
De  Bok krijgt de laatste maanden meer signalen
uit de wijk over een toenemende verloedering van
het Kleiwegkwartier. Vernieling, kleine diefstallen,
hennepkwekerijen en vuil op straat worden
genoemd als ergernis. Als inwoner van het
Kleiwegkwartier  werd ik rond Pasen onaange-
naam verrast door het verdwijnen van een 
hangmandje met een lichtpaars bloemetje erin.
Het fleurde het hoekje bij de deur zo gezellig op.
Wie doet nou zoiets? Als we als bewoners
hangplantjes van elkaar gaan jatten  bevinden we
ons als wijk inderdaad in een neerwaartse tendens.
Overal in de wijk hangen en staan leuke dingen bij
de voordeuren en in de tuintjes. Staat dat nog 
veilig? Wordt er meer gestolen? Moeten we in de
toekomst als BOK adviseren al die leuke dingen en
daarmee deels de gezelligheid  weg te laten? Blijft
het nog wel leuk wonen in het Kleiwegkwartier? Tijd
voor een interview met de Wijkagent. 

“De veiligheidsindex van het Kleiwegkwartier is in 2
jaar tijd van 8,3 naar 9,3 gegaan. Dat is een goede
prestatie binnen de stad Rotterdam. Dat hoge 
cijfer betekent niet dat we nu niets meer hoeven
doen.” Aan het woord is Jaco de Gast, al enige
jaren Wijkagent van het Kleiwegkwartier.

“Het aantal  Hennepkwekerijen is fors afgenomen.
De laatste 2 jaar zijn er in het Kleiwegkwartier 
ongeveer 34 opgerold. De pakkans is veel groter
geworden, omdat ik er erg op let en er een neus
voor gekregen heb. Panden waarin wordt
gekweekt zijn redelijk makkelijk herkenbaar. Ook
via misdaad anoniem (tel 0800-7000) krijgen we
meldingen binnen. Bovendien kunnen we huizen
van buitenaf scannen met warmtesensoren.
Mensen die gepakt zijn krijgen een forse boete.
Ook de opruimingskosten worden in rekening
gebracht. Daardoor loont het een stuk minder om
ermee te beginnen. Het aantal woninginbraken is
met een afname van 50 % fors gedaald. Enkele
notoire inbrekers zitten vast, er is veel gedaan aan
preventie en ook het PGA-project, waarbij veelple-
gers door een agent ‘geadopteerd’ worden, werpt
zijn vruchten af. 

De bevolkingssamenstelling is de laatste jaren
gelijk gebleven. Rond de 80% autochtonen, met
een werkloosheidspercentage van 3 %. Al is er wel
veel leegloop. Er zijn steeds meer pandjesbazen
die huizen verhuren. Die gaan voor de maximale
winst en doen vaak zo min mogelijk aan 

onderhoud. En dat kan je zien aan de woningen. Ik
wijs de gemeente op deze panden. De gemeente
kan deze huiseigenaren verplichten om ze op te
knappen. Dat soort  woningen worden onder ande-
re verhuurd aan Oost-Europeanen. Die mensen
geven weinig overlast. Ze maken lange werkdagen
en zijn ’s avonds te moe om wat te ondernemen. 

Er wordt soms wel uit tuinen gestolen. Dat is meer
gelegenheidsdiefstal dan dat men vanuit elders
doelbewust hier komt jatten. En de gelegenheid is
er zeker. Ik loop veel door de wijk. Als ik alles 
verzamel wat er in en om tuinen ligt, dan kan ik
meteen een winkel beginnen! Het Kleiwegkwartier
is geen doelgebied van mensen van elders, maar
het ligt wel op de route tussen Centrum/Noord en
Schiebroek. Iemand die vanaf het centrum naar
Schiebroek loopt en in onze wijk een niet afgeslo-
ten fiets aantreft, kan besluiten om fietsend verder
te gaan. Ook de spullen die men in auto’s laat 
liggen liegen er niet om. Laptops, GSM’s,
TomToms, radio’s, men laat het in de auto achter.
Daarmee wordt het voor autokrakers aantrekkelijk
om “even langs te komen”. Ook houdertjes van
TomToms moet je verwijderen. Die geven 
aanleiding om een ruitje in te slaan. Geef de 
gelegenheidsdief geen kans! Dat scheelt al zó
veel! Jongeren geven betrekkelijk weinig overlast.
Er valt goed met ze te praten en soms komen ze
zelf met goede ideeën: een extra prullenbak bij het
sportveldje of een hogere afrastering om te voor-
komen dat de bal in de tuin van de buren komt. Ze
zijn niet altijd uit op rotzooien. Al is er wel sprake
van verveling. Er zijn voor hen weinig voorzienin-
gen. Ze willen graag een jeugdhonk en meer 
activiteiten. We doen er wat aan met hulp van de
stichting Thermiek en betrekken ze ook bij de orga-
nisatie. Zodoende gaan  ze zich verantwoordelijk
voelen voor hun eigen voorzieningen. Het blijft 
echter lastig ze allemaal te bereiken. Ouders 
hebben een belangrijke rol in het voorkómen van
jeugdoverlast. Vraag thuis waar je kind is geweest
en wat het doet op straat. Omwonenden die 
overlast ervaren moeten dat melden. Als eerste bij
de jongeren, bij de ouders, of anders bij mij.
Ouders moeten dergelijke meldingen serieus
nemen en hun kind erop aanspreken.

Vernielingen, waaronder graffiti komen hier en
elders in de stad steeds vaker voor. Dat heeft dan
ook een hoge prioriteit. Er wordt nog te weinig 
aangifte gedaan. Al is de scheiding tussen 
vernieling (bewust kapot maken) en baldadigheid
(iets verdwijnt of gaat per ongeluk kapot) wel dun.
Bloempotjes en tuinkabouters worden bijvoorbeeld
meegenomen en kunnen 8 tuinen verderop zijn
neergezet door jongeren die wel van een lolletje
houden. Toch blijft het een punt van aandacht
omdat dit het veiligheidsgevoel en het aanzicht van
de wijk aantast. Bovendien lokt de ene vernieling
de volgende uit. We willen graag dat mensen 
melding of aangifte doen en zullen de schade waar 
mogelijk verhalen op de daders.

