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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
KleiweG weG?
Van veel dingen hebben we er tegenwoordig 2: 2 supermarkten, 2 bakkers,
2 bloemenzaken, 2 sigarenwinkels,
2 banken, 2 kinderdagverblijven, 2
kledingherstelbedrijven, 2 fietsenmakers
(!), 2 drogisterijen, 2 spullenwinkels
(Action en Blokker), 2 schoenmakers,
2 pinautomaten, 2 pizzeria’s, 2 makelaars en 2 Ret-remises. Verder zijn we
voorzien van artsen, een apotheek,
een brillenwinkel, fysiotherapeuten,
schoonheidsspecialisten, pedicures,
een kapperszakencluster van welhaast
internationale
allure,
speelgoed,
cadeaus, snuisterijen, een dierenwinkel,
een zorgbemiddelaar, een doe-hetzelfzaak, specialisten voor inrichting
en/of stoffering van de woning, de
advocatuur, verzekeringen, administratie, uitzendwerk, fruitautomaten,
een kruidenier, een biowinkel, een
computerwinkel, een kralenwinkel,
kunstbloemen, een lijstenmaker, een
tatoeageshop,
een
naaimachinespecialist, een bontwinkel, kledingzaken (pret à porter, bont, dames,
kinderen, baby’s, lingerie, zwangeren,
reinigen), een sportwinkel, tweedehands
witgoed, cuisine Française, shoarma,
chinees, Surinaams, frituur, oesters,
broodjes, veel meer horeca en natuurlijk
een slijter.
Gaat het hier over het centrum van de
stad? Nee hoor: “This is the Kleiweg”.
Mensen klagen nog wel over de omvang
van het aanbod: “waar is de slager?”
“waar is de groentenboer?” “waar is
de viswinkel?”. Ik zou zeggen: begin
er zelf één. Verder genieten we met
alle 7500 Kleiwegkwartierbewoners van
een bovengemiddeld voorzieningenaanbod. Houden zo!
Het heeft ons allemaal erg verbaasd
toen we in het AD over de Kleiweg
teksten lazen als; “Niet langer
geschikt als winkelcentrum om de
dagelijkse boodschappen te doen”
en “Ondernemers moeten verkassen
naar winkelgebieden die wel goed
lopen”. Deze missers zouden hebben
gestaan in een “actieprogramma
winkelgebieden” van de gemeente.
Navraag bij de verantwoordelijke wethouder van de gemeente (Dominic
Schrijer) leerde dat er iets genuanceerder over werd gedacht. Het
actieprogramma ziet de Kleiweg als
“functieveranderingsgebied”:
“Uitgangspunt is niet het afbouwen en
verplaatsen van het winkelgebied, maar
het concentreren van het winkelgebied
en het transformeren van het overige
gebied naar een gebied voor andere
economische activiteiten, zoals zakelijke dienstverlening”. Verder zegt de
gemeente toe dat voor de zomer 2008
een meer gedetailleerd “actieplan”
wordt geschreven in samenwerking
met betrokkenen.
Wij zitten echter niet te wachten op een
“actieprogramma” of een “actieplan”.
Nee: wat wij willen is “actie”. Een
geconcentreerde blauwe zone voor
parkeren (met parkeerschijf) op het
drukke deel van de Kleiweg (tussen
Straatweg en Rozenlaan) in plaats van
de waardeloze op-sommige-stukjeswel-en-op-sommige-stukjes-nietbetaald-parkeren-situatie. Een goede
doorstroom van het verkeer bij
het stoplicht, inclusief ruimte voor
fietsers (ja, dat kan). Een echt goede
opknapbeurt van het Bergpolderplein
en wellicht een hippe koffie/eettent met
terras en speelplek voor kinderen.
Kleiweg niet weg dus!
Camiel Columnmans

