
De start van de RandstadRail is niet onopgemerkt
voorbij gegaan. De organisatie van de feestelijke
opening op 11 november had goed haar best
gedaan. Er was een mooie tent, allerlei lekkere
hapjes en drankjes, een gezellig muziekje en het
station was leuk versierd met ballonnen. Het zag er
allemaal goedverzorgd uit. Voor de start van de
officiële eerste rit werden toespraken gehouden.
Men kon een rondje lopen over het nieuwe station
en iedereen kreeg een paraplu. Daarna met zijn
allen gratis op en neer naar Den Haag, onderweg
diverse malen uitstappen voor nog meer toespra-
ken, hapjes en drankjes. Halverwege de rit stapten
drie “oude dames” in, incluis rollator en kruik 
jenever. Zij zorgden door hun aanwezigheid voor
de nodige humor. Dat ze met hun rollator niet bij 
station Melanchthon waren ingestapt, was een 
verstandige beslissing.

het nieuwe reizen
Inmiddels is algemeen bekend dat RandstadRail
nog niet voldoet aan het schoonheidsideaal van
“het nieuwe reizen” zoals alom werd gepromoot. Er
waren zoveel storingen dat bij het schrijven van het
artikel voor deze krant de rit helemaal gratis is.
Maar u moet dan wel veel ongemak voor lief
nemen!

Als eerste de bouwput rond het station. Dit is mede
het gevolg van de overdracht van de grond die nog
geregeld moet worden. Tijdens de opening 
hebben we vernomen dat door RandstadRail nog
steeds wordt onderhandeld over de aankoop. De
grond is eigendom van de Spoorwegen. Om de
klanten tegemoet te komen hebben de partijen
ingestemd met een tijdelijk asfaltpad tussen de
Kleiweg en de Melanchtonweg, langs het oude
station Kleiweg. Bewoners kunnen dan zonder
kaplaarzen het station bereiken. Rond de 
uitgiftedatum van deze krant zou daarmee worden
begonnen. Ik nodig iedereen uit om binnenkort ter
plekke te gaan kijken. 

Voor het Kleiwegkwartier is station Melanchthon
belangrijk. Daarom zijn we als bewonersorganisa-
tie en omwonenden uiteraard niet tevreden over de
gang van zaken. Er zijn zoveel klachten, dat er is
gebeld voor nadere informatie. De heer Douwe
Folkerts van RandstadRail, stond ons vriendelijk te
woord en bood zelfs aan om met ons ter plekke te
gaan kijken. 

Op het mooie station is het in de avonduren niet
prettig toeven. Uit de metro zou je snel in de auto
moeten kunnen stappen, maar er is geen enkele
parkeerruimte. Ook de zoen-zoefstrook (om snel
mensen op te pikken of af te zetten) ontbreekt nog
geheel. De beloofde parkeervoorziening zal nog
even op zich laten wachten. De ruimte die bestemd
is voor aanleg van park+ride wordt nu gebruikt
door de aannemer. Wij vragen ons af waarom dat
zo moet. Er is wel een kleine onbewaakte fietsen-
stalling, maar het fietspad  langs de
Melanchtonweg is niet verlicht. En als gevolg van
rioolwerkzaamheden, waarmee men ruim een half
jaar geleden is gestart, is de kwaliteit van de

bestrating slecht. Grote kieren tussen de tegels
vormen risico op ongelukken. 

De heer Douwe Folkerts beloofde snel actie te
ondernemen en heeft ons gemeld dat komende
week zal worden gestart met het asfalteren van de
eerste helft van de Melanchtonweg en het 
verbeteren van de oversteek en de aanleg van het
(fiets)voetpad. 

De verkeerssituatie voor voetgangers onder het
viaduct vinden we gevaarlijk. Behalve alle 
wegopbrekingen, is het ook niet overzichtelijk. Na
asfaltering van de Melanchtonweg  zou het beter
moeten worden. De suggestie om waarschuwings-
borden of knipperlichten te plaatsen zal door de
BOK met de deelgemeente worden besproken.  

armoe
De verlichting van het perron wordt nu tijdelijk ver-
zorgd door bouwlampen die helaas niet altijd bran-
den. Op het station staan wel mooie lichtmasten,
maar die zijn nog niet voorzien van lampen.
Onduidelijk is waarom deze pas deze week 
worden aangebracht. Bij het ontwerp van het per-
ron is geen enkele beschutting voor de wachtende
passagiers opgenomen. Afgelopen periode met
regen en wind hebben we kunnen ondervinden wat
daarvan de gevolgen zijn. Mensen wachten in het 
trapportaal, weggedoken in hun jas en soms
beschutting zoekend bij elkaar. Als de metro komt,
sprinten naar de deuren. Waarom deze armoe? Is
de architectuur belangrijker dan een comfortabele
wachtplek? Als reiziger voel je je in de kou staan en
word je bij vragen van de abri naar de muur
gestuurd. De treinen zelf zijn oude gepimpte
metrostellen. Terwijl wij de eerste jaren genoegen
moeten nemen met deze kille rammelbakken rijden
er tussen Zoetermeer en Den Haag comfortabele
geluidsarme treinen. Waarom kan dat daar wel en
hier in Rotterdam niet? Is dit nu het nieuwe reizen?
Omwonenden hebben al geklaagd over de
geluidstoename. Bij de opening werd verteld dat
dit kwam door de beleving van de omwonenden.
Mensen die voorheen een trein hoorden stoppen
horen nu langsrijdende metrostellen. Mensen die
voorheen langsrijdende treinen hoorden, horen nu
stoppende en optrekkende metrostellen. Vooral
bewoners van de Diamantweg hebben veel last
van de herrie. Inmiddels is door RandstadRail zelf
onderzoek gedaan naar de decibellen.

Mensen die slecht ter been zijn wordt voorlopig
afgeraden van de RandstadRail gebruik te maken.
De liften naar het perron van station Melanchthon
werken nog niet. En op de meeste andere stations
ook niet. Wilt u toch een poging wagen, check dan
eerst de site van de Randstadrail:
www.randstadrail.nl. Onder reizigersinformatie
doorklikken naar Erasmuslijn. Daar vind u een
overzicht van stations en in hoeverre die 
toegankelijk zijn. Overigens heeft de heer Folkerts
ons intussen laten weten dat de liften bij het 
verschijnen van deze krant moeten werken.

