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Presentatie boek Een eeuw Kleiwegkwartier
op zaterdag 28 september in Oranjekerk
Alle bewoners van
de wijk welkom!
Zaterdag 28 september is het dan
zover: de presentatie van het boek Een
eeuw Kleiwegkwartier geschreven door
Henk Koetsveld in opdracht van de
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
(BOK). De deuren van de Oranjekerk
gaan ’s middags om 15.00 uur open,
het programma duurt tot half zes.
Onderdeel van het programma is een
lezing over het boek van auteur Henk
Koetsveld. Het programma heeft een
feestelijk karakter, uiteraard is er een
afsluiting met een hapje en een drankje.
Henk Koetsveld kreeg in de zomer van 2017
de opdracht van de BOK tot het schrijven van
een boek over het Kleiwegkwartier. Hij bood
zich spontaan aan, nadat in een recensie
van een boek over Oud-Hillegersberg de
constatering had gestaan, dat het jammer
was, dat zo’n boek niet bestond voor het
Kleiwegkwartier.
Henk Koetsveld, zelf ook woonachtig in het
Kleiwegkwartier, heeft die twee jaar hard
gewerkt. Hij sprak uitgebreid met tientallen
buurtbewoners. Van veel van hen kreeg
hij nog niet eerder gepubliceerde foto’s.
Gaandeweg koos hij voor een concept,
waarin hij drie thema’s behandelde. De
gebouwde omgeving, de bevolking en het
bestuur en de macht en invloed, die daarvan
uitging. Op de voorpagina van de Buurtkrant
heeft Henk Koetsveld in acht afleveringen
een kijkje achter de schermen gegeven van
zijn voorbereidingen. Zo leerden we in de
eerste aflevering dat hij alle uitgaven van de
Buurtkrant, die sinds 1977 verscheen, had
gelezen.

Agenda
• Elke woensdagochtend 10.00 - 11.30
uur koffie-inloop bij de BOK voor alle
buurtbewoners.
• Elke dinsdagochtend van 7.30 - 10.00
uur, Kleiweg 108b, inloopspreekuur
voor de werkzaamheden kruispunt
Kleiweg/Rozenlaan/Uitweg. De
gemeente en de aannemer zijn
aanwezig ter beantwoording van
vragen. Ook een afspraak tussen 10.00
en 11.00 uur is mogelijk per mail naar
projecten@evsbv.nl.
• Oranje leeszaal/bibliotheek elke dinsdag
van 10.00 - 12.00 uur en elke donderdag
van 15.00 - 17.00 uur Oranjekerk.
• Zaterdag 7 september, 10.00 - 16.00 uur,
maandelijkse openstelling trammuseum
Kootsekade ook bereikbaar met
historische tram vanaf Centraal Station
en historische bus vanaf station Kralingse
Zoom. Toegang 5 euro, met Rotterdam
Pas gratis.
• Dinsdag 24 september, Oranjekerk 10.00
uur, start van het muzikale seizoen. Met
een zeer gevarieerd programma door
pianist en klarinettist.
• Dinsdag 24 september, gebiedskantoor
Argonautenweg, 20.00 uur. Vergadering
Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek.

De laatste maanden was het nog even
spannend geworden, omdat de publicatie
van het boek de financiële krachten van
de BOK ver te boven ging. We moesten
dus een beroep doen op een potje voor
de subsidie. Hetgeen alleen in tweede
instantie lukte bij de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek. Zodoende kan
het boek tegen de aantrekkelijke prijs van
euro 19,50 worden aangeboden aan de
bewoners. Maar voor iedereen, die op
zaterdag 28 september naar de Oranjekerk
komt is het boek voor tien (u leest het goed!)
euro te koop.
Het boek telt 230 pagina’s in is in full-colour
uitgevoerd, telt bijna tweehonderd foto’s en
illustraties en heeft een gedegen formaat
van 22 x 27 centimeter. De omslag is in
hard cover uitgevoerd. De vormgeving was
in handen van Sybren Vlasblom en Pieter
Kuiper.
Voor degenen, die zijn verhinderd op
zaterdag 28 september en toch Henk
Koetsveld willen horen vertellen over Een
eeuw Kleiwegkwartier en het boek, is er een
herkansing op dinsdagavond 1 oktober. Hij
geeft dan op uitnodiging van de Stichting
Historisch
Hillegersberg
Schiebroek
een lezing in boekhandel Maximus op
de Bergse Dorpsstraat. Verder staat er
een lezing in het kader van de cuturele
ochtenden van de Oranjekerk op stapel
op dinsdagochtend 5 november en een
presentatie op de ledenvergadering van
de VSW, de Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud, op woensdag 13 november.

• Zaterdag 28 september, 10.00 - 16.00
uur, brandweerkazerne Frobenstraat,
nabij Metrostation Melanchthonweg,
open dag.
• Zaterdag 28 september, 15.00 - 17.30
uur, Oranjekerk, prsentatie boek Een
eeuw Kleiwegkwartier, auteur Henk
Koetsveld. Alle wijkbewoners welkom.
• Dinsdag 1 oktober, Oranjekerk 10.00
uur, culturele ochtend, Lezing over de
Sunrise limonadefabriek. Eén van de
grootste werkgevers in Schiebroek en
Hillegersberg, onder leiding van de
broers Hendriks.
• Zaterdag 5 oktober, 10.00 - 16.00 uur,
maandelijkse openstelling trammuseum
Kootsekade ook bereikbaar met
historische tram vanaf Centraal Station
en historische bus vanaf station
Kralingse Zoom. Toegang 5 euro, met
Rotterdam Pas gratis.
• Dinsdag 29 oktober, gebiedskantoor
Argonautenweg, 20.00 uur. Vergadering
Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek.
• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9, open
van dinsdag tot en met donderdag van
9.30 uur tot 12.00 uur. Bewoners van
het Kleiwegkwartier zonder computer,
die voor een aanvraag of iets dergelijks
een computer nodig hebben, kunnen
zich wenden tot de wijkwinkel bij
voorkeur op dinsdag en donderdag.

Muzikale omlijsting
De muzikale omlijsting op zaterdag 28
september is in nauwe samenwerking
Jazz International Rotterdam tot stand
gekomen.

en nieuwe producties te realiseren. Robert
arrangeert ook werk voor de Codarts Big
Band, die onder zijn leiding optreedt op
Festival Jazz International Rotterdam 2019.

Jazzpianist en eveneens bewoner van het
Kleiwegkwartier Robert Koemans treedt
op. Hij studeerde in 2016 cum laude af bij
Codarts. Volgens zijn biografie heeft hij zich
in 2018 ontpopt als een nieuwe maker aan het
Rotterdamse jazzfirmament. Zijn projecten,
welke lovende recensies krijgen, getuigen
van artistieke visie, doorzettingsvermogen
en een sterk commitment vanuit de musici
met wie hij werkt.
Vanaf 1 april 2019 is Robert Nieuwe
Maker bij Jazz International Rotterdam,
talentontwikkelaar en organisator van
Festival Jazz International Rotterdam.
Met steun vanuit het Nederlands
Fonds Podiumkunsten, wordt Robert
in de gelegenheid gesteld om zich op
verschillende fronten verder te ontwikkelen

foto Dana Hesse

Zoekplaatje
Voor het nieuwe zoekplaatje kozen we een foto van een kruispunt. Dus zo
moeilijk kan het dit keer niet zijn, want tenslotte zijn er daarvan niet zo veel in het
Kleiwegkwartier. De vragen zijn: Wat zien wij? Van wanneer dateert de foto? En
welke herinneringen heeft u aan dit gedeelte van het Kleiwegkwartier?

Oplossingen zoals altijd per mail naar
buurtkrantbok@gmail.com of in de
brievenbus van de BOK aan de Antony
Duyklaan 9. Over naar het vorige
zoekplaatje. Er kwamen vijf inzendingen
binnen. Vanzelfsprekend van vaste
inzenders als Stef Stolk en mevrouw Van
Boven. Verder van semi-vaste inzenders
als Jan Bogaarts (uit Terbregge) en Rita
Blijdorp en van een nieuwe inzendster
Annelies Jeremiasse. Opvallend ontbraken
Christel van Hees en Bouke Savert, die
beiden altijd de actuele foto leveren. We
zaten dus met de handen in het haar.

schaatsjes leren schaatsen. Daar waar
de singel bij de Ringdijk en de Uitweg
komt, was een brug waaronder het heel
slecht dichtvroor. Er was bijna altijd een
wak onder die brug. Ik kan mij maar één
maal herinneren dat ik er echt onderdoor
ben geschaatst. Maar dat was ook in een
dusdanig strenge winter dat je van de
singel helemaal naar de eilandjes in de
plas kon schaatsen en dat er zelfs een
Volkswagen kever op de plas reed.’
Rita Blijdorp kreeg bij het zien van de foto
nog een andere associatie: ‘De boerderijtjes
langs de Achterweg veroorzaakten bij een

Vanessa zegt DOCK gedag en
staat voortaan voor de klas
Vanessa van der Waal, jongerenwerker
van welzijnsorganisatie DOCK, heeft
afscheid genomen. Met collega’s
haalde ze op woensdagmiddag 28
augustus op het terras van café ‘t Halve
Maatje herinneringen op en gingen er
cadeautjes over tafel.
Ze heeft veertien jaar bij DOCK gewerkt,
waarvan de laatste negen jaar in Hillegersberg
en Schiebroek. In het Kleiwegkwartier
nam ze namens DOCK deel aan het
zogenaamde Kleiwegkwartieroverleg. Een
platform dat drie tot vier keer per jaar bij
elkaar komt en waarin vertegenwoordigers
van de BOK, de Ondernemersvereniging,
de scholen en speeltuin De Torteltuin,
samen met de buurtagent de gang van
zaken in het Kleiwegkwartier bespreken en
de gezamenlijke activiteiten (onder meer
Koningsdag en de intocht van Sinterklaas)
vorm geven. Zo was Vanessa bij de laatste
intocht van Sinterklaas in het Kleiwegkwartier
de spreekstalmeester in de tent op het
Bergpolderplein.
Vanessa zet haar maatschappelijke
loopbaan voort in het onderwijs. In de
mail waarin ze haar overstap aankondigde
en toelichtte, schreef ze optimistisch dat
ze in het onderwijs tot haar pensioen wil
blijven werken. En zoals Angelique de
Wolf, één van de deelnemers aan het
Kleiwegkwartieroverleg het verwoordde:
‘Gezien je enthousiasme en betrokkenheid
bij de kinderen is dit eigenlijk een hele
logische carrièrestap.’
Ze is inmiddels al aan de slag op de Oscar
Romeroschool in de Isaäc Hubertstraat in
Crooswijk. Die straat ligt tussen de Linker
Rottekade en de Crooswijkseweg. De van
oorsprong rooms-katholieke school valt
onder dezelfde koepel als de Tarcisiusschool.
Met haar overstap draagt Vanessa
haar steentje bij aan één van de grote
maatschappelijke problemen van het
ogenblik: het groeiende lerarentekort in
het onderwijs. In Rotterdam is dat op het

Gelukkig bood onze staffotograaf Theo
Joosten uitkomst (dank!). We informeerden
bij Bouke Savert naar de reden van zijn
afwezigheid. Hij meldde, dat hij de hele
Kleiwegbuurt had afgezocht en afgelopen,
maar helaas moest erkennen de oplossing
niet te hebben gevonden. Was het echt
zo moeilijk? We wezen op het water als
clue. Zoveel water is er nou ook weer niet
in het Kleiwegkwartier. Inderdaad het was
de Erasmussingel en zoals mevrouw Van
Boven opmerkte met links de Achterweg.
Zowel Stef Stolk als Rita Blijdorp
verduidelijkten dat de straat rechts op de
hoek de Topaasstraat is. Stef Stolk voegde
toe, dat die straat voor 1941 door het leven
ging als Potgieterstraat.
Twee inzenders kregen bij de foto
associaties met koude winters. Zo schreef
Jan Bogaarts: ‘Ik voelde koude vingers
en voeten bij het zien van het zoekplaatje.
In de jaren zestig heb ik daar op houtjes
geprobeerd het schaatsen onder de knie
te krijgen. Om de haverklap zat één van
de schaatsen dwars met natte veters die
met koude handen bijna niet los waren te
krijgen.’ En Rita Blijdorp schreef: ‘Op de
singel lijkt ijs te liggen of het zou kroos
moeten zijn maar gezien het feit dat de
bomen kaal zijn, vermoed ik dat het ijs is.
Op deze singel heb ik op van die houten

bepaalde windrichting stank die zelfs op
de Kleiweg was te ruiken. Verder was het
daar zeer landelijk en je kon er een aardige
wandeling maken.’
Nieuwe inzendster Annelies Jeremiasse
wist het meteen: ‘Wij wonen namelijk
al veertig jaar met veel plezier op de
Erasmussingel. Ons huis is een stukje
verder. Mensen die de eerste keer bij ons
op bezoek komen verbazen zich altijd over
onze grote achtertuin met het vele groen
en de grote bomen. Ook hebben we het
uitzicht op de bomen en het groen van het
park. Het is hier heerlijk wonen en het heeft
inderdaad iets dorps zo vlak bij de stad.’
Qua datering schatte mevrouw Van Boven
‘begin vorige eeuw’. Maar Stef Stolk heeft
altijd een redenering waar geen spel is
tussen te krijgen: ‘De beide nog bestaande
hoekpanden aan de ingang van de
Topaasstraat zijn in 1928 gebouwd. Het
gebied vanaf het linker hoekpand tot aan
de Uitweg is nog onbebouwd. De panden
die hier zullen verrijzen, werden in 1930
gebouwd. Een en ander is te vinden op
de betreffende pandkaarten. Het betekent
dat de foto in 1929/begin1930 moet zijn
genomen.’
Bij de loting voor de cadeaubon kwam
Annelies Jeremiasse als winnaar uit de
bus. Ze kan hem tijdens de openingsuren
ophalen in de wijkwinkel.

Vanessa van der Waal bij de afscheidsreceptie in ‘t Halve Maatje (foto: Theo Joosten)
ogenblik vier procent, de verwachting is dat
het over vijf jaar het dubbele is.
Vanessa is een zogenaamde zij-instromer.
Over twee jaar moet ze in het bezit zijn
van een Pabo-diploma via een verkorte
opleiding van één dag in de week. Van de
andere vijf dagen staat er ze er drie voor
haar eigen klas. Dat is groep 5, kinderen
van ongeveer negen jaar oud. De andere
dag loopt ze stage, de eerste periode op
haar eigen school, later ook op een andere
school.
Die groep zij-instromers, mensen uit andere
beroepen, die zich laten bijscholen, is
sterk groeiend. Cijfers van de landelijke
onderwijskoepels berichten over ruim
duizend van dat soort aanmeldingen, tegen
vorig jaar 450.
Haar collega’s op haar nieuwe school zijn
allemaal tien jaar jonger. Op de directie
na alleen maar vrouwen. Volgens Vanessa
’allemaal super gemotiveerd’. Ze hoopt van

Woonvisie
verhuist zelf

hen veel te leren. De Pabo opleiding was
een oude droom, maar lang geleden kwam
er wat persoonlijks tussen. Voor dat ze nu
aan de slag gaat, heeft ze al een uitgebreide
screening gehad: een solliciatiegesprek
met het bestuur, een meeloopdag, een
rekentoets en een zogenaamd assessment.
Die rekentoets was een tijdje geleden een
struikelblok maar na wat bijles van whizzkids
van de Erasmus Universiteit kwam ze er dit
jaar wel doorheen.
Bij DOCK begon ze veertien jaar geleden in
Kralingen en Crooswijk, daarna volgde een
uitstapje van één jaar naar Dordrecht (OudCrispijn), vervolgens weer een periode in
Crooswijk, niet ver van de plaats van haar
school nu en daarna volgde de periode
in Hillegersberg en Schiebroek. Het was
de tijd, dat ook Thermiek, een andere
welzijnsorganisatie, nog actief was in de
wijk. In die tijd hield ze zich ook bezig met
het zogenaamde zakgeld-kinderen project.
Chris Mast

De makelaars van Woonvisie zijn op de
Kleiweg verhuisd naar de andere kant
van bakkerij Klootweg. Om precies te
zijn van nummer 151 naar nummer 147.
In dat nieuwe pand hebben bewoners
van het Kleiwegkwartier - als ze hier
al meer dan vijf jaar wonen - heel wat
voetstappen liggen. Het pand was tot
begin 2013 in gebruik van Bruna als
(kantoor)boekhandel. Daarnaast was
helemaal achterin de zaak - herinnert
u zich het nog? - het postkantoor
gevestigd. Dat was in de tijd, dat de
postpakketten nog niet bij de buren
werden bezorgd als er niemand thuis
was, maar nog op het postkantoor
moesten worden afgehaald. Nadat
Bruna de handdoek gooide, was
het korte tijd de vestiging van
kantoorboekhandel Gertenaar. Daarna
was er eveneens korte tijd nog een
imitatie van de Action.
Woonvisie was op zoek naar een grotere
ruimte en trof die aan de andere kant van
de Elisabethlaan. De verbouwing heeft een
half jaar geduurd en vond plaats onder
regie van binnenhuisarchitect Lex de
Gooijer.
Woonvisie was sinds 1995 gevestigd
in het oude pand, oorspronkelijk een
bankgebouw. De onderneming heeft
een Kralingse oorsprong. Het startte in
1985 aan de Chris Bennekerslaan 11 als
Ooststad Vastgoed. Na de verhuizing
in 1995 werd de naam Woonvisie. In
2005 is het overgenomen door de de
huidige eigenaren Niek Sträter en Wilbert
Hoogendijk en is de afdeling hypotheken
toegevoegd.
Bij een nieuw pand hoort ook een nieuwe
uitstraling en dus ook een nieuw logo. Dat
nieuwe logo is inmiddels geplaatst aan de
voorgevel.

Het nieuwe pand van Woonvisie met het nieuwe logo (foto: Theo Joosten)

De Kleiweg als woestenij
Voor bewoners van het Kleiwegkwartier
is het bijna niet mogelijk de
werkzaamheden aan het kruispunt
Kleiweg/Rozenlaan/Uitweg over het
hoofd te zien. Tram 8 rijdt niet naar
het eindpunt aan de Kleiweg, bus 174
vertrekt van dat eindpunt en rijdt nu via
het SFG en station Melanchtonweg de
bekende route en op de Kleiweg geldt
éénrichtingsverkeer vanaf de Straatweg.
Nog een korte update. De werkzaamheden
op de huidige locatie (geconcentreerd op
de hoek Rozenlaan/Kleiweg) duren tot eind
oktober. Daarna komt de andere kant van de
Kleiweg aan de beurt. Dat is dus het gebied
voor de deur van de Schiebroekse Apotheek
en De Gouden Snor evenals het gedeelte van
Uitweg tot aan het Shell benzine station. Die
werkzaamheden duren tot eind maart. Ook
dan is er éénrichtingsverkeer op de Kleiweg,
maar is het wel mogelijk om af te slaan naar
de Rozenlaan. Verkeer van de Rozenlaan
naar het Kleiwegkwartier of naar Schiebroek
is niet mogelijk. Vanzelfsprekend rijden ook
tram en bus dan nog niet.
Vanuit de bewoners is veelvuldig de vraag
gesteld, waarom er tijdens de werkzaamheden
geen volwaardig vervangend openbaar
vervoer in het Kleiwegkwartier mogelijk is.
De RET verwijst naar de richtlijnen van de
Metropool Regio Rotterdam-Den Haag.
Een metrohalte wordt geacht passagiers te
bedienen van een kilometer in de omtrek,
een tramhalte van zevenhonderd meter
en een bushalte van vierhonderd meter.
Volgens die normen voldoen de haltes op
de Straatweg (Kootsekade) en de nieuwe
bushalte aan de Kleiweg voor bus 174 zodat
geen vervangend vervoer nodig is... Als
coulance maatregel heeft de RET wel het
electrische golfkarretje ingeschakeld. (foto:
Theo Joosten).

Bel 06 100 75 588

Negen nieuwe woningen op hoek
Kootsekade en Rechter Rottekade
Op dinsdagavond 6 augustus vond
er in de Oranjekerk een bijeenkomst
plaats waarbij omwonenden werden
geïnformeerd over de plannen van
CasaA BV (Remco Bruinsma) en Bokkers
Van der Veen architecten voor de hoek
van de Kootsekade en de Bergse
Rechter Rottekade. Het plan is om
de bestaande kantoorruimtes aan de
Kootsekade en het pand aan de Bergse
Rechter Rottekade 11 te transformeren
naar negen eensgezinswoningen.
Volgens de projectontwikkelaar is de
bestaande situatie een mooie locatie aan
de Rotte, waarvan het kavel volledig is
bebouwd en is het pand aan de Rotte een
voormalige loonmalerij.

Het doel is het creëren van negen
eengezinswoningen met zicht op de Rotte.
Kwaliteit wordt er gecreëerd doordat de
huizen achtertuinen krijgen. Aan de Rotte
komen drie woningen, die maximaal tien
meter hoog worden.
Twee van de woningen aan de Rotte
krijgen op de eerste verdieping een
terras (balcon). Als materiaal wordt rode
baksteen gebruikt. De drie huizen aan
de Rotte krijgen een oppervlakte van
180 vierkante meter verdeeld over drie
verdiepingen. De zes huizen aan de
Kootsekade een oppervlakte van 120
vierkante meter. Die huizen bestaan uit
twee bouwlagen, de begane grond en een
sousterrain.

Impressies van de nieuwe situatie op de
hoek van de Bergse Rechter Rottekade en
de Kootsekade zoals gepresenteerd op de
bewonersavond

In voormalig zusterhuis komen
jongeren beschermd wonen
Nu tram 8 niet rijdt naar het eindpunt aan de
Kleiweg vanwege de werkzaamheden op het
kruispunt Kleiweg/Rozenlaan/Uitweg is er
vervangend vervoer. Dat is een zogenaamde
iYYo (merknaam), een electrisch voertuig,
type golfkar, geschikt voor maximaal drie
passagiers. Het rijdt tussen de tramhaltes van
Station Noord en het eindpunt van lijn 8 aan
de Kleiweg.

Wie 06 100 75 588 belt, spreekt
rechtstreeks met de bestuurder en kan zijn
wensen (locatie, tijd) met hem afspreken.
Het voertuigje is te krap voor rolstoelen en
scootmobielen, het heeft een maximum
snelheid van dertig kilometer per uur. Het is
in bedrijf van maandag tot en met zaterdag
van negen uur ’s ochtends tot zes uur ’s
avonds. (foto: Theo Joosten).

Kunstfestival in drie delen
Het jaarlijkse kunstfestival, dat zijn oorsprong
heeft in Schiebroek, bestaat traditiegetrouw
uit drie onderdelen.
Tot en met zondag 29 september is in
de etalages van twintig winkels aan de
Peppelweg, het Rododendronplein en
de Kerstroosstraat te zien hoe creatieve
wijkbewoners zijn omgegaan met het thema
Ondersteboven. Een jury heeft de werken
beoordeeld en op donderdag 19 september
vindt in De Buurvrouw (voorheen Castagnet)

de prijsuitreiking plaats. Vanaf 20.00 uur.
Op zaterdag 14 september is de
Dag van het Kunstfestival op het
Rododendronplein, er is van alles te
beleven ook voor kinderen. Afsluiting door
theatergroep Hilaria.
Op zaterdag 21 en zondag 22 september
is de Atelierroute, waaraan ook veel
kunstenaars uit het Kleiwegkwartier
deelnemen. Zie de advertentie op pagina
4 voor hun namen en adressen.

In de zomer van 2020 komt in het
voormalige zusterhuis van het SFG
aan de Kleiweg 314, gevestigd naast
kinderopvang Zazou, een voorziening
voor 39 jongeren met problemen.
Die is nu nog gevestigd aan de
Walenburgerweg en wordt gerund door
de Stichting Maaszicht. De omwonenden
en andere betrokkenen zijn op maandag
8 juli in een bijeenkomst in het kantoor
van Stadsbeheer aan de Melanchtonweg
op de hoogte gebracht.

Het betrokken pand met uitzicht op
het zogenaamde schapenweitje en
golfcentrum Seve stond al een tijdje leeg.
Het was sinds maart van dit jaar gekraakt,
de zwart-witte piratenvlag stond op het dak.
Een poging van de eigenaar van het pand,
woningcorporatie Woonbron, om met
inschakeling van de rechter de krakers te
verjagen, had eerder schipbreuk geleden.
Eerder had Humanitas daar ruim tien jaar

een voorziening voor oudere cliënten met
problemen. Daarna was het ruim een jaar
in gebruik van AnkaPsy, dat failliet ging,
waarna de inboedel werd geveild.
Het pand moet ruimte bieden aan 39
jongeren in de leeftijd tussen 17 en 23
jaar. Het merendeel behoort tot een groep
dak- en thuisloze jongeren, die door tal
van problemen hun leven niet op orde
hebben. Het gaat om een gemengde
groep, twee derde zijn jongens, één derde
meisjes. Drugs- en drankverslaafden
komen niet in aanmerking. Wel zijn deze
jongeren zoals Maaszicht dat noemt
verslavingsgevoelig. Daarom mag er in
het pand en de omgeving niet worden
gedronken en geblowd. Er is ook geen
gedoogbeleid. Maaszicht weet, dat het
merendeel van de cliëntengroep slecht
in staat is tot alleen recreatief gebruik en
vindt drugs- en alcoholmisbruik daarom
uit den boze.

Een beheercommissie wordt ingesteld
om de leefbaarheid en veiligheid in de
buurt te waarborgen. Naast omwonenden
nemen ook vertegenwoordigers van de
gemeente, Maaszicht en eventueel de
politie plaats in de beheercommissie.
De gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek was op dinsdag 14 mei
door de gemeente vertrouwelijk op
de hoogte gesteld. Daarna heeft de
gebiedscommissie op 19 juni een
zogenaamd neutraal advies uitgebracht.
De gemeenteraad was per brief van 2 juli
op de hoogte gebracht.
Noot: Het verslag van de bijeenkomst
van 8 juli en de brieven van 2 juli aan de
gemeenteraad en van dezelfde datum
aan de gebiedscommissie zijn voor
belangstellenden op te vragen bij de
BOK.

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam

telefoon 010 4223095

www.andrestapijthuis.nl

andrestapijthuis@live.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc en raamdecoratie
Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.
Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,
Interfloor, Tretford, Novilon etc.

Basis Zdrave
Praktijk voor
Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training
Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam,
010 - 418 07 58
Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,
contracten met de grotere zorgverzekeraars.

zaterdag en zondag

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam
Telefoon: 010 4611295
Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00
vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00
tevens kunt u bij ons
terecht voor het trimmen
van uw hond
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