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ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42

Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08

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

AVO-LAAN BLIJFT OPPASSEN!
Marijke van Seventer
In ons vorige nummer uitten wij onze zorg over de tijdelijke
fietsoversteekplaats op de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Vanwege
de werkzaamheden gedurende de komende anderhalf jaar
aan het kruispunt met de Doenkade/N209 is de huidige
T-kruising afgesloten. Er is een tijdelijke route aangelegd voor
zowel automobilisten als fietsers. Fietsers die voorheen de
AVOlaan overstaken via een met verkeerslichten beveiligde
oversteekplaats, moeten dat nu doen door ter hoogte van
de Hazelaarweg de weg over te steken. Daar staan geen
verkeerslichten en hebben fietsers bovendien ook geen
voorrang. Omdat de bewonersorganisaties Leven in Schiebroek
en 110Morgen en niet te vergeten de sportverenigingen aan
de Hazelaarweg dit een onveilige situatie vinden, hebben
zij een bezwaarschrift hierover ingediend bij de Minister van
Waterstaat en zijn in overleg gegaan met Rijkswaterstaat/
aannemer De Groene Boog en de verkeerskundige dienst
Rotterdam. De betreffende diensten meenden niet dat
verkeerslichten wenselijk waren – die zouden het verkeer
op de rotonde verderop maar doen stagneren – maar waren
wel bereid camera’s te plaatsen om de situatie ter plekke te
monitoren. Aldus de situatie in ons vorige nummer.

En nu?
Het overleg heeft tot dusverre als enig resultaat gehad
dat er wat meer waarschuwingsborden zijn geplaatst voor
automobilisten om aan te geven dat er een oversteekplaats
ligt. Wel was het overleg aanleiding voor RWS om te vragen de
bezwaarschriften op te schorten. Dat was voor de bewonersen sportorganisaties niet bespreekbaar: hoe eerder een
uitspraak over deze onveilige situatie hoe beter! Helaas was
dit voor RWS alleen maar aanleiding om verlenging van
de beslistermijn aan te vragen. De uitspraak komt nu op 5
november…. Wel zijn de camera’s geplaatst en op 22 september
jl. weer verwijderd om de beelden te onderzoeken, maar
de analyse hiervan kan volgens RWS niet voor half oktober
beschikbaar zijn! Al met al een stroperig proces.

Geniaal
Recent werd LiS door een van de verontruste en betrokken
bewoners benaderd met een suggestie die even eenvoudig
als geniaal te noemen is. Een voorstel dat ogenschijnlijk
redelijk eenvoudig te realiseren lijkt te zijn. De suggestie van
de betreffende bewoner is: verleng het nieuw aangelegde
fietspad aan de oostelijke zijde van de Ankie Verbeek-Ohrlaan
over een afstand van 300 m via de ruime buitenberm van
deze weg naar de aansluiting met de Lage Limiet en de
rotonde van de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Jasonweg. Op
die rotonde kan niet alleen eenvoudig worden aangetakt op
de dubbelzijdig bereden fietspaden richting de Molenlaan en
langs de Jasonweg richting Schiebroek, maar bovenal hebben
fietsers op die bestaande rotonde voorrang op het autoverkeer.
Daarmee is daar een vele malen veiliger situatie dan met de
huidige oversteekplaats nabij de Hazelaarweg.

Moet kunnen
En gelet op de vele honderden meters nieuw en grotendeels
tijdelijk asfalt die voor al deze omleidingen zijn aangelegd
kunnen die paar honderd meter extra voor zo’n fietspad toch
geen onoverkomelijke belemmering vormen?
De suggestie van deze bewoner is door LiS overgebracht
naar de aannemer De Groene Boog, Rijkswaterstaat en de
gemeente Rotterdam. We wachten in spanning af wat de
reactie van deze diensten zal zijn.

Zo is het nu...

Alternatieve route
En wat vinden de fietsers zelf? Geïnterviewd hebben we ze
niet, al die scholieren en sportbeoefenaars, maar wel hebben
we samen met RWS kunnen vaststellen dat die momenteel
de AVOlaan mijden en liever via de Wildersekade komen. Een
tamelijke omweg over een onverlichte weg. Het is te hopen
dat,voordat de jeugd ’s morgens en ’s avonds door het donker
moet fietsen, er snel een einde komt aan deze situatie.
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Maar...

Zó kan
het ook!

AVO-laan
Als impact boven winst komt...
Gaat die vlieger nou toch op?
Bewoners Parkflat boos
Schiebroek van Toen
Bouw Hazelaar van start
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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.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek

Kastanjeplein 101
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3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

ALS IMPACT BOVEN WINST KOMT, WINNEN WE
ALLEMAAL
Margot Leeninga

D

e troonrede van 2021 vertelde ons dat het goed gaat
met de economie en dus met Nederland.
Maar is dat in deze tijd nog de manier om te kijken naar de
wereld om ons heen? Sociaal ondernemer van Wijktheater de
Buurvrouw, Michel Koreman, denkt van niet.
“Als zoon van een vader die opgroeide in weeshuizen en een
moeder die het bepaald niet eenvoudig had in haar jeugd, weet
ik dat een veilig thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
En is het niet uit de verhalen van mijn ouders dan was het wel
van de jaren dat ik heb gewerkt voor een grote internationale
kinderontwikkelingsorganisatie. Voor veel mensen is hun
toekomst niet een keuze, maar heeft de plek waar hun wieg
stond hun lot bepaald.“

Geen dromen maar daden
Al meer dan tien jaar zet Michel zich in om de wereld een stukje
mooier te maken. Vanuit zijn rol als creatief ondernemer binnen
de goede doelenwereld, als voorzitter van een kringloopwinkel
en nu, door als sociaal ondernemer de exploitatie over te
nemen van Wijktheater de Buurvrouw.
“Toen ik vier jaar geleden als betrokken buurtbewoner samen
met de andere initiatiefnemers het plan schreef voor de
overname van de Buurvrouw van de gemeente Rotterdam, had
ik het idee dat met de juiste verhoudingen tussen commerciële
verhuur, welzijn en culturele invulling we de wijk vooruit konden
helpen. De eerste twee jaar heb ik naast mijn baan geprobeerd
om als vrijwilliger de programmering op poten te zetten samen
met de bewoners. Dit is gelukt, waarna ik een stapje terug heb
gedaan en mijn aandacht weer op mijn werk ben gaan leggen.
Toen begin dit jaar duidelijk werd dat mede-initiatiefnemer
Talentfabriek 010, verantwoordelijk voor de exploitatie en
horeca, uit de samenwerking stapte heb ik mijn baan opgezegd
en ben ik gestart als sociaal ondernemer. Onder het motto
'geen dromen maar daden' heb ik me toegelegd om dit keer
de zakelijke kant op te pakken. De programmering is nog altijd
in handen van de bewoners en onder leiding van Rianne Blonk,
mijn medebestuurslid in de nieuwe stichting.“

Een goed verhaal én keuzes maken
“De eerste zin die ik op papier zette voor deze nieuwe uitdaging
was: Alles wat we doen, moet ertoe doen. Dat klinkt misschien
hoogdravend maar is in de praktijk een kwestie van keuzes
maken. Dat betekent dat je niet altijd kijkt naar winst, maar
vooral wat je keuze voor impact maakt. Kies je voor een product
met hoge marge of voor iets gemaakt in onze eigen buurt,
waarmee je de lokale economie steunt en je bijdraagt aan
minder CO2 uitstoot? Vraag je aan de dansschool de hoofdprijs
of wil je dat kinderen uit de wijk dicht bij huis de kans krijgen
hun talent te ontwikkelen tegen een betaalbare prijs? Laat je
een artiest optreden uit Amsterdam of geef je het talent uit de
wijk de mogelijkheid zich te ontwikkelen? Toch moet ook de
huur betaald worden en dat kan omdat we ook commerciële
klanten ontvangen. Partijen die bij ons komen vergaderen,
bijeenkomsten organiseren en daarbij gebruik maken van de
catering. Nog altijd tegen een heel concurrerend tarief maar

Michel Koreman is trots op stagiaires Talischa en Ischa

wel met een goed verhaal. Want voor zulke organisaties is het
ook op deze manier mogelijk om bij te dragen aan een betere
wereld. En dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor
buurtbewoners die overdag bij ons een bak koffie komen
drinken, lunchen of komen werken. Op deze manier creëren
we ons eigen sociale systeem. Mensen en bedrijven uit de wijk
die draagkrachtig zijn bieden zo heel concreet persoectief voor
mensen uit het gebied.”

Volop kansen
Aan intrinsieke motivatie ontbreekt het niet bij Michel. Want
na een zware werkweek van soms meer dan 60 uur kan hij
er op maandag enorm naar uitkijken als de stagiaires uit het
speciaal onderwijs op het werk aankomen. “Het plezier dat ze
hebben en de progressie die ze maken als ze volwaardig mee
mogen draaien is onbetaalbaar. Dat geldt niet alleen voor Ischa
en Talischa die van scholen uit de wijk komen maar ook voor
Lucas die iedere donderdag komt helpen vanuit dagbesteding.
En dan de mensen die we de kans kunnen bieden om bij ons
door te groeien naar betaald werk. Zo is er Emel die na 14
jaar voor de klas in eigen land hier niet aan werk kon komen,
omdat haar Nederlands onvoldoende is. Bij ons leert ze de
taal en heeft ze kans een netwerk op te bouwen, en inmiddels
helpt ze mee bij onze partner Mundo op de Buiten Schoolse
Opvang. Haar glimlach na eindelijk weer een dag werken
tussen de kinderen zal ik nooit meer vergeten. En met een
beetje geluk heeft ze straks weer een leuke baan en kan ze
weer zelfredzaam zijn. En dan is er bij ons weer plek voor een
volgend persoon die komt werken aan perspectief.”