In gesprek met deelgemeente voorzitter Bert Cremers
“Er is heel veel
aandacht voor het
Kootsekade-gebied”
In november organiseerden BOK
en Deelgemeente een Buurttafel die
door veel wijkbewoners werd bezocht.
Veel op die avond gestelde vragen en
geuite klachten hadden betrekking
op gebouwen en straten rond de
Kootsekade, voor veel wijkbewoners
‘de andere kant van de Straatweg’.
In dat gebied, tussen Ceintuurbaan,
Rotte, plas en Straatweg, is veel aan
de hand.
Informatie
Naar aanleiding van de opmerkingen
van bewoners tijdens die Buurttafel,
werd een informatieavond voor de
buurt gepland. In overleg met de BOK
is een vanuit de Deelgemeente te
organiseren avond uitgesteld omdat
er nu eenvoudigweg weinig nieuws
te vertellen is. “Alleen maar kunnen
vertellen wat er in elk geval niet
gebeurt vind ik geen informeren”
aldus Cremers. In plaats van die
informatieavond sprak uw BOK-krant
de voorzitter van de Deelgemeente
over hetgeen nu in dat deel van onze
wijk gebeurt. Daarnaast wordt (of
op het moment dat u dit leest: werd)
een buurtwandeling gehouden met
bewoners om ter plekke zaken met
elkaar te bekijken en bespreken. De
BOK gaat ook met deze bewoners
nog om tafel. Kortom: de informatie
komt er wel maar dan langs verschillende wegen.

Losse delen en hun
samenhang
“In tegenstelling tot bijvoorbeeld
delen van Schiebroek valt voor het
Kleiwegkwartier geen masterplan te
maken. Daarvoor is de bebouwing,
de structuur te verschillend. Kijk naar
het verschil tussen een Juliana van

het Bergpolderplein
in de Metamorfose!
Gaat het Bergpolderplein
een opknapbeurt tegemoet?
Tijdens de buurttafel (11-’07), waar
bewoners de kans kregen om met de
deelgemeente en samenwerkende
partners te praten over verschillende
thema’s, maakten veel bewoners
opmerkingen over het Bergpolderplein.
Dit plein bleek voor veel mensen een
doorn in het oog.
Klachten en wensen
Een veelgenoemde klacht was dat

Stolberglaan en Willem van Hillegaersbergstraat. Door het stedebouwkundig karakter en het gebruik verdient
het gebied rond de Kootsekade extra
aandacht en die krijgt het ook. Er spelen nu zaken rond de oude RET-remise, de nieuwbouw aan de Minstreelstraat en de stedelijke aandacht voor
de sterke- en kwetsbare horeca in dit
gebied.” In de remise aan de Kootsekade is sinds 1997 een beheers- en
onderhoudsinitiatief voor oude tramen metrovoertuigen gestationeerd.
Bekend van de Snerttram en het in
maart gestarte feuilleton op RotterdamTV rond Lijn 10. Romeo gebruikt
slechts een klein deel van de enorme
hal aan de kade en wil best verkassen wanneer voor hen een andere
geschikte locatie wordt gevonden.
“Het vinden van andere Romeo-ruimte
is een stedelijk vraagstuk. Wanneer
dit is opgelost, en wethouder Ka-

rakus is er druk mee bezig, kan onze
deelgemeente ontwikkelaars vragen
naar mogelijkheden die zij zien met
het terrein. Het is een prachtige plek,
vlakbij plas en Rotte. Toch bewaken
wij, dat alles wat daar ooit ontwikkeld
gaat worden zich voegt naar de nabije
omgeving. Dus geen hoogbouw en
het plein er onverzorgd uit ziet. De
bestrating ligt schots en scheef,
het trafohuisje is hoognodig aan
onderhoud toe, er staat altijd vuil naast
de containers en de verlichting op het
plein is niet voldoende. Kortom; het
plein is wel eens aan een opknapbeurt
toe.
Het Kleiwegkwartier wenst een
mooi, schoon plein waar men op
verschillende manieren gebruik van
kan maken. We willen ontspannen
op een schoon terras van het mooie
weer genieten. Een plek hebben waar
iets leuks voor de wijk georganiseerd
kan worden zoals een braderie of een
optreden door jongeren die muziek
maken.

in uiterlijk passend bij de straten van
die buurt. En elke ontwikkeling hier
moet ook zorgen voor meer openbare
ruimte. Wanneer dat gebied ontwikkeld kan worden, volgt de rest
vanzelf. Eigenaars zullen dan eerder
geld willen steken in het onderhoud
van oudere panden nabij de Kootsekade. Het aanzicht van dat deel van
de wijk verandert door het verdwijnen van die donkere hal. Zonder rails
en bovenleiding zal de straat een totaal ander aanzien krijgen. Kortom: ik
verwacht een enorm positief effect voor
iedereen. Nu valt het al nauwelijks
meer op dat de bestrating van de
kade vernieuwd is en ziet alles er dóór
die bebouwing snel somber en vuiler
uit”. En, zo heeft Bert graag vermeld,
“wordt bij herinrichting van de Kootsekade extra aandacht besteed aan de
rol die dit deel van Rotterdam speelde in de Tweede Wereldoorlog. Die
herinnering moet aanwezig blijven,
daar gaan wij voor zorgen”. Aan
de Minstreelstraat verrijst binnen
2 jaar een appartementencomplex.
Omdat er parkeergarages onder komen, waarin het bestemmingsplan niet
voorzag, is een artikel 19.2 procedure
ingezet die 26 maart verliep. “Ook dit
complex voegt zich in uiterlijk naar zijn
omgeving. Het beeld van die straten
wordt daardoor dus niet aangetast,
en zal juist sterk verbeteren door dat
nieuwe blok woningen.” “Al deze
aandachtsgebieden staan op zichzelf,
maar waar wij kunnen wordt het in
samenhang gevolgd, aangepakt en
verbeterd. Extra aandacht is er zo
voor de horeca. Het vergunningstelsel is een stedelijke zaak, maar elk
jaar moet men de vergunning opnieuw
aanvragen en ons advies weegt
heel zwaar daarbij. Zo houden we
ongewenste zaken als dealen en
prostitutie buiten de deur. Bij
huiseigenaren wordt gecontroleerd
op overbewoning en weedteelt.
Succes hierbij blijkt uit het terugdringen van dergelijke plantages. In
Serieus
De deelgemeente lijkt de wens van
de bewoners serieus te nemen. Op
11 februari jongstleden was er een
bijeenkomst waar mw. Holdtgreve,
portefeuillehoudster
wijkeconomie,
haar beleidsambtenaren van de
deelgemeente,
de
ondernemers
van het Bergpolderplein, de ondernemersvereniging Kleiweg en de
bewonersorganisatie Kleiwegkwartier
(BOK) bij aanwezig waren. Het doel
van deze bijeenkomst: het verbeteren van de uitstraling van het
Bergpolderplein.
Ideeën en vraagtekens
Tijdens deze bijeenkomst, waarbij

2007 zijn er 2 ontmanteld terwijl we in
2006 nog tegen 5 plantages moesten
optreden. Bij overbewoning zijn wij
met name alert op de mogelijke gevolgen van de komst van grote aantallen
Polen en Bulgaren in het Kleiwegkwartier. Maar laten we bij alle klachten niet
vergeten dat je als (deel)gemeente
niet alles af kunt dwingen. Gelukkig
is een huiseigenaar nog behoorlijk
autonoom; de andere kant is dat een
gemeente een lange weg moet bewandelen om iets aan verval te doen.
Successen daarin zijn het opknappen
van panden aan de Kleiweg/Uitweg en
het uitgebrande pand aan de Rozenlaan. En vergeet ook niet dat horeca
ook leuk is voor een wijk. En dan valt
soms wat overlast niet te voorkomen,
soms wordt met een biertje teveel wat
herrie gemaakt. Onze inzet is dus ook
niet dat horeca verdwijnt, maar dat de
horeca zich aan de regels houdt”.
Onderhoud
Bewoners uitten op de Buurttafel
klachten over groot en klein onderhoud. Bert heeft daarvan een
aantal zaken laten natrekken. Zo zijn
opmerkingen over fietswrakken “begrijpelijk maar niet elke oude fiets is voor
ons een wrak en wrakken worden na
stickering verwijderd, als er voldoende ligt om weg te halen. Bloembakken die als afvalbak worden gebruikt
kunnen worden weggehaald maar wij
doen dat pas na overleg met de buurt.
Vragen over de straatverlichting komen we meer tegen. Stedelijk wordt
hier en daar overgegaan op nieuwe
lampen die witter licht geven. Dat
geeft meer overzicht en veiligheid, bijv.
op het kruispunt Kootsekade-Kleiweg.
En over het hondenbeleid moet ieder
duidelijk zijn dat overal hondenpoep
moet worden opgeruimd behalve op
uitlaatplaatsen en losloopgebieden.
Die worden aangegeven met borden.
Er zijn geen borden meer met ‘verboden voor honden’. Wordt hondenpoep
niet opgeruimd dan riskeert men een
boete. Wij zullen Stadstoezicht extra
laten controleren in dit gebied”.
Aandacht
“Nogmaals” sluit Bert af “ wil ik benadrukken dat wij werkelijk veel aandacht
voor dit deel van de wijk hebben. Het
is voor de bewoners niet altijd even
duidelijk dat we dingen doen, mede
door zoals ik al noemde, de stedelijke bebouwing die tussen Margrietlaan en Ceintuurbaan de straten nu
eenmaal een ander aanzien geeft dan
sommige straten eromheen. Met de
buurt samen werken we aan aanpak
en blijven we graag in gesprek, ook via
de bewonersorganisatie”.
Jaap van Hoek
men uiteraard ook gezamenlijk
een bezoekje bracht aan het plein,
werden veel ideeën geopperd. Zou
het mogelijk zijn om de terrassen
dichter naar de gevel te verplaatsen?
Is het een idee om de bomen en de
bankjes een andere indeling te geven,
zodat er meer ruimte gecreëerd
wordt? Kan er iets gedaan worden
aan de witte ‘struikelpaaltjes’? Dat er
iets aan de bestrating gedaan moet
worden is duidelijk, maar moet het een
andere soort bestrating worden? Meer
verlichting is wenselijk, maar hoe? Is
het een goed idee om de bomen en
het trafohuisje uit te lichten?
Vervolg pagina 3...

Nieuw licht op het
Kleiwegkwartier
In de Cliviastraat staan sinds februari
deze lantaarnpalen. Mogelijk is dit de
straatverlichting van de toekomst. De
armaturen zijn voorzien van ledlampjes. Deze techniek is energiezuinig en
daarom interessant om te testen. Het
energieverbruik van de LED is circa
22W en de huidige lantaarns 36W.
Ze zijn tijdelijk geplaatst als proefvoorziening. De fabrikant, firma
Industria, had eerder zijn hoofdkantoor aan de Ceintuurbaan en wilde
daarom deze nieuwe techniek ook
testen in onze deelgemeente. Deze
nieuwe lantaarns zien er elegant uit.
Het licht dat ze verspreiden lijkt wat
minder dan de gewone lantaarnpalen. Mogelijk komt dat doordat het
ander licht is. Ze staan ook elders in
onze wijk. Heeft u ze al gezien?
John Hokke

Ik ben Maikel Bendt, ik ben 10 jaar
en woon al mijn hele leven in het
kleiwegkwartier. Ik ben blij dat ik hier
in de buurtkrant mijn mening kan
geven over de wijk.
Zoals ik al zei woon ik al heel mijn
leven in de wijk. Ik heb hier veel
vrienden en samen met hen ben
ik veel op straat te vinden. Ik houd
absoluut niet van binnen zitten, ik
ben een buitenmens. Ik ben vooral
buiten op het Tarcisius-voetbalveld
en op het Bergpolderplein.
Wat ik leuk vind aan deze wijk zijn
de veldjes en pleintjes. Er is genoeg
plek om te voetballen en samen met
je vrienden te kunnen spelen. Ik vind
het bovendien erg leuk dat al mijn
vrienden hier in de buurt wonen en
ik ze vaak kan zien.

tikkertje en lopen heel erg in de weg.
Wij worden vaak weggestuurd door
ouders. Dan vind ik raar want het
is na schooltijd geen schoolplein
meer, maar gewoon van iedereen. Ik
zou graag willen dat we dan gewoon
kunnen praten en niet weggestuurd
worden. Dat vind ik niet eerlijk.
Dit maak ik wel vaak mee. Als er
iets aan de hand is, komen mensen
niet eerst gewoon praten. Ze komen
gelijk boos naar ons toe en beginnen
te schreeuwen. Als mensen normaal
tegen ons praten dan praten wij ook
gewoon terug. Dus ik zou willen
zeggen: als er iets aan de hand is,
praat gewoon normaal tegen ons,
dan beloof ik dat ik in ieder geval
normaal, rustig terug zal praten.

Wat ik jammer vind is dat het hek
bij het Tarcisiusveld niet hoger is.
De bal vliegt er vaak overheen en
ik raak regelmatig mijn bal kwijt. Als
er een net op zou komen, of als het
hek nog 2 meter hoger was zou het
perfect zijn.

Wat ik ook jammer vind, is wat er
gebeurd is met Nieuwjaarsnacht.
Het was niet leuk dat er zo’n
vechtpartij kwam, maar dat waren
andere, grotere jongens. Maar wij
waren erbij en worden erop aangekeken. Ik wil graag tegen de buurt
zeggen dat wij niet meegevochten
hebben.

Vaak zijn mijn vrienden en ik hier aan
het voetballen na schooltijd, maar
dan zijn er ook nog andere kleine
kinderen op het veld. Zij spelen dan

Ik hoop dat iedereen nu een
beter beeld heeft van mij en mijn
vrienden.
Maikel Bendt

De wijkschouw
“Als vrijwilliger van de BOK
heb je soms een lange
adem nodig…”
Negentien maart, vanaf buurthuis
de Duikelaar trekt een gezelschap
op de fiets de wijk in. Wie zijn deze
mensen en wat gaan zij doen? Waarom
stoppen zij overal, waar hebben ze het
eigenlijk over?

Wat gaan ze doen?
Het doel van hun samenzijn is de
wijkschouw. Er blijkt een kaart van het
Kleiwegkwartier te zijn waarop op een
aantal plekken in de wijk een grote,
zwarte stip staat. Deze stip betekent
dat die plek een schouwpunt is. Op
de fiets gaat men een aantal van deze
schouwpunten bezoeken. Ongeveer
tien punten per schouw, afhankelijk
van hoeveel tijd er per punt besteedt
zal worden. Op een schouwpunt
aangekomen is het de bedoeling
dat het hele gezelschap de plek
beoordeelt op schoon, heel en
veilig. Dit doen zij met behulp van een
zogenaamde productnormeringkaart,
zodat bij iedere schouw dezelfde norm
aangehouden wordt.

Waarom doen deze
mensen dit?
De reden voor de wijkschouw is dat
ieder van de groep, beroepsmatig
of omdat ze hun eigen leefomgeving
belangrijk vinden, het Kleiwegkwartier zo schoon, heel en veilig mogelijk
willen houden of maken. De studente
is een keer mee zodat zij kan bekijken
hoe een wijkschouw in zijn werk gaat.
Per jaar wordt er verschillende keren
geschouwd. Doordat alle punten ieder
jaar wel een keer aan de beurt komen
en een cijfer krijgen, kan men zien of
de wijk in vergelijking met voorgaande
jaren vooruit of juist achteruit gaat op
het gebied van schoon, heel en veilig.
Daarnaast kunnen bijzonderheden
meteen genoteerd en (hopelijk snel)
verholpen of aangepakt worden door
ROTEB, gemeentewerken of deelgemeente. Bewoners en BOK grijpen
deze gelegenheid ook aan om zo veel
mogelijk grieven over de wijk aan te
kaarten. Deze keer wordt er door hen
bijvoorbeeld gewezen op het grote
aantal lege boomspiegels waar al
jaren geen boom in is teruggeplaatst.
Ook de fietswrakken in de wijk zijn
bij de bewoners een bron van ergