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LEVEN in SCHIEBROEK
DECEMBER/
JANUARI
2021/2022

Een laatste blik op de kastanjes in vol ornaat...

www.leven-in-schiebroek.nl

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

LICHTPUNTJES VOOR SCHIEBROEK
Wat een lastige tijd maken we door. Zonder in detail te treden
weten we dat het voor niemand makkelijk is. We zoeken
naar lichtpuntjes en proberen ons daaraan vast te houden.
Maar wat en waar zijn dan die lichtpuntjes? Door het jachtige
bestaan en de vele eisen die de maatschappij stelt, vergeten
we soms dat er dichtbij, in onze directe omgeving, genoeg
lichtpuntjes te vinden zijn. Om maar wat te noemen: we leven
aan de rand van de grote stad met veel groen en voldoende
voorzieningen. Natuurlijk is daar de nodige zorg over en
moeten we dit bewaken, maar wees eerlijk: we wonen in een
mooie wijk waar mensen elkaar nog kennen, vriendelijk groeten
en over het algemeen prima mét elkaar door een deur kunnen.
We leven met veel verschillende mensen bij elkaar, zonder
noemenswaardige excessen. Dat is mooi. Daartegenover staat
wel dat er in sommige delen van ons dorp meer nood is dan
in andere delen, maar de initiatieven van mensen zijn meer
dan hartverwarmend. Neem nou Loes Zwarts die zich al jaren
inspant om mensen die nét buiten de voedselbank vallen, te
helpen. Zeker in dit jaargetijde is het nodig dat er ruimhartig
gedoneerd wordt. Dus als u levensmiddelen koopt, neem
dan wat extra en geef ze even af bij Loes, Meijersplein-Zuid
36. Een ander voorbeeld zijn de Opzoomeractiviteiten in de
straten, waar mensen zich met elkaar verbinden en gezamenlijk
activiteiten ondernemen. Mensen kunnen niet alleen leven, we

hebben de ander gewoon nodig. Sinds 1956 hebben bewoners
van Schiebroek zich georganiseerd om hun dorp leefbaar
en aantrekkelijk te houden. En dat is onveranderd, want de
bewonersorganisatie Leven in Schiebroek zet zich nog steeds
in voor het welzijn van de bewoners van Schiebroek. Op elk
gebied. En let wel: het zijn allemaal mensen die hun vrije tijd
hieraan wijden.
Sinds 1956 verschijnt ook dit magazine, ook wel schertsend de
'Libelle van Schiebroek' genoemd, maar onderhand wel een
magazine waarin we proberen zoveel mogelijk informatie te
verstrekken. Ook wij hebben de ander nodig, voor informatie,
maar tevens om financieel het hoofd boven water te kunnen
houden. Zeker nu we te maken hebben met een flinke
prijsstijging van papier. Wij, de redactie van het blad en het
bestuur van Leven in Schiebroek, willen een lichtpuntje in uw
leven zijn. Telkens als het blad bij u in de bus valt, hopen wij dat
u dat waardeert. Als het u gegeven is, dan is het fijn als u een
bijdrage kunt geven. Naar vermogen, want we vragen u zeker
niet het hemd van het lijf. Elke bijdrage is welkom op NL 97
RABO 0314 110402 tnv. sbo Leven in Schiebroek. Wij wensen u
mooie Kerstdagen en een veilig en vernieuwend 2022.
U kunt ook dan op ons rekenen!
		
Bestuur en redactie Leven in Schiebroek

NIEUWE BOMEN VOOR KASTANJESINGEL
Zeventien bomen aan de Kastanjesingel hebben de
kastanjebloedingsziekte. Hierdoor sterven ze langzaam af.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet de gemeente
de aangetaste bomen op korte termijn kappen. Dit gebeurt
waarschijnlijk in december of januari. Het precieze tijdstip
is afhankelijk van het flora- en faunaonderzoek, dat op dit
moment plaatsvindt. Want voordat een boom wordt gekapt of
gesnoeid, toetst de boswachter altijd of de werkzaamheden
geen dieren verstoren. Dat gebeurt op basis van de wet.
Pas na goedkeuring van de boswachter kan het werk
worden ingepland. Tijdens de kap wordt een gedeelte
van de rijbaan aan de Kastanjesingel afgezet. Het verkeer
wordt via borden omgeleid. De Kastanjesingel kan natuurlijk
niet zonder kastanjes. Nieuwe ‘echte’ paardenkastanjes
terugplanten kan echter niet. Deze soort is te vatbaar voor
de kastanjebloedingsziekte. Maar er komen wel andere
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Lichtpuntjes voor Schiebroek
Aandacht voor de wijk
Verduurzaming Havensteder
De mouwen zijn opgestroopt
Schiebroek van Toen
de AVO-laan

kastanjeachtige boomsoorten terug aan de singel: de Indische
paardenkastanje, de gewone walnoot, Japanse vleugelnoot en
de tamme kastanje. Deze soorten zijn niet of minder vatbaar
voor ziektes. De gemeente kiest bovendien bewust voor een
variatie in boomsoorten. Dit is goed voor de biodiversiteit.
Daarnaast is de bomenrij als geheel dan minder vatbaar
voor één ziekte. De bomen worden geplant in het volgende
plantseizoen: tussen oktober 2022 en maart 2023. In afwachting
daarvan blijven de stammen van de gekapte kastanjes nog
even staan. Pas bij het planten worden deze gerooid, zodat
de nieuwe bomen meteen in het gat gezet kunnen worden.
Op termijn moet de gemeente aan de Kastanjesingel alle
paardenkastanjes vervangen. De kap van deze zeventien
bomen is nu al nodig, omdat de kastanjebloedingsziekte daar
al vergevorderd is.
Hebt u vragen, bel dan met de gemeente via 14010.
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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
4

3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

WETHOUDER ROOS VERMEIJ WIL MEER
AANDACHT VOOR DE WIJK
Marijke van Seventer
Nog even en we hebben geen gebiedscommissies meer maar
wijkraden. Een hele verrassing voor onze inwoners, die er
misschien nog maar net aan gewend waren dat HillegersbergSchiebroek geen deelgemeente meer is. Per slot hadden we
pas twee periodes gebiedscommissie achter de rug. En dan nu
al weer iets anders?

Verandering
Wethouder Roos Vermeij die als portefeuille wijken, economie
en kleine kernen heeft, kan zich de verbazing best indenken.
“Toch was er behoefte aan verandering”, zegt zij. “Ook en vooral
voor de gemeente zelf: de afschaffing van de deelgemeenten
indertijd was een directe consequentie van het landelijk beleid
van de terugtrekkende overheid. De gebiedscommissies die
als band tussen overheid en burger daarvoor in de plaats
kwamen, doen vaak veel goed werk, maar het ondersteunen
daarvan door de overheid blijkt in de praktijk onvoldoende.
Zo is het idee ontstaan om wijkraden in te stellen. Met een
gekozen vertegenwoordiging van mensen uit de wijk, net als
bij de gebiedscommissies, maar dan wel met een ambtelijke
ondersteuning met meer armslag dan voorheen en een
directere verbinding met de wijk."

Wijkhubs
"Vandaar ook dat er nu zogenaamde wijkhubs zijn ingesteld.
Werkplekken in de wijk voor ambtenaren die betrokken zijn
bij die wijk; een plaats waar de mensen makkelijk binnen
kunnen lopen voor vragen en overleg met de diverse diensten.
In Schiebroek is dat het lage gebouw aan de Petuniahof,
een plek in het hart van de wijk bij het winkelcentrum,
heel laagdrempelig. Want we hebben veel geleerd van de
periode met gebiedscommissies”, aldus de wethouder, ”niet
in het minst dat het niet goed is als de overheid zich almaar
terugtrekt. Er is daarom ook van onze kant steeds meer animo
voor een directere band met de burgers.”

Kritisch oordeel
Dat het bestuur graag dichter bij de mensen komt toont de
wethouder met eigen gedrag aan: weliswaar heeft ze nog niet
alle (39) wijken kunnen bezoeken, maar dat is ongetwijfeld
een gevolg van het niet bij een vluchtige blik willen laten.
Roos Vermeij heeft op de fietstocht door Schiebroek blijkbaar
goed uit haar ogen gekeken en zich een kritisch oordeel
gevormd over de goede, maar ook de minder goede kanten
van Schiebroek. Met name de gebrekkige staat van een aantal
woningen in Schiebroek-Zuid trof haar. “Welzijn en leefbaarheid
van een wijk staat of valt met de kwaliteit van woningen", zegt
zij. “Ik was verbijsterd van wat ik hier, in dit toch welvarende
gebied, aantrof.” Reden genoeg om met de jongeren uit die
wijk die als buurtambassadeurs bij haar op bezoek kwamen
hierover in gesprek te gaan. “Als je niet leeft in een goed huis is
het moeilijk opgroeien", zeiden zij. "Het is moeilijk weg te blijven
van de straat.” Met andere woorden, dan is het moeilijk om niet
het verkeerde pad op te gaan.

Buurtverbeterplan
Problematiek die al werd onderkend en waarmee met
het Plan Schiebroek Zuid 2017-2019 een eerste aanzet tot
verbetering werd gegeven. Daarvoor in de plaats komt nu het
Buurtverbeterplan Schiebroek-Zuid. Een plan dat grotendeels
voortborduurt op de thema’s van het vorige plan, zoals
onderwijs en veiligheid, maar daarvoor geen eigen budget
heeft meegekregen. Wethouder Vermeij was aanwezig bij de
bijeenkomst met bewoners over het plan en heeft daar met
diverse personen gesproken over een aantal zaken. “Maar toen
ik weer buiten stond kwam er nog een vrouw op me af met wie
ik een stevig gesprek kreeg over hoe onveilig het volgens haar
is in die wijk. Maar melden deed ze niet… En dat moet toch echt,
als je wilt laten zien dat er wat aan de hand is. Er is momenteel
nog een grote strijd gaande of, nu er meer in de wijken gewerkt
wordt, er ook meer budget nodig is voor de wijken. Dan moet
je daarop de aandacht vestigen en op waar dat budget voor
nodig is. Ik heb in Schiebroek-Zuid rondgekeken, in de straten
en de portieken en ik kan alleen maar zeggen: voor veiligheid
moet aandacht zijn, maar het is aan de bewoners om dat straks
te bepalen! “

Onzekerheden
Er komen grote veranderingen aan. Gebiedscommissies
die plaats moeten maken voor wijkraden en personen in
plaats van partijen die daarin gekozen kunnen worden.
Gebiedsambtenaren in hubs met kortere lijnen naar “de
Coolsingel” en bestuurders daar die meer contact willen met
burgers. Er zijn nog veel onzekerheden en vragen over of en
hoe dit wel zal gaan, maar zo te zien is wethouder Vermeij er al
heel aardig mee bezig. LiS volgt het hele proces nauwgezet en
houdt u vanzelfsprekend op de hoogte.
Noot van het LiS-bestuur:
De wethouder kondigde een overheidscampagne aan met
informatie over het nieuwe bestel. Zodat je weet waarvoor je kiest
of je verkiesbaar stelt. Tot eind januari kun je je opgeven als
kandidaat. Alleen... tot op heden is die informatie er nog niet! Dat
wordt straks wel heel kort dag om te bekijken waar je aan begint.
Wij vinden dit ronduit zorgwekkend.
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MOLEN DE SPEELMAN
een parel aan de Overschiese Kleiweg

Vanuit Schiebroek is het een mooie fietstocht of wandeling
door het Overschiese Park Zestienhoven naar Molen De
Speelman. Aan de Overschiese Kleiweg, net voor Stadzicht ga
je het park in, waar het groen omzoomde fiets- of wandelpad
langs de molen voert. De molen draait dankzij een groep
vrijwilligers en is vrij te bezichtigen.
Sinds het begin van de Coronacrisis is de vraag naar meel,
bloem en andere bakproducten bij De Speelman flink
toegenomen. Zelf brood bakken is populairder dan ooit.
De vrijwilligers zijn ook aangestoken door het zelfbakvirus en
zijn een vraagbaak voor de klanten. Vragen gaan van "hoe kan
ik het brood meer laten rijzen?" tot "kan ik zuurdesem brood in
de broodbakmachine maken?" (antwoord is ja).
Ondanks de tijdelijke sluiting werd afgelopen jaar ruim 50%
meer omzet gedraaid. Het geld dat van de productverkoop
overblijft komt ten goede aan het onderhoud van de molen.
De vaste klanten, veelal met een Turkse of Marokkaanse
achtergrond, kopen vooral volkoren tarwe-, gerst- en maismeel.
Ook andere lokale thuisbakkers hebben sinds de Coronacrisis
de weg naar de molen gevonden. De nieuwe klanten vragen
vaker naar tarwebloem, spelt, rogge en naar kant-en-klaar
mixen.
Naast de inmiddels befaamde pannenkoekenmix verkoopt de
molen nu ook een broodmix, Fitkoren. Deze mix bevat alles om
een succesvol bruin (met volkoren) brood te bakken, met de
broodbakmachine of in de oven. Leuk om mee te nemen en te
proberen of om cadeau te geven.
Niets is lekkerder dan zelfgebakken brood van steen-gemalen
meel met water en wat zout.

www.molendespeelman.nl

Kom eens langs!
Molen De Speelman vind je aan de Overschiese Kleiweg 775
en is open op woensdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur.
Met de auto bereikbaar via de Kleiweg, langs SFG, onder de
weg door naar links, 1,5 km over de Overschiese Kleiweg.
Paul Breijs, vrijwillig molenaar

WORMENHOTEL IN JOUW STRAAT
Steeds meer mensen beginnen zelf met composteren met
een wormenbak in de keuken of composthoop in de tuin. Het
leukste is om dat samen met je buren of collega’s te doen in
een wormenhotel op straat of wormencafé voor de horeca.
Het kan natuurlijk ook op school met een compost-in-de-klasprogramma en speciale schoolcompost wormenhotels.
De gemeente Rotterdam ondersteunt bewoners bij het
maken van wormenhotels. De wormenhotels worden geleverd
en begeleid door Wormenhotel.nl i.s.m. het Rotterdams
Milieucentrum.
De aanvraag en plaatsing van een wormenhotel werkt als volgt:
Vijf bewoners uit dezelfde buurt of straat doen een aanvraag bij
Opzoomer Mee voor 50% van de totale kosten. Je hebt daarvoor
een offerte nodig die je kunt downloaden via Wormenhotel.nl/
aanvraag-Rotterdam. Daar vind je ook een voorbeeld van het
aanvraagformulier dat je kunt aanpassen naar je eigen situatie.
Het geld dat je ontvangt moet naar een stichting of vereniging
(voor Schiebroek is dat Leven in Schiebroek). De wormen in
het hotel kunnen het groente- en fruitafval van 20-30 gezinnen
composteren.
Na gemiddeld zes weken wordt besloten door de gebiedscommissie of de aanvraag toegekend wordt. Stadsbeheer

verdubbelt het bedrag vanuit het programma Rotterdam
Circulair voor elke goedgekeurde aanvraag, en keert dat
rechtstreeks aan uit aan Wormenhotel.nl
In overleg met de gebiedscommissie wordt een locatie
gekozen. Wormenhotel.nl levert alles wat er nodig is: het
hotel, de wormen en speciaal startmateriaal. Samen met je
buren organiseer je een openingsfeestje waar één van onze
begeleiders een cursus composteren met wormen komt
geven. Daarbij leer je alles wat je moet weten om succesvol
een wormenhotel te beheren met de buurt. Je blijft, samen met
je buren, verantwoordelijk voor het wormenhotel.
Wormenhotel.nl blijft betrokken bij wormenhotel en er is een
vaste begeleider beschikbaar voor vragen en advies. Af en toe
komt de begeleider kijken hoe het gaat enhij/zij is beschikbaar
voor uitleg bij kleine reparaties of verbeteringen van het proces.
Na ongeveer één jaar is er een oogstfeest en wordt uitgelegd
hoe je de compost kunt gebruiken. Daarna biedt Wormenhotel.
nl ook nog een jaar nazorg. Meestal is dat niet nodig omdat de
buurt zelf heeft geleerd hoe het werkt.
Meer weten? Kijk dan op wormenhotel.nl
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HELP DE BUURVROUW
HELPEN!

De Buurvrouw heeft als doel de wijk een beetje leuker
te maken voor iedereen. Alleen nu, met de nieuwe
maatregelen, mag er ineens een stuk minder. Dat vraagt om
creatieve oplossingen om toch van waarde te kunnen blijven
in het gebied. Nu en in de toekomst. Daarom kun je nu ook
vanuit huis bij de Buurvrouw bestellen. Leuk voor jou en fijn
voor de Buurvrouw.
Een knapzakje voor tijdens een wandeling? Met je pannetje
langs en laten vullen met vers gemaakte soep of één van
de lokale lekkernijen voor jezelf of als cadeau bestellen. De
Buurvrouw gaat online om de komende tijd voor iedereen
een beetje leuker te maken.
Kijk op www.bestellenbijdebuurvrouw.nl en zie wat en hoe
je van maandag tot en met vrijdag overdag kunt bestellen
en kort erna af kunt halen. Natuurlijk is er ook koffie en zijn er
broodjes en zoetigheid to go. De Buurvrouw is van maandag
t/m vrijdag tot 17.00 uur open en het is een fijne plek om te
werken als het thuis even niet lukt.
Niet alleen leuk voor jou, maar ook voor partners en
stagiaires van de Buurvrouw die zo proberen van waarde te
zijn voor onze wijk. En wil je jouw personeel een verrassing
bezorgen in deze donkere dagen, bestel dan bij ons de
mooie Brownie (dadel)box!

www.bestellenbijdebuurvrouw.nl
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VERDUURZAMING HAVENSTEDER
Marijke van Seventer
Wie op de Wilgenplaslaan om zich heen kijkt, vanuit de tram
bijvoorbeeld, kan het niet ontgaan: er wordt gewerkt aan de
flats van Havensteder. Aan de ene kant van de laan hebben
die een fraai okerkleurtje gekregen en aan de flats aan de
andere kant wordt gewerkt. Maar het gaat niet alleen maar om
een nieuw kleurtje, meldt Havensteder trots: wij willen onze
woningen aanpassen aan de moderne tijd en dus ook vooral
verduurzamen.

Andere keuze
Nog maar enkele jaren geleden werd sloop van de flats
overwogen. "Daar zijn we op teruggekomen", aldus Paul
Ramjiawansingh, senior projectleider wijken van de corporatie.
"De woningen zijn nog lang niet slooprijp; ze zijn goed geschikt
voor kleine huishoudens. Het zijn sociale huurwoningen,
daar is natuurlijk heel veel vraag naar voor starters, maar
ook zittende huurders waarvan de kinderen zijn uitgevlogen
willen hier graag blijven. Daarom hebben wij een tweetal
plannen ontworpen om de woningen te moderniseren en
wij hebben onze huurders gevraagd of zij hierin mee wilden
gaan, al zou dit ook een kleine huurverhoging met zich
meebrengen. Binnen een paar weken had al 80% ja gezegd;
zulk enthousiasme hadden we nog niet eerder meegemaakt.
Uiteindelijk is in samenspraak met de huurders een uitgebreid
verbeterplan aangenomen."

Verbeterplan
"Het hele gebouw krijgt een “warme jas”, vervolgt Paul. Daken,
kopgevels, kelders en kozijnen worden geïsoleerd. Daarmee
komen de woningen gemiddeld op energielabel A. Om het
gebouw toch te laten “ademen” brengen we wel in iedere
woning mechanische ventilatie aan.
De entreehallen worden aangepakt, de brievenbussen zijn al
voor de panden geplaatst en de deuren zijn niet van buitenaf te
openen zonder sleutel.

In samenspraak met de bewoners werd in het bestaande grasveld
een mooi plantsoen aangelegd
Er is al langs de galerij op de eerste verdieping een glaswand
aangebracht, zodat ongewenst bezoek ook van die kant wordt
bemoeilijkt.
Per flat wordt een lift geplaatst. Voor zover nog aanwezig
worden in de woningen oude toiletten, keukens en badkamers
vervangen. Bij een groot aantal woningen is dit al gebeurd,
maar mochten wij tegen een woning aanlopen waar deze
werkzaamheden het wonen tijdelijk niet mogelijk maken
dan stellen wij een logeerwoning (een ingerichte ruimte)
ter beschikking. Natuurlijk voeren wij daarnaast ook al
het onderhoud uit, zoals schilderwerken van kozijnen en
balkon- en galerijhekken en werkzaamheden om het pand
brandveiliger te maken.”

Mooi meegenomen
Wie kijkt naar wat er van deze indrukwekkende lijst
werkzaamheden is uitgevoerd kan zeker zijn bewondering
uiten, maar hoe zit dat met de huur? Levert dit geen forse
huurverhoging op? “Als we alle kosten zouden doorberekenen
wel", aldus Paul, "maar we verhogen de huur maar met
een bepaald bedrag dat we tevoren met onze huurders
hebben afgesproken. En natuurlijk hebben de huurders
naast meer woongenot ook een financieel voordeel, want
hun energiekosten gaan hierdoor wel omlaag en dat is mooi
meegenomen!”
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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 MOUWEN ZIJN OPGESTROOPT...
Marijke van Seventer
Er wordt druk gebouwd in Schiebroek; de mouwen zijn, op zijn
Rotterdams gezegd, opgestroopt.
Op de hoek van de Peppelweg komt eindelijk de nieuwbouw
voor het gezinsvervangend thuis dat daar al zo lang geleden
voor gesloopt moest worden. Het schiet nu gelukkig hard
op, dus hopelijk kunnen we in de loop van volgend jaar onze
voormalige buurtjes zien terugkeren. Bij de Hazelaarweg wordt
gebouwd aan het nieuwe revalidatiecentrum ROER, terwijl aan
de Berberisweg en aan de Wilgenplaslaan wooncomplexen
verrijzen. Voor het komende jaar staat er nog meer (ver)
nieuwbouw op het programma, zoals bijvoorbeeld de sloop en
nieuwbouw voor de Stefanusschool aan de Donkersingel. Er is
al een aanvraag gedaan voor een noodgebouw, dus dat gaat
nu snel gebeuren.

Nieuw ontwerp Lidl
Activiteit genoeg in de hoek Donkersingel, Wilgenplaslaan
en Teldersweg zou je op het eerste gezicht denken, maar
toch nog niet alle activiteit waar wij op hopen. Want hoe zit
het met de plannen voor de Lidl? Gaan die wel door? Nog
niet zo lang geleden hoorden wij dat Lidl afzag van een
noodvestiging naast de Wilgenring. Betekent dit dat de
plannen niet doorgaan? Gelukkig is dat niet het geval. Lidl is
druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw mooi groot
pand waar het hele Lidlassortiment in past en uzelf met uw
winkelkarretje ook nog. In het afgelopen jaar heeft Lidl een
ontwerp laten maken voor een pand dat niet alleen maar een
winkelfunctie heeft, maar dat bijdraagt aan verbetering van
de buurt. Dat betekent dat er ook een parkeergarage komt,
zodat er geen verkeersoverlast is op de Teldersweg. Bovendien
komen er twee- en driekamerwoningen boven de winkel,
woonruimte waaraan in onze wijk behoefte is voor meerdere
leeftijdsgroepen. Dat klinkt inderdaad als een mooie bijdrage

aan de wijk die goed zal aansluiten op de nieuwbouw van
Salix even verderop. Door deze extra zaken kost de realisatie
wat meer tijd. Allereerst was er langdurig overleg met de
gemeentelijke welstandscommissie over het ontwerp, maar
ook werd er kritisch gekeken naar de positie van de toegang
tot de parkeergarage en die van het magazijn: wel zo plaatsen
dat het winkelend publiek niet overhoop gereden wordt of
geen uitzicht heeft op veilig oversteken. Volgens de laatste
berichtgeving is daar nu overeenstemming over en kan aan
het volgende ambtelijke hoofdstuk worden begonnen: een
bestemmingswijziging en een bouwvergunning.

Vergunningen
Omdat voor de nieuwe Lidl deels gebouwd gaat worden
op wat nu nog bestemming trottoir heeft (voor de huidige
Lidl) dan wel schoolgebouw (ernaast), moet er een aanvraag
bestemmingswijziging worden gedaan. En ook voor de sloop
en bouw is een vergunning vereist. Normaal gesproken
dienen die twee aanvragen na elkaar te worden gedaan,
maar gelukkig heeft de gemeente begrip voor de onrust
ontstaan door het lang wachten op het jawoord van Welstand
en heeft toestemming gegeven om de aanvragen voor
bestemmingswijziging en voor de bouw gelijktijdig te gaan
doen. Ondanks dat zullen wij nog wel een jaartje moeten
uittrekken voordat er een nieuw pand staat. En mochten er
bezwaren door omwonenden worden ingebracht tegen de
bouwvergunning dan kan het misschien nog langer duren.
Juist vanwege de belangen van omwonenden heeft Welstand
zo lang kritisch naar dit ontwerp gekeken. Goede kans dus
dat straks iedereen alleen maar reikhalzend uitkijkt naar de
komst van de vernieuwde supermarkt van het winkelcentrum
Schiebroek-Zuid.

art impression nieuwbouw Salix
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kleintjes- en kinder

kunstfestival
op locatie ringdijk

vrijdag 7 januari
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Schiebroek van Toen

(deel 69)

Margot Leeninga

H

et gemeentehuis van Schiebroek stond vroeger aan de
Kleiweg, maar door het toenemend aantal inwoners
werd dat te klein. Geld voor nieuwe behuizing was er eigenlijk
niet, totdat zich een mooie gelegenheid voordeed toen de
NV. Molenvliet in de directe omgeving huizen wilde bouwen.
Om de vergunningverlening soepeltjes te laten verlopen bood
Molenvliet het gemeentebestuur van Schiebroek aan om een
compleet nieuw gemeentehuis te bouwen op de hoek van
de Ringdijk en de (toenmalige) Raadhuislaan. De bouwkosten
voor dit pand bedroegen ca. fl. 40.000,- Gemeentelijk architect
H. Russcher maakt het ontwerp en op 22 april 1930 werd
het nieuwe Raadhuis van Schiebroek officieel geopend. De
inwoners van Schiebroek (ca. 3000) waren zo verguld met het
nieuwe gemeentehuis dat ze een schitterend glas-in-loodraam
aanboden aan het gemeentebestuur.
Er werd een prachtig openingsfeest gegeven met een
“feestelycke smulparty in de gasterije van den waerd J.A. Engels,
ghelegen op de feesterije van de Ghemeente “Schiebroek” in het
land van Haere Maesjesteyt de Coninghinne Wilhelmina van ‘t
Huys Orangiën.
Waer wort aengerecht omme Luysterijk ende teffens Joleytelyck
te vieren datte door Gods gratie is aengefanghen het Raedthuys
van Schiebroek. Dit feestmaal wort toebedeelt aen XXV van hun
vrinden, braeve ende eersaeme Borghemeestren, Schepenen
ende borgheren van Hollandt.”
Het gemeentehuis was groot genoeg om ook huisvesting te
bieden aan de politie.. In de kelder van het pand waren enkele
cellen.

Oproep
We zijn erg benieuwd naar verhalen van mensen die zich
het Raadhuis van vroeger herinneren. Wie is er bijvoorbeeld
getrouwd, wie is er wel eens bij de politie op bezoek geweest?
Wie heeft er bonkaarten gehaald of weet zich nog de mensen
die er werkten te herinneren? Het Raadhuis is eigenlijk een verhaal op zich. Laten we dat levend houden! Een e-mailtje naar
redactie@leven-in-schiebroek.nl volstaat.

Opheffing
In 1941 werd Schiebroek, evenals een aantal andere dorpen,
geannexeerd door de gemeente Rotterdam. Het gebouw werd
een politiepost. In de jaren '60 nam de SKVR (Stichitng Kunstzinning Vorming Rotterdam) het pand over en dat huist er nog
steeds. Onlangs is het vm. Raadhuis van Schiebroek toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst.

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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UITSTEL WERKZAAMHEDEN WILGENPLASPARK
De beloofde opknapbeurt van het Wilgenplaspark
gaat langer duren dan men in eerste instantie
had gehoopt. De vertraging is voor een
belangrijk deel een gevolg van de noodzakelijke
vooronderzoeken die uitgevoerd moesten
worden zoals een geohydrologisch onderzoek
(=grondwateronderzoek) en een flora,- en fauna
onderzoek.
Deelprojecten
Project Wilgenplaspark bestaat uit 17
deelprojecten, waarvoor nu diverse offertes
worden opgevraagd en berekeningen gemaakt,
want het moet wel passen binnen het beschikbaar
gestelde budget. Zodra dit duidelijk is zal de
gemeente met de bewoners communiceren wat
er aangepakt gaat worden.
Start werkzaamheden
Het voornemen is om eind eerste, begin tweede
kwartaal te starten met de werkzaamheden
maar hopelijk kan Stadsbeheer daar begin 2022
meer duidelijkheid over te hebben. Het streven
is om eind 2022 de werkzaamheden afgerond
te hebben. Natuurlijk houden wij u graag op de
hoogte van de ontwikkelingen.

14

Foto: Hanneke de Man

DE AVO-LAAN (na de hoorzitting)
Marijke van Seventer
Al sinds het begin van het schooljaar zijn wij met de gemeente
en Rijkswaterstaat in gesprek over de fietsoversteekplaats
naar de Hazelaarweg. Op een stuk weg waar in de praktijk
(veel) meer dan 50km per uur wordt gereden, is een tijdelijke
oversteekplaats aangelegd, keurig overeenkomstig de eisen
voor veilig oversteken bij een max snelheid van 50km, maar
die groot risico met zich meebrengt als er met een hogere
snelheid wordt gereden. Tenminste, dat vinden wij. Reden voor
ons om aan te dringen op extra maatregelen en een officieel
bezwaar in te dienen bij de Minister. Een beslissing waar naar
onze mening niet passief op gewacht moest worden: de
beslistermijn is zes weken en op verzoek van Rijkswaterstaat
werd die termijn ook nog eens met zes weken verlengd. Reden
daarvoor: RWS had 14 dagen lang video-opnames laten maken
van de oversteekplaats en wachtte op het rapport daarover.
Dat rapport sprak duidelijke taal: de AVO-laan is officieel een
gewone doorgaande weg binnen de bebouwde kom, 50km
p/u max, maar wordt in de praktijk gezien en gebruikt als
een toestroomweg (80km). Dat dit gebeurt komt omdat er
geen bebouwing langszij is en de weg ook niet is aangelegd
volgens de regels voor een 50km weg: menig automobilist zal,
hierdoor misleid, te hard rijden en dus te laat afremmen als
een fietser plotseling oversteekt. Op de videofilm zijn dan ook
een aantal bijna-ongelukken te zien tussen auto’s en fietsers.
Bijna-ongelukken want, zo waarschuwt het rapport, gezien de
situatie ter plaatse zal, áls er een ongeval plaatsvindt, dat ook
een ernstig ongeval zijn!

Verlenging Fietspad
Al met al reden genoeg voor ons om te blijven aandringen
op meer veiligheidsmaatregelen. Wij droegen ook een
alternatief aan dat één van onze bewoners had bedacht:
verlenging van het dubbelzijdig fietspad aan de overkant van

de oversteekplaats tot aan de rotonde Jasonweg zodat er
dan aan weerszijden van de AVOlaan een dubbel fietspad zou
liggen. De meeste jeugdige fietsers willen richting Ringdijk
voor de aansluiting naar de scholen en zouden dan over
kunnen steken via de rotonde Jasonweg, een rotonde waarop
zij de voorrang hebben. Rijkswaterstaat kwam intussen niet
verder dan het voorstel om de bocht van het fietspad naar de
oversteek toe haaks te maken zodat de snelheid van de fietsers
wordt afgeremd, grotere haaientanden te plaatsen voor de
oversteek en een paal aan te brengen waarop je je snelheid
als automobilist kan aflezen. Met een smiley tot max 50 en een
verdrietige emoji bij overtreding. Maatregelen die o.i. volstrekt
onvoldoende zijn en waarvan overtreding wel ergere gevolgen
zal hebben als een huilend smoeltje.

Vonnis
Daags na het rapport was er de hoorzitting, waarbij zowel wij
als RWS ruimschoots gelegenheid kregen om ons standpunt
uiteen te zetten. Een goede week later kwam de uitslag: het
verkeersbesluit volgens de regels waarvan de oversteekplaats
was aangelegd bleef overeind, dus geen verkeerslichten erbij.
Maar… aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn wel opportuun.
Aldus het vonnis. Met andere woorden, overlegt u nog maar
eens samen over wat er aan veiligheidsmaatregelen bij
moet. Terug bij af zullen sommigen nu misschien zeggen.
Wij zijn blij met de vaststelling van ons gelijk: er moeten
aanvullende veiligheidsmaatregelen komen. Goede grond voor
vervolgoverleg. We hopen dat door deze vaststelling RWS en
gemeente nu open staan voor het nemen van maatregelen die
meer zijn dan maar wat gerommel in de marge. Maatregelen
zoals het doortrekken van het fietspad zoals door onze
bewoner voorgesteld. In eerste instantie gaven gemeente en
RWS nul op het rekest toen wij dit voorstelden. Maar wellicht
heeft de uitspraak op het bezwaarschrift de gedachten hierover
doen veranderen. Wij houden u op de hoogte!

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
24 februari 2022 (onder voorbehoud).
U kunt uw kopij vóór 2 februari 2021 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij
redactie@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.
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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