De mensen zijn tegenwoordig over het algemeen

behoorlijk passief. Een leefbare wijk is vooral een
zaak van de bewoners zélf. Maar men spreekt
elkaar niet aan, kent elkaar niet. Activiteiten als
Opzoomeren trekken weinig deelnemers. Terwijl de
gemeente daar geld en middelen beschikbaar
voor stelt. Je ziet het bijvoorbeeld al aan de 
geringe animo om actief te zijn voor jullie krant. Hij
wordt veel gelezen, maar er zijn nauwelijks mensen
die eraan willen bijdragen. Jammer! Want leefbaar-
heid van de wijk is vooral een zaak van bewoners.
Het heeft weinig zin te wijzen naar de gemeente,
de Roteb of de politie als de mensen zelf passief
blijven of de rotzooi op straat gooien. Ook als je
iets ziet wat mogelijk niet pluis is: meldt het, noteer
het signalement en geef dat door. Ook al twijfelt u,
of zijn het niet uw eigen spullen. Een stuk sociale
controle is heel belangrijk in het voorkómen en
oplossen van criminaliteit. “

We hebben afgesproken dat we persberichten van
de politie die voor het Kleiwegkwartier van belang
zijn op de website en/of in de krant gaan zetten.
Een voorbeeld is het stuk van  de nepglazenwas-
ser die in de wijk actief is (zie ook www.bokrotter-
dam.nl).Jaco de Gast is ook te bereiken via
jaco.de.Gast@rijnmond.politie.nl. Elk bericht wordt
beantwoord. En wat betreft de sociale cohesie: Wij
van de redactie zoeken nog steeds mensen die
een bijdrage willen leveren aan de krant. Al is het
maar af en toe een stukje. En ik zoek mijn bloem-
potje: Bij wie is voor of tijdens de Paasdagen een
leuk rieten  hangmandje, aan de binnenkant
bekleed met plastic, rond van vorm, eindigend in
een punt aan een sierlijk gietijzeren houdertje met
een plantje met paarse bloemen, per ongeluk aan
komen lopen? Aanschafwaarde 15 euro, emotio-
nele waarde: onbetaalbaar… Daarom graag terug-
hangen op de oorspronkelijke plaats of inleveren
bij de BOK. Dank u wel.

Ciska Evers
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“U als burger heeft zélf een taak in het
behoud van de leefbaarheid van onze wijk”Opmerkelijk!

Ziezo dat hebben we weer gehad; de lijstjes-
maand is gelukkig voorbij. De lijstjesmaand? wat
zit die Bram nu weer te raaskallen zult u zeggen;
welnu ik doel hiermee op het feit dat in april altijd
de veiligheidslijsten worden gepubliceerd. Eerst
was daar de uitslag van het jaarlijkse onderzoek
van de gemeente Rotterdam; trots werd aan ons
medegedeeld dat er in de stad geen onveilige
wijken meer zijn. Kort daarna kwam het AD met
de uitslag van hun jaarlijkse onderzoek en zie:
Rotterdam was geen lijstaanvoerder meer, maar
Eindhoven bleek nu opeens de crimineelste stad
van het land te zijn. Ivo liep trots als een pauw
door de stad te draven en deelde aan een ieder
die het maar wilde horen trots mee dat door het
uitmuntende beleid van het bestuur het aantal
aangiften drastisch was gedaald. Geen wonder,
want probeer vandaag de dag nog maar eens
ergens aangifte van te doen. Als je niet over 
internet beschikt, mag je er onderhand wel een
dag voor uittrekken. Dus niet zo verwonderlijk
dat het aantal aangiften daalt. En wat het beleid
betreft, het enige wat men doet is het probleem
over een groter gedeelte van de stad en indien
mogelijk over de buurgemeentes verspreiden.
De olievlek wordt daardoor groter maar ook 
minder dik. Als je vervolgens ook nog de 
zeepsopmethode toepast waardoor de vlek
door de oppervlakte wegzakt naar de bodem
(lees de minder in het oog lopende gebieden en
wijken) en het bovenstaande resultaat is bereikt.
Over de gehele oppervlakte lijkt alles veel scho-
ner maar daar onder? Over schoon gesproken
het milieu is ook zo’n hype. We laten ons alle-
maal gek maken met rapporten en filmpjes over
onze CO2 uitstoot, en verzinnen allerlei maatre-
gelen om ons aandeel, +/- 6 % van de totale
CO2 uitstoot (de rest komt op natuurlijke wijze
vrij) omlaag te brengen. Dit alles omdat het kli-
maat verandert en wij als mens ons verbeelden
dat wij dat kunnen beïnvloeden, in plaats van
ons er nu eens bij neer te leggen dat wij maar
een minuscuul deeltje zijn van het grote geheel
der evolutie. Als we onze oogkleppen eens af
zouden doen en niet op het niveau van mensen-
levens maar op die van eeuwen zouden denken,
dan zouden we toch moeten weten dat de aarde
nooit lang hetzelfde is geweest. Het klimaat en
de daarin aanwezige soorten zijn voortdurend
veranderd en zullen dit ook altijd blijven doen.
Maar ja de mens is een met rede! begaafd
wezen niet waar? En dus denken wij dat we de
natuurlijke processen, zoals het ouder worden
met allerlei middeltjes en enge operaties  kunnen
beïnvloeden. Wij ontharen ons en vergroten
onze borsten om over andere (edele) delen nog
maar te zwijgen. Maar toch komt de dag dat de
natuur haar superioriteit toont. En dat kunnen we
ondanks alle lijstjes en rapporten of mooie 
filmpjes nooit voorkomen. Dus leef en laat je niet
leven en bang maken want de natuur overleeft
ons altijd.

Bram Kleiwegt

Vijf winnaars succesvolle
fotowedstrijd BOK

www.bokrotterdam.nl

De fotowedstrijd op de website van de BOK heeft
een vijftal goede winnaars opgeleverd. De 
wedstrijd kwam na 1 februari langzaam op gang
maar na 2 weken waren al een tiental foto’s
geplaatst. Bewoners konden een foto uploaden
naar het fotoboek van www.bokrotterdam.nl in de
categorieën ‘wijk’, ‘gebeurtenissen’, ‘jeugd’,
‘natuur (in de wijk)’ en ‘overig’. Na het plaatsen
konden kijkers stemmen op de foto waardoor
deze dagelijks daalden of stegen in de eigen
categorie. Technisch was het onmogelijk
gemaakt om dagelijks meerdere keren op 
dezelfde foto te stemmen zodat de BOK er een
zo eerlijk mogelijke wedstrijd van heeft gemaakt.
Na de plaatsing en de stemming heeft een jury
begin april de laatste ordening toegepast. De
prijswinnaars zijn de volgende personen: In de
categorie ‘wijk’ Peter Marchal met een fraaie kerk
en ondergaande zon, in de categorie ‘gebeurte-
nissen’ won de heer of mevrouw Boekhout van
Solinge met een foto van ganzengezinnen, bij het
onderdeel ‘jeugd’ won Jeroen Zaan met een foto
van de meiden van de Duikelaar, in de ‘natuur 
(in de wijk)’ categorie won de heer van de Geijn
met een fraaie besneeuwde Erasmuswalkant en
bij ‘overig’ ging de prijs naar Ed met een strakke
luchtfoto en (ook) een ondergaande zon. Alle 
winnaars ontvangen een usb-mp3-stick-speler.

Er zijn in totaal 30 foto’s ingediend en er is in
totaal 995 keer gestemd. Het publiek was kritisch.
Het aantal voorkeursstemmen per foto liep uiteen
van 0 tot 127. De BOK dankt alle deelnemers en
wenst hen plezier met de prijs. Na de zomer
wordt de fotowedstrijd misschien vervolgd, dus…
blijft u fotograferen voor de wijk!

Jeroen Zaan – meiden van de Duikelaar

Vanaf ’s morgens vroeg bruiste de Kleiweg van
activiteiten. Al voor zeven uur stonden mensen
klaar de kramen in gebruik te nemen en vanaf
acht uur kwamen zij die het met een kleedje of

schragen en planken gingen doen. De zolder
leeg, de stapels voor je en maar hopen dat ze om
vier uur ’s middags kleiner zouden zijn en het
trommeltje met kleingeld wat voller.

Augustus
De oude bewoners zullen wat het weer betreft
gedacht hebben dat de verjaardag van oud
koningin Wilhelmina werd gevierd. Maar echt, het
was 30 april en geen 31 augustus. Het publiek
stroomde vanaf een uur of tien toe en om één uur
was er op sommige punten geen doorkomen
meer aan. Gelukkig werd ieder vermaakt door
amateur-muzikanten, zoals meerdere violistes
(zijn er echt geen jongens die viool spelen?), een
saxofoniste, die helaas pal naast de vuilcontai-
ners stond en de in clownspakken gehulde 
blazers onder de naam Graspiepers. Zij kozen op
een gegeven moment voor zekerheid en lieten
zich al spelend per koetsje over de Kleiweg 
vervoeren. Zonder OV waren zij er ook niet 

doorgekomen.

Verkoop
Er waren dit jaar veel kramen en ze waren 
allemaal vol. Van het Bergpolderplein tot aan de
Straatweg: wat een zolders waren er 
leeggehaald! En, er is ook veel verkocht. Een 
verkoopstertje opende desgevraagd de 
broodtrommel waarin ze de biljetten bewaarde,
waarop de wind meteen vat kreeg op de 
bovenste stapel. Die omzet zat wel goed, zeker
nadat ze de weggewaaide biljetten snel terug in
de doos kon doen!

Dankzij de inspanningen van de organisatie was
deze verjaardag van Juliana ook aan de Kleiweg
een groot feest. Kon het beter? Ja, misschien
wanneer Feyenoord de dag ervoor kampioen was
geworden. 

Jaap van Hoek

Koninginnedag 2007: kon het beter?



Op het zoekplaatje van de vorige keer is geen enkele reactie gekomen. Wij wijten dit aan het feit
dat de foto niet in zijn geheel geplaatst is de plek daardoor niet duidelijk was. We  plaatsen de
foto en tekst deze keer dus opnieuw.

Zoals gemeld is de foto gemaakt in de tijd dat er nog geen waarschuwing op het pakje sigaret-
ten werd gedrukt. Dit is wel duidelijk te zien aan het zonnescherm, dus u weet dan wel dat de
foto van enige jaren terug is. U bent er vast wel eens binnen geweest want buiten de rokertjes
waren er ook vele andere artikelen te koop. Dit is te zien aan de standaarden voor de winkel.
Opvallend zijn de sigarettenautomaten; die zie je nu niet meer. Ja, en dan de vraag waar was dit,
wie waren de eigenaars en weet u nog welke winkels er naast gevestigd waren? Elke anekdote
is van harte welkom, deel uw herinneringen met de lezers van de Buurtkrant. Het woord is aan
u! Na loting ligt voor de winnaar een cadeaubon klaar in de wijkwinkel.

John Hokke

Een voorjaarsschoonmaak in juni? Ja, dat kan,
als het maar voor de 21e is, want dan begint de
zomer. Daarom wil de deelgemeente van 4 tot
met 9 juni alle inwoners van het Kleiwegkwartier
uitdagen om hun straat en buurt extra onder 
handen te nemen. Dat gebeurt in samenwerking
met Roteb en Opzoomeren.

Sinds vorige week weten we dat het
Kleiwegkwartier een veilige buurt is volgens de
Rotterdamse Veiligheidsindex. Toch vinden veel
mensen dat het wel wat schoner kan. Daar 
kunnen we met zijn allen wat aan doen! Vandaar
dat de deelgemeente het Kleiwegkwartier dit jaar
heeft uitgekozen voor een schoonmaakactie.

Wat gaat er gebeuren?

1. Inhaken met Opzoomeren
Het is eigenlijk heel simpel: zoals u wellicht weet
is Opzoomeren al gestart met acties en campag-
nes waaraan u als straat mee kunt doen.
Bijvoorbeeld de Opzoomerkids. Met de acties
kunnen straten een premie verdienen die door
Bureau Opzoomeren wordt “uitbetaald”. Het gaat
om zichtbare schoonmaakacties in de straat
en/of buurt.  

De deelgemeente geeft een extra premie als een
straat haar geplande Opzoomeractie in de 
actieweek (maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni)
organiseert. 

De voorwaarde voor de extra deelgemeentelijke
premie is dus dat u zich als straat aanmeldt voor
een Opzoomeractie die in het teken staat van
schoonmaak. Dat kan via www.opzoomeren.nl.
De materialen voor zo’n schoonmaakactie 
worden geleverd door Opzoomeren. De deelge-
meente heeft een lijntje met Opzoomeren, zodat
wij straten die meedoen met een Opzoomeractie
kunnen benaderen om in de actieweek mee te
doen.

Hoe meer straten meedoen, des te leuker de
week! Meldt u daarom als straat aan bij de
Opzoomeractie via www.opzoomeren.nl of via de
Havenloods-advertentie van Opzoomeren, dan
benaderen wij u voor ons deelgemeentelijke 
aanbod!

2. Roteb reinigt extra
In de actieweek gaat Roteb extra schoonmaak-
werk doen voor sommige onderdelen in de 
straten die meedoen aan de actie. Hoe dat 
verdeeld wordt is mede afhankelijke van de 
deelname. Er kunnen vijf veegteams (veegwa-
gen, veegmachine en twee handvegers) worden
ingezet, verspreid over de actiedagen. Een aantal
straten krijgt bezoek van een spoelwagen.  Goed
voor een heerlijk “schoongevoel” in de straat! Er
komt een poepscooter die gaat schoonmaken in
de straten die meedoen en ook op plaatsen waar
erg veel poepklachten zijn. Op zaterdag 9 juni
komen er cow-containers tussen 10.00 uur en
15.00 uur in de winkelstraat Kleiweg.

Daarnaast zijn scholen benaderd om ook iets op
schoonmaakgebied te doen.

De BOK vroeg ons hoe vaak Roteb nu langs-
komt om containers te legen. In principe worden 
straten met halfverdiepte containers 3 keer per
week geleegd. In straten met volledig verdiepte
containers komt de Roteb twee keer in de week
langs. In de edelstenenbuurt is dat drie keer. 

Paul van der Weijden Communicatieadviseur  
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

De Thermiek Welzijnsorganisatie gaat in het
Kleiwegkwartier met een pasjessysteem voor
de jeugd werken. Dat betekent dat iedereen die
wil meedoen aan activiteiten van Thermiek,
zoals de Duikelaar Dance, een pasje nodig
heeft. 

Het pasje is verkrijgbaar voor iedereen die: 

• in het Kleiwegkwartier woont. Meestal heb 
je dan postcode 3051; 

• tussen de 12 en 18 jaar is (dus TOT 18 jaar,
niet tot en met 18 jaar); 

• zoals wij dat noemen, van goed gedrag is. 
Dus mensen die ruzie zoeken, vechten of 
vernielen krijgen geen pasje of moeten hun 
pasje inleveren. 

Om een pasje te laten maken heb je nog twee
dingen nodig: 

• een recente pasfoto; 
• een legitimatiebewijs. Als je nog geen 14 

bent of je hebt geen legitimatiebewijs, bel 
even met Peggy Mak (0614-69 71 45) of 
Jeroen Zaan (0648-83 79 74). 

De pasjes zijn persoonlijk en je kunt ze ook
alleen persoonlijk laten maken. Dus niet door je
broer of zus, een vriend(in) of iemand anders.
Ook sturen we geen pasjes op. Je moet echt
even langs komen. We zitten de komende twee
weken op vier dagen klaar om pasjes te
maken: 

• woensdag 25 april, tussen 15.00 en 17.00 
uur, in wijkcentrum Schiebroek, Teldersweg 80 

• donderdag 26 april, tussen 15.00 en 17.00 
uur in de Duikelaar, Anthony Duyklaan 9 

• woensdag 2 mei, tussen 15.00 en 17.00 uur
in de Duikelaar, Anthony Duyklaan 9 

• donderdag 3 mei, tussen 15.00 en 17.00 uur
in de Duikelaar, Anthony Duylaan 9.

Jeugdactiviteitenpas Thermiek

Actie van de deelgemeente: voorjaarsschoonmaak in juni

ZOEKPLAATJE

Buren die willen Opzoomeren (elkaar ontmoeten
rond zogenaamde straatactiviteiten/-initiatieven),
kunnen daarbij ondersteund worden door het 
stedelijke campagnebureau Opzoomer Mee.
Aandachtspunten van de acties zijn behalve
schoon, heel en veilig ook sport, spel, ontmoeting
en samenwerking tussen bewoners van 
verschillende culturen en generaties. Het jaarpro-
gramma van Opzoomer Mee omvat rondes, die
elk een eigen accent hebben. De eerste ronde
van het jaar was de Voorjaarsschoonmaak. De
actuele ronde draagt dezelfde naam als het 
stedelijke campagnebureau namelijk Opzoomer
Mee en loopt door tot de herfst. In de herfst volgt
een ronde waar een keus gemaakt kan worden uit
Halloween of Suikerfeest. Het Opzoomerjaar
wordt afgesloten met de Decemberactie. Een
aparte vermelding verdient de Europese Dag van
de Buren. Deze staat gepland op 29 mei en zal
evenals de actuele ronde nader toelicht worden in
dit artikel.

Opzoomer Mee
Bewoners die het initiatief nemen om deel te
nemen aan een ronde moeten zich aanmelden
met een aanmeldkaart die op te vragen is bij, of
uit te printen is vanaf de website van Opzoomer
Mee. De ingevulde kaart moet vervolgens 
ingeleverd worden bij de Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier (BOK). (Zie ook de opmerking
onder aan het artikel.) Voor Opzoomer Mee ronde
bestaat de aanbieding uit een waardebon van
200, kant-en-klaar pakketten, een extra aanbie-
ding en promotiemateriaal. Bewoners die aan de
voorwaarden voldoen kunnen kiezen uit één of
meer mogelijkheden. Indien de straat uit minder
dan vijftig woningen bestaat zoekt Opzoomer
Mee naar een passend aanbod. Als extra wordt
een tangoles aangeboden. Onder deskundige
begeleiding leren bewoners de Tango dansen.
Opzoomer Mee zorgt voor geluidsinstallatie, licht
enzovoort. Bovendien is er een premie van 50
beschikbaar om van de straattango iets 
bijzonders te maken. 

