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Opmerkelijk
Als de rook is opgetrokken

Ziezo het oude jaar is afgeschoten en het
nieuwe jaar ligt maagdelijk voor ons. Nu ja
maagdelijk? Er is al weer het een en ander
gepasseerd. Te beginnen met de jaarwisse-
ling, voor vijftig miljoen hebben we dit jaar de
lucht ingeschoten, vijftig miljoen euro’tjes
naar de maan althans in de richting daarvan.
Over de gevolgen voor het milieu maakte nie-
mand zich schijnbaar zorgen, we hebben de
volgende dag allemaal netjes de straat aan-
geveegd (ja toch!) en dat beetje rook!
Ach. Bij een beetje brand, zoals kortgeleden
in Engeland waarbij de rook tot boven zuid
Frankrijk kwam, roepen de overheden
onmiddellijk dat er geen gevaar is voor de
volks-gezondheid, dus. Maar wij wel braaf
roetfilters op onze auto’s monteren en
gewillig, als de files dit tenminste toelaten, 80
km rijden (of doen we dit alleen vanwege de
traject controle?) Volgens mij is deze maatre-
gel dan ook alleen bedoeld als rookgordijn
om de milieu maffia een beetje te vriend te
houden. Nu we het toch over vrienden heb-
ben u heeft ze natuurlijk allemaal het aller-
beste toegewenst uw vrienden, kennissen,
collegae enz, door middel van een handdruk
of een stevige nieuwjaarskus. Of werd u bij
uw kuspogingen tegen gehouden door een
paar stevig gestrekte armen, en bleek dat uw
leuke collega, uit angst voor de vogelgriep?
een  nieuwjaarskusafhoudcursus (wat een
kuswoord) had gevolgd op internet. Waar
een mens zich niet allemaal zorgen om kan
maken zo aan het begin van het nieuwe jaar.
Zo blijken ook de 55 plussers plotseling heel
ongezond te leven, althans als we de
onderzoekers van het zoveelste nutteloze
onderzoek mogen geloven. Nu is het volgens
mij al geruime tijd bekend dat we met zijn
allen veel te ongezond leven in onze moder-
ne jachtige maatschappij dus waarom
zouden de ouderen hierop een uitzondering
maken. We worden min of meer gedwongen
meer en meer te consumeren van de een-
heidsworst van supermarktproducten, en
luxe goederen. Dit alles ter meerdere eer en
glorie van onze heilige economie, en de
zakkenvullers die de top hiervan bevolken.
Het nieuwste wanproduct van deze geld-
maak maffia is het nieuwe zorgstelsel, veel
beloven, weinig bieden, en maximaal innen.
Als het met deze privati-sering (toverwoord
van Harry Potter en zijn goudvis) net zo gaat
als met die van de spoorwegen, de energie
bedrijven de posterijen, enz., dan staat ons
naast de bijna nooit op (tijd) rijdende treinen
en steeds meer toenemende stroomstorin-
gen enz.  nog een berg kopzorgen te wach-
ten. Maar niet zo somber, als we de diverse
Nieuwjaars-
toespraken mogen geloven gaan we de
goede kant op. Neem nu die van brombeer
Ivo Opstelten, maar of die speech nu zo
geloofwaardig was? In dit praatje gaf hij
onder meer het advies eens te gaan eten in
restaurant het gemaal (van een vriendje
zeker) gelegen in de hotspot? Afrikaan-
derwijk. Alleen jammer dat deze zaak (nog)
niet bestaat, slechte start van het nieuwe jaar
Ivo. Gelijk al liegen tegen de burgers, dit
maakt je nu niet bepaald tot een hotshot.
Maar toch ook voor jou, net als alle andere
lezers de beste wensen. En dat 2006 maar
een opmerkelijk jaar mag worden. 

Bram Kleiwegt 

In vorige buurtkranten heeft u er misschien al over
gelezen. In 2005 verlieten de zusters
Augustinessen met weemoed hun vertrouwde
omgeving van het Klooster aan de Kleiweg 314.

Uiteraard is de redactie zeer benieuwd of er al een
nieuwe bestemming is gevonden voor dit landelijk
gelegen pand. Na een middagje rondbellen blijkt
er nieuws te zijn. Humanitas Rotterdam heeft het
pand aangekocht. Er wordt op dit moment een
kleine verbouwing aan het Klooster uitgevoerd om
het geschikt te maken voor bewoners van de
Leeuwenhoek.

De Leeuwenhoek is een verouderd bejaardenoord
aan de Kruiskade dat dringend aan renovatie toe
is. De Leeuwenhoek wordt uitgebreid met 24
levensloopbestendige éénkamerappartementen
en ook geschikt gemaakt voor verpleeghuis-
geïndiceerden. Het atelier wordt uitgebreid met
een galerie en er wordt gedacht aan een
voedselbank, mede voor de buurt. Het is de

bedoeling dat de nieuwe Leeuwenhoek nog meer
een centrum wordt waar vele mensen terecht
kunnen voor koffie, ontspanning, ontmoeting,
activiteit en samenwerking. 
Tijdens deze grote renovatie die 11/2 tot 2 jaar
duurt, kunnen de bewoners uiteraard niet aan de
Kruiskade blijven zitten, zij komen in het eerste
kwartaal van 2006 naar de Kleiweg 314.

Het gaat om zo´n zeventig mensen, zowel
medewerkers als cliënten. Volgens Hans Becker
van Humanitas heeft ´de Leeuwenhoek een
leuke gevarieerde clientèle, bijna tien nationali-
teiten door elkaar. Het grootste gedeelte is
bejaardenhuis geïndiceerd. 
De Leeuwenhoek is gewend om veel leuke dingen
te doen: uitstapjes, feestjes, maar ook schilderen
en multicultureel koken. Het is dan ook de
bedoeling dat er in de anderhalf jaar weer een
atelier komt met een galerie en dat ook de
keuken volledig ingezet wordt voor het eigen
restaurantje´

Als eind 2007 de nieuwe Leeuwenhoek klaar is,
krijgt het Klooster waarschijnlijk weer een andere
woonbestemming. Er wordt over gedacht om er
jongere verpleeghuisgeïndiceerden te gaan
huisvesten. Deze groep belandt nu meestal in
traditionele verpleeghuizen waar het overgrote
deel van de cliënten rond de tachtig jaar oud is.
Deze ouderen hebben hun leven dan voor het
grootste deel al achter de rug en zij hebben een
heel ander wensen- en activiteitenpatroon. 
De categorie van ca. 40 jongere cliënten met
dwarslaesie, M.S. etc. kan in het prachtig gelegen
zusterhuis een basis vinden om toch wat levens-
geluk te ervaren.
Het gaat hier om een nieuwe opzet, die in
Nederland nog niet bestaat.

Uiteraard hopen en wensen we, dat de nieuwe
tijdelijke bewoners het aan de Kleiweg net zo
gezellig krijgen als aan de Kruiskade.

Liesbeth van Amerongen

Nieuwe bestemming voor oude klooster aan de kleiweg

Het is alweer een tijdje geleden dat in de buurtkrant
informatie werd gegeven over de stand van zaken
rond de spoorschermen. Misschien dacht u wel ‘er
is vast iets misgegaan’. Er zal wel weer, net als met
de snelwegschermen, een kink in de kabel
gekomen zijn. Gelukkig is dat niet zo. Er wordt nog
steeds hard gewerkt om de zo dringend nodige
schermen te realiseren. Het gaat om een wettelijk
voorgeschreven geluidssanering, Het nachtelijke
spoorlawaai is voor veel bewoners een inbreuk op
hun nachtrust welke zo snel mogelijk moet
stoppen. De huidige ontoelaatbare geluidsbelas-
ting betekent een reële bedreiging van de gezond-
heid van omwonenden. Goed nieuws is daarom
dat de tijdsplanning (start van de bouw in 2007)
nog steeds van kracht is, zij het dat het een krap
schema is. Er is in de planning geen rekening
gehouden met de mogelijkheid dat de bedrijven
langs de Ceintuurbaan bezwaar tegen de bouw
zullen maken.

Om het geheugen even op te frissen: er zijn meer-
dere partijen betrokken bij de planning en financie-
ring van de schermen. Dat zijn de gemeente
Rotterdam, ProRail (spoorwegen) en het ministerie
van VROM dat subsidie te verdelen heeft voor
noodzakelijke geluidssaneringen zoals bij ons.  Al
deze partijen moeten samenwerken, maar hebben

ook verschillende belangen. Er moeten afspraken
komen over “wie is verantwoordelijk voor wat en
wie moet welk onderdeel van het werk betalen?”
Dat heeft het afgelopen jaar veel voorbereidend
werk gevraagd van de gemeentelijke project-
leiding.
Het gaat echter de goede kant op! Volgens de
planning wordt er in februari 2006 een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente
Rotterdam en ProRail. Een belangrijke mijlpaal in
een lang voorbereidingsproces!
Ook op een ander front werd arbeid verricht door
de gemeentelijke projectleiding. Er ligt nu een
voorlopig schetsontwerp voor het hele schermen-
traject. Geen eenvoudige zaak, want de sporen
tussen Rotterdam Noord en het Rozenlaanviaduct
liggen niet allemaal even hoog. Op de tekeningen
staan dan ook schermen die in hoogte variëren
van 1 tot 4 meter. Daarbij zijn de eisen die het
ministerie stelt het uitgangspunt, want de subsidie
wordt alleen gegeven als de schermen doelmatig
zijn, dwz dat de geluidshinder tot op een aanvaard-
baar niveau wordt teruggedrongen binnen een
redelijk budget.

Hoe is de verdere planning?
Na het sluiten van de samenwerkingsovereen-
komst volgt de fase van het uitwerken van de

plannen en het maken van een bestek ten behoe-
ve van de aanbesteding van het werk.,
In de tweede helft van 2006 wordt het plan als
‘saneringsprogramma’ ter inzage gelegd.
Dan is er inspraak mogelijk van alle betrokkenen.
Een belangrijk moment, omdat er dan bezwaren
kunnen worden ingediend die de bouw kunnen
vertragen. Vooralsnog blijven we optimistisch en
kijken we uit naar de ondertekening van de samen-
werkingsovereenkomst in februari. Plezierig is, dat
wethouder Wim v.d. Sluis daar nog bij betrokken is.
Hij heeft immers, tijdens de bewonersactie in 2004
op het Villapark, beloofd dat hij zich hard zou
maken (bij VROM) voor de financiering van de
spoorschermen. En dat heeft hij waar gemaakt.
Jammer dat de wethouder na de verkiezingen
volgend jaar niet terugkeert in de politiek. Als BOK
willen wij hem in februari, bij ondertekening, nog
graag laten weten dat wij hem dankbaar zijn voor
zijn inzet.
De BOK heeft met de projectleiding afgesproken
dat er in mei 2006 een informatieavond voor bewo-
ners komt. Dan kan iedereen zien hoe de plannen
er uit zien en hoe ver deze gevorderd zijn.

Ank Breugem
(Namens de werkgroep spoorschermen)

Bericht van de werkgroep spoorschermen

• Had u het voornemen om wat meer te gaan
bewegen, maar weet u nog (steeds) niet hoe dat
in praktijk te brengen?

• Wilt u graag op de hoogte blijven van diverse
roddels in uw buurt?

• Wilt u wat meer contacten rondom uw huis maar
heeft u geen hond?

• Wilt u graag iets doen voor uw buurt maar heeft
u maar heel weinig tijd?

Dan hebt u nu de kans!!!
Wij zoeken per direct mensen die zich eens per twee
maanden een half uurtje willen inzetten als 

Bezorger/ster van de buurtkrant

• Op vrijwillige basis.
• Het kost u ongeveer een uur tijd.
• Hoeveel en waar u gaat bezorgen overlegt u 

samen met onze coördinator bezorging

De kranten kunt u op de dag van de bezorging ophalen
of ze kunnen op een afgesproken adres worden
afgeleverd.De buurtkrant alom gelezen, dus uw bijdrage
wordt ook door de bewoners gewaardeerd!

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donder-
dag tussen 9.30 en 12.30 uur contact opnemen met
de BOK telefoon 422 44 45 of mailen naar:
bew.org.kleiweg.kwar@hetnet.nl

Fietstrommel
De Buurtkrant heeft ook onder de deelgemeente-
raadsleden trouwe lezers.  En het verhaal gaat dat
bewoners  met de vorige Buurkrant onder de arm
zich meldden op het spreekuur van een gemeen-
teraadslid: “Zie je wel hier staat het! Dit kan dus
echt niet!” Of misschien zijn het de aankomende
verkiezingen die enige daadkracht hebben
bevorderd. De echte aanleiding zullen we nooit
weten waarschijnlijk

MAAR:
De deelgemeente is tot actie overgegaan en heeft
de oproep tot herplaatsing van de fietstrommel op
het Bergpolderplein ter harte genomen. Het berg-
meubel heeft een andere plek gekregen.
Hoera, de verkeerssituatie is nu iets minder
onveilig. We zullen nooit wetenhoeveel ongeluk-
ken met bijbehorend letsel door deze actie zijn
voor-komen, maar we zijn in ieder geval blij met
het resultaat. Gemeente, BEDANKT
(U wordt vriendelijk verzocht om andere verzoeken
met soortgelijke gepaste snelheid te honoreren.)

Ciska Evers



verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats. 24-uurs serviceVoor al uw timmerwerkzaamheden 

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

Bergse Linker Rottekade 59 - 3056 LB Rotterdam
Tel. 010 - 4127043 - Mobiel: 06 - 53403616
Fax 010 - 2143522

OPLW over veiligheid
Leefbare Wijk OPLW is van mening dat er extra politie
moet worden ingezet omdat onze wijk erg gevoelig is
voor het zogenaamde waterbeddeneffect. 
Het Wijkveiligheid Actie Programma dat in samen-
spraak  met bewoners tot stand is gekomen  ook daad-
werkelijk uitvoeren en aanpassen aan nieuwe
ontwikkelingen.
Tegen fout parkeren moet consequenter worden
opgetreden. Meer blauw op straat, dat wil zeggen meer
agenten zichtbaar en te voet door de wijk. 
Het Melanchtonpark en omgeving verdienen extra
aandacht. Hier is een trend naar verloedering merk-
baar, ook het vandalisme neemt toe. 
Uit metingen is gebleken dat er in het Kleiwegkwartier
plekken zijn waar de kwaliteit van het milieu zeer slecht
is als gevolg van geluidsoverlast, fijn stof en stank,
veroorzaakt door de ons omringende infrastructuur en
aanwezige milieubelastende bedrijven. Om dit tot een
aanvaardbaar niveau terug te dringen dienen er op
korte termijn maatregelen te worden genomen.

OPLW over wonen
Leefbare Wijk OPLW is van mening dat er extra aan-
dacht en geld nodig is voor het Kleiwegkwartier. Door
het grote aantal bewoners per hectare staat de leef-
baarheid sterk onder druk. Er moet dan ook een wijkvi-
sie komen.
Wijkverdichting zoals afgelopen jaren in de
Margrietlaanbuurt en elders in het Kleiwegkwartier heeft
plaatsgevonden dient een halt te worden toegeroepen.
Nog verder verdichten betekent minder groen, speel-
plekken en nog grotere verkeersintensiteit en parkeer-
druk. Onze partij zet zich in om de Groenstructuur in de
wijk te versterken , het onderhoud te verbeteren en
beeldbepalende bomen te behouden.
Vastgoedbedrijven en huizenbezitters die hun panden
onvoldoende onderhouden moeten daarop aange-
sproken worden. Ook tegen illegale verhuur en illegale
onderverhuur moet blijvend worden opgetreden. Onze
partij heeft er toe bijgedragen dat hiervoor budget
beschikbaar is.

OPLW over wijkeconomie
Met 330 bedrijven en 23.000 m2 bedrijfsoppervlak en
20.000 m2 kantooroppervlak en 6500 banen levert het

Kleiwegkwartier een flinke bijdrage aan de Rotterdamse
arbeidsmarkt. Toch gaat de specifiek wijkgebonden
economie, zoals het winkelbestand en kleine ambach-
telijke bedrijven, achteruitgaat.
De deelgemeente moet daarom een extra inspanning
verrichten om in het bijzonder de Kleiweg zodanig in te
richten en te onderhouden dat deze weer een aantrek-
kelijke straat wordt om zich als winkelier te vestigen. 
Het gebied tussen Sint Franciscus Gasthuis en
Rozenlaanviaduct, dat door de aanleg van
RandstadRail vrijvalt voor herontwikkeling, kan benut
worden voor betaalbare kleinschalige bedrijfsunits, bij-
voorbeeld door verlengen van de Ceintuurbaan.

OPLW over beheer buitenruimte (verkeer, parkeerbeleid)
Doorgaand verkeer moet uit de wijk geweerd worden.
Lang parkeren van voertuigen die het Kleiwegkwartier
niet als bestemming hebben en sluipverkeer dienen
ontmoedigd te worden. Noodzakelijk is dat op korte
termijn een evaluatie van het betaald parkeerbeleid,
waar onze partij al vijf jaar om vraagt, plaats vindt. 
Het parkeerbeleid moet weer een bevoegdheid worden
van de deelgemeente zoals dat in het verleden het
geval was. Geen afsluiten van de Kleiweg richting Sint
Franciscus Gasthuis voor bestemmingsverkeer. 
Leefbare Wijk OPLW wil onderzocht zien of het mogelijk
is de parkeersituatie aan de Erasmussingel te
verbeteren door het enkele meters ombuigen van de
singel richting Melanchtonpark, zodat hulpdiensten
onbelemmerd doorgang kunnen hebben. Bewoners
moeten nauw betrokken worden bij het opstellen van
inrichtingsplannen. Onze partij is geen voorstander van
uitbreiding van grootschalige detailhandel op de
Ceintuurbaan in verband met de verkeersproblematiek
bij het Muizengaatje.
De teruggang in bereikbaarheid van de wijk met open-
baar vervoer dient omgebogen te worden..Leefbare
wijk OPLW wil dat nu op korte termijn een plan komt
voor de bereikbaarheid vanuit het Kleiwegkwartier naar
het nieuwe station Melanchton.
Bijzonder aandacht verdient de inrichting van de kruis-
punten Kleiweg-Uitweg en Kleiweg-Straatweg. Leefbare
Wijk OPLW heeft vier jaar geleden als enige partij tegen
de huidige inrichting van het kruispunt Kleiweg-Uitweg
gestemd omdat dit plan geen extra bijdrage aan een
veilige oplossing van het kruispunt zou leveren , met
name de gevaarlijke situatie van opstelling mogelijkhe-
den van fietsers ten hoogte van de Apotheek is niet
aangepakt.

www.OPLW.nl

OPLW

D66

Als u een huis vindt dat precies bij u past,
wilt u natuurlijk ook een hypotheek die bij u past
De Hypotheker is daarvoor het meest aangewe-
zen adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vin-
den. Maar ook voor het kosteloos begeleiden
van het hele koopproces. Vanaf de eerste oriën-

tatie tot en met  de sleuteloverdracht. En van de
taxatie tot en met de voorlopige teruggaaf. Wat
uw wensen ook zn, bij De Hypotheker bent u
zeker van een zorgeloos ggelde hypotheek.

U vindt De Hypotheker ook op internet:
www.hypotheker.nl

Rotterdam, Straatweg 57a-59a (noord) Tel.: 010 - 418 81 91

Jazeker. De Hypotheker.

Kleiweg 147
3051 GN  Rotterdam

Tel. winkel 010 2 850 850
Tel. postkantoor  010 4 189 723 

Openingstijden winkel: Ma. t/m Vr.
8.30 u tot 18.00 u
Za. 8.30 u. tot 17.00 u

Openingstijden Postkantoor: Ma. t/m Do.
8.30 u tot 17.00 u
Vr. 8.30 u. tot 18.00 u
Za. 8.30 u tot 14.00 u

Algemene fax: 010 2 850 730
E-mail: jwanner@wxs.nl
Internet: www.bruna.nl

Tabac & Gifts Kleiweg
Het adres voor:

• Rookwaren

• Wenskaarten

• Telefoonkaarten

• Tijdschriften

• Lotto Toto en 

• Staatsloten

Kleiweg 73, 3051 GJ  Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

TABAC&GIFTS
Kleiweg

ALLE AFHAAL 
PIZZA’S EN PASTA’S € 5,--

D66 over veiligheid
D66 vindt veiligheid uiterst belangrijk. Bewoners, onderne-
mers en scholen moeten zoveel mogelijk worden betrok-
ken bij het veiliger maken van de deelgemeente. Meer
geüniformeerde politie zichtbaar op straat heeft een posi-
tieve uitwerking op het gevoel van veiligheid. 
Goede verlichting in de openbare ruimte draagt bij aan het
veiligheidsgevoel. Geef het daarom gelijk via de klachten-
telefoon door wanneer een straatlantaarn kapot is, dan
wordt er wat aan gedaan.
Hangjongeren kunnen bij omwonenden en voorbijgangers
zorgen voor een onveilig gevoel. Sommige plekken in het
Kleiweg trekken hangjongeren aan. Of die altijd ondeugen-
de dingen (willen) doen is de vraag, maar wat extra politie-
surveillance langs die plekken kan nooit kwaad. 
Een sociaal veilige voetgangers- en fietsersroute vanuit het
Kleiwegkwartier naar het nieuwe station Melanchtonweg
blijft punt van aandacht.
Veiligheid omvat ook verkeersveiligheid. Snelheids-
overtredingen en het dubbel parkeren op de Straatweg en
Kleiweg ergeren veel bewoners en leiden tot onveilige
situaties. Dit moet dan ook worden aangepakt.

D66 over wonen 
D66 wil in de deelgemeente een voldoende aanbod van
woningen voor jonge gezinnen en jongeren (starters),
zowel in de koop- als huursector. Maar ook voor ouderen
moet de deelgemeente een goede plek zijn om te wonen.
D66 vindt daarom levensbestendig bouwen belangrijk,
zodat ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kun-
nen blijven. 
Het Kleiwegkwartier is een gewilde woonwijk, vooral voor
jonge gezinnen. In de wijk zijn nog maar weinig plekken
waar nieuwbouw mogelijk is. Eigenlijk kan dat alleen aan
de rand van het Melanchtonpark, maar D66 wil het
Leonidasterrein als sportaccommodatie voor de wijk
behouden.
Bij nieuwbouwplannen moet er in ieder geval op worden
gelet dat er een evenwicht is met de bestaande omgeving.
D66 hecht veel waarde aan het zicht op de Bergse plassen.
Het is belangrijk dat niet alleen de mensen die aan de plas
wonen, maar ook de anderen kunnen genieten van het uit-
zicht. Bij bouwaanvragen wil D66 dat uitzicht zwaar laten
meewegen. 

D66 over wijkeconomie
Winkelcentra waaronder de Kleiweg verdienen aandacht.
Voor alle winkelcentra moet het uitgangspunt zijn: een pret-
tige, een veilige en bereikbare winkelomgeving, voor zowel
het winkelend publiek als de winkeliers. Daarnaast biedt
een goed winkelcentrum ook werkgelegenheid. De winke-
liers / ondernemersvereniging is actief en wil er werk van
maken om de Kleiweg als winkelgebied aantrekkelijker te
maken. Dat betekent leegstand oplossen en de uitstraling
van het winkelgebied vergroten (onder andere met ‘de licht-
lijn’). Dit zijn waardevolle initiatieven die de steun van de
deelgemeente verdienen. 
Onderzocht moet worden of de vestigingsmogelijkheden
op de Ceintuurbaan nog verder zijn te verbeteren (zonder
verkeershinder voor de wijk).

D66 over beheer buitenruimte (verkeer, parkeerbeleid)
Bij het vinden van oplossingen voor verkeersknelpunten en
parkeerdruk moeten bewoners worden betrokken.
Bewoners kunnen vaak zelf goed bepalen wat de proble-
men en behoeften in hun buurt zijn en welke oplossingen
daarbij passen. 
Met het parkeerbeleid moeten we oog hebben voor de rea-
liteit. De wijk kent tenslotte een grote parkeerdruk, waar-
door bewoners bijna niet anders kunnen dan de auto (‘s
avonds) op de stoep te parkeren. Het idee van wijkgarages
waar bewoners kunnen parkeren verdient verdere uitwer-
king.
D66 is niet tegen betaald parkeren op de Kleiweg, als een
middel om de parkeerdruk te reguleren. 
Om het dubbel parkeren ‘voor de kleine boodschap’ tegen
te gaan, is wel eens het idee geopperd om de eerste 20
minuten parkeren gratis te maken. Een idee om te beproe-
ven.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren moeten maatrege-
len worden genomen om de maximum snelheid op de
Straatweg en Kleiweg te handhaven. 
In de buurgemeenten worden veel nieuwe woonwijken
gebouwd, waardoor meer woon- werkverkeer. Voorkomen
met worden dat de wegen in het Kleiwegkwartier daardoor
extra worden belast.
De A20 geeft veel hinder in de wijk door verkeerslawaai en
uitstoot van schadelijke stoffen. 
De maximumsnelheid van 80 km geeft enig soelaas. Een
oplossing voor het probleem kan de verbinding A16-A13
door het Bergse Bos zijn. D66 is niet tegen die verbinding,
mits die in een tunnel wordt aangelegd.

www.d66hillegersberg-schiebroek.nl

verkiezingen op 7 maart 



De VVD over veiligheid
Veiligheid is voor de VVD topprioriteit, zeker in het
Kleiwegkwartier. Het zgn. waterbedeffect (overwaaien
van overlast en criminaliteit uit de aangrenzende deel-
gemeente Noord) moet met ferme hand bestreden wor-
den. Het politieteam moet op volle sterkte zijn en
zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk, intensief toezien
en waar nodig streng optreden bij jeugdoverlast.
Alcoholcontroles, snelheidscontroles en horecacontro-
les moeten blijvend plaatsvinden. Hennepkwekerijen
moeten zo snel mogelijk
ontmanteld worden. Het winkelgebied van de Kleiweg
moet gevrijwaard zijn van mensen die er met de ver-
keerde bedoelingen naar toe komen. De deelgemeen-
te voert regie en luistert naar signalen van bewoners.
Snel en adequaat handelen is het devies.
Bewonersinitiatieven juicht de VVD toe: Samen sterk
voor een veilige woon- en leefomgeving!

De VVD over wonen
De deelgemeente is een prachtige woonomgeving en
dat wil de VVD graag zo houden. De VVD wil alleen
meewerken aan nieuwe bouwprojecten, die waarde
toevoegen aan dit deel van Rotterdam. Niet de aantal-
len maar de kwaliteit staat centraal. De VVD wil de
groenbalans handhaven. Een gedifferentieerd
woningaanbod in een groene omgeving. Starters, jon-
ge gezinnen, gezinnen met oudere kinderen en oude-
ren, ieder zijn plek. 
In het Kleiwegkwartier is veel particulier woningbezit en
dat juicht de VVD toe. Echter er is ook zorg.
Het overgrote deel van de woningen wordt goed onder-
houden, een klein deel echter niet. De VVD zet zich in
om het actief woningtoezicht, zoals dat eerder gestart
is op de Uitweg en een deel van de Kleiweg waar nodig
verder uit te breiden. Verpaupering moet worden tegen-
gegaan in deze mooie 30’er jaren wijk. 

De VVD over wijkeconomie
De VVD wil dat de ondernemer in Rotterdam kan onder-

nemen en dat de overheid hierbij faciliteert en niet hin-
dert. De VVD wil goed ondernemerschap belonen.
Door o.a. het realiseren van één bedrijvenloket, minder
regels en een betere begeleiding en facilitering van
starters, kan de ondernemer zich vooral richten op het
bedrijf. De VVD vindt het belangrijk dat het winkelcen-
trum op en rond de Kleiweg het kloppend hart blijft van
het Kleiwegkwartier, voor zowel ondernemers als bewo-
ners. 
De VVD vindt niet alleen economische bedrijvigheid als
financiële motor voor de samenleving belangrijk, maar
ook voor de sociale samenhang, door lokale werkgele-
genheid in onze deelgemeente.

De VVD over beheer buitenruimte
Straten, pleinen, plantsoenen, parken en de plassen
verdienen blijvend onze aandacht. In Hillegersberg-
Schiebroek kampen we met een snel verzakkende
bodem en veel achterstallig onderhoud. De VVD blijft
vechten om stedelijk de middelen te verkrijgen die
nodig zijn om alle achterstanden weg te werken.
De Margrietlaanbuurt wordt nu aangepakt, de
Edelstenen- en Bloemenbuurt moeten de komende
raadsperiode volgen. Daarnaast willen we een schone
deelgemeente vrij van vuil en hondenpoep. In principe
verwacht de VVD van de inwoners zelf dat ze zich als
goede gebruikers van de buitenruimte opstellen, indien
dit niet gebeurt moet handhaving door de overheid
plaatsvinden!  
M.b.t. verkeer vindt de VVD dat er té veel sluipverkeer
is. De VVD zal zich bij stad, provincie en rijk blijven sterk
maken dat het anders moet! De woonwijken moeten
verblijfsgebieden zijn, Kleiweg, Straatweg en
Rozenlaan zijn doorgangswegen.
De VVD vindt verder dat er een deelgemeentelijk par-
keerbeleid moet komen, afgestemd op de behoefte in
de wijken. Voor het Kleiwegkwartier, waar de parkeer-
druk hoog is zal er samen met bewoners en bedrijven
een creatief beleid ontwikkeld moeten worden.
Uitgangspunt hierbij is: Betaald parkeren alleen daar
waar strikt noodzakelijk.  De VVD maakt zich sterk voor
het zgn. “stop en shop tarief” voor het winkelgebied.

www.vvdrotterdam.nl/deelgemeenten/his.htm

PvdA over veiligheid
Het Kleiwegkwartier staat bekend als een behoorlijk vei-
lige plek om te wonen in de stad. Toch moet er een slag
worden gemaakt om de veiligheid voor de toekomst vei-
lig te stellen:
• De PvdA vindt preventie het beste recept voor een

veilige woonomgeving. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het sluipverkeer waar goede drempels het domweg
onmogelijk maken om te hard door een woonstraat te
rijden. Ook de overlast van bijvoorbeeld jongeren kan
vaak worden voorkomen, al blijft hard ingrijpen soms
noodzakelijk.

• De PvdA wil u meer invloed geven op de veiligheid
van uw woonomgeving. Want de combinatie van uw
kennis van de omgeving in combinatie met de
ervaring van politie en deelgemeente is de basis voor
een goede aanpak. 

PvdA over wonen
Het Kleiwegkwartier heeft aanzien in Rotterdam. Er zijn
veel mensen die graag willen wonen in dit mooie en
authentieke stukje stad. Binnen de deelgemeente is dit
de wijk met de minste hoeveelheid groen en speel-
ruimte. Dat kan beter, dat moet beter:
• De PvdA wil de balans tussen verkeer, spelende

kinderen en groen verbeteren. Het Kleiwegkwartier
moet groener en uw kinderen hebben recht op meer
speelruimte.

• De PvdA wil u meer invloed geven op de inrichting
van uw woonomgeving. Als uw straat opnieuw moet
worden gelegd is dat het ideale moment om samen
met u te werken aan de beste oplossingen. En de
ruimte onder het Rozenlaanviaduct staat daarbij
hoog op onze agenda.

• Prettig wonen, betekent ook dat er voor iedereen wat
te beleven valt. Zeker voor jongeren kan dat wat de
PvdA betreft nog een stuk beter. En dat scheelt ook
nog eens in de overlast. 

PvdA over wijkeconomie
De bedrijvigheid aan de Kleiweg en de Ceintuurbaan

leveren een belangrijke bijdrage aan het levendige
karakter van het Kleiwegkwartier. De bedrijven aan de
Ceintuurbaan kunnen zich in principe prima zelf redden,
maar de Kleiweg heeft recht op meer aandacht vanuit
de deelgemeente.
• De PvdA wil een aantrekkelijker winkelgebied aan de

Kleiweg. Bij een prettige woonomgeving hoort
immers een goed winkelaanbod. Daarvoor moet de
Kleiweg veranderen van een verkeersader in een
´gezellige´ winkelstraat met meer ruimte voor de
winkels en het winkelende publiek. 

• Ook de RET-remises leveren een bijdrage aan de
wijkeconomie, maar zorgen tevens voor veel over-
last. De PvdA zal blijven ijveren voor het vertrek van
deze remises en tot die tijd alles in het werk stellen
om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

PvdA over beheer buitenruimte
(verkeer, parkeerbeleid)
Het is al gezegd, het Kleiwegkwartier is een levendige
wijk met een beperkte hoeveelheid groen en speel-
ruimte. Daarbij komt nog eens de enorme parkeerdruk
en het sluipverkeer door de woonstraten. Ook de
kruispunten van de Kleiweg met de Straatweg en de
Rozenlaan/Uitweg zijn verre van optimaal, zeker voor
voetgangers en fietsers:
• De PvdA wil het sluipverkeer uitbannen door samen

met u de maatregelen te nemen die het onaantrek-
kelijk(er) maken om door uw straat te rijden. En dan
is er meer mogelijk dan alleen drempels.

• De PvdA wil het betaald parkeren op de Kleiweg
afschaffen. Er zijn domweg te weinig parkeerplaat-
sen in het Kleiwegkwartier. Dan lost betalen niets op.
Maar meer bovengrondse plaatsen wil de PvdA
eigenlijk niet. Die ruimte besteden we liever aan
groen of speelruimte. Daarom willen we samen met u
op zoek naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld
ondergronds, handig dubbelgebruik of blauwe
zones.

• Fietsers en voetgangers hebben het moeilijk in het
Kleiwegkwartier, zeker op de verkeersaders. De PvdA
wil hen figuurlijk maar ook letterlijk meer ruimte
geven. 

www.pvdarotterdam.nl/hillegersberg-schiebroek

Groen Links over veiligheid
Preventie: aanpak voordat er een probleem. Dat kan
door jongeren een zinvolle vrije tijdsbesteding te geven,
zorgen dat je je buren kent, les van de buurtagent op
school, politietips in de Postiljon (en de Buurtkrant?
red.) en voorlichting over inbraakpreventie. Minder toe-
laten: overtredingen ook echt bestraffen, zeker wanneer
fietsers of voetgangers er last van hebben. Overlast van
honden bestraffen, niet alleen op de straat maar ook in
de parken.
Samenspraak: met wijkbewoners samen het Wijk
Veiligheids Actie Programma actueel houden en zorgen
dat er ook geld voor de uitvoering ervan is. Bewoners,
welzijnswerk en politie moeten samen met jongeren die
overlast veroorzaken, een oplossing voor die overlast
vinden.

Groen Links over Wonen
Betaalbare, huur en koopwoningen, moeten in alle
wijken te vinden zijn dus ook in het Kleiwegkwartier. 
De (deel)gemeente moet energiebesparing stimuleren.
Dat kan woonlasten verlagen.
Bij bouwprojecten moet minstens 3 procent van de
ruimte vrij blijven voor kinderspeelplekken, de zoge-
naamde Jantje Beton-richtlijn. 
Er moeten meer sport-, speel - en ontmoetingsplek
voor kinderen van verschillende leeftijden komen.
Stukjes bestaand groen moeten als speelweide worden
benut en niet worden volgebouwd.
Bouwplannen moeten genoeg groen en water bevat-
ten. Bewoners moeten wanneer het openbare ruimte
betreft vanaf de start bij het maken van de plannen
betrokken worden. Bij het verlenen van bouwvergunnin-
gen moeten bepaalde zaken beschermd worden, zoals
bijzondere gebouwen, straten, lanen en groen. Dat kan
door richtlijnen in beeldkwaliteitsplannen op te nemen.

Groen Links over Wijkeconomie
Door goed management en adequate beveiliging
zorgen voor een divers aanbod op de Kleiweg.
Buurtwinkels behouden en kleinschalig ondernemen
stimuleren.
Bevorderen van hergebruik van leegstaande winkels
door kinderopvang, voor praktijkruimtes, buurtactivitei-
ten en ateliers.

Groen Links over Buitenruimte
Fietsers en voetgangers: aandacht voor oversteek-
plaatsen, speciaal die aan de Uitweg. Ruimte voor
fietspaden en het stallen van fietsen zoals moderne rek-
ken bij voorzieningen als winkels en bij de komende
RandstarRail-haltes. Het aantal fietsenstallingen en -
boxen moet worden uitgebreid. Bij het her-inrichten van
straten voorrang geven aan ruimte voor voetgangers en
fietsers. 
Pak overlast van auto’s aan, door klachten over auto’s
op de stoep serieus te nemen en 
overtredingen te bestraffen. Zorg voor parkeergarages
in plaats van parkeerplaatsen, dan kan er meer groen in
de wijk komen. 
Openbaar vervoer: hier moet het Kleiwegkwartier extra
aandacht krijgen. Dienstregelingen uitbreiden na 20
uur. Randstadrail benutten om autogebruikers daarop
te laten overstappen, zij moeten daar gratis kunnen
parkeren. Bus- en tram moeten er goed op aansluiten.
Door goede fiets- en wandelpaden moeten de haltes
goed bereikbaar zijn. Zo mogelijk komt er bij de haltes
een taxi-standplaats.
Geen Tramplus maar behoud van tramlijn 5, er vervallen
anders teveel haltes.
Groen: het onderhoud moet anders: meer met beleid
snoeien. Zwerfvuil en fietswrakken regelmatig verwijde-
ren en hondenpoepbeleid handhaven, ook bij kleine
speelveldjes. Graffiti regelmatig weghalen.
De lantarenpalen in de wijk moeten witte LED-lampen
krijgen, dat bespaart energie.

www.groenlinksrotterdam.nl

VVD

PVDA

GROEN LINKS

Het Rotterdams college heeft in 2005
getracht om het deelgemeentebestel op te
heffen. Dankzij de steun en inzet van bewo-
nersorganisaties en de Verenigde
Rotterdamse Deelgemeenten, heeft de
gemeenteraad besloten niet in te stemmen
met dat collegebesluit.
Op 7 maart aanstaande zijn er dus verkiezin-
gen voor zowel de gemeenteraad als de
deelgemeenteraad en kunt u gebruikmaken
van uw stemrecht. Uw recht en kans om

CDA over veiligheid
Effectief veiligheidsbeleid is van groot belang is, ook op
het niveau van de deelgemeente. Veel aandacht voor
preventie maar crimineel en overlastgevend gedrag
wordt hard aangepakt. De overheid treedt op als er
regels worden overtreden; geen gedoogcultuur dus.
Politie moet nog meer zichtbaar aanwezig zijn op
straat. 
Het CDA wil geen koffieshops in het Kleiwegkwartier en
tegen wietplantages en dealpanden wordt keihard
opgetreden. 
Er moeten meer ontspanningsmogelijkheden voor jon-
geren komen door uitbreiding van bijvoorbeeld buurt-
sportactiviteiten op de nieuwe trapveldjes.
Veiligheid wordt sterk beïnvloed door de samenhang in
de wijk, door ‘Goeie Buren’ voor elkaar te zijn. Daarom
stimuleren we dat nog meer straten mee doen aan
Opzoomeren om die samenhang in wijken en straten te
versterken.

CDA over wonen
Het Kleiwegkwartier is een heerlijke wijk om in te wonen
en te leven en de deelgemeente zal zich er in voor
spannen om dat zo te houden. Zowel burgers als
bedrijven worden opgeroepen ook een actieve bijdrage
te leveren aan het leefbaar houden van de wijk, de
overheid kan het niet alleen. Bewoners zullen zelf de
straten schoon moeten houden, door geen afval naast
de vuilcontainers te plaatsen of hondenpoep achter te
laten op plekken waar dat niet hoort. Voor senioren
moeten er meer geschikte woningen komen zodat zij in
het Kleiwegkwartier kunnen blijven. Ook moeten er
goede zorg- en welzijnsvoorzieningen voor hen geor-
ganiseerd worden zodat senioren zo lang mogelijk zelf-
standig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
We willen niet alleen spreekuren van sociale raadslie-
denwerk in het Kleiwegkwartier maar ook andere
spreekuren, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk
en ouderenadviseurs. 

Het CDA wil ook meer aandacht voor culturele activitei-
ten in de deelgemeente georganiseerd samen met
bewoners. Ook scholen in het Kleiwegkwartier moeten
meer mogelijkheden krijgen om extra activiteiten te
organiseren tijdens en na schooltijd: meer Brede
Scholen dus.

CDA over wijkeconomie
De afgelopen periode werden de ondernemers van de
Kleiweg ondersteund met subsidie voor een winkelcen-
trummanager en een evenementenbudget,en op onze
steun kan men blijven rekenen. Want voldoende detail-
handel is een basisvoorziening voor de bewoners.Waar
mogelijk door extra activiteiten, zoals de recente boe-
kenmarkt,de aantrekkelijkheid van de Kleiweg verster-
ken. Indien mogelijk en verantwoord helpt de
deelgemeente ondernemers bij het realiseren van hun
plannen,zoals bijv. bij de nieuwe AH. In Hillegersberg-
Schiebroek en dus het Kleiwegkwartier is er wat ons
betreft geen behoefte aan (meer) koopzondagen. 
Werkgelegenheid op de Ceintuurbaan en in het
Kleihofgebied moeten we zien te behouden, maar de
(verkeers)overlast moet binnen de perken blijven. 
Aandacht voor armoedebestrijding, bijvoorbeeld door
in samenwerking met de sociale dienst speciale oude-
renteams in te zetten die verborgen armoede onder
ouderen opsporen en bestrijden.

CDA over beheer buitenruimte (verkeer, parkeerbeleid)
Het regelmatig onderhoud van wegen, voet- en fietspa-
den krijgt ook de komende periode veel aandacht. Als
eerste moet wat het CDA betreft nu het
Prinsemolenpark en de plasoevers opgeknapt worden.
Op klachten moet snel gereageerd worden.
Aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeers-
deelnemers, bijv. dubbel parkeren op de fietspaden
moet aangepakt worden. Geen uitbreiding van het
betaald parkeren naar de woonstraten. De situatie rond
de verkeerslichten van het kruispunt Kleiweg-
Rozenlaan moet nog eens goed bekeken worden. Ook
bij de spoorbaan langs de Ceintuurbaan moeten er
geluidsschermen komen.

www.cdarotterdam.nl

CDA

invloed uit te oefenen op de samenstelling
van het gemeentelijk en lokaal bestuur.
De redactie van de Buurtkrant vroeg de par-
tijen die meedoen aan de deelraadsverkie-
zingen naar hun mening over vier
beleidsaspecten in het Kleiwegkwartier.
Aspecten die direct te maken hebben met de
kwaliteit van onze woon- en leefomgeving:
Veiligheid, wonen, wijkeconomie en beheer
buitenruimte. Hieronder vindt u hun reacties.

Deelgemeente Schiebroek - Hillegersberg
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maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
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Sport-O-Theek, uitleen en informatie over

sport in de deelgemeente.

THUISZORG ROTTERDAM
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Flower & Gifts Janssen

Voor al uw bloemen en plan-
ten zowel binnen als buiten of
op kantoor

Bezoek ook onze website !!

Kleiweg 71, 3051 GJ  Rotterdam 010-4224964
www.flowerandgifts.nl   info@flowerandgifts.nl 

Daar leeft het!

FLOWER&GIFTS
Janssen

Deze keer is het zoekplaatje een foto van een bewoner.
Zomaar 'n stoommachine met wat mensen er bij zou je
denken, van ons een tip de huizen en de boom zijn er
nog zijn. Onze interesse gaat vooral uit naar het pand
rechts op de foto. Waaraan bood dit onderdak, wie zijn

de mensen en wat is het nu? Verder willen we natuurlijk
graag uw herinneringen weten over deze plek. 
Wil u kans maken op een cadeaubon stuur dan uw reac-
tie naar de redactie van de Buurtkrant, Koraalstraat, 19. 

John Hokke

Zoekplaatje

Tot eind augustus rijdt tramlijn 4 via de Kleiweg.

Wegens werkzaamheden kan lijn 4 niet over de
Bergse Dorpsstraat rijden. Daarom rijdt de tram
van 7 januari tot 27 augustus niet verder dan de
Kleiweg. Naar de  Molenlaan zet de RET een
pendelbus in.

Deze pendelbuslijn 40 rijdt tussen Station Noord
en de Molenlaan via Straatweg en Weissen-
bruchlaan.

Buslijn 49
Omdat het terrein van het Sint Franciscus
Gasthuis niet meer toegankelijk is voor de bus, is
de RET genoodzaakt deze lijn in te korten tot de

Kleiweg bij de Hoofdlaan. Reizigers kunnen bij dit
eindpunt overstappen op lijn 45. 
Buslijn 45
Deze kleine taxi-bus rijdt tussen de Kleiweg en het
Sint Franciscus Gasthuis, vanwege de ingekorte
route van lijn 49. De dienstregeling geldt tijdens
bezoekuren en gedurende openingstijden van de
polikliniek. Op werkdagen tussen 7.42 uur en
20.10 uur, op zaterdag en zondag van 10.42 uur
tot 12.40 uur en van 15.55 uur tot 20.10 uur.

Voor actuele vertrektijden en route-informatie kunt
u kijken op www.ret.nl of bellen met OV 9292 op
telefoonnummer 0900-9292.

Wijzigingen RET openbaar vervoer

Uit onderzoek dat het Voedingscentrum heeft
laten uitvoeren, blijkt dat ruim veertig procent van
de respondenten gezond eten duur vindt. Toch
kunnen ‘gezond’ en ‘voordelig’ prima samen-
gaan. 

Zuivel
• Halfvolle of magere zuivel (melk, yoghurt e.d.)

is goedkoper dan volle. Omdat er minder verza-
digd (‘verkeerd’) vet in zit, is het bovendien
beter voor de gezondheid.

• Zelfgemaakte toetjes - zoals kwark of yoghurt
met vers fruit, wat limonadesiroop of jam - zijn
voordeliger dan kant-en-klare en leveren door-
gaans minder suiker en vet (en meer fruit!).

Groente & fruit
• Diepvriesgroente en groente uit blik of glas kan

voordeliger zijn dan vers en is vergelijkbaar qua
voedingsstoffen.

• Zelf snijden en schillen is goedkoper dan voor-
gesneden groente en panklare aardappelen
gebruiken.

• Groente en fruit van het seizoen zijn doorgaans
scherp geprijsd.

Vlees & Vis
• Per dag is 100 tot 120 gram vlees (inclusief

vleeswaren) per persoon voldoende.
• Een maaltijd met peulvruchten, zoals bonen en

linzen, is ook volwaardig zonder vlees.
• Eieren zijn een voordelig alternatief voor vlees.
• Vis in blik, zoals sardientjes, zalm en tonijn, of

uit de diepvries, is goedkoper dan vers en even
goed.

Tussendoortjes
• Vers fruit tussendoor is gezond en minder duur

dan een snack of reep.

• Zelfgemaakte sandwiches voor onderweg
maken snoep en snacks overbodig.

Dranken
• Nederlands kraanwater is net zo goed als water

uit flessen.
• Thee is voordeliger dan fris en beter voor de lijn.

Algemeen
• Voorkom weggooien: koop niet meer dan u

gebruikt en houd rekening met houdbaarheids-
data.

• Ook huismerken en andere goedkope merken
kunt u veilig gebruiken: alle producten in de win-
kel moeten voldoen aan de eisen in de
Warenwet.

• Bij een gezond eetpatroon zijn vitaminepillen
slechts in bepaalde gevallen nodig.

• Grote verpakkingen zijn voordeliger – als u ze
tenminste ook daadwerkelijk binnen de houd-
baarheidstermijn opmaakt.

* Maak vaker zelf sauzen: dat is goedkoper dan
kant-en-klaar.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen?
Belt u dan met de Voedingsvragentelefoon van
Thuiszorg Rotterdam.

Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 12.30 en
13.30 uur op tel. nr: 010 - 282 62 00.

U kunt natuurlijk ook kijken op de internetsite van
het Voedingscentrum: (www.voedingscentrum.nl!

Tot een volgende keer!
Bianca de Jong, wijkdiëtiste Thuiszorg
Rotterdam

Bron: internetsite Voedingscentrum

Lekker, gezond & niet duur

Op het vorige zoekplaatje is geen enkele reactie
binnengekomen. Het ging  om de vraag welke
tekst er op de gevel boven de voordeur van
Villapark 12 staat vermeld.

Mocht u alsnog willen reageren.
De bewoners van willen het graag weten.

Reactie op zoekplaatje Villapark

Art Group Hillegersberg organiseert op
zaterdag 28 januari van 11.00 – 16.00
uur in samenwerking met de Fortis
Bank een indrukwekkende expositie in
het nieuwe kantoor van de bank op
Kleiweg 64. 

Ter gelegenheid van deze feestelijke dag rijdt de oude
tram weer op de Kleiweg. Voor het kantoor is er een
halte waar u kunt op- en afstappen.
Het is niet alleen de moeite waard om de expositie te
bezoeken; tijdens deze dag kunt u zelfs uw portret
laten maken door een sneltekenaar.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Fortis Bank & AGH stellen het bijzonder op prijs de
bewoners van de Kleiweg op die dag te mogen
begroeten.

Info: www.ag-h.nl

Kansen voor Kinderen
Het Kleiwegkwartier is een kinderrijkebuurt en veel
bewoners  zullen bevestigen dat opvoeden een taak is,
die niet altijd meevalt. Het is een vak, waarvoor geen
opleiding  beschikbaar is. U moet het leren in de prak-
tijk. Meestal komt u er wel uit, maar soms zou u wel een
steuntje in de rug of wat advies kunnen gebruiken.
Kinderen kunnen ouders soms tot wanhoop drijven.
Herkent u dat? Of  wilt u gewoon eens weten hoe ande-
re ouders dat oplossen?  Dan zijn  deze initiatieven van
“Kansen voor Kinderen” van de stichting Thermiek
mogerlijk  iets voor u.

2 en 9 februari 2006, Regels en Grenzen/ prijzen en
belonen. Twee bijeenkomsten voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn, prijzen en aandacht geven.
Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan regels en
grenzen stellen . Verder kunnen ouders onderwerpen
zoals; slapen, druk gedrag, lastige eters enz.
bespreekbaar maken . Samen met anderen worden
ervaringen gedeeld, en mogelijke oplossingen
gezocht. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur.
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

De vaste themabijeenkomsten die Kansen voor
Kinderen ieder jaar organiseert; EHBO bij kinderen vind
plaats op 12 april van 19.30 tot 22.00 uur. 
De bijeenkomst Drukke kinderen of kinderen die
anderszins opvallen  zal  26 januari 2006  van 9.30 –
11.30 uur. plaatsvinden. Themabijeenkomsten zijn
gratis.

10 maart 2006 start ook weer de cursus “beter omgaan
met  uw (pre) puber”. Het is een cursus voor ouders
met kinderen in de leeftijd van  12 tot 18 jaar. In deze
cursus komen de onderwerpen : veranderingen in de
puberteit, luisteren praten en onderhandelen met je
puber aan de orde.
Aan deze  cursus zijn geen kosten verbonden.

Kansen voor Kinderen zal met regelmaat in de Postiljon
en de andere regionale bladen aandacht besteden aan
de bovengenoemde cursussen en themabijeenkom-
sten.
Informatie en inschrijven voor de cursussen en thema-
bijeenkomsten kunt u telefonisch, schriftelijk doen of
door langs te komen. Kansen voor Kinderen is
geopend elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00
tot 14.30 uur tel nr 4222295

Kansen voor Kinderen
Teldersweg 80•3052 TL Rotterdam
Kansenvoorkinderen@thermiek.info 
Voor meer informatie over de stichting Thermiek:
www.thermiek.info