Huis van de Wijk
Volgens Michel heeft het gebrek aan een Huis van de Wijk in
Schiebroek er ook toe geleid dat de samenwerking met welzijn
en bewonersorganisaties in een stroomversnelling is gekomen.
In plaats van wachten op de politiek voor een oplossing voelt
de Buurvrouw de gedeelde verantwoordelijkheid
“We staan midden in Schiebroek en als je impact wilt maken
voor de wijk moet je er zeker zijn voor de groepen die dat extra
stukje steun kunnen gebruiken. De bewoners die bijvoorbeeld
taalles willen, ouderen die vereenzamen of mensen die moeite
hebben om financieel hun hoofd boven water te houden."
Lees verder op pagina 7
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locatie SKVR Ringdijk - Ringdijk 50

Bij jou in de buurt starten o.a. deze curssussen:
•
•
•
•
•
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Kinderkunstklas
Knutselen met je kind
Speel jouw Harry Potter-filmscène
Baby- en Peutertheater
Voorstelling: De Notenkraker

•
•
•
•
•

De Verhalenclub
Kunst- & Mediaclub
Top Pop Teens
Muziek op schoot
Sintgedicht maken

Vervolg pagina 5: Als impact boven winst komt...
"Met elkaar kunnen we het verschil maken en daar profiteren
we allemaal van. Want hoe meer mensen mee kunnen doen
in de wijk, hoe prettiger de leefomgeving is. Ik kan misschien
niet iemand zijn wieg verplaatsen, maar wel de omgeving waar
die staat verbeteren. En iedereen kan bijdragen, als vrijwilliger,
als huurder maar ook door gewoon eens langs te komen
en te genieten van iets lekkers. Want iedere euro die wordt
uitgegeven binnen de muren van de Buurvrouw komt ten
goede aan onze eigen wijk. Soms moet je ook gewoon dingen
gaan organiseren en dan later kijken hoe je de financiering
structureel gaat maken. Ik geloof heel erg in het sociale
karakter van onze wijk en samen komen we er altijd wel uit.”

Stevig fundament
“We zijn nog maar een paar maanden bezig maar nu ben ik al
zo trots op hoe het gaat. De samenwerking met de speciaal
onderwijs scholen, de gemeente Rotterdam met wie we
een leerpraktijkcentrum op gaan zetten, de relatie met de
bewonersorganisaties en al die actieve leuke buren die als
vrijwilliger hun bijdrage leveren. We hebben in korte tijd
grote stappen gezet en barsten nog van de ideeën, maar ook
moeten we werken aan een goed fundament. Ik wil dat de
Buurvrouw structureel een positieve bijdrage kan leveren in de
wijk. De plek waar iedereen zijn talent kan ontdekken en zich
welkom voelt. En als ik dan volgend jaar naar de troonrede kijk
hoop ik dat ook de politiek zich realiseert dat de economie
alleen van waarde is als iedereen hieraan mee kan doen.”

Meedoen bij
de Buurvrouw
De Buurvrouw wil graag een plek zijn in de
wijk, voor de wijk en door de wijk.
We kunnen het alleen doen samen met de
bewoners uit Hillegersberg-Schiebroek.
Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger?
Ben je op zoek naar een plek voor stage of
werkleerplek? Heb je een leuk idee wat van
waarde is voor de wijk? Wil je misschien als
partner meedoen of wil je ons op een andere
manier ondersteunen? Dan willen we graag
kennis met je maken!
Voor meer informatie kun je altijd contact
met ons opnemen via onderstaande
gegevens.

info@buurvrouwrotterdam.nl
tel. 06-18908806

In de decembereditie leest u een interview met Rianne Blonk,
cultureel leider van wijktheater de Buurvrouw, over de waarde
van cultuur in ons gebied.

FACE2FACE BOEKPRESENTATIE
Begin oktober was er een unieke boekpresentatie in de Goede
Herderkerk. Die van een boek met interviews van krachtige
vrouwen (rolmodellen) door krachtige “minivrouwen”, meiden
van 10-18 jaar uit Schiebroek-Zuid. Meiden die hoopten van
al die rolmodellen zoals Jasmine Sendar, Simone Weimans,
Jetty Mathurin, wethouder Judith Bokhove, Leonie Jansen
en Stans Goudsmit tips te krijgen hoe zij hun eigen toekomst
goed aan kunnen pakken. De interviews gaan over hun
achtergronden, opvoeding, opgroeien, dromen en ambities.
Wat wil en kan je bereiken? De jonge meiden leven in een wijk
waar alle grootstedelijke problemen samenkomen. Kansen
zijn niet vanzelfsprekend. Tijdens deze gesprekken hebben de
meiden de rolmodellen ook gefotografeerd. Door het nemen
van deze foto’s moesten ze goed naar elkaar kijken en door de
combinatie van beeld en woord zagen ze elkaar echt.
Het project Face2Face draait om de jeugd te empoweren
van de jeugd en ze meegeven dat er veel mogelijk is, ook al
gaat het niet altijd makkelijk. Stichting JAN, organisator van dit
project, stimuleert kinderen om te vertrouwen op eigen kracht
en talent. Zo leren zij de vaardigheden voor een kansrijkere
toekomst. Wethouder Judith Bokhove mocht officieel het
eerste exemplaar uitpakken en vertelde hoe het gegaan was
toen zij zelf door de meiden geïnterviewd werd: “Best pittige
vragen die je aan het nadenken zetten over hoe en waarom je

iets gedaan had. En doordat de meiden zo fris en ontwapenend
waren, vertelde je voor je het wist meer over jezelf dan je ooit
van plan was!” Heel goede interviewtechniek dus. En ook met
prachtige door de meiden gemaakte portretfoto’s erbij. Zo werd
het letterlijk face- to-face. Het boek ligt vanaf november in de
boekhandel en de foto’s zijn te bezichtigen in de bibliotheek op
de Peppelweg.
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GAAT DIE VLIEGER NOU TOCH OP?
Marijke van Seventer
Weet u het nog? Onze buurman RTHA ( in de volksmond nog
gewoon Zestienhoven) moet een nieuwe vergunning krijgen. Al
jaren worden de zaken rondom de luchthaven geregeld via een
overgangsregeling, maar die loopt nu ten einde. Reden voor
RTHA om in 2016 een onderzoek in te laten stellen door een
zogenaamde verkenner naar het draagvlak van de luchthaven
bij de bewoners. Hiervoor werden enquêteformulieren ingevuld
en is door LiS in samenwerking met de gebiedscommissie een
informatieavond belegd in december van dat jaar. Een avond
waarop u zich kon uitspreken over uw wensen. Uitkomst van die
avond: u wilde dat de luchthaven bleef zoals ze was en groei
vond u niet wenselijk. Vervolgens schreef verkenner Schrijnen
een rapport met de resultaten van de enquête, namelijk dat er
onder bepaalde voorwaarden draagvlak was (geen groei).

Het konijn
Heel keurig, zoals je van een zich onafhankelijk noemende
verkenner mag verwachten. Maar toen… toen toverde hij
opeens een konijn uit de hoge hoed: niémand had er om
gevraagd en het stond zeker niet in de opdracht, maar de heer
Schrijner bedacht opeens een mogelijkheid voor RTHA om te
groeien zonder dat er iets veranderde in de aan de luchthaven
toegestane geluidsruimte: het uitplaatsen van de trauma – en
politiehelikopters naar elders. Tja, helikopters maken inderdaad
herrie, dat is waar. Maar de storm van verontwaardiging die dit
voorstel veroorzaakte mocht ook een krachtig geluid genoemd
worden: bewoners wilden absoluut niet dat de geluidsoverlast
van die helikopters, op pad voor een dringende zaak, meestal
voor het redden van mensenlevens, dat dat geluid zou
worden ingeruild voor dat van vakantievluchten! LiS, de BTV,
individuele bewoners spraken zich hier krachtig tegen uit tot
bij de gemeente en Provinciale Staten toe. Die vlieger ging dan
ook niet op.

Voorwaarden voor groei
Wat toen goed doordrong tot de gemeente was dat er
rekening gehouden moest worden met de bewonersbelangen
en de gemeente sprak zich dan ook uit tegen die groei of
liever gezegd, de gemeente sprak zich uit voor groei onder
bepaalde voorwaarden: a. bewoners moesten minder overlast
ervaren, b. geen nachtvluchten en c. bij voorkeur niet vliegen
aan de randen van de nacht (de vroege vluchten die al vaak
voor 7.00 uur van start gaan of net na 23.00 uur binnenkomen).
Ook gezondheid en overwegingen van ruimtelijke ordening (
het ruimtebeslag van de luchthaven) dienen kritische factoren
te zijn die meewegen bij een op te stellen scenario voor de
luchthaven. Maar niet alleen groei onder voorwaarden, ook een
kosten/batenanalyse van krimp is - althans bij de gemeente –
bespreekbaar.
Om tot dit standpunt te komen waren we wel een aantal,
gesprekken, lobby's, moties en jaren verder. Jaren waarin
menige burger teleurgesteld constateerde dat er met zijn/haar
participatie niets gedaan scheen te zijn. RTHA blééf de randen
van de nacht opzoeken en dat niet alleen, het veroorzaakte ook
klachten over geluidsoverlast op plaatsen waar dat voorheen
niet het geval was. Reden: het afbuigen van de vaste routes om
uit te wijken voor het verkeer van en naar Schiphol.
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Participatie?
In 2020 werd de nieuwe luchtvaartnota aangenomen in de
Tweede Kamer. En daarmee kwam er een concrete aanzet
voor de nieuwe vergunning van RTHA. Want de conclusie van
die nota was: groei mag. Dit nadat er in het voortraject jaren
gesproken was met belanghebbenden voor, maar ook tegen
groei. Die belanghebbenden maakten vervolgens bezwaar in
het officiële traject door het indienen van zienswijzen bij de
Raad van State. Daar werden toen alle bezwaren verworpen
“omdat ze niets nieuws toevoegden aan wat in het voortraject
besproken was”. Meer dan vierhonderd bezwaarmakers kregen
dit te horen. Het was bepaald geen uitnodiging tot participatie
vooraf.

Benauwd!
Toch heeft de gemeente gemeend om ook voor de vergunning
van onze luchthaven mee te werken aan een traject van
participatie vooraf. Op voorstel van de luchthaven is er een
commissie ingesteld van zo’n 22 belanghebbenden, waaronder
drie bewonersvertegenwoordigers (een namens Rotterdam,
een voor Lansingerland en een voor Schiedam). Ook de
belangenvereniging BTV (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast),
een vereniging met meer dan 700 leden (mèt gezinnen) kwam
aan die tafel zitten. Bedoeling is dat al die partijen samen tot
een ontwerpscenario komen waarbij alle partijen, ongeacht
de grootte van de achterban ieder één stem hebben. Dat
scenario wordt dan als ontwerpvergunning naar de minister
gestuurd, wordt getoetst via een MER (Milieu Effect Reportage)
en vervolgens kunnen er zienswijzen, bezwaren tegen
worden ingediend. Wie heeft gekeken naar hoe het ging bij
de Luchtvaartnota krijgt het nu dus benauwd: kan er op dat
moment “nog iets nieuws worden toegevoegd”? Of worden ook
hier alle bezwaren op die grond verworpen?

Gemeente, kom voor ons op!
De gemeente ziet het tot dusverre positief in. Zoals wethouder
Judith Bokhove stelt is de gemeente met name in de
commissie gaan zitten om toe te zien dat in de vergunning
de gemeentelijke voorwaarden worden verwerkt, dus
minder overlast en met medeweging van het belang van
leefbaarheid en gezondheid. En daarvoor wil de gemeente
zelfs een krimpscenario laten doorrekenen. En bovenal,
stelt de wethouder, voor de uitkomst moet draagvlak zijn
bij de omwonenden. Om die reden wil de gemeente ook de

vooral zonder toelichting op wat dat in de praktijk zal
betekenen geuit. Toeval? Wie vervolgens goed oplette bij
de informatiebijeenkomst kon haast niet aan de conclusie
ontkomen dat dat heel bewust werd gedaan: het was een
zogenaamde zoombijeenkomst, een vergadering via de
computer met de mogelijkheid om vragen te stellen in de chat,(
intypen) dus niet direct en voor alle deelnemers hoorbaar via
de microfoon. Je moest goed lezen wat er precies opzij op je
scherm in die chat werd gevraagd. Want weliswaar herhaalde
de gespreksleiding mondeling vragen om ze te beantwoorden,
maar de kritische vragen werden maar voor een gedeelte
voorgelezen en dus ook maar gedeeltelijk beantwoord. Of
gewoon niet.

Uitsluiting

bewonersvertegenwoordigers in die commissie ondersteunen
en “rapporteert” de wethouder aan de gemeentelijke
commissie EDEM (energie, duurzaamheid, economie en
mobiliteit) over de gang van zaken. Dit heeft de wethouder
onlangs nog gedaan via een brief waarover de commissie en
burgerinsprekers hun mening mochten geven en (kritische)
vragen stellen. Er waren in totaal vijf insprekers, waaronder LiS
en de BTV. Vijf verschillende invalshoeken, maar uiteindelijk
allen met dezelfde boodschap: RTHA wil groeien, wendt
daartoe alle middelen aan, maar wij hebben ook belangen: wij
willen minder hinder, minder milieuoverlast en een gezondere
leefomgeving. Daar heeft RTHA zich tot dusverre weinig tot
niets aan gelegen laten liggen, zeiden de insprekers, dus
gemeente kom voor ons op!

Consensus of meerderheidsstandpunt?
Maar ook het door RTHA ingeschakelde bureau dat het
geschetste participatieproject moet begeleiden heeft een
duit in het participatiezakje gedaan. Er zijn in september
drie informatieavonden georganiseerd waarin verteld werd
wat er tot dusverre was besproken in de commissie die dat
voorkeurscenario moet opstellen. De bedoeling is, zo werd
gemeld door het bureau dat die commissie begeleidt, dat
er een scenario komt dat berust op consensus. Niet dat dat
betekent dat iedereen het volledig eens is – daarvoor zijn
de belangen soms te tegengesteld – maar een scenario
waarin eenieder zich kan vinden. Later in de bespreking
viel daar en passant nog een andere benaming voor:
MEERDERHEIDSSTANDPUNT. Een benaming, hoe terloops ook
gezegd die, vrezen wij, meer met de werkelijkheid overeen zal
komen dan het je ergens in kunnen vinden. Dat veronderstelt
compromissen, iets wat je je moeilijk kunt voorstellen bij een
groep die voor meer dan de helft bestaat uit economisch
belanghebbenden. Belanghebbenden die beslist anders dan
bewoners aankijken tegen bijvoorbeeld het op die bijeenkomst
gepresenteerde overzicht van soorten gebruikers van de
luchthaven. Maar liefst 51% van de vluchten naar en van
de luchthaven zijn vakantievluchten. De bewoner die rond
7.00u ’s morgens wakker wordt doordat er achter elkaar vijf
vakantievluchten opstijgen, beleeft dit toch heel anders dan de
directeur van Transavia.

Toeval?
Dat woord meerderheidsstandpunt werd terloops en

Waren dit dan nutteloze door RTHA c.s gestuurde
bijeenkomsten? In de ogen van de BTV: ja. Die had aan die
tafel met de andere 22 vertegenwoordigers regelmatig het
gevoel dat het standpunt van de BTV (krimp of sluiting) niet
eens besproken mocht worden en zag dit bevestigd toen
de lijst werd vastgesteld van de voor het voorkeursscenario
te bespreken zaken (de zogenaamde joint factfinding). De
onderwerpen die de BTV wilde bespreken vond de BTV daarin
niet terug en daarom weigerde de BTV die lijst voor akkoord
te tekenen. Daarop sloot de projectleiding de BTV uit van
deelname aan de besprekingen. De BTV heeft over deze gang
van zaken een klacht ingediend bij de minister (zie voor de
volledige tekst www.leven-in-schiebroek.nl)
Waren die info-avonden dan algeheel verloren avonden?
Gelukkig niet, want behalve het projectbureau kwamen
daar ook Hans Schendstok, bewonersvertegenwoordiger
voor Rotterdam en Dirk Breedveld, de plaatsvervangend
bewonersvertegenwoordiger aan het woord. Via een aantal
vragen trachtten zij de mening van de Rotterdammers te
peilen v.w.b. de plannen van de luchthaven. En wat bleek:
eigenlijk was er niet veel veranderd sinds de info-avond van
LiS in 2016: men was nog steeds tegen groei, vluchten aan
de randen van de nacht en geluidshinder dienden beperkt te
worden. Daarnaast was er nu nog meer zorg voor milieu en
gezondheid. De door de bewoners gegeven antwoorden zijn
vervolgens door de bewonersvertegenwoordigers opgenomen
in een brief van 6 oktober aan het projectbureau waarin zij
hun opvattingen en beschouwingen geven over wat er in het
voorkeurscenario thuis hoort (zie voor de complete brief www.
leven-in-schiebroek.nl).