Europese Dag van de Buren 
De Europese dag van de Buren wijkt af van de 
traditionele Opzoomerrondes, waar het organise-
ren van straatactiviteiten centraal staan.
Ontmoeting tussen bestuurders/politici van een
deelgemeente en actieve bewoners, is op die dag
het voornaamste doel. De deelgemeenten die
hieraan meedoen, geven daar een eigen invulling

aan. In overleg met Opzoomer Mee en de deelge-
meente heeft Thermiek de volgende opzet
gemaakt: Bewonersorganisaties en actieve bewo-
ners van Opzoomerstraten in Hillegersberg-
Schiebroek worden uitgenodigd voor een leuke
en informatieve avond. De bewoners worden in de
gelegenheid gesteld om anderen, zowel bestuur-
ders/politici als bewoners, op die avond te laten
zien wat ze als buurtbewoners hebben bereikt en
waar de mogelijkheden en meerwaarde van 
actieve deelname ligt. 

Voor het programma is gekozen voor een 
algemeen informatiedeel middels een informatie-
markt en een gericht deel m.b.v. workshops.
Tevens zal gezorgd worden voor algemene 
informatie m.b.t. Opzoomeren, inschrijfformulie-
ren etc. Het doel van de workshops is dat bewo-
ners ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen.
Aan raadsleden zal gevraagd worden een
straat/buurt te “adopteren”. Dat betekent dat zij
voor de periode van één jaar aan een straat/buurt
worden gekoppeld, waarbij ze minimaal één 
activiteit bezoeken en betrokken zijn bij de 
voorbereidingen. De straat het raadslid opnemen
in hun adressenbestand en regelmatig informeren
over de gang van zaken, te organiseren activitei-
ten en knelpunten waar zij tegenaan lopen.

Om dit in goede banen te leiden zal vooraf aan
zowel raadsleden als actieve bewoners van
Opzoomerstraten gevraagd worden of zij hieraan
willen deelnemen. De avond zal georganiseerd
worden op 29 mei van 19.00 uur – 22.00 uur in het
Sint-Laurenscollege, Voorhout 100. 

Opmerking:
Door een fout is op de aanmeldkaart van de
Opzoomer Mee ronde vermeld “Waardebon  20”.
Dit is niet juist! De waardebon krijgt u nadat u de
aanmeldkaart heeft ingeleverd bij de BOK. De
waardebon moet vervolgens weer ingeleverd 
worden bij de BOK. Vergeet a.u.b. niet een 
bankrekeningnummer te vermelden waarop het
geld gestort moet worden!

De laatste ontwikkelingen over de Opzomer Mee
ronde en de Europese Dag van de Buren in 
relatie tot het Kleiwegkwartier zijn te volgen op de
website van de BOK: www.bokrotterdam.nl Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Aubrey Egger (opbouwwerker) of met Harry de
Groot (administratief medewerker).

Aubrey Egger

Opzoomernieuws

Rotterdam pakt de armoede in de stad aan
omdat senioren met een minimuminkomen nog te
weinig gebruik maken van de voorzieningen waar
ze recht op hebben, zoals de bijzondere bijstand
of kwijtschelding van lasten. Vaak weten zij niet
dat deze voorzieningen bestaan of is de weg naar
hulp te ingewikkeld. Naast armoede blijken ook
eenzaamheid en sociaal isolement een groot 
probleem te zijn onder ouderen, die vaak niet over
hun persoonlijke zaken praten en niet snel om
hulp vragen. De kans is groot dat ouderen met
hun problemen blijven zitten. 

Kleiwegkwartier
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wil
met deze problematiek aan de slag gaan met de
pilot “Bestrijding sociaal isolement van ouderen in
het Kleiwegkwartier”. In het Kleiwegkwartier
wonen veel ouderen nog zelfstandig in weinig
geschikte vooroorlogse woningen. Het
Kleiwegkwartier kent nauwelijks voorzieningen
vanuit de professionele welzijn- en zorgsector. De
deelgemeente wil daarom bekijken welke 
mogelijkheden er zijn om de samenleving zelf
hierbij in te schakelen.  Dit past uitstekend in de
wens van de stad en de deelgemeente om 
wijkgericht te werken. De pilot in het

Kleiwegkwartier is gericht op ouderen vanaf 65
jaar met extra aandacht voor personen boven de
80 jaar.

Het ouderenteam
Veel ouderen in Rotterdam met een minimumin-
komen weten niet dat zij in bepaalde gevallen
recht hebben op extra financiële ondersteuning.
Bijvoorbeeld voor thuiszorg, steunzolen, een
kunstgebit of verhuiskosten. Om deze mensen te
helpen en te adviseren heeft de gemeente
Rotterdam speciale ouderenteams. Rotterdam
kent negen ouderenteams die bestaan uit 
medewerkers van de gemeente Rotterdam. De
ouderenteams staan met raad en daad klaar voor
senioren. Zij kunnen het ouderenteam bellen voor
een afspraak op kantoor of bij hen thuis. De oude-
renteams kunnen advies geven over waar 
ouderen recht op hebben en welke mogelijkhe-
den er zijn. Inwoners van de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek kunnen contact 
opnemen met het ouderenteam van district
Noord:

N. Saglam, 010 – 4984 731 
L. Budde 010 – 4984 802
N. Hoogendijk 010 – 498 4735

zij zijn bereikbaar van 9.00 uur tot 10.00 uur.
Tevens is er het gratis nummer  0800 – 1545.

Bestrijding sociaal isolement van
ouderen in het Kleiwegkwartier

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



Misschien heeft u zich in het voorbijgaan ook wel
eens afgevraagd wat voor een zaak er nu precies
gevestigd is in het pand op de Kleiweg 176. (t.o
Blokker) Dit redactielid van de buurtkrant was erg
nieuwsgierig. Zomaar even binnenlopen lukte
helaas niet, de deur was op slot. Maar wat er door
de ramen te zien was zag er allemaal leuk en 
interessant uit. Foto’s van mensen in mooie, 
aparte kleding, paspoppen met ingewikkeld
ogende creaties en rekken vol kleurige kleding
van verschillende mooie stoffen. Met de neus
tegen het raam zag ik ook een naaimachine,
werktafel en allerlei creatief aandoende spulletjes.
En gelukkig, in de vensterbank ook een folder met
wat informatie over waar ik nu precies naar aan
het gluren was. Voor nog meer informatie blijk ik te
kunnen bellen om vrijblijvend een afspraak te
maken. (010-4184882/06-29355540, 
www.vera-exclusief.nl)

Een tijdje later word ik met open armen ontvangen
door Vera, eigenaresse van Vera exclusief, de
naam van het atelier waar zij kleding op maat
maakt. Zelfs nog voor ik binnenstap begint ze
gezellig te kletsen over haar atelier, haar passie
voor kostuums, gothic en extravagante kleding en
de weg die ze heeft afgelegd voor ze vorig jaar juli
eindelijk kon starten met haar eigen onderneming. 

Vera blijkt na een opleiding in mode en kleding
negen jaar bij ‘Black Widow’ te hebben gewerkt.
Hier heeft ze naar hartelust kunnen experimente-
ren met kleding. Wat is er mooi voor welk lichaam,
welke stoffen kun je waarvoor gebruiken en wat
geeft kleding nu net dat beetje extra? Ook voor
zichzelf maakte ze bijzondere creaties om mee uit
te gaan, zo bijzonder dat er mensen speciaal voor
haar naar de winkel kwamen omdat ze zoiets ook
wel wilden hebben. Na haar vertrek bij deze 
winkel besloot Vera de stap te wagen en haar
eigen onderneming te beginnen. Uiteindelijk koos
zij voor het Kleiwegkwartier als nieuwe woon- en
werklocatie.

Vera heeft een duidelijke mening over wat mode
is. “Mode bepaal je zelf en is niet iets dat je je voor
laat schrijven.” Modieus zijn betekent voor haar;
mooie kleding die apart en elegant is, het mag
ook best een beetje sexy zijn! Bovenal moet het
kleding zijn waarin je je lekker en gemakkelijk
voelt. Volgens haar is er voor ieder lichaam, in
welke maat dan ook, iets moois te maken. Ook

mensen die in de gewone confectiewinkel niet
kunnen slagen moeten mooie kleding kunnen
dragen waar zij zich goed in voelen. En dat kan
van alles zijn, van kinky laksetje tot elegant 
mantelpakje.  

Er wordt een fotoboek opengeslagen waarin veel
bijzondere, door Vera gemaakte kleding te zien is.
Mannen en vrouwen, dik en dun, jong en oud 
kijken trots in de camera. Er zitten ook foto’s van
bruidsparen tussen en ik zie een bekend gezicht
voorbijkomen. Vera heeft in de tijd dat ze bezig
was met de zakelijke toestanden die komen kijken
bij het opstarten van een eigen onderneming, ook
haar eigen trouwjurk gemaakt. Een prachtige jurk
die zo uit ‘Gejaagd door de wind’ lijkt te zijn 
gekomen. 

Maar het hoeft allemaal niet zo extravagant, Vera
vertelt over de oudere dame die bij haar een mooi
pakje bestelde voor een kerkdienst in de
Oranjekerk. En er komen ook de vollere vrouwen
die ook graag eens een echt mooie zomerjurk aan
willen. Mensen komen met foto’s of ideeën van
wat ze ongeveer willen en Vera gaat verzinnen hoe
zij het maken kan. Het is voor haar een uitdaging
om ook voor mensen die door bijvoorbeeld een
handicap of ziekte ergens anders niet kunnen 
slagen iets moois te maken. Helaas is het atelier
op dit moment nog niet toegankelijk voor mensen
in een rolstoel, maar daar wordt aan gewerkt. 

“Het is mijn droom om mensen blij te maken met
dat waar ik goed in ben.” En met haar atelier is
Vera druk bezig deze droom waar te maken.

Lisa Doornbos

"Het is mijn droom om mensen blij te
maken met dat waar ik goed in ben."

Stichting Platform voor ouderen 
Hillegersberg/Schiebroek organiseert dit jaar een
reeks seniorendagen, met als doel zo veel 
mogelijk mensen te informeren over de nieuwe
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
hen daarnaast een leuk dagje uit te bezorgen. De
aftrap van deze ‘WMO roadshow’ werd gegeven
in de Oranjekerk op de Rozenlaan en werd
bezocht door zo’n 60 mensen. 

Rond tien uur heette de voorzitter van het
Platform, dhr Pierweijer, iedereen van harte 
welkom, met name de gastsprekers Dhr.
Stapelkamp en Mw. Kriens, resp. dagelijks
bestuurder van de deelgemeente en wethouder
van de gemeente Rotterdam. Beiden gaven aan
het erg fijn te vinden dat een initiatief als dit 
genomen werd en dat zij daarom ook van harte
bereid waren om het startschot van de informatie-
reeks te geven. “WMO draait om meedoen, 
iedere burger heeft het recht om mee te kunnen
doen en met elkaar moeten we ervoor zorgen dat
ook iedereen die kans krijgt! De wet geeft ons de
middelen om bijvoorbeeld de goede initiatieven
van de reeds bestaande vrijwilligersorganisaties
verder uit te bouwen en de samenwerking onder-
ling te verbeteren zodat we er met elkaar voor
kunnen zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk
mee kàn doen in de maatschappij.”

Om hier een mooi voorbeeld van te geven sprak
de Dhr. Commandeur, voorzitter van de Belbus,
over dit vrijwilligersinitiatief dat al 18 jaar lang
actief bezig is om de minder mobiele mensen de
kans te geven om zich binnen de deelgemeente
te verplaatsen. Zo kunnen zij zelf gewoon naar de
kapper of wat boodschappen halen, doen wat zij
altijd al deden, mee blijven doen dus! Hij gaf
daarbij aan dat er, om één bus te laten rijden,
maar liefst twintig mensen nodig zijn. Geen 
wonder dat de organisatie altijd op zoek is naar
meer vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. 

Hierna volgden maar liefst drie presentaties 
waarin de deelgemeente, de welzijnsorganisatie
Thermiek en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
uitleg gaven over WMO en wat hiervan de 
gevolgen zijn voor burgers en in het bijzonder
voor ouderen. Centraal in deze presentaties stond
het telefoonnummer 0800-1545, waar mensen

met al hun vragen gratis naartoe kunnen bellen.
Dat kunnen vragen zijn over huishoudelijke hulp,
financiële hulp maar ook over een  scootmobiel
die men graag zou willen hebben. Via dit nummer
kan men in contact worden gebracht met mensen
die verder kunnen helpen. Mensen die liever op
een wat persoonlijker manier geholpen willen 
worden kunnen contact opnemen met Thermiek
ouderenwerk via het nummer 010-4220844. Zij
kunnen op verschillende vlakken begeleiden,
adviseren en/of doorverwijzen en daarnaast 
hebben zij wat meer ruimte om een gesprek aan
te gaan over de hulpvraag. 

Na de presentaties was er ruimte voor vragen en
opmerkingen, een aantal mensen vond het 
allemaal erg mooi klinken maar vroeg zich af wat
er in de praktijk van terecht zou komen. Is het 
bijvoorbeeld niet zo dat de verschillende 
organisaties in elkaars vaarwater komen? Hierop
kwam als antwoord dat, dat juist is waaraan
gewerkt is/wordt. Het is echt de bedoeling dat
mensen niet meer van het kastje naar de muur
gestuurd worden, maar daadwerkelijk snel 
geholpen of geïnformeerd zullen zijn. Een veel
gehoorde conclusie onder de aanwezigen was:
“We zullen het zien…”

Na al deze informatie tot zich genomen te hebben
was het tijd voor de lunch en een ontspannen rit
met een bus door Rotterdam. Het was een mooie,
zonnige dag en de genomen route gaf uitzicht op
een groen Rotterdam, met veel mooie nieuwe en
uiteraard oudere gebouwen. Voor veel mensen
leidde de route langs plekken in de stad die nog
niet eerder gezien waren. 

Dhr John Hokke van Bewoners Organisatie
Kleiwegkwartier gaf tekst en uitleg bij wat er 
allemaal bekeken werd en uiteindelijk bracht de
chauffeur het hele gezelschap even na vieren
weer veilig terug naar het Kleiwegkwartier. 

De opmerkingen bij het verlaten van de bus 
duidden duidelijk op een naar tevredenheid 
verlopen ouderendag. Op naar die van het 
volgende jaar!

Lisa Doornbos

Het Melanchtonpark is indertijd opgezet als 
compensatie voor het weinige groen in het
Kleiwegkwartier. Daarom is dit voor veel 
bewoners een belangrijke plek, voor een 
wandeling of het uitlaten van de hond. In het
begin mei door de deelgemeente gepresen-
teerde Masterplan Schiebroek laat men een 
verbeterd park zien. Dit plan gaat echter voorbij
aan de oorspronkelijke opzet. Aan de 
noordkant wordt het echte parkdeel uitgebreid
en worden er voor langzaam verkeer betere
paden gemaakt. Hierdoor moeten ook de
Schiebroekers het park beter kunnen vinden én
gebruiken. Langs de Melanchtonweg, de Poort

van Schiebroek, komen lage meergezinswonin-
gen die het zicht op het park niet mogen 
wegnemen. De  deelgemeente heeft 3 
modellen gepresenteerd voor de bebouwing
van een deel van het park (zie bijgaande
foto’s). De bewonersorganisatie wil de 
deelgemeente graag laten weten wat u vindt
van deze modellen. U kunt uw mening mailen
naar: info@bokrotterdam.nl U kunt de plannen
bekijken op de website van de deelgemeente
of inzien bij de wijkwinkel, Koraalstraat 19.
Uiteraard kunt u daar ook uw mening kenbaar
maken.

Seniorendag Kleiwegkwartier, 25 april 2007.

Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen heeft de
meerderheid van de deelraad tegen de aanleg
van de skatebaan in de Meidoorn-weide
gestemd. Het dagelijks bestuur van de
Deelgemeente had deze locatie verkozen boven
het alternatief aan de Melanchtonweg. De 
deelraad moet nu nog een besluit nemen. Dit zal
hoogstwaarschijnlijk op 15 mei tijdens de volgen-
de deelraadsvergadering worden gebeuren.

Skatebaan van de baan?

Masterplan Schiebroek
Ook van belang voor u als bewoner van het Kleiwegkwartier

Peuterspeelzaal Margrietje
Heeft nog plaats voor 

kinderen van twee tot vier jaar.

Telefoon: 010 – 418 94 05
Mail: info@psz.margrietje.nl

Internet: www.psz.margrietje.nl

3 2

1

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en 
planten 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



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

Onze volgende krant verschijnt eind juni.
Tussentijds vindt u de meest. Actuele
nieuwtjes op onze website 
www.bokrotterdam.nl

Heeft u iets te melden of bent u 
ondernemer en wilt u een actiebon op
onze site plaatsen neem dan contact op
met Geer Meershoek 
buurtkrant@bokrotterdam.nl

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 aangewezen
adres.

Niet alleen om de juiste hypotheek te vinden.
Maar ook voor het kosteloos begeleiden  van het hele
koopproces. Vanaf de eerste oriëntatie 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 geregel-
de hypotheek.

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

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

Jazeker. De Hypotheker.

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

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden: 
ma t/m donderdag 9.00 tot 18.00

vrijdag van 9.00 tot 21.00
zaterdag van 9.00 tot 17.00

tevens kunt u bij ons terecht voor het 
trimmen van uw hond

Kleiweg 24, Rotterdam-Hillegersberg

Telefoon 010 – 418 48 47

Nep-glazenwasser actief!!
Sedert enkele tijd is er binnen het Kleiwegkwartier,
maar ook in andere delen van de deelgemeente,
een nep-glazenwasser actief. Deze man gaat
langs de deuren en geeft zich uit voor de 
glazenwasser om zodoende geld op te halen voor
diensten die hij niet heeft geleverd. Behalve dat
hierdoor de bewoners worden benadeeld onder-
vinden ook de echte glazenwassers schade. 

U kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt door
alleen af te rekenen bij de bij u bekende 
glazenwasser. Mocht het zo zijn dat u toch 
slachtoffer bent geweest dan verzoeken wij u 
dringend hiervan aangifte te doen. Helaas is
gebleken dat dit niet altijd gebeurt waardoor er
geen verder onderzoek of vervolging van de
dader kan plaatsvinden als deze wordt aange-
houden.

Uiteraard is het ook zo dat men u op andere 
wijze probeert te benadelen. Om dit te voorkomen
kunt u te allen tijde aan degene die bij u aan de
deur komt eisen dat hij/zij zich legitimeert. Mocht
het zo zijn dat die persoon hieraan niet wil of kan
voldoen laat u hem/haar dan niet binnen en geef
hem/haar dan geen geld. Verder verzoeken wij u
om direct de politie van dit feit in kennis te stellen
via het telefoonnummer 0900-8844. U kunt ons
verder helpen door te onthouden hoe die persoon
eruit zag zowel lichaamskenmerken en kleding,
welke kant hij/zij is opgelopen, of er gebruik
gemaakt werd van een voertuig enz.

Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat de
wijk veilig blijft. 

Jaco de Gast 

BEZORGERS GEVRAAGD
Om de buurtkrant tijdig bij u op de mat te 
hebben, hebben wij weer vrijwilligers nodig die
zeven keer per jaart een uurtje over hebben om
de krant in de eigen buurt te bezorgen.

Het gaat om de Gravenbuurt en de omgeving
van de Kleiweg en Statenlaan. Voor meer 
informatie kunt u zich terecht tijdens de 
openingstijden van de wijkwinkel aan de
Koraalstraat (telefoonnummer 4 22 44 45). U kunt
zich ook aanmelden via info@bokrotterdam.nl

• NICK

• ZI-ZO

• JUST B

• SHORE

• MARSH

• ANGELS

• BANDOLERA

• MANDARIN & MINT

• FRISS & COMPANY

• SCHOENEN, TASSEN EN ACCESSSOIRES

GALAXY MODE

Bezoek de verborgen tuinen
Van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni vindt het
jaarlijkse Open Tuinen van Rotterdam weekend
plaats. Ruim 80 tuineigenaren stellen hun 
verborgen tuin open voor het publiek. Er is een
speciale route voor Hillegersberg-Schiebroek.
Voor meer informatie en verkoopadressen kunt u
terecht bij www.verborgentuinen.nl

Adres Tweewielercentrum
In het artikel in onze vorige krant over het
Tweewieler Centrum Kleiweg is het adres 
weggevallen. Ondanks het feit dat al onze
lezers de winkel ongetwijfeld kunnen vinden bij
deze het adres: Kleiweg 167

Zet ‘m in de agenda als je van oldtimers houdt!
Zaterdag 2 juni organiseert de ondernemersver-
eniging de oldtimer dag. Auto’s van voor 1980
zullen te bewonderen zijn op de Kleiweg. Niet
alleen de auto’s en hun trotse eigenaren zijn te
bewonderen, ook de wereldberoemde Amazing
Stroopwafels zijn van de partij! 

Om 10.00 uur verzamelt iedereen zich op de
Kleiweg zodat de auto’s vanaf 11.00 uur echt te
bewonderen zijn. Stel gerust alle vragen, de 
eigenaren zijn trots op hun oldtimer. Om 12.00
uur is er het optreden van de Amazing
Stroopwafels, gegarandeerd gezellig. Om 15.30
uur begint de Tour D’Elegance oftewel de Kleiweg
parade, dit is ook de afsluiting van de dag (17.00
uur). De organisatie is in handen van de
Ondernemersvereniging Kleiweg Hillegersberg
Zuid. Behalve het optreden van deze virtuozen is
er een dweilorkest en een dj en nog veel meer.
Heeft u een oldtimer en wilt u hem laten zien.
Meldt u aan bij: www.ondernemendkleiweg.nl

Oldtimer dag 2 juni 2007 INFORMATIE

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

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
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:
LID DAGELIJKS BESTUUR DEELGEMEENTE
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.
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Voortgang spoorschermen
Het proces rond de spoorschermen gaat 
langzaam maar gestaag verder. Er is gelukkig
weer voortgang te melden. Op 24 april j.l. was er
een informatieavond in het Rozenlaancentrum
waar de gemeentelijke projectorganisatie de 
tekeningen van de schermen presenteerde.
Toelichting werd gegeven door de heren Ennenga
en Heybroek (projectleiding), de architecte
mevrouw Haring en de heer Dauwstra die namens
ProRail aanwezig was. Ongeveer 20 bewoners en
andere belangstellenden zagen hoe de schermen
er gaan uitzien en - niet onbelangrijk - hoe hoog
ze zullen worden. Die hoogte varieert van twee tot
vier meter. Waar woningen dichtbij het spoor
staan is de hoogte vier meter, op 
andere plaatsen twee. Aan de onderzijde zijn de
schermen ondoorzichtig en van geluidsabsorbe-
rend materiaal gemaakt, daarboven wordt, net als
bij de wegschermen, glas gebruikt. Dit vooral op
aandringen van de Bedrijvenkring Ceintuurbaan.
De firma's Correct, Breur en anderen willen 
absoluut dat zij ook vanuit de trein zichtbaar 
blijven. Een bewonersvraag was of de schermen
afdoende zijn om het lawaai vooral in de nacht zo
terug te dringen dat aan de geluidsnormen wordt
voldaan. Geantwoord werd dat er nog aanvullen-
de geluidsmetingen volgen als de schermen klaar
zijn. Op 'gevoelige' plekken zijn misschien 
aanvullende maatregelen nodig (gevelisolatie of
dubbel glas). De Ceintuurbaanbewoners bij stati-
on Noord vrezen dat de plaatsing van een
geluidsscherm ten koste zal gaan van hun mooie
groene talud. In het verleden dreigden al bomen
te sneuvelen en zij dringen er op aan dat er zorg-
vuldig met hun groen zal worden omgegaan. De
projectleiding belooft dat zij daar goed op zullen
toezien. Een bewoonster van de Kleiweg die
tegenover het RET-terrein woont vindt het vreemd
dat het spoorscherm volgens de tekening niet
parallel loopt met het wegscherm maar eerder
ophoudt. Toch is het spoorlawaai als gevolg van
het wegscherm ook op de Kleiweg toegenomen.
Kan het spoorscherm niet worden verlengd zodat
er ook minder lawaai op de Kleiweg komt? De 
projectleiding belooft de zaak te bekijken.
Tenslotte wordt gevraagd wanneer met de bouw
van de schermen wordt begonnen. De start is
immers in 2007 gepland. De projectleiding 
antwoordt dat dit nog kan lukken als alles meezit.
De aanbesteding van het werk gaat nu van start,
maar er moeten nog wat (inspraak)procedures
worden doorlopen. Dat kan - zoals de BOK al
ervaren heeft - vertraging geven. De Buurtkrant
houdt u op de hoogte! 

Ank Breugem

Kinderboerderij Wilgenhof
Ringdijk 76, 3054 KV Rotterdam

Organiseert

woensdag 16 mei
van 13.30 tot 15.30 uur 

een 

kinder rommelmarkt
voor kinderen tot 12 jaar.

Nú inschrijven bij 
de dierenverzorger

Tel. 010 4223977Toegang 
gratis 


