.

Wat nu gemeente?
Het lijkt er op dat de gemeente zich hier al bij neergelegd
heeft: er wordt steeds vaker gesproken over het inrichten
van een aantal Huiskamers van de Wijk en het creëren van
zogenaamde Aanlandplekken waar direct met gemeentelijke
ambtenaren kan worden gesproken). Prima, zeker voor
sommige zaken in vooral Schiebroek-Zuid waar nu al Wijkie op
de Teldersweg als huiskamer fungeert voor de jeugd.

Geen versnippering!
Maar dergelijke versnipperde locaties, feitelijk alleen gericht
op ondersteuning, zullen nooit alle functies van een Huis van
de Wijk kunnen vervangen. Zij kunnen alleen een aanvulling
zijn op een, ook op opbouw en participatie gericht huis, een
Huis van de Wijk waarin gebouwd wordt aan de toekomst. Een
Huis van de Wijk met horecavoorzieningen en cultuuraanbod
zoals Castagnet, misschien wel in te richten in Castagnet
zelf, maar ook met ruimte voor verbindende activiteiten als
buurtverenigingen. Zo'n huis in combinatie met een aantal
Huiskamers/aanlandplekken in vooral Schiebroek-Zuid, dat is
in onze ogen met recht een Huis van de Wijk.
En daar heeft héél Schiebroek recht op!
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Geef ons Huis terug!
Wiardaplantsoen
De twee gezichten
Operatie geslaagd, patiënt overleden
Schiebroek van Toen
Vlliegtuigoverlast of woonwijk?

GEEN LIS-MAGAZINE ONTVANGEN?
Als u geen sticker of een nee/nee sticker
op de brievenbus hebt mogen wij het blad
niet bezorgen. U kunt het blad dan wel
ophalen bij o.a. Wasserij Verboom aan het
Rododendronplein en bij AH aan de Peppelweg.
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN
U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen,
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
-

Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
Zit uw kunstgebit los?
Is uw gezicht veranderd?
Breekt uw kunstgebit regelmatig?
Is uw kunstgebit verouderd?

Kunstgebitten

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij ons
terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak met de
heer Spliethoff.
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek
Kastanjeplein 101
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3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

WIARDAPLANTSOEN
Marijke van Seventer

S

bouwen in het nieuw te bouwen appartementengebouw.
Een geïnteresseerde derde haakte na vele maanden
onderhandelen op het laatste moment af en uiteindelijk bleef
niets anders over dan het kunstwerk in opslag te doen bij de
gemeente. Op het moment van verschijnen van dit blad moet
dat inmiddels gebeurd zijn en is de sloop begonnen.

Salix

Hoewel de bouw van het nieuwe complex - een
Impressie: De Zwarte Hond
appartementengebouw
en een aantal woningen – hierdoor
ongetwijfeld vertraging heeft opgelopen, heeft de gemeente
besloten om toch nu al met de bewoners te overleggen
over een nieuwe groeninvulling van het Wiardaplantsoen.
Op 2 maart wordt een digitale bijeenkomst belegd tussen
gemeente en omwonenden om samen plannen te maken
voor de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Een groene
opsteker voor wat de komende tijd vooral een stenen
bouwterrein zal zijn.

		 chiebroek is in beweging: er wordt gesloopt/		
		 gebouwd of er zijn plannen hiervoor. Daar zijn we 		
aan de ene kant heel blij mee, want het betekent meestal dat
lelijke, om niet te zeggen rotte plekken in de wijk verdwijnen.
En als het goed is komt er iets moois voor in de plaats. Maar
redenen tot droefheid zijn er ook: vrijwel altijd gaat aan de
vergunning voor de bouw een kapvergunning vooraf. Ook
in dit blad kunnen we daar weer over lezen. En kunnen we
ook de moties lezen die naar aanleiding van onze klachten
zijn aangenomen in de raad. Zodat hopelijk in de toekomst
er meer rekening wordt gehouden met de belangen van de
bewoners bij een groene wijk.

Gelukkig is niet bij het omgaan van iedere boom over de
bewoners heen gewalst: bij het project Salix oftewel de
nieuwbouw aan de Teldersweg heeft de gemeente wel
degelijk oog voor de omwonenden, de bewoners van het
Wiardaplantsoen. Hoewel iedereen blij was dat nu eindelijk
de voormalige schoolgebouwen aan de Teldersweg gesloopt
zouden worden en vooral ook de Vredevorstruïne aan
de Wilgenplaslaan, was er onrust omdat er behalve een
bouwvergunning ook een kapvergunning was aangevraagd
voor de fraaie volwassen bomenrij aan het Wiardapad. De
bomen stonden op openbaar terrein en dus was het de
gemeente zelf die een vergunning moest aanvragen en
verstrekken. Die gaf aan LiS en de bewoners graag inzage
in de redenen waarom deze kap moest gebeuren: het hele
terrein moest na de sloop op bouwhoogte worden gebracht,
ook de grond bij de bomen die op het terrein staan. Bomen
zijn helaas niet tegen een dergelijke forse ophoging bestand.
Een paar bomen zouden misschien gered kunnen worden en
die zijn dan ook niet gekapt. Het was evengoed een klap voor
de omgeving, ook al omdat door stagnatie in de sloop er een
akelig uitzicht bleef op de door eigen krachten in de wijk al
half gesloopte Vredevorstkerk.