Deze vlieger moet op!
Kort samengevat komt die brief hierop neer: het draagvlak
voor RTHA onder de bewoners vermindert. RTHA is met
al die low-budgetvluchten het fastfoodrestaurant van de
luchtvaart geworden, iets wat niet past bij de ligging van het
vliegveld en voor bewoners onacceptabel is. Sluiting is niet
de bewonersoptie, wel het hebben van recht op rust: géén
vluchten aan de randen van de nacht, maar openingstijden
die later ingaan en vroeger eindigen. Ook het aantal
vliegbewegingen dient te worden beperkt. Vakantievluchten
mogen mogelijk blijven, maar niet zoals het nu gaat: niet in het
zomerseizoen tig vakantievluchten achter elkaar de lucht in.
Standpunten waarin velen van ons zich kunnen vinden.
En nu maar hopen dat die paar bewonersvertegenwoordigers
de overgrote meerderheid van andere partijen kunnen
overtuigen om tot een voor bewoners aanvaardbaar scenario te
komen!
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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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BEWONERS SCHIEBROEKSE PARKFLAT
BOOS EN TELEURGESTELD
Ton van Eijsden
De bewoners van de Schiebroekse Parkflat zijn boos en
teleurgesteld. De aanleiding daarvoor is de geplande komst
van een kinderopvang/kinderdagverblijf onderin hun flat.

Levensloopbestendig
Veel bewoners hadden de verwachting hun laatste levensfase
te kunnen slijten in een appartement in deze flat aan het einde
van de Kastanjesingel en nabij het fraaie Schiebroekse Park. De
voorzieningen waren er dan na de bouw ook naar, mooie en op
de leeftijd van de bewoners afgestemde appartementen met
als uitschieter een door Humanitas geëxploiteerd restaurant
op de begane grond. Het was een vrij nieuw concept waar
toenmalig directeur Hans Becker de pers meerdere malen mee
haalde. Levensloopbestendig heette dat en het betekent dat je
er kunt blijven wonen tot de laatste dag. Alles in huis is daarop
aangepast: deuropeningen groot genoeg voor een rolstoel, een
aanrecht dat op hoogte verstelbaar is en noem maar op. Een
prachtig idee en ook nog eens mooi uitgevoerd. Wat het vooral
bijzonder maakte was dat het voor iedereen betaalbaar was. Er
zijn koopwoningen, maar ook huurwoningen, variërend in prijs
van sociaal naar premiehuur.

Niet rendabel
Helaas bleek enkele jaren geleden dat de exploitatie van
restaurant De Vrolijke Vlinder niet langer rendabel was en nadat
een andere ondernemer ook nog een poging had gewaagd
het restaurant voort te zetten, moest het (mede door de
coronacrisis) worden gesloten. Inmiddels had Humanitas het
gebouw met de huurwoningen (én het restaurant) verkocht aan
corporatie Woonbron.

Kinderdagverblijf mét speelplaats
De leegstaande ruimte werd onlangs door Woonbron verhuurd
aan een onderneming die er een kinderdagverblijf wil gaan
huisvesten. Natuurlijk bestaat er, ook in Schiebroek, een
grote behoefte aan kinderdagverblijven. Die voorzien zonder
meer in een maatschappelijke behoefte. Daarover bestaat

geen misverstand. Maar de bewoners van deze ouderenflat
werden zonder vooraankondiging of voorafgaand overleg
geconfronteerd met het besluit voor de vestiging van die
kinderopvang. Een heikel punt was ook dat het grote terras voor
het voormalige restaurant in de zomermaanden druk gebruik
wordt door de ouderen om op tuinstoelen en onder parasols
gezamenlijk te genieten van het weer, het uitzicht en nu en
dan een concert. Het terras heeft een grote sociale betekenis
voor de ouderen en precies dit zou dan straks als speelplaats
voor de kinderen in de opvang moeten gaan functioneren.
Dat gaat onvermijdelijk gepaard met het nodige kinderlawaai,
pal onder de balkons en slaapkamers van de bewoners van
het laagbouwdeel, met een gemiddelde leeftijd van rond de
tachtig jaar.

Parkeerdruk
Ook de bewoners van de naastgelegen Wingerdlaan maken
zich grote zorgen en vrezen dat de parkeerdruk en overlast
die een kinderdagverblijf ongetwijfeld zal geven, het wonen
in negatieve zin zal beïnvloeden. De bewoners van de
hoogbouw, verenigd in een VVE, maken zich ook zorgen over
de verkeersdrukte die met de komst van zo’n kinderopvang
gepaard zal gaan. Van ’s ochtends vroeg tot in het begin van
de avond zullen ouders hun kinderen brengen en halen en de
opmerking dat ouders verzocht gaan worden dat liefst per fiets
te doen kan slechts als wensdenken worden gezien.

Bezwaarschriften
Zowel door de huurders van Woonbron, de bewoners/
eigenaren van de Schiebroekse Parkflat, als door de
bewoners van de Wingerdlaan zijn formele bezwaarschriften
ingediend tegen de aangevraagde en door de gemeente
verleende vergunning. Ook hebben bewoners ingesproken
bij de gebiedscommissie die hun zorgen in een brief aan de
wethouder heeft overgebracht. De uitkomst van die bezwaren
bij de gemeente was bij het ter perse gaan van dit wijkblad
nog niet bekend. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Zodra er iets bekend is, plaatsen we dit op onze website
www.leven-in-schiebroek.nl.
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Ze zijn er weer!
De lekkerste
handgemaakte
chocoladeletters

CHO
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Sinterklaas bij
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onbon

geluk in een doosje

Vanaf eind oktober volop heerlijke handgemaakte chocoladeletters, melk puur en
wit in de smaken: massief, massief de luxe,
praliné, hele hazelnoten, smartie, caramel
zeezout en roomgespoten.
Bestel of haal tijdig uw letters van de
lekkerste Belgische Callebaut chocolade

Le Petit Bonbon

Openingstijden:
di 12.00 - 17.00
wo 11.00 - 17.00
do 11.00 - 17.00
vr 11.00 - 17.00
za 10.00 - 17.00

Het zou ons enorm helpen als u wilt Liken & Delen
Chocolaterie Le Petit Bonbon • Kerstroosstraat 7a (zijstraat Peppelweg, tegenover Schoenwinkel Wittepoel) • 3053 EB Rotterdam-Schiebroek
Telefoon 06 - 40677991 • Info@lepetitbonbon.nl • www.lepetitbonbon.nl

KOM JIJ BIJ PAPER MOON?
Paper Moon, een groep van ongeveer 25 enthousiaste zangers en zangeressen,
heeft weer plaats voor nieuwe leden! Vooral bassen zijn van harte welkom om onze
mannen te komen ondersteunen maar ook sopranen zijn meer dan welkom.
Dus: houd je van zingen en ben je op zoek naar een ontspannende uitlaatklep, kom dan eens meedoen met de repetities. Je
hoeft geen noten te kunnen lezen en je mag altijd drie keer gratis mee repeteren. Wij volgen de richtlijnen voor koren van
het RIVM en hebben de ruimte om afstand van elkaar te houden.
Bij Paper Moon zingen we popmuziek uit de jaren 70 tot heden. Zomaar een greep uit ons repertoire: klassiekers zoals
Superstition, Your Song en Fever als ook eigentijdse nummers zoals Uptown Funk, This is what is feels like en Shallow.
Onze enthousiaste dirigente en pianiste Elise zorgt voor de professionele begeleiding. Enthousiast geworden? Kom
dan meezingen of kijken en ervaar de gezelligheid bij Paper Moon. De repetities zijn iedere maandagavond van 20.00 22.00 uur bij ‘de Buurvrouw’, Larikslaan 200, Rotterdam-Schiebroek. Meer info of aanmelden, bekijk onze website www.
popkoorpapermoon.nl. Gewoon komen is ook prima!
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Schiebroek van Toen

(deel 68)

Margot Leeninga

P

ostkantoren zijn de laatste tien jaar langzaam maar zeker
uit het straatbeeld verdwenen. Ook in Schiebroek
verdween de vestiging aan het Ganzerikplein. De functies
zijn deels overgenomen door andere winkels. Oudere
Schiebroekenaren herinneren zich nog de postkantoortjes
die in de woningen gevestigd waren in o.a. de Adrianalaan,
de Larikslaan en de Lijsterbeslaan. Harry Pruysten ging op
zoek naar de verschillende postagentschappen in het dorp
Schiebroek en vond er een aantal.
Harry Pruijsten: "Ik wil graag alle personen hartelijk danken
voor hun reacties met betrekking tot de plaatsbepaling van het
postkantoor in de Adrianalaan te Schiebroek. Uiteindelijk bleken
er veel meer kantoren geweest te zijn dan één en niet alleen
in de Adrianalaan. Het oudste postagentschap was gevestigd
op de Adrianalaan 22, getuige een artikel van 29 april 1927 uit
“Voorwaarts”, een sociaal democratisch dagblad. Op 2 mei 1927
werd dit kantoor geopend in Tuinstad Schiebroek, ten huize van
J.P. van den Akker. Het is inmiddels gesloopt en omgetoverd
tot een gazon, gelegen nabij het parkeerterrein van “Plaswijck”.
In 1950 werd in dezelfde laan ook een agentschap geopend
op nummer 148. Het bericht werd begeleid met de informatie
dat de moeder van het gezin zelf achter de toonbank van het
kantoor zat en een telefoonnummer had van vijf cijfers; 43190."

"Enkele berichtgevers meenden dat op nummer 240 in de
Adrianalaan, de woning van de familie Hartman, sigarenwinkel
en verkoper van treinkaartjes, ook een postagentschap was
gevestigd. Alsof dat nog niet genoeg is was er in de 50er jaren
in de Lijsterbeslaan op nummer 86, woonhuis van de familie
Straatemans, ook een postagentschap gevestigd. Dit werd
op 1 april 1950 gevestigd en op 4 maart 1957 opgeheven. Alle
agentschappen zijn verdwenen en terwijl het inwoneraantal
vele malen verdubbeld is, is er maar één kantoor voor
teruggekomen; Bruna op de Peppelweg."