Maar ook voor mensen die goed ter been zijn is
RandstadRail een vervoermiddel waar je wat
anders van zou verwachten. Zeker na alle 
promotie die eraan vooraf is gegaan. Zolang het
gratis is, is het overwegen waard. Echter, u dient
rekening houden met een regelmatig vertraagde of 
uitgedunde dienstregelingen, enkele treinstellen
waar dubbele beter op hun plaats zouden zijn en
een perron waar het onaangenaam toeven is nu de
winter nadert. Zodra we moeten gaan betalen ben
ik heel benieuwd hoeveel mensen het er nog op
willen wagen. 

Vanaf eind november verdwijnen de informatie- en
kaartverkoophokjes op de meeste stations.
RandstadRail gaat dan werken met reizende 

informatieteams op de treinen tussen 7 en 7 uur. 
Zij kunnen reizigers uitleggen wat zij moeten 
betalen voor hun rit. Informatie over de tarieven
ontbreekt op de stations. Medewerkers van het
informatieteam zitten in elk geval binnen! De BOK
blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Ciska Evers
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Laatst las ik in de Postiljon  een stukje van de
hand van onze deelgemeentelijke bestuurders. In
dit artikeltje werd een uitleg gegeven over de 
uitweg vergunning. Niet over het ons bekende
verlengstuk van de Rozenlaan, maar een opritje
in het trottoir die het de burger mogelijk moet
maken zijn of haar blik in de eigen tuin te kunnen
parkeren. Het kwam hierop neer dat men de 
burger meer wilde stimuleren om gebruik te
maken van deze mogelijkheid; dit alles om de
hoge parkeerdruk in onze deelgemeente iets te
verlichten. Voorwaar een nobel streven, echter op
dezelfde pagina las ik onder het kopje: 
‘verleende vergunningen’ dat er weer een aantal
inrit? vergunningen waren verstrekt. En toen ik
nog eens wat oudere Postiljons bekeek kwam ik
ook de term uitrit? vergunning tegen. Toen wist ik
het even niet meer, wat is het nu, inrit, uitrit of 
uitweg? En wat moet ik als burger hier nu weer
mee? Maar plots viel het twintig eurocent stukje,
stel u ziet geen uitweg meer voor uw parkeerpro-
bleem en u bent in bezit van een voortuin. Dan
vraagt u onmiddellijk een inrit vergunning aan, en
onder het oog van uw jaloerse buren parkeert u
vervolgens uw bolide in de tuin. Prachtig! Totdat
u boodschappen wilt gaan doen en u uw tuin
weer wilt gaan verlaten. Op dat moment wordt uw
inrit een uitrit dus vlug naar de deelgemeente om
een uitrit vergunning aan te vragen. Hopelijk 
worden er wel twee vergunningen voor één oprit
verstrekt, anders is er voor u wederom geen 
uitweg meer. Dit zou echter wel bijdragen aan de
oplossing van het fileprobleem, weer een auto
minder op de weg. Dit is natuurlijk allemaal onzin,
maar het geeft wel aan hoe slecht de overheid
soms met haar burgers communiceert, of hoe
slecht politici met elkaar communiceren. Neem
nu het volgende Brusselse debacle. Vóór eind
2007 moet iedere kleine zelfstandige die in bezit
is van een klein vrachtautootje en hiermee ook
nog eens meer dan 50 km per dag aflegt, in het
bezit zijn van een digitale ritregistratie (tacho-
graaf) Volgens Europarlementariër Jeanine
Hennis heeft Europa daar per ongeluk toe beslo-
ten. De bedoeling van Brussel was om de 
administratieve lastendruk te verminderen, maar
door een verkeerde omschrijving van de 
uitzonderingregels, is tot het bovenstaande
besloten.’We hebben met zijn allen zitten slapen,
commissie, ministerraad en parlement’, aldus
Jeanne. Als ik dit verneem en het aan dit papier
en dus ook aan u toevertrouw, moet ik nog gaan
stemmen. En opeens weet ik het niet meer, stel
dat degeen die ik kies ook zo’n slaapkop is, stel
dat mijn favoriet wiens aandacht ik momenteel
volop voel mij straks na 22-11 volledig is 
vergeten, vier jaar lang gaat zitten slapen om
daarna weggepromoveerd te worden naar
Brussel. Wanhopig kijk ik nog naar het grote 
verkiezingsdebat, naarstig probeer ik door alle
mooie praatjes en oneliners heen te kijken. Diep
kijk ik Femke in haar ogen, zie ik daar een 
vermoeide deeltijdmoeder? En Jan wat zijn diens
ogen rood van vermoeidheid of is het van de
tomatensoep? En Wouter wat kijkt die dromerig,
denkt die op dit moment aan het torentje of aan
zijn pappadag? Gedurende het debat ga ik
steeds meer zweven. Gelukkig is er na afloop
Freek en kan ik lachend de zaken weer wat 
relativeren en kan ik de volgende dag gewoon
lopend (via de Uitweg) gaan stemmen. Wat voor
regering we gaan krijgen, Joost mag het weten,
volgens de een gaat het goed volgens de ander
gaat het slecht met Nederland en allemaal weten
of kunnen ze het beter. En is Nederland nu arm of
rijk? Ach de (december) tijd zal het leren.

Prettige feestdagen en groetjes
Bram Kleiwegt

uitweg

Nieuwjaarsreceptie BOK

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden
op ons adres Koraalstraat 19 op vrijdag 
5 januari 2007 van 17.00-19.00 uur.
Iedereen uit het Kleiwegkwartier is van
harte welkom!

Bestuur BOK

Ook uw nieuws op Internet ! 
Na enkele maanden proefdraaien is de web-
site www.bokrotterdam.nl nog beter en nu
helemaal klaar voor u. De site bevat wijk-
actualiteiten, een informatief overzicht van
faciliteiten die onze wijk rijk is. Ook kunt u
allerlei dingen te koop aanbieden of 
aanschaffen via de Kleiwegkoopjes op de
site.

Heeft u zelf een nieuwtje, een klacht, een
vraag aan andere bewoners? Mail dit naar
info@bokrotterdam.nl. Of wissel meningen
uit op ons forum-gedeelte en stem op de
wekelijkse ‘stelling van de wijk’.

Kijk regelmatig op www.bokrotterdam.nl. 
Dan weet u het wel!

NIEUW GEZICHT BUURTKRANT
U boft! Want als lezer van de buurtkrant bent u geïnte-
resseerd in het wel en wee van onze wijk. U krijgt nu de
mogelijkheid om actief bij te dragen als

Redactielid van de buurtkrant 
Wij zoeken mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen
leveren in de vorm van het schrijven van kopij, het hou-
den van interviews en het willen meewerken aan de lay-
out van de buurtkrant. Het gaat ons om mensen die
enthousiast zijn, kunnen schrijven en regelmatig tijd vrij
willen maken. 

Om met ons mee te kunnen doen heeft u vooral enthou-
siasme nodig. De rest komt vanzelf. Hoe gaat dat op
onze redactie? Onderwerpen voor de inhoud komen
vaak van buiten. Soms van de redactieleden zelf.

Wie aan welk onderwerp gaat werken bepalen we geza-
menlijk in het redactieoverleg en hangt af van de
beschikbare tijd en interesse van de verschillende leden. 
Voor mensen die nog nooit iets gepubliceerd hebben is
altijd ruimte om het eens te proberen. Wie weet ontdekt
u nog uw verborgen talenten!

Bent u geïnteresseerd en wilt u vrijblijvend kennismaken?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de redactie van de
Buurtkrant, Koraalstraat 19.  



Antwoord op
zoekplaatje BK5
In dit huis, Juliana van Stolberglaan 1a, heb
ik enkele jaren gewerkt. Er woonde een 
kapiteinsechtpaar, waarvan de kapitein niet
vaak thuis was. Hij voer op de grote vaart,
regelmatig naar Braziële en was dan 
maandenlang weg. Ik spreek nu van midden
jaren ’50. Toen was achter de rechterdeur
een gezellig benedenhuis. Met een 
doorzonkamer en 2 slaapkamers en een 
kleine kelderkast en een keuken met 
doorgeefluik. Het huis had een vierkante hal,
met aan alle deuren koperen knoppen aan
beide kanten. Die moest ik haast elke week
poetsen. De vrouw des huizes was een lieve
dame, die helaas invalide was. Ze was door
het bombardement van 1942 in de
Schiedamseweg, waar ze toen woonde,
getroffen. Daarbij waren haar beide heupen
verbrijzeld. Ze was tevens in één klap haar
beide dochtertjes van negen en twaalf jaar
kwijt. Haar man was toen in Amerika en kon
vanwege de oorlog onmogelijk naar
Nederland komen. Ze heeft 5 jaar in het 
ziekenhuis gelegen en is daarna in dit huis
komen wonen. Ondanks haar twee stijve
benen was ze altijd opgeruimd en heel
gezellig. Ik begrijp dat deze woning nu is
samengevoegd met het bovenhuis. 
Mevr. Masmeijer-Clement.

Mevr. Masmeijer, die al vanaf 1934 in het
Kleiwegkwartier woont, kan haar cadeaubon
ophalen bij de BOK.

De straat waarin ik woon is een wijk op zich. De
drieëndertig huizen passen precies op het 
kleine stukje Rotterdam dat Buitenzorg is. ’s
Winters kunnen we schaatsen en ’s zomers
zwemmen we in het water waaraan we wonen.
De straat begint bij onze brug, en eindigt daar
ook. Voor mijn beleving van de wijk passeerde
ik deze brug en verliet ik mijn straat. De
Peppelweg is rechtsaf en het Kleiwegkwartier
links. Eigenlijk kom ik in beide wijkcentra niet
veel. Hartje Rotterdam is immers maar 20
minuten fietsen hiervandaan…. Geen goed
teken’, zei mijn moeder gekscherend. Kan zijn,
maar er zijn genoeg dingen die ik wel in de
buurt onderneem. Mijn muzieklessen 
bijvoorbeeld; de muziekschool aan de Ringdijk
is wat dat betreft echt een uitkomst. Verder is er
voor de jeugd, ook voor mijzelf, genoeg werk te 
vinden in een van de vele winkels.

Dat mijn sportclub in de stad zit is nu eenmaal
zo. En dat ik de bibliotheken in de buurt te klein
acht brengt mij ook naar de stad. Maar in 

theorie is het centrum van Rotterdam een 
overbodige luxe. Alles wat buurtbewoners
nodig zou kunnenhebben is aanwezig. De 
kinderen kunnen in de buurt naar school en
ook de naschoolse opvang is present. Ouders
kunnen met de auto, bussen en trams naar het
werk. En tegen zessen zijn er genoeg 
restaurants present voor een geïmproviseerd
diner. Op woensdagmiddag kunnen de 
kinderen terecht op verschillende sportclubs,
of op de sportinstuif in de Wilgenring. Met
mooier weer zijn ook de bouwspeeltuin en de 
kinderboerderij goede opties. Zaterdag doet
men boodschappen in de buurt, en fietst 
men – te aller vermaak – langs de Rotte, om ‘s
avonds een wijntje te drinken in een van de
gezellige kroegjes. Desondanks lonkt de stad.
In het centrum leen ik mijn boeken, ga ik naar
het theater, koop ik mijn kleding en ga ik uit. Ik
woon in een prima wijk. De stad Rotterdam is
daarop een goede aanvulling.

Winny de Jong

Op naar de Buurtsuper!

Het zoekplaatje is deze keer weer uit de
oude doos gekomen. Wat is hier veel op te
zien, dit was toch wel makkelijk winkelen; je
zet je tas neer en deze wordt ter plekke
gevuld zonder dat je met een karretje de
hele winkel door moet gaan. De vraag is
deze keer: wat zien we op deze foto, 
sommige merken zijn er nu nog maar 
andere zijn al verleden tijd. Waar is dit? Wie
staan in die winkel, wie heeft daar gewoond
en woont er nu nog. Elke anekdote is van
harte welkom. Het woord is aan u! Voor de
winnaar ligt een cadeaubon klaar in de 
wijkwinkel. 

John Hokke

Zoekplaatje Buitenzorg, een centrale plek…

Seniorendag 4 oktober 2006
Jaarlijks organiseert de Stichting Platform voor
Ouderen Hillegersberg/Schiebroek een senioren-
dag. Dit jaar is deze dag in Lommerrijk gehouden.
De  heren Pierweijer en Stapelkamp openden
deze 15e seniorendag voor ongeveer 100 
aanwezigen. Aan de heer Stapelkamp werd een
folder aangeboden die gemaakt is om het 
platform meer bekendheid te geven. 

Hierna kregen de sociale raadslieden mevrouw
Brienne en mevrouw Senguler het woord. Zij
gaven tekst en uitleg o.a. over diverse 
belastingformulieren. Informatie over deze 
biljetten en de regeling Tegemoetkoming
Buitengewone Uitgaven kan men krijgen bij de
belastingdienst of bij de deelgemeente. Nieuw is
dat het invullen van de belastingdienst per 
computer moet gebeuren. In de buurtkrant staat
hier meer over uitgelegd. De senioren werden
weer helemaal op de hoogte gebracht over 
hypotheekrente, digi-code, huursubsidie, 
zorgtoeslagen en bijzondere bijstand voor 
ziektekosten. 

Na de toelichting op al deze belastingzaken werd
er onder het genot van een kopje koffie nagepraat
over de lezing. Vervolgens kregen de heren van
Trigt en de Knegt van de RET het woord om tekst
en uitleg te geven over de wijzigingen in het 
openbaar vervoer en de chipkaart. 

De chipkaart bestaat al bij het vervoer per metro.
In de toekomst zal de chipkaart ook worden 
ingevoerd bij het vervoer per bus, tram en trein
door heel Nederland. Voorlopig is in Rotterdam
een pilot project. Een chipkaart  is een pasje ter
grootte van een bankpasje. Dit kaartje moet
opgeladen worden met een bepaald bedrag bij
een oplaadpunt. Nu kan dit alleen nog bij de RET
verkooppunten, later ook op andere plaatsen. Bij
het ingaan van de metrohal wordt het kaartje
gelezen en vervolgens wordt bedrag van € 4.00
er af gehaald. Aan het einde van de reis staat er
weer een kaartlezer die precies kan zien hoeveel
er gereisd is. Dan wordt het bewuste bedrag van
het tegoed afgehaald. Indien dit minder is dan de
eerder genoemde € 4,00 dan wordt het verschil
berekend. Er is controle op het inchecken.
Vergeet men in te checken dan blokkeert het
kaartje, dit geldt eveneens voor het uitchecken. Er
zijn diverse soorten kaarten. De kaarten zijn 5 jaar
te gebruiken. Elke reiziger heeft een eigen kaart
nodig. 

Na de tekst en uitleg over deze wijzigingen
bedankte de heer Pierweijer de sprekers en 
konden de gasten deelnemen aan aperitief en
lunch. Daarna nam men plaats in de bus. Om een
ander beeld van Rotterdam te krijgen, vond er
een prachtige rondvaart met de Spido plaats. Het
was een goede afsluiting van de seniorendag
2006. Meer weten over de onderwerpen die aan
de orde zijn geweest? De sociale raadsvrouw is
elke dinsdag om de 14 dagen op afspraak van
9.00 uur tot 12.00 uur in de wijkwinkel van de
BOK. De openingstijden van de wijkwinkel vindt u
op pagina 3. Let op de aankondiging van de 
seniorendag 2007.

Tram terug op Kleiweg
Vanaf december rijdt er weer een tram op de
Kleiweg. Lijn 8 gaat dan het Kleiwegkwartier weer
een regelmatige verbinding bieden via het Oude
Noorden, Jonker Fransstraat, Hofplein, CS,
Kruisplein, Beurs, Leuvehaven, Westzeedijk en
verder naar Spangen. Eigenlijk nagenoeg de 
route die “vroeger” lijn 6 reed. Helaas verdwijnt
daarvoor wel bus 49 van de Kleiweg, die begint
straks op Station Noord. Voordeel van de tram is
wel dat deze in een strakke dienstregeling gaat 
rijden. Op elke werkdag tussen 07.00 en 19.00
uur komt er elke 10 minuten een tram. In het
weekend overdag elk kwartier en 's avonds om de 
20 minuten. Kijk ook op http://www.ret.nl voor
exacte tijden.

Op 18 september is er een avond geweest 
waarin diverse plekken binnen het Kleiwegkwar-
tier onder de loep werden genomen. De doelstel-
ling was met elkaar bespreken wat er waar(aan)
verbeterd kan worden. Aanwezig waren mensen
van de deelgemeente, de ondernemersvereni-
ging, de BOK, belangstellenden en belangheb-
benden.Er kwam veel ter sprake wat nog verder
denkwerk, actie en terugkoppeling behoeft, zoals:

• de situatie bij de Philips Willemsbrug, 
• de Kleiweg (beide zijden van het spoor), wat 

betreft de verlichting, locatie van de zebrapa
den en de laad- en loszone bij de Albert Heijn, 

• onderhoud van de edelstenenbuurt

• parkeerdrukte op het schiereiland 
(in de zomer)

• de Statenlaan,  parkeren en bomen

Bij de BOK zijn nog geen resultaten en besluiten
bekend. Er is in ieder geval een vervolg gepland
op 5 maart 2007. De BOK blijft deze ontwikkelin-
gen volgen. Mochten er inspraakavonden worden
georganiseerd of zijn er belangrijke beslissingen
genomen of uitgevoerd dan hoopt de BOK dit  tij-
dig te vernemen en wordt de informatie naast in
de Buurtkrant ook zo spoedig mogelijk op de
website gezet: www.bokrotterdam.nl.

Verkeersavond Kleiwegkwartier van 
18 september krijgt zeker vervolg

Ontwikkelingen RET
locatie Kleiweg
Op donderdag 14 december om 20.00 uur wordt
in het kantoor van de deelgemeente aan
Melanchtonweg 100 een informatiebijeenkomst
gehouden over de ontwikkelingen rondom het ter-
rein van de RET aan de Kleiweg. Op deze avond
zal de RET de plannen van de komende jaren toe-
lichten, waaronder de planning voor het verhuizen
van de busfunctie van de Kleiweg naar een nieu-
we locatie. Daarnaast zal er door de deelgemeen-
te, in samenwerking met de DCMR Milieudienst
Rijnmond, worden ingegaan op de nieuw te verle-
nen (tijdelijke) milieuvergunning.

Bewoners van de omgeving RET remise Kleiweg
worden van harte uitgenodigd om deze avond
aanwezig te zijn.

Het nieuwe hondenbeleid in 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Op de jaarlijkse bewonersavond van de BOK, die
gehouden werd op 2 oktober in de Oranjekerk, en
druk werd bezocht, discussieerden de aanwezi-
gen er flink op los. Aan de hand van stellingen
werden meningen uitgewisseld waarbij vooral het
parkeerbeleid en het openbaar vervoer de heike-
le punten bleken.

Parkeren
Als grootste irritatie werd genoemd het 
parkeergedrag.Doordat het Franciscusziekenhuis
aan het verbouwen is moet het personeel parke-
ren op het oude VOC-terrein. Bezoekers parkeren
dan maar in onze wijk. Nog irritanter vindt men het
parkeren van bewoners van Gordelweg en
omstreken. “Als ze zonder auto op vakantie gaan,
zetten ze ‘m een paar weken bij ons neer, dat is
lekker gratis” aldus een boze wijkbewoner.
Volgens de aanwezigen zijn parkeergarages een
goede oplossing, maar dan wel met een plek-
garantie voor de bewoners. Waar het doorgaand
verkeer betreft, vindt men de Kleiweg een vuilnis-
vat. (Maar dan parkeren ze in elk geval niet.) Er is
altijd wel ergens een straat afgesloten en dan
komen ze weer door onze buurt en vooral ’s
avonds wordt er dan gevaarlijk hard gereden. 

Jeugd
Voor de jongeren is er niet veel bijzonders hoewel 
de dit jaar geopende trapveldjes door ieder (niet
in de laatste plaats door de jeugd zelf) een groot

succes worden gevonden. Gesuggereerd wordt
dat naast het Muizengaatje of bij de Rotte, naast
Aegir, ook speelplek gemaakt kan worden. Ook
de grond die vrij komt wanneer de deelgemeente
weer naar de Straatweg vertrekt zou voor hen
kunnen worden aangewend. Dit laatste zal 
onmogelijk zijn,  want volgens enkele aanwezigen
komt op die plek een 12-hoog flat, half op het ter-
rein van Leonidas.

Openbaar vervoer
De tram komt vanaf december terug op de
Kleiweg; bus 49 zal daarvoor het veld ruimen. De
oudere bewoners willen dat dit weer lijn 6 wordt
terwijl de RET deze zal laten rijden als lijn 8. 
Het Vervoer Op Maat naar Franciscus vindt men
slecht. Dit rijdt slechts tot even na 20.00 uur, daar-
na kun je het hele stuk gaan lopen. 

De BOK neemt de genoemde zaken mee in over-
leg met verantwoordelijke instanties. Mailt of belt
u de BOK gerust om uw vragen of opmerkingen
hierover door te geven.

Aan het einde van de avond was er voor alle
bezoekers een jaarverslag. 
Degene die dit verslag nog niet heeft ontvangen
kan dit ophalen  bij de BOK.

Onlangs hebben alle geregistreerde 
hondenbezitters een folder gekregen waarin
het nieuwe hondenbeleid in Rotterdam wordt
doorgenomen. Dit omdat het niet altijd duidelijk
is waar de hond kan en mag worden uitgelaten.

Wat zijn de nieuwe regels?

• Overal in Rotterdam moet hondenpoep wor
den opgeruimd.

• Behalve op speciale plekken waar honden uit
gelaten kunnen worden: uitlaatplaatsen en 
losloopgebieden. Hier mag de poep wel 
blijven liggen.

• Honden moeten overal aan de lijn, behalve in
losloopgebieden.

• Honden mogen overal komen, maar niet op 
kinderspeelplaatsen en in zandbakken.

Voor meer informatie over het hondenbeleid
en/of een plattegrond met daarop de 
uitlaatplaatsen en losloopgebieden in
Hillegersberg-Schiebroek kunt u contact 
opnemen met de deelgemeente.

Bewonersavond
2 oktober



Wat biedt de wijkwinkel?

Met enige regelmaat kunt u in onze buurtkrant
lezen over de wijkwinkel, maar wat heeft deze u nu
precies te bieden?
Stel, u bent net in de wijk komen of denkt erover
dat te gaan doen. De mensen van de wijkwinkel
kunnen u dan precies vertellen wat er in het
Kleiwegkwartier speelt, wat belangrijk is of
gewoon leuk om te weten. Een stukje historie 
bijvoorbeeld, of informatie over voorzieningen in
de wijk. Hoe zit het met de scholen, de kerken, de
verschillende buurten of met bijvoorbeeld sport en
ontspanning? Allemaal informatie waarvoor u bij
de wijkwinkel terecht kunt. 
Ook als u hier al langer woont, kan de wijkwinkel
waarschijnlijk iets of misschien wel veel voor u
betekenen.

De wijkwinkel is vast niet de eerste plaats waar u
aan denkt om een kopietje te maken, maar dat
kan daar wel! Kunt u meteen even kijken of er 
tussen al het aanwezige foldermateriaal iets 
interessants bij zit voor u. Hebt u een probleem of
klacht en weet u niet precies naar welke instantie
u moet gaan? De medewerkers van de wijkwinkel
kunnen het u vertellen. Hebt u problemen met het
invullen van formulieren of het schrijven van
bezwaarschriften, in de wijkwinkel kan men 
daarmee helpen. Een afspraak maken met de
sociaalraadsvrouw? Ook hiervoor kunt u terecht in
de wijkwinkel. Hebt u iets wat u graag zou willen
voorleggen aan de voorzitter van de deelraad?
Deze is de laatste donderdag van de maand in de
wijkwinkel te spreken. Maar ook voor informatie
over voorzieningen voor gehandicapten, 
informatie over Opzoomeren, of hulp bij de 
DigiD-aanvraag, u raadt het al: de wijkwinkel! 
Met andere woorden, u kunt hier terecht voor van
alles en nog wat, en het mooie is… De koffie staat
klaar!

Werkgroepen en vrijwilligers.
Naast al het bovenstaande kunt u in de wijkwinkel
ook informatie krijgen over de verschillende 
werkgroepen van de BOK. Om u hiervan een
beeld te geven een korte opsomming van 
werkgroepen die op dit moment actief zijn:

Het wijknetwerk dat, zoals u misschien wel weet,
nieuwe bewoners van het Kleiwegkwartier welkom
heet. De werkgroep spoorschermen, opvangvoor-
ziening Petristraat, uiteraard uw vertrouwde 
buurtkrant en de werkgroep website. Daarnaast
nog de werkgroep en het Platform voor ouderen,
de stichting fietsenstalling, beheer buitenruimten
en uiteraard de wijkwinkel, ook een werkgroep van
de BOK.

Alle werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die soms
wat meer en soms wat minder tijd ‘over’ hebben
om zich nuttig te maken voor de BOK en 
zodoende het Kleiwegkwartier. Daarnaast is er
een nieuwe opbouwwerker die ondersteuning kan
bieden, hij is overigens de enige betaalde kracht
binnen de BOK. 

De werkgroep beheer, om er een werkgroep uit te
pikken, houdt zich bezig met het onderhoud en
het beheer in de wijk. Is alle straatverlichting in
orde? Kloppen de verkeersborden en zijn deze
goed te zien? Zou een fietsbeugel op die en die
plaats niet een goede oplossing zijn, en hoe staat
het nu met het parkeerprobleem? De werkgroep
houdt over zaken als Schoon, Heel en Veilig 
contact met de deelgemeente en gemeentelijke
diensten als Roteb, Gemeentewerf en de politie.
Daarnaast gaan zij vier keer per jaar mee met het
zgn. schouwen. Hierover hebt u al kunnen lezen in
onze krant. (nr 4, eventueel op te halen bij de 
wijkwinkel) 

In het kort: Deelgemeente, Roteb, de werkgroep
beheer en bewoners van het Kleiwegkwartier
gaan op weg om middels een puntensysteem te
bepalen hoe het er in de wijk voorstaat wat betreft
zwerfvuil, het plak- en kladvandalisme en de 
kwaliteit van bestrating en straatmeubilair. Al deze
informatie wordt verzameld en uitgewerkt zodat
men goed kan bekijken of er vooruitgang geboekt
wordt of juist niet. Tijdens deze schouw wordt
door de BOK en de bewoners nog eens extra
nadruk gelegd op plekken waar het bar en boos is
gesteld. Hierover worden door alle partijen 
aantekeningen gemaakt en het is de bedoeling
dat de Deelgemeente en gemeentelijke diensten
snel actie ondernemen… 
En het moet gezegd worden, na de laatste
schouw is het gras tussen de bestrating op het
Bergpolderpleintje erg snel verwijderd. Dit stond
vooral rond de zitbankjes heel hoog, wat voor een
slordige aanblik zorgde. Maar helaas, het gaat
lang niet altijd zo snel. Daarom is dit meestal hèt
onderwerp tijdens het ‘overleg buitenruimten’ dat
de BOK zo’n vier keer per jaar heeft met de
Deelgemeente. 

En dan is er natuurlijk nog de jeugd van het
Kleiwegkwartier. Ook hiervoor heeft de BOK een
werkgroep opgezet. Maar het gaat moeizaam…
Want wat wil de jeugd in het Kleiwegkwartier nou
precies? Hebben zij wel behoefte aan extra 
bezigheden? Of willen zij eigenlijk alleen een plek
waar zij ongestoord kunnen ‘hangen’? En heel
belangrijk: hoe bereikt de BOK de jeugd?  U merkt
het al, deze werkgroep staat zogezegd nog in de
kinderschoenen… Hier is voor toekomstige 

vrijwilligers dan ook genoeg te doen!
Misschien denkt u er al langer aan om 
vrijwilligerswerk te gaan doen? De werkgroepen
zijn zeker blij met u èn het is een leuke 
mogelijkheid om bezig te zijn met uw eigen 
leefomgeving! In de wijkwinkel, maar ook op 
www.bokrotterdam.nl kunt u meer informatie 
krijgen over de verschillende werkgroepen en 
bijbehorende contactpersonen. 

Overigens is de eerstvolgende wijkschouw
op donderdag 7 december om 10 uur, er
wordt gestart vanaf Koraalstraat 19.
Beoordeelt wordt op Schoon en Heel, zoals
straatvuil, onkruid, bestrating, straatmeubi-
lair en groenonderhoud. U bent als bewoner
van het Kleiwegkwartier van harte welkom
om eens mee te gaan. Neemt u uw fiets mee? 

Hiervoor hebben zich een aantal vrijwilligers
gemeld, maar het wijknetwerk kan weer opnieuw
hulp gebruiken. Het deelnemen aan deze activitei-
ten kost weinig tijd en het zou erg jammer zijn als
nieuwe bewoners voortaan verstoken blijven van
de informatie over de wijk. U kunt zich aanmelden
bij Joke Snelleman, telefoon 4222590.

Wijkwinkel:
Koraalstraat 19, 3051 VG Rotterdam, 
telefoon 010-4224445

Openingstijden:
Maandag van 12.00-14.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur

In verband met de kerstvakantie is de wijkwinkel
gesloten van 20 december tot maandag 8 janua-
ri. Dan staan de medewerkers van de wijkwinkel
weer voor u klaar

Lisa Doornbos

School. Je kunt er een hekel aan hebben (gehad)
of je vond het een heerlijke tijd. Voor de kinderen
in het Kleiwegkwartier bevinden zich een aantal
scholen in de wijk. Aan de rand van de wijk vind je
de middelbare school en midden in de wijk 
bevinden zich de basisscholen. De komende
buurtkranten werpen we een blik op deze scholen
in de nieuwe rubriek: school in de wijk. In geheel
willekeurige volgorde worden de scholen 
voorgesteld. 

Melanchthon college
Het Melanchthon College is een prominente
school, gevestigd aan de rand van de wijk. De
school bevindt zich aan de Van Bijnkershoekweg
97. Een gebouw waar ongeveer 1300 leerlingen
gebruik maken van het ruime aanbod van 
onderwijs aan de middelbare school. 

De geschiedenis van het Melanchthon
Melanchthon is een gemeenschap van scholen,
gevormd uit het Melanchthon College Rotterdam-
Bleiswijk en het Christelijk College Henegouwen te
Rotterdam. De samenvoeging van deze aparte
scholen tot een gemeenschap van scholen
dateert al van 2002. Het Christelijk College
Henegouwen bestaat al meer dan honderd jaar.
De school werd in 1901 opgericht als 1e
Christelijke Hogere Burger School. Het was tevens
de eerste bijzondere school voor middelbaar
onderwijs in Nederland. De school ontwikkelde
zich door de jaren heen tot een scholengemeen-
schap voor vwo, havo en vmbo. Door fusies 
kwamen de toenmalige mavo Kralingen aan de
Oudedijk en de vbo-school De Poort aan de
Laanslootseweg erbij. Sinds 1995 draagt de
school de naam Henegouwen, naar het plein

waaraan het hoofdgebouw is gevestigd.
Het Melanchthon College is in 1994 uit vier 
scholen ontstaan. De Prinses Irene school voor
leao te Rotterdam, de vbo-school De Kring te
Bleiswijk, de Julianaschool voor mavo te
Rotterdam en de scholengemeenschap
Melanchthon fuseerden. De Julianaschool ging
op in de mavo-afdeling van Melanchthon. In 1995
kwam er een vierde school bij: De Blesewic
(onderbouw vwo, havo en vmbo-tl) te Bleiswijk. De
naam Melanchthon bestond dus al langer. In 1968
werd de in 1958 opgerichte christelijke HBS
Noord naar deze zestiende-eeuwse classicusthe-
oloog genoemd.

Locaties 
Melanchthon – Schiebroek, de vestiging aan de
rand van het Kleiwegkwartier, is een school voor
gymnasium – atheneum – havo en mavo (tl)
onderwijs. Op deze vestiging volgen ± 1300 
leerlingen onderwijs in één van bovengenoemde 

richtingen. Om de kleinschaligheid te waarborgen
zijn de leerlingen ondergebracht in drie 
gebouwen. Het brugklasgebouw aan de
Molenvijver huisvest het brugjaar. De mavo (tl) is
gehuisvest aan de Icarusstraat, terwijl havo, 
atheneum en gymnasium zijn ondergebracht in
het hoofdgebouw aan de Van Bijnkershoekweg.

De leerlingen ervaren de sfeer in de school als
gemoedelijk en ontspannen. Dit komt ook door de
vele activiteiten die de school heeft ontwikkeld. Er
zijn veel buitenlesactivititeiten als muziek, toneel,
klassenavonden en schoolfeesten. Daarnaast
organiseert de school ook meerdaagse excursies
en werkweken naar de Ardennen, Barcelona,
Rome, Berlijn en Parijs. 
De school heeft een onderwijsmissie en een
onderwijsvisie. De gemeenschap van scholen
Melanchthon staat voor 'actief leren, ontwikkelen,
communiceren en ontmoeten'. Hiervoor zijn een
aantal richtlijnen opgesteld waaraan de school
getoetst kan worden. Dit gebeurt op basis van sla-
gingspercentages maar ook op tevredenheid van
de scholieren. 

Wat vinden de docenten er nu zelf van? Een 
reactie van de heer Van Atten, leraar Nederlands.  
'Melanchthon Schiebroek is een prettige school
om op te werken. Er heerst een goede sfeer 
tussen de leerlingen en de medewerkers en dat
maakt het aangenaam. De vorming van het kind,
ook wel Bildung genoemd, vinden wij heel 
belangrijk. Bij ons kun je bijvoorbeeld ook eind-
examen doen in de vakken muziek en filosofie. We
willen later niet alleen een goede arts afleveren,
maar ook een goed mens. We besteden op
school veel aandacht aan maatschappelijke

onderwerpen, zoals gedrag, voeding en zorg. 
Daarvoor gaan we ook naar buiten, de wijk in, de
stad uit, naar een ander land. Ervaringen opdoen,
reflecteren, groeien. 's Ochtends een rondleiding
door een leeg maar overweldigend voetbalstadion
en 's middags de stilte van een bomvolle kerk 
ervaren. Het is geweldig om te zien wat dat met
kinderen doet. Zelf ga ik met havo2 naar
Domburg, in de vakantie mee met de
Melanchthon-skireis en binnenkort met havo4
naar Barcelona. Leren doe je op veel manieren en
het is mooi om die processen te mogen begelei-
den en er getuige van te zijn. En je steekt er zelf
ook veel van op.'

Mirjam Fondse

Scholen in het Kleiwegkwartier

De wijkwinkel, werkgroepen 
en vrijwilligers…

BOK helpt bij uw DigiD-aanvraag
Wie digitaal zijn belastingaangifte doet heeft
in november per brief het verzoek gekregen
een DigiD aan te vragen. Wanneer daar hulp
bij nodig is kunt u,  tijdens de openingstijden
van de wijkwinkel, bij de BOK terecht. U
neemt uw aanvraagbrief mee en bij de BOK
wordt uw aanvraag op de computer gedaan.
U kunt dan in 2007 deze persoonlijke digitale
code gebruiken om uw elektronische 
belastingformulier in te vullen.

Wat is DigiD precies?
DigiD vervangt de digitale handtekening. Dat
is het nummer dat u ooit hebt aangevraagd
om de digitale belastingaangifte mee te
"ondertekenen". Maar er kan veel meer mee.
Ook andere overheidsdiensten zullen steeds
vaker met behulp van DigiD online 
afgehandeld kunnen worden. Het aanvragen
van een vergunning, het doen van aangifte bij
de politie, stemmen bij verkiezingen en 
referenda. In de toekomst moet het allemaal
kunnen met  DigiD. DigiD is in feite niets
anders dan één gebruikersnaam en 
wachtwoord voor alle overheidsdiensten. Wie
geen DigiD aanvraagt kan geen digitale
belastingaangifte meer doen. Alleen degenen
die gebruik maken van de service hulp bij
aangifte (HUBA), diskettegebruikers, de
gebruikers van commerciële software en de
fiscale intermediairs, kunnen nog gebruik
maken van de oude pincode.
Belt u bij vragen over DigiD met nummer
0800-0230435, mail naar info@digid.nl of kijkt
u op www.digid.nl.  De BOK helpt u bij het
aanvragen, niet bij andere DigiD-vragen.

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

Oproep!!!!!
In een van de vorige buurtkranten heeft een
oproep gestaan om u aan te melden als 
vrijwilliger voor twee dagdelen per maand.
Het ging om het bezorgen van welkomsten-
veloppen bij nieuwe bewoners en zorgen dat
die enveloppen er komen en dat het project
kan blijven draaien. 



INFORMATIE

BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), 
Iris Dirks, John Hokke en
Geer Meershoek

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Het jaarverslag van de BOK is af te
halen in de wijkwinkel.
Koraalstraat 19, 3051 VG Rotterdam
tel: 422 44 45
Openingstijden:
maandag van 12.00-14.00 uur,
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.30 uur.
E-mail: info@bokrotterdam.nl
SPREEKUREN IN DE WIJKWINKEL:
DEELRAADSVOORZITTER
Laatste donderdag van de maand
11.30 - 12.30 uur
SPREEKUUR SOCIAAL RAADSVROUW
Dinsdag om de 14 dagen op afspraak van
9.00-12.00 uur in de wijkwinkel
BELBUS tel: 418 81 21
BUURTHUIS DE DUIKELAAR
Antony Duyklaan 9, voor activiteiten
tel: 422 01 94
Bloedprikken: donderdag 8.15-8.45 uur.
DEELGEMEENTE Hillegersberg-
Schiebroek
tijdelijk: Melanchtonweg 100. tel: 461 55 61
maandag t/m vrijdag van 9.00-15.00 uur,
op donderdag ook van 18.00-20.00 uur.
BUURTAGENT
De buurtagent is telefonisch bereikbaar onder
nummer 0900-8844 of per mail
jaco.de.gast@rijnmond.politie.nl

KLACHTENNUMMERS
GEMEENTE ROTTERDAM
(ook voor grof vuil ophalen)
tel: 0800-1545 (gratis)
DCMR voor stank en lawaai
tel: 473 33 33
RET KLANTENREACTIES
tel: 0800-6061 (gratis)
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Wilgenlei 790
Ouderenwerk tel: 422 08 44
Algemeen maatschappelijk werk
tel: 422 91 03
Sociaal Raadslieden
tel:  404 57 22/ 404 73 24

POLITIE
Pr. Frederik Hendrikstraat 40
Algemeen telefoonummer: 0900 – 8844
Meld misdaad anoniem tel: 0800 - 7000

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
010 – 44 38 444. 
Bereikbaar 7 dagen per week, 24 uur per
dag www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

SERVICEPUNT SPORT
HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
Melanchtonweg 70, (de Wilgenring)
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tel: 418 55 59, fax: 418 62 92

THUISZORG ROTTERDAM
Minervalaan 44, ma.-vrij. van 8.30-17.00 uur
tel: 282 60 40. 
Meldkamer Thuiszorg
24 uur per dag bereikbaar tel: 282 62 82.

DE REDACTIE
Lisa Doornbos, Ciska Evers, Mirjam Fondse,
Jaap van Hoek, Geer Meershoek,
John Hokke (foto’s)

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk voor: 10-01-2007

E-mail: info@bokrotterdam.nl
Internet: www.bokrotterdam.nl

Ingezonden brieven zijn ter
verantwoording van de schrijver.
De redactie behoudt zich het recht voor,
na overleg, tot correctie en inkorting.

Oplage : 4500 exemplaren
Druk : Drukkerij Goos,
Ouderkerk a/d IJssel

Kerstsfeer in Plaswijckpark
Ook dit jaar organiseert Piet Kol, voormalig
bloemist van de koninklijke familie, de
PlaswijckparkKerstworkshops Bloemschi-
kken voor kids en volwassenen.
Of u nu kiest voor een feestelijke set van drie 
kerststukken of een enkel stuk, zó goed heeft het
nog nooit op uw tafel gestaan!
De workshops vinden plaats op woensdag 6, 13
en 20 december vanaf 14.00 uur in Familiepark
Plaswijckpark. U bent van harte welkom tot 16.00
uur. De kosten bedragen slechts €7,50 per 
kerststuk (exclusief entree tot Plaswijckpark en alle
materialen). U kunt zich opgeven voor het 
bloemschikken door onderstaand telefoonnum-
mer te bellen of een e-mail te sturen naar
info@plaswijckpark.nl. In verband met de drukte
gelieve tenminste één week van te voren te
reserveren.

Ook in de winter is Plaswijckpark op woensdag,
vrijdag en in het weekend geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Voor meer, praktische informatie 
vragen wij u te bellen met: 010 - 418 18 36 of een
bezoek te brengen aan www.plaswijckpark.nl.

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 

FLOWER&GIFTS
Janssen

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

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

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

Bewonersgroep Orchidee gaat na Sint
Nicolaas weer een grote OPZOOMER 
KERSTBOOM in de gezellige Orchideestraat
laten plaatsen. De kinderen uit de straat
mogen deze gaan versieren. Het Groot
Kinderkoor “Prettig Weekend”is gevraagd te
komen zingen als de kerstboom ontstoken
wordt.

(e.e.a. is mogelijk gemaakt met medewerking
van Opzoomer Mee en Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier)

Ook voor klachten over gedrag
huisbazen: 0800 - 1545
Huurders die klachten hebben over het gedrag van
hun huisbaas kunnen deze klachten sinds 
1 september melden bij het (gratis) gemeentelijke 
telefoonnummer 0800 - 1545. Daar worden de 
meldingen geregistreerd. Een medewerker van de
gemeente neemt vervolgens contact op met de
klager om te bekijken welke aanpak noodzakelijk
is. Komen er vervolgklachten, dan wordt een 
dossier over de verhuurder aangelegd. Dat kan 
bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure
gebruikt worden. De gemeente krijgt regelmatig
signalen over asociale verhuurders. De klachten
lopen van intimiderend gedrag tot het onderschep-
pen van post en het afsluiten van gas, water en
licht. Sinds de klachten over huisbazen worden
geregistreerd zijn er via het gratis nummer van de
gemeente 24 meldingen binnengekomen. In 13
gevallen ging het om klachten over particuliere
huisbazen. In één geval beklaagde een huisbaas
zich over zijn huurder. Bij tien meldingen waren de
klachten gericht tegen een woningcorporatie. 

Corporaties
Klachten over woningcorporaties horen eigenlijk
niet thuis bij het gratis gemeentelijk telefoonnum-
mer. ‘Maar we kunnen ze natuurlijk niet negeren.
Ook hier inventariseren we en nemen vervolgens
contact op met de betrokken corporaties en 
dringen erop aan dat zij de klachten snel 
verhelpen’, aldus Rombout.

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 zijn, bij De Hypotheker bent u
zeker van een zorgeloos geregelde hypotheek.

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

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

Jazeker. De Hypotheker.

voor een feestelijke
sfeer in huis

Opnieuw Taizéviering Oranjekerk 
Na twee succesvolle proeven vorige winter is er op
de zondagen 10 december en 14 januari om 17.00
uur opnieuw een zogenaamde Taizéviering in de
Oranjekerk aan de Rozenlaan. Het is een viering in
de stijl van de internationale Gemeenschap van
Taizé. Het is een gebedsdienst waarin aanbidding
en meditatie centraal staan. De kerk is schaars
verlicht met kaarsen. De verkondiging van het
Woord door middel van een preek of meditatie
ontbreekt in Taizé en dat is dus nogal afwijkend
van de standaard protestantse liturgie. De 
diensten zijn echt erediensten met veel ruimte voor
bezinning maar zonder een preek. Ook een 
voorganger ontbreekt, de liturgie gaat gewoon
achter elkaar door zonder aankondigingen. Er
gaat daardoor grote rust uit van zo’n viering, zeker
ook door de stilte van wel 7 minuten die er is
ingeruimd. In deze dienst worden Taizéliederen in
het Latijn, Italiaans, Frans, Spaans en Nederlands
gezongen. Een koortje zal de samenzang 
meerstemmig begeleiden. Iedereen is van harte
welkom bij deze bijzondere dienst.