Kunstwerk
Die Vredevorstkerk ging almaar niet tegen de vlakte omdat
in die kerk zich een kunstwerk bevindt: een schitterend
gekleurd glas in betonraam. Het stond van het begin af aan
vast dat dit niet ten prooi mocht vallen aan de sloophamer,
maar dat er een andere bestemming voor zou moeten
komen. Ontwikkelaar Accresco moest al vroeg vaststellen
dat het vele meters lange kunstwerk te groot was om in te

Digitale informatiebijeenkomst
voor omwonenden

buitenruimte Teldersweg en Wiardaplantsoen
2 maart 2021, 19.00 – 22.00 uur
Graag nodigen we u uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de toekomstige herinrichting van de
buitenruimte van de Teldersweg en het Wiardaplantsoen.
Op de bijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op
de ideeën die er leven voor de buitenruimte. Maar we horen
ook graag welke suggesties en vragen u heeft. Hoe moet
de buitenruimte er volgens u gaan uitzien?
De nieuwbouw aan de Teldersweg, met zestig
appartementen en veertien eengezinswoningen, is van
start gegaan. Ook de huidige Lidl aan de Teldersweg
wordt vernieuwd. Er komt een nieuwe, grotere Lidl met
op het dak dertig appartementen en een ondergrondse
parkeergarage. Tussen de twee nieuwbouwprojecten komt
een aantrekkelijke buitenruimte met zitgelegenheid en
groen. Dit zorgt voor een aangename doorsteek tussen
de Teldersweg en het Wiardaplantsoen. Op 2 maart
presenteren we onze ideeën hiervoor en horen we graag
hoe u erover denkt.
Digitale bijeenkomst
Vanwege corona wordt het een digitale informatiebijeenkomst via Microsoft Teams. Bent u omwonende
van het Wiardaplantsoen, dan kunt u zich aanmelden
voor één van de twee volgende tijdsblokken via e-mail

Telderswegso@rotterdam.nl
Tijdsblok 1:
Tijdsblok 2:

19:00 – 20.15 uur
20.30 – 22.00 uur

Maatwerk
Kunt u op 2 maart niet deelnemen, maar wilt u wel input
geven of vragen stellen? Dat kan uiteraard. Ook hiervoor
kunt u gebruik maken van bovengenoemd e-mailadres. Als
u vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen via
06-28639922.
Projectteam Teldersweg, gemeente Rotterdam
www.rotterdam.nl/teldersweg
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JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd mét garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... U kunt bij ons natuurlijk ook de batterij van uw
horloge laten vervangen. Kortom, bij
ons bent u aan het juiste adres!

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

Tandartspraktijk
Kastanjesingel
U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
behandelingen
- diverse prothetische
voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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DE TWEE GEZICHTEN VAN SCHIEBROEK
Ton van Eijsden

D

e wijk Schiebroek, door velen nog altijd omschreven
als Tuinstad Schiebroek, is een wijk die over het 		
algemeen als groen, prettig en leefbaar te boek staat. Hoewel
het al weer zo’n tachtig jaar geleden is dat het voormalige
dorp Schiebroek door Rotterdam werd geannexeerd, is
het dorpse karakter nog altijd op veel fronten zichtbaar én
voelbaar.

Twee gezichten
Schiebroek komt in de cijfers die op velerlei terreinen werden
en worden gehanteerd en gepubliceerd veelal als goed, groen
en veilig naar voren. Dit vindt zijn oorzaak in het gegeven dat
alle cijfers, berekeningen en conclusies gebaseerd zijn op de
wijk als geheel. Het is immers één CBS-gebied...
Echter, Schiebroek is ook een wijk met twee gezichten. Het
noordelijk deel telt overwegend eengezinswoningen en wordt
bewoond door mensen met een modaal tot bovenmodaal
inkomen en een relatief hoog opleidingsniveau.
Daartegenover staat Schiebroek-Zuid met overwegend
sociale woningbouw met veel flats (twee corporaties: Vestia
en Havensteder). Een gedeelte van Schiebroek-Zuid telt veel
kwetsbare inwoners met grote achterstanden en problemen
op onder meer sociaal-maatschappelijk gebied, zoals
armoede, schulden, werkloosheid, onderwijsachterstanden,
etc.

Vertekend beeld
Die problemen en de grote verschillen tussen SchiebroekNoord en Schiebroek-Zuid komen echter jaar in jaar uit en
keer op keer niet goed boven tafel omdat de wijk zoals
gezegd in alle rapportages en rekenmodellen als één geheel
wordt gezien. Daardoor worden de negatieve toestanden in
het zuidelijk deel van de wijk door de positieve situatie in het
noordelijk deel “overschreven”. Dit was onder meer het geval
in de toenmalige veiligheidsindex, maar is ook nog steeds
in het thans gehanteerde uitgebreidere wijkprofiel aan de

orde. Ook in andere rapportages worden nog altijd deze voor
Schiebroek-Zuid geflatteerde cijfers gehanteerd.
Dit heeft tot gevolg dat al jarenlang met veel moeite de
cijfers van echte problematiek op allerlei terreinen in
Schiebroek-Zuid veelal separaat moeten worden uitgezocht
en nader moeten worden beschreven, toegelicht en
beargumenteerd. Dat was en is onder meer het geval voor
het Plan Schiebroek-Zuid 2018-2020, de Gebiedsvisie en de
daarvan afgeleide wijkactieplannen en thans opnieuw voor het
Buurtverbeterplan.

Splitsen!
De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek adviseert
derhalve dringend de onderzoeken en de uitkomsten van
alle rapportages voor Schiebroek-Noord en Schiebroek-Zuid
voortaan te splitsen als zijnde twee afzonderlijke wijken.
Een technisch argument als bijvoorbeeld het feit dat geheel
Schiebroek één CBS-wijk is kan en mag daarvoor naar het
oordeel van de commissie geen argument zijn.
Eerst dan zal naar overtuiging van deze commissie de ware
omvang en ernst van de problemen die in Schiebroek-Zuid
spelen goed zichtbaar kunnen worden gemaakt. Indien dat
is gerealiseerd kan bovendien ook helder worden welke
concrete resultaten er worden geboekt met de maatregelen
en inspanningen die worden getroffen ter verbetering van de
situatie in Schiebroek-Zuid.

ZOEK DE VERSCHILLEN
Marijke van Seventer

W

eet u het nog? Ons blad stond er bol van: het wel
of niet fout zijn van de vergunning voor het kappen
van bomen in het Schiebroekse Park. Volgens ons
deugde die vergunning niet omdat ze op een verkeerd adres
was afgegeven. Reden voor de wethouder om de juristen van
de gemeente er nog eens naar te laten kijken. Die verklaarden
de vergunning geldig ondanks de adresfout.
Eind november diende LiS een bezwaarschrift in tegen de
vergunning voor tijdelijke verlenging van het Fietsdock, en
kreeg vervolgens op 20 december een brief van de juridische
dienst van de gemeente waarin stond dat voor 13 januari een
aantal papieren moest worden aangeleverd die aangaven
dat de aanvrager bevoegd was om het bezwaar in te dienen.

Op 22 december leverde LiS stukken aan om vervolgens
op 31 januari (!) bericht te krijgen dat het bezwaarschrift niet
ontvankelijk was verklaard – niet behandeld werd - door de
juristen omdat er een vormfout in de stukken van LiS zat.
De wethouder kreeg een tweede kans om na te gaan of
haar argumentatie juist was, LiS kwam niet aan toetsing van
haar argumentatie toe omdat de juridische dienst van de
gemeente LiS niet voor 13 januari wees op een manco in de
op 22 december gestuurde stukken. Men deed er maar liefst
tot 31 januari over om dit mee te delen. Toevallig de datum
waarop er geen beroep meer ingesteld kon worden tegen de
vergunning. De juridische dienst die over bezwaarschriften
oordeelt is volgens de website van Rotterdam een van de
gemeente onafhankelijk orgaan; de juristen die over het foute
adres oordeelden zijn interne ambtenaren. Aan u om de
verschillen uit te zoeken.
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OPERATIE GESLAAGD, PATIËNT OVERLED
In de afgelopen maand hebt u kunnen lezen over de onterechte
kap van een deel van het Schiebroekse Park. Raadslid René
Seegers Hoogendoorn heeft zich met hart en ziel ingezet
om deze onverkwikkelijke zaak onder de aandacht van
het gemeentebestuur te brengen. En niet zonder resultaat.
Onderstaand leest u het artikel dat onlangs werd gepubliceerd
in NRC Handelsblad, alsmede de drie moties die inmiddels zijn
aangenomen in de Gemeenteraad van Rotterdam.

H

et is 5 februari 2020 als Gerard nietsvermoedend
door het Schiebroekse Park wandelt en het hem opvalt
dat er tientallen bomen gemarkeerd zijn met een rode stip.
Hij voelt de bui al hangen: ‘moeten ook deze bomen allemaal
wijken voor de aanleg van de nieuwe Rijksweg A13/A16? Het
Schiebroekse Park zou toch gespaard blijven?’
Gerard doet zijn burgerplicht en legt contact met
Rijkswaterstaat en uitvoerend projectbureau ‘De Groene
Boog’. Al snel blijkt dat zijn vermoeden klopt. Het tracé van de
Rijksweg is aangepast en ontziet het Schiebroekse Park niet
meer. Gerard bestudeert het verplaatste tracé maar kan niet
anders dan constateren dat ettelijke gemarkeerde bomen zelfs
buiten dit verlegde tracégebied vallen. Wat is hier aan de hand?

Afzichtelijk
Gelukkig lukt het Gerard met vertegenwoordigers van zowel
Rijkswaterstaat als ‘De Groene Boog’ een afspraak ter plaatse
te maken. Hij laat hun zien dat er bomen gemarkeerd zijn
buiten het tracégebied. Deze vertegenwoordigers zien het ook
en beloven Gerard het uit te zoeken.
Een dag later, we schrijven 18 februari 2020, worden álle
gemarkeerde bomen omgezaagd. Weg zijn ze. Afzichtelijke
stapels hout langs de parkpaden herinneren slechts aan de
prachtige bomen die het park sierden.
Ondergetekende woont in Schiebroek en maakt meerdere
keren per week hardlooprondjes door het park. Je ogen
doen pijn bij het zien van zoveel leegte. Hier en daar een
hijskraan, hekken, pilonnen, kuubs zand en enkele lelijke
oranje noodbruggen vullen deze leegte. ‘Weg met de snelweg’
zingen mijn vier kinderen telkens in koor als we dit tafereel
aanschouwen.
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Noodklok
Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Die Rijksweg komt er
ook om een reden. Wij bezige bijtjes, altijd maar mobiel en in
bedrijf, vullen en verstoppen alle snelwegen en al jarenlang
zuchten met name bewoners van de lommerrijke Molenlaan
onder de ellende van eindeloze files binnen de bebouwde
kom. Maar niemand zal betwisten dat wat hier gebeurt de
schoonheidsprijs in de verste verte niet verdient.
De gemeenteraad luidt de noodklok over dit intens treurige
bomenkap-verhaal en het college van burgemeester en
wethouders reageert ook verontrust: wat is hier gebeurd?
Al snel krijgen we antwoord: 'De kapvergunning stond
weliswaar geboekt onder een verkeerd adres in de publicatie,
maar is wel voldoende kenbaar gemaakt. De aanvraag is ook
correct afgehandeld. Daarnaast is hetgeen gekapt is conform
de verleende vergunning en de daaraan onderliggende
stukken. De vergunning heeft inmiddels formele rechtskracht
verkregen.’ En: ‘Belangrijk is of belanghebbenden redelijkerwijs
toch kennis hadden kunnen nemen van de inhoud van de
vergunning.’
En dat is volgens het college zo. Immers, het stond in de
Staatscourant (wanneer heeft u uw abonnement erop
opgezegd?), het had ter inzage gelegen en het stond op de
website van projectorganisatie ‘De Groene Boog’. Dat laatste
blijkt overigens niet te kloppen, is ondertussen aangetoond.
Samengevat: operatie geslaagd, patiënt overleden. Er is niks
gebeurd dat niet binnen de wettelijke voorschriften past.
Nu nog de uitsmijter. Het college stelt: 'Daarnaast hadden
belanghebbenden op het moment van het constateren van de
bomenkap een voorlopige voorziening kunnen aanvragen bij
de rechtbank.’
Gerard had dus niet de verantwoordelijken (Rijkswaterstaat
en De Groene Boog) moeten berichten, maar een voorlopige
voorziening moeten aanvragen bij de rechter. Wie het weet
mag het zeggen.
Het college heeft inmiddels beterschap beloofd voor
wat betreft de transparantie van het proces rondom
kapvergunningen – dat is pure winst. En ook Rijkswaterstaat
en De Groene Boog zijn stevig aangesproken, we hebben ons

DEN
ongenoegen dus laten blijken en spierballen laten rollen.
Maar wat hier speelt is een dieper liggende kwestie dan een
transparanter vergunningenproces kan oplossen. Het gaat
hier om de betrouwbaarheid van de overheid en de manier
waarop wij onze overheidsprocessen hebben vormgegeven.
En daar is de politiek, en dus ook ondergetekende, de
eerstverantwoordelijke voor.
We moeten terug naar de menselijke maat. Een dezer
dagen vaak gemunte en gevleugelde term – kijk naar de
toeslagenaffaire die ons landsbestuur op z’n kop zet. Maar
laten we zorgen dat deze terminologie, de menselijke maat,
daardoor niet sleets wordt, maar juist aan kracht wint.
Was het niet vele malen logischer geweest als de
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en De Groene
Boog na hun gesprek met Gerard direct aan de bel hadden
getrokken dat dit eerst uitgezocht moest worden, in plaats
van een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter? De
menselijke maat stond hier letterlijk voor ons, in de persoon
van Gerard, dát had dit alles moeten voorkomen.
We gaan nu doen wat we kunnen. Er komt een motie in de
gemeenteraad die ervoor zorgt dat we strakkere minimale
eisen opleggen voor communicatie en participatie aan externe
partijen die op ons grondgebied bouwen. Het proces van
vergunningverlening wordt verbeterd.
Maar laat deze casus alstublieft symbool staan voor iets
veel belangrijkers: de mens is de maat der dingen, niet het
systeem. Dan, alleen dan, is deze treurige kleine geschiedenis
van Schiebroek toch nog ergens goed voor geweest.

René Segers Hoogendoorn

EENS MAAR NOOIT WEER
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28
januari 2021, ter bespreking van bomenkap,
constaterende dat
• Naar aanleiding van de casus bomenkap Schiebroekse Park
ten behoeve van aanleg A13/A16 duidelijk is geworden dat er
in het proces van voorbereiding en uitvoering van bouw- en
infrastructurele projecten op Rotterdams grondgebied een
wereld te winnen is;
overwegende dat
• De gemeente Rotterdam in projecten met externe
partijen (bijv. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf) niet volledig
verantwoordelijk is voor communicatie en participatie in het
projectverloop en daardoor zelf geen wijzigingen en
verbeteringen aan kan brengen in het werkproces;
spreekt uit
• De schrijnende situatie van de bomenkap A13/A16 als
voorbeeld dienen om de vergunningverlening en controle
erop in Rotterdam te verbeteren;
• Dat als er gebouwd wordt op Rotterdams grondgebied
begrijpelijke communicatie en participatie de absolute
norm en minimale eis is, ook als externe partijen het
voortouw nemen;
• Dat de gemeenteraad van Rotterdam verwacht dat het
College van Burgemeester en Wethouders er alles aan
doen om een herhaling van dit soort situaties te voorkomen;
en gaat over tot de orde van de dag.

DOOR DE GEMARKEERDE
BOMEN HET BOS WEER ZIEN
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op
28 januari 2021 ter bespreking van het tweeminutendebat
´Bomenkap Schiebroek´;
Constaterende dat:
• Bewoners vaak overvallen en verrast worden door
bomenkap in hun buurt of wijk;
• Informatie over aangevraagde vergunningen niet
laagdrempelig te vinden is;
• Voor het maken van bezwaar tegen een vergunning de
juiste informatie nodig is;
• Uit het jaarverslag ‘Rotterdam gaat voor groen’ blijkt dat
de behoefte aan groen in Rotterdam toeneemt;
Overwegende dat
• Bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit
en beleving van onze groene lanen, singels en parken;
• Recent Belgisch onderzoek liet wederom zien dat
kinderen in een groene omgeving met meer bomen en
struiken gezonder, slimmer en makkelijker in de omgang
waren;
• In sommige ontwikkelingen de kap van een boom niet te
voorkomen is;
• Actieve en transparante informatieverschaffing essentieel
is voor het democratische recht van bewoners om
eventueel bezwaar te maken;
• Kennis van de reden van de kap en communicatie over
herplant kan bijdragen aan het voorkomen van woede,
frustratie en een gevoel van onmacht bij bewoners;
• Ook andere inwoners van Rotterdam, die als passant
belanghebbende zijn, eenvoudig en duidelijk
geïnformeerd kunnen worden met een duidelijke
informatieve markering bij de boom voorafgaand aan
de kap;
Verzoekt het college
• Te zorgen dat de bomen waarvoor een kapvergunning
is aangevraagd een duidelijke markering krijgen en te
onderzoeken wat daarvoor de beste manier is
(bijvoorbeeld met een lint met daarop de reden, de
mogelijkheid tot bezwaar, de deadline waarop bezwaar
kan worden ingediend en QR-code voor meer info);
• De vindbaarheid van de informatie over aangevraagde
en verleende kapvergunningen op de gemeentelijke
website te verbeteren en daarmee te zorgen voor een
laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening;
en gaat over tot de orde van de dag.

NASCHRIFT
Beide moties zijn aangenomen. Omdat de schade aan ons
Schiebroekse park enorm is, zullen we er als bewoners op toe
moeten zien dat de door Rijkswaterstaat/De Groene Boog/
Gemeente Rotterdam toegezegde herplant ook daadwerkelijk
plaatsvindt en wel in het Schiebroekse Park. Als LiS hebben
we een waakhondfunctie, maar we kunnen dat niet alleen:
we hebben u nodig. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
Leest u alstublieft onze oproep op pagina 13!.
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Schiebroek van Toen

(deel 64) :

Een verdwaalde bom op Schiebroek
Harry Pruysten

H

et bombardement op Rotterdam werd op 14 mei 1940
tussen 13:27 en ongeveer 13:40 uur uitgevoerd door
Duitse bommenwerpers in het kader van de Duitse
militaire overval op Nederland. Het bombardement van
een kwartier, vernietigde nagenoeg de gehele historische
binnenstad van Rotterdam, mede door de branden die hierna
ontstonden. Naar schatting kwamen 650 tot 900 mensen
om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. Meer
dan 24.000 woningen werden in de as gelegd, 32 kerken en
twee synagogen werden verwoest. Dat in de Rotterdamse
binnenstad grote gebouwen, zoals stadhuis, postkantoor
en hoofdbureau van politie gespaard zijn gebleven, komt
voornamelijk omdat deze stevig gebouwd waren en geluk
hebben gehad dat ze maar een enkele bom op hun dak
kregen. Ook Schiebroek was op 14 mei 1940 getroffen door een
van deze bommen. Precisie-aanvallen van bommenwerpers,
zoals we nu op de tv zien, waren er in die tijd nog niet.
Bommenluiken werden opengezet en op goed geluk liet men
hun dodelijke last vallen.

Afzwaaier
Op het kerkhof aan de Ringdijk staat een grote witte grafsteen
met daarop de namen van twee dames Mouthaan en hun
schoonzuster, mevrouw Mouthaan-van Dijk. Zij waren het,
die op 14 mei 1940 een veilig heenkomen dachten te hebben
gevonden in een woning aan de Hoofdlaan nummer 2. Ton
Oskamp, geboren in Schiebroek, was destijds zes jaar en
vertelt hierover het volgende: “Ik heb deze dames gekend.
Wij woonden naast hen op nummer 4. Zij zijn daar alle drie
om het leven gekomen tijdens dat bombardement van 14 mei
1940. Het was ’s morgens omstreeks half elf, dus voorafgaande
aan het grote bombardement. Hun huis werd getroffen door
waarschijnlijk een afzwaaier en daardoor volledig verwoest.
Het is mij nooit duidelijk geworden uit welk land het vliegtuig,
dat deze bom afwierp, afkomstig was. Wat het nog extra
triest maakte was het feit dat de dames Mouthaan vanuit de
stad hier naar toe gekomen waren met de gedachte dat het
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aan de rand van de stad veel veiliger was. Hoe alles in zijn
werk ging herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Ik was
buiten aan het spelen toen moeder mij riep om naar binnen
te komen. Mijn broer kwam op dat moment aanhollen. Hij was
door de Nederlandse militairen, die bij Allan aan de Kleiweg
(de voormalige tramremise) gehuisvest waren, naar huis
gestuurd. Op het moment die wij binnen waren viel de bewuste
bom en sloegen wij met z’n allen tegen de grond. Kasten en
deuren vlogen open en de hele kamer was verduisterd door
het stof. Wij zijn direct daarna uit het huis gevlucht en naar
mijn grootouders gegaan, die aan de overkant van de laan
woonden. Van mijn grootvader kregen wij de opdracht om voor
onze veiligheid onder de bosjes in de tuin te gaan liggen.
Achteraf gezien kan ik zeggen dat het geluk ons die dag erg
gunstig gezind was."

Op de vlucht
"Mijn oom had een volkstuin bij de volkstuinvereniging “Ons
Genoegen” aan de Achterweg (huidige Erasmussingel). De
tuinen lagen tussen de weilanden. Door de familie werd
aanvankelijk besloten om voor onze veiligheid daar de nacht
door te gaan brengen. Maar op het moment dat wij met elkaar
voor het hek van de volkstuin stonden, werd besloten om toch
maar terug te gaan naar het huis van mijn grootouders. Die
nacht viel er een bom op het volkstuincomplex en werd ook
huisje op de tuin van mijn oom volledig vernield.”
Tot zover de belevenissen van Ton Oskamp, tachtig jaar
geleden. In het weekblad Panorama van juni 1940 is een foto
geplaatst van het vernielde tuinhuisje waar Ton over sprak.
Met de vermelding dat het een Engelse bom was en dat er
drie personen bij om waren gekomen. Nauwkeurig was deze
berichtgeving niet, want van Ton weten we dat deze mensen
verbleven op Hoofdlaan nummer 2. Over de 97.000 kilo Duitse
brisantbommen die 14 mei 1940 werden afgeworpen op de
historische binnenstad, wordt wijselijk niet gesproken. Wat
rest is de grafsteen op de begraafplaats aan de Ringdijk en de
wetenschap dat deze begraafplaats niet geruimd wordt.
Een blijvende herinnering dus.

BETAALD PARKEREN?!
Marijke van Seventer

W

e lazen het met verbazing en ontzetting: vanaf
februari betaald parkeren op de Melanchtonweg.
Waar kwam dat opeens vandaan, wie had daar om
gevraagd? Antwoord: niemand. Sterker nog, de mensen aan
wie het gevraagd was hadden een krachtig NEE laten horen.
Dat waren de bewoners van het Kleiwegkwartier, een wijk die
al lang gebukt gaat onder een zware parkeerdruk. Men vroeg
om voorzieningen.

Onderzoek
Reden voor Bewoners!HiS, de samenwerkende bewonersorganisaties van ons gebied, om vanuit de gebiedscommissie
een onderzoek te houden. Daaruit bleek dat er verschillen
waren in waar die parkeerdruk hoog was in de wijk en ook op
welke tijdstippen dat gebeurde. Parkeren overdag vanwege
winkelen op de Kleiweg leverde op andere momenten een
piek als het ’s avonds parkeren door bewoners van de andere
kant van het Muizengaatje: die wonen binnen de ring, waar
alleen betaald parkeren mogelijk is.

Waterbedeffect
Dit vroeg om maatwerk qua voorzieningen, maar niet om
invoering betaald parkeren voor de hele wijk meenden de
bewoners en vulden dus op hun enqueteformulier NEE in
voor die oplossing. De gebiedscommissie gaf daarom een
negatief parkeeradvies aan wethouder Judith Bokhove.
Helaas besloot zij om geen gehoor te geven aan de door
de bewoners aangedragen wensen en voorstellen. Zij wees
op de (nieuwe) regeling dat bij een parkeerdruk boven een
bepaald percentage, betaald parkeren diende te worden
ingevoerd en besloot tot voor de hele wijk betaald parkeren
op voor de hele wijk dezelfde tijden. Bovendien besloot deze
wethouder dat betaald parkeren niet alleen in te voeren
voor het Kleiwegkwartier, maar ook in te stellen voor de
Melanchtonweg, om automobilisten af te schrikken die anders
in die omgeving hun toevlucht zouden zoeken.
Ter voorkoming van het zogenaamde waterbedeffect, zoals dit
verschijnsel treffend wordt genoemd.

Mocht de wethouder gedacht hebben hiermee efficiënt
(en winstgevend) bezig te zijn geweest voor de gemeente
dan snijdt ze zich wellicht toch in het eigen vlees: aan de
overkant van de Melanchtonweg ligt de Wilgenring, een
gemeentelijke instelling. Als daar geen parkeergeld wordt
geheven staat het parkeerterrein straks misschien wel vol met
illegale parkeerders en kan er niemand meer per auto bij het
zwembad of de sporthal komen, laat staan een kaartje kopen.
En als ze wel parkeergeld vraagt wil er misschien wel niemand
meer komen. Leg dat maar eens aan je eigen organisatie
uit. En leg het ook uit aan de Lidl die eind van dit jaar een
noodvestiging krijgt naast de Wilgenring terwijl er een mooi
nieuw pand gebouwd wordt aan de Teldersweg.
Ook dat is een zorg voor sommige gemeentelijke diensten.
De gemeente denkt hard na over een oplossing. Daar is heel
Schiebroek benieuwd naar, vooral de omwonenden van de
Melanchtonweg…

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 Maximus, Bergse Dorpsstraat 122,
Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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KAPPEN EN BOUWEN
Marijke van Seventer

D

e Vredevorstkerk en de parochiekerk Verrijzenis van
de Heer, kortweg Verrijzeniskerk genoemd, het
zijn bekende namen en panden in Schiebroek. Beide
zijn ongeveer tegelijkertijd gebouwd en beide zijn buiten
gebruik gesteld en verkocht. Iets wat, hoe noodzakelijk
en onvermijdelijk het ook was, vele Schiebroekenaren
verdriet deed. Reden om dan met veel belangstelling te
kijken naar wat er op de plaats van de eens zo geliefde
ontmoetingsplaats komt. Het heeft heel wat jaartjes gekost
voordat hier duidelijkheid over kwam: de locatie van de
Vredevorstkerk werd onderdeel van het nieuwbouwproject
Salix en op de plaats van de Verrijzeniskerk komt de
nieuwbouw voor Verpleeghuis Aafje met daaraan gekoppeld
een kerkruimte.

Kappen en een daktuin
Hoewel de beslissing voor sluiting en verkoop voor de locatie
voor de Verrijzeniskerk later werd gerealiseerd dan voor de
Vredevorstkerk, zijn de plannen voor de nieuwe ontwikkeling
sneller concreet geworden: recentelijk heeft Aafje een
vergunningsaanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een
gebouw met daarin 79 appartementen voor verpleegden. Die
aanvraag ging vergezeld van een tekening van een massief
stenen doos (gezien vanaf de Meidoornsingel), hangend over
een parkeerruimte. Die ruimte is groot, en waarschijnlijk in
de eerste plaats bedoeld voor het eigen personeel, maar
zal niet voldoende zijn: er zal (door bezoekers?) ook op de
openbare weg geparkeerd moeten worden. Al met al is het
ruimtebeslag van deze nieuwbouw dusdanig dat er een
daktuin wordt aangelegd in plaats van groen op de begane
grond en voor de bestaande bomen op een paar na een
kapvergunning is aangevraagd. De tekening waarop die
bomen staan aangegeven laat zien dat o.a. de fraaie boom
bij de ingang wordt gespaard. Helaas schijnt nieuwbouw in
Schiebroek vrijwel altijd bomenkap met zich mee te moeten
brengen! Een schrale troost is de kanttekening dat e.e.a in
overeenstemming met de Natuurbeschermingswet zal zijn,
maar dat betekent niet meer dan dat er niet gekapt wordt
tijdens het broedseizoen…

Kappen en een nieuw plantsoen
De nieuwe plannen voor de Vredevorstkerk hebben wat meer
voeten in de aarde gehad. Oorspronkelijk werd het pand
verkocht aan de SOR die er een appartementencomplex voor
ouderen wilde bouwen. Maar uiteindelijk kwam het gebouw,
samen met de voormalige schoolgebouwen ernaast in
handen van ontwikkelaar Accresco.
Accresco zal net als de SOR op de plaats van de kerk een
appartementencomplex van zeven woonlagen bouwen, maar
niet specifiek voor ouderen, en daarnaast woonhuizen met
parkeren op eigen terrein. Het gaat hier deels om huur- en
deels om koopwoningen in het zogenaamde middeldure
segment. Ook hier moesten bomen voor gekapt worden,
iets waar aanvankelijk veel beroering over ontstond. Dit
heeft geleid tot een goed overleg tussen gemeente en
omwonenden met hopelijk als uitkomst een vernieuwd groen
Wiardaplantsoen. U leest hierover elders in dit blad.

Kappen zonder overleg
Maar, zoals gezegd, helaas schijnt nieuwbouw/ontwikkeling in
Schiebroek vrijwel altijd bomenkap met zich mee te brengen.
Nog maar een paar weken geleden werden de bewoners van
de Villeneuvestraat opgeschrikt door de kap van de prachtige
gezonde bomen achter het voormalig schippersinternaat,
nodig voor de oprit naar het parkeerterrein achter de nieuw te
bouwen flat daar en de vestiging van Prokino kinderopvang op
het achterterrein. Dat betreft een nieuwbouwproject waarover
al zoveel jaren te doen is geweest zonder dat er ook maar
iets gebeurde dat iedereen totaal overrompeld werd door dit
stukje uitvoering van de al in 2018 afgegeven vergunning. Daar
waren toch afspraken over gemaakt? Jawel, maar door nadere
invulling van het bouwplan werden die afspraken anders
gehanteerd als de bewoners indertijd hadden bedoeld…
Anders dan bij het Wiardaplantsoen is er geen sprake
van regelmatig overleg/uitleg laat staan inspraak van de
bewoners bij de ontwikkeling. Een onwenselijke situatie.
En het zal niet de laatste keer zijn dat iets dergelijks kan
gebeuren, Schiebroek kan de komende tijd nog heel wat
bouwerijen tegemoet zien!

MELD U AAN VOOR:
SCHIEBROEK GROEN!
De Planologische Werkgroep Schiebroek heeft
de handen vol aan het kritisch bezien van
vergunningsaanvragen voor kappen en bouwen
en de niet altijd even duidelijk daarin aangegeven
consequenties. Extra handen daarbij zijn hard nodig!
LiS stelt daarom voor een e-mailkring in te stellen:
Schiebroek Groen. Een kring waar behalve leden van
de werkgroep Schiebroekenaren deel van uitmaken
met hart voor het groen.
Schiebroekenaren die met ons kritisch meekijken
naar plannen en vergunningsaanvragen die letterlijk
en figuurlijk het groen raken. En zo nodig samen in
actie komen bij gemeente en ontwikkelaar om dit
groen te sparen.
Doet u mee? Geef u dan op via een e-mailtje naar
LiS: info@leven-in-Schiebroek.nl met daarin uw
naam, reden waarop u mee wilt doen en eventuele
kennis van groen, bouw en wetgeving waarmee u
Schiebroek Groen kunt steunen. Zodat we kunnen
kappen met lijdzaam toezien en bouwen aan een
groenblijvende wijk. Doen!
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LUCHTVAARTBELEID:

Nieuwe woonwijk op Zestienhoven of nog meer vliegtuigoverlast voor Schiebroek?

Gerard Kolner

E

r zijn nieuwe ontwikkelingen te melden rondom de
inmiddels al vaak besproken luchthaven Rotterdam
TheHague Airport. We noemen er een aantal:
-		Het kabinet heeft een nieuwe luchtvaartnota vastgesteld
		met het beleid voor de periode 2020-2050 met een
		groeiverdienmodel voor de luchtvaart.
- RTHA probeert opnieuw draagvlak te krijgen voor groei
		middels een participatieproject waarvoor ook omwonenden
		worden uitgenodigd.
-		Als corona het straks weer toelaat, worden vliegroutes
		van RTHA voortaan vaker afgebogen naar de kant van
		Schiebroek en Hillegersberg.
-		Het plan om op de huidige luchthavenlocatie een
		groene woonwijk met park te realiseren kan in ieder geval
		rekenen op de steun van een deel van de politiek.

Hoe zat het ook weer?
In het verleden hebben veel maatschappelijke organisaties
en politieke partijen zich uitgesproken voor handhaving van
een regionale luchthaven mits er geen groei komt, een veel
strenger nachtregime wordt ingevoerd en geluidsoverlast en
andere milieuvervuiling worden teruggedrongen. Dit is ook in de
wijkagenda van Schiebroek opgenomen, goedgekeurd door de
gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek én de Rotterdamse
gemeenteraad. De punten uit deze wijkagenda worden echter
niet overgenomen door RTHA, onder verwijzing naar dat nieuwe
luchtvaartbeleid. Eerder had RTHA op de website al de ambitie
uitgesproken te streven naar een verdubbeling van de huidige
capaciteit (vier miljoen passagiers), terwijl de enorme groei naar
twee miljoen in 2019 al tot enorme overlast en toename van het
aantal klachten heeft geleid. Onze lidorganisatie BTV (Bewoners
tegen Vliegtuigoverlast) heeft hierover regelmatig van zich laten
horen.

Luchtvaartnota 2020-2050

is eind vorig jaar door het Kabinet aan de Tweede Kamer
aangeboden. Deze nota behandelt de toekomst van de
luchthavens en het vliegverkeer in Nederland, dus ook voor
RTHA. Het luchtvaarbeleid met daarin het aangekondigde
groeiverdienmodel voor de luchtvaart zal naar onze mening
ernstige gevolgen hebben voor natuur en milieu. Daarnaast
zal de overlast voor omwonenden van RTHA ongetwijfeld
toenemen.

Voor de vorm...
U kunt zich voorstellen dat dan de vraag rijst of er geen kritiek
is gekomen op deze nota? Ja, zeker wel. Op het ontwerp van
deze luchtvaartnota zijn vorig jaar in totaal 434 zienswijzen
ingediend door verschillende belangenverenigingen en
organisaties van omwonenden.
Naast deze bulk aan zienswijzen hebben Tweede
Kamerleden in totaal 140 vragen gesteld over deze nota.
De antwoorden van het Kabinet op de zienswijzen en de
kamervragen zijn echter niet hoopgevend.
Van de 434 zienswijzen is er niet één gehonoreerd. Wel heeft
men het beleid hier en daar wat verduidelijkt.
Een voorbeeld. Op de vraag van een Tweede Kamerlid
waarom de talloze zienswijzen, ingediend door omwonenden
en maatschappelijke organisaties, nauwelijks serieus verwerkt
zijn in de luchtvaartnota luidde het antwoord: "Het kabinet
heeft ervoor gekozen om belanghebbenden een grote rol
te geven in de aanloop naar het opstellen van de nota. Er is
echter via de zienswijzen geen nieuwe informatie opgehaald
die tot beleidswijzigingen heeft geleid."
Op de vraag waarom omwonenden, als hun inbreng toch niet
serieus wordt genomen, de volgende keer nog een zienswijze
zouden indienen was het antwoord: "zie antwoord op de
vorige vraag."
Met andere woorden: Lekker belangrijk die 434 zienswijzen,
maar we doen er niets mee!

De nieuwe inmiddels definitieve luchtvaartnota 2020-2050

Rectificatie Honey Highway

LIJSTENATELIER WEITJENS

uw lijstenmaker
voor grafiek, tekeningen, schilderijen,
3D-objecten, borduurwerk, foto's

Willemijn Weitjens
Lijsterbeslaan 76
3053 NL Rotterdam
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06-24 42 06 21

www.lijstenatelier-rotterdam.nl
info@lijstenatelier-rotterdam.nl

(naar aanleiding van artikel in
LiS-magazine december 2020)

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Boog hebben
serieuze, duurzame plannen voor biodiverse bermen langs
de A16 Rotterdam, maar Honey Highway is niet de juiste
benaming. Honey Highway is een commercieel concept
waarmee het project A16 Rotterdam geen overeenkomst
heeft. De komende jaren worden de plannen voor de
biodiverse bermen door Rijkswaterstaat en De Groene
Boog verder uitgewerkt en uitgevoerd. Er is hierbij niet een
uitgebreid inhoudelijk participatietraject met bewoners
voorzien. Er wordt vanuit het project wél nadrukkelijk
gekeken of ze bewoners op gezette tijden op een leuke
manier kunnen betrekken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk
inzaaien van een deel van een berm of een themalezing in de
Expo A16 Rotterdam.

Kringverwijzing
Het antwoord van het Kabinet is in feite een kringverwijzing en
betekent in de kern het monddood maken van de participatie.
Want laten we nu wel wezen: de overheid vraagt bewoners
om inbreng om vervolgens deze inbreng volkomen te
negeren.

Terugkerend patroon
In de afgelopen jaren hebben bewoners en bewonersorganisaties helaas vaker soortgelijke ervaringen met
participatie rondom RTHA ondervonden. Ondertussen worden
(zonder dat bewoners hierin worden gekend) steeds meer
vluchten afgebogen waardoor de overlast in Schiebroek en
Hillegersberg aanzienlijk is toegenomen.
Er is een sterk vermoeden dat men anticipeert op de onrust
die is ontstaan in Lansingerland waar de nieuwe woonwijk
Wilderszijde moet verrijzen pal naast de route van de
stijgende vliegtuigen. Zo worden dorpen en mensen tegen
elkaar uitgespeeld.

Daar gaan we weer...
Rotterdam TheHague Airport geeft niet op. Er is weer een
nieuw participatietraject opgezet: “Gezamenlijk op weg
naar een nieuw Luchtvaartbesluit.” De bewoners zijn weer
uitgenodigd om mee te participeren. Maar daar trappen
we niet meer in. De ervaring van de afgelopen jaren waarbij
stelselmatig de inbreng van bewoners genegeerd is, laat
ons niet veel keus. Er is geen draagvlak meer onder actieve
bewoners om nog positieve verwachtingen te hebben over de
opstelling van de luchthaven.
Geven wij dan maar op? Nee! Maar van samenwerking met
de luchtvaartautoriteiten valt niets meer te verwachten. Een
pas op de plaats van een model waarbij een luchthaven
functioneert in betrekkelijke harmonie met zijn omgeving
is inmiddels achterhaald door de opstelling van diezelfde
autoriteiten. De luchtvaart wordt geen strobreed in de

www.rotterdamcentralpark.nl
weg gelegd en met miljarden gesteund zonder zelf vrijwel
belastingen af te dragen. Groei, groei en nog eens groei met
verslechtering van het milieu en toename van de overlast op
de koop toe is hun verdienmodel. En daar wensen wij niet
langer aan mee te werken.

Het alternatief
Bewoners hebben in de afgelopen jaren niet stilgezeten en
vanuit de BTV is hard gewerkt aan een reeël alternatief.
Gegeven de klimaatdoelstellingen, de krapte op de
woningmarkt en de huidige situatie is een plan ontworpen
om het huidige Zestienhoven in te richten als woonlocatie
(10.000 woningen) met een park. Het partijprogramma van
Groen Links spreekt zich uit voor sluiting van het vliegveld
en herontwikkeling van het huidige Zestienhoven. Inmiddels
wordt de haalbaarheid van dit plan verder onderzocht.

Meer weten over Central Park?
Neemt u dan even een kijkje op www.rotterdamcentralpark.nl
We houden u op de hoogte.

GEEN LIS-MAGAZINE ONTVANGEN?
Als u een nee/nee sticker op de brievenbus
hebt mogen wij het blad niet meer bezorgen!
U kunt het blad dan wel ophalen bij o.a.
Wasserij Verboom aan het Rododendronplein.

sbo Leven in Schiebroek
Lidorganisaties:

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl

Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-contactgegevens

lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

Donaties

Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Sbo Leven in
Schiebroek.

Redactie

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

Kopij/advertenties

Het volgende magazine komt uit op
22 april 2021 (onder voorbehoud). U kunt uw kopij
vóór 20 maart 2021 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven
krijgt u eveneens via redactie@leven-inschiebroek.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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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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