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 Bruna Peppelweg 88a,
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122,
Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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Activos zoekt
actieve vrijwilligers
Enthousiast om als vrijwilliger iets voor senioren te kunnen
betekenen en is activiteiten begeleiden een passie? Dan
kun jij degene zijn waar Activos naar op zoek is.
Er zijn mogelijkheden bij Breggesteyn, Mendelssohnlaan
11 in Hillegersberg en de Wilgenstaete, Hamakerstraat
70a in Schiebroek, wooncomplexen voor zelfstandig
wonende 65+er. Het gaat om verschillende activiteiten
zoals gastvrouw/heer, sjoelen, creatief, handwerken,
bingo-team, kookteam en meer. Maak je muziek en vind je
het leuk om af en toe op zondagmiddag voor een kleine
groep senioren op te treden, dan ben je ook van harte
welkom als vrijwilliger.
Mocht je Interesse gewekt zijn, stuur dan een e-mail naar
stichtingactivos@gmail.com of bel voor Breggesteyn
naar Conny de Ruiter, tel. 06 22 666 489 en voor de
Wilgensteaete naar AnnaMarie ten Haken, tel. 06 82 460
068. Je kunt ook het contactformulier op stichtingactivos.
nl invullen, dan maken we een afspraak voor een
persoonlijk gesprek.

HERINRICHTING NOORDRAND
SCHIEBROEKSE PARK
Beste bewoner,
U heeft de afgelopen maanden gereageerd op het
Programma van Eisen voor de toekomstige herinrichting
van de Noordrand van het Schiebroeksepark. Een deel van
de reacties bevatte verduidelijkende vragen, bijvoorbeeld
over de A16. Die hebben we netjes beantwoord. Ook zijn
verschillende ideeën ingebracht. Wanneer we nu al kunnen
inschatten dat een idee niet haalbaar of wenselijk is dan
hebben wij dat laten weten. Verreweg de meeste ideeën zijn
wel leuk en bruikbaar om verder te onderzoeken en/ of uit te
werken. We doen dit wel in de volgende fase van het project;
de ontwerpfase. We kunnen namelijk op dat moment veel
beter inschatten en inzichtelijk maken wat de impact van
die ideeën is. We weten dan ook wat er ecologisch allemaal
kan, maar ook niet kan in het park. Ook is dan bekend welk
onderhoud de komende jaren noodzakelijk is. We kunnen dit
onderhoud dan mooi combineren met de herinrichting.
We organiseren begin 2022 verschillende ontwerpbijeenkomsten waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan
over het ontwerp. U ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor.
Met vriendelijke groet,
W. Das
Coördinator Inpassing RA16 en Blankenburgverbinding
w.das@rotterdam.nl
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START BOUW ORC DE HAZELAAR
Margot Leeninga

nul-meting uitgevoerd.

Tijdens de informatiebijeenkomst begin oktober over de
bouwwerkzaamheden voor het nieuwe onderwijs- en
revalidatiecentrum De Hazelaar werd duidelijkheid verschaft
over een aantal zaken waar veel Schiebroekenaren (niet alleen
de omwonenden) mee te maken zullen krijgen.

Overlast melden

Wat staat er te gebeuren

Als u de App Bam Bouwt downloadt ontvangt u regelmatig
updates over de bouw en de eventuele overlast die u kunt
verwachten. Downloaden kan in de AppStore en via Google
Play. Overlast melden kan ook via de website
www.bewustebouwers.nl of de App Verbeterdebouw.

Allereerst zal het bouwterrein enigszins worden vergroot.
Het fietspad en de helft van de rijweg, grenzend aan het
bouwterrein, zijn door Rotterdam tijdelijk in bruikleen gegeven
aan bouwmaatschappij BAM. Op die plek komt ook de
bouwkeet van de BAM. Het terrein is niet toegankelijk voor
publiek.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer zal via de Abeelweg de wijk inkomen en
(langs de vijver) ook weer verlaten. De gemeente Rotterdam
heeft voor het bouwverkeer een adviessnelheid ingesteld
van 30 km. Tijdens de openings- en sluitingstijden van de
scholen wordt getracht om het bouwverkeer zoveel mogelijk
te beperken. Maar het blijft dus zeker oppassen geblazen!

Heiwerkzaamheden
Rond week 41/42 zullen de heiwerkzaamheden aanvangen.
Er moeten meer dan 400 palen de grond in. De palen worden
drie keer per dag aangevoerd. De heiwerkzaamheden duren
ongeveer vier weken en worden op werkdagen uitgevoerd
tussen 7.00-16.00 uur. Mogelijk geven de heiwerkzaamheden
ook overlast in de vorm van trillingen. De omgeving wordt
daarom gemonitord. Inmiddels is in de directe omgeving een

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

Let op: Hebt u een nee/nee sticker op de brievenbus? Dan mogen wij het blad niet
meer bezorgen. U kunt het afhalen bij wasserij Verboom of bij AH en Plus.

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
9 december 2021 (onder voorbehoud).
U kunt uw kopij vóór 21 november 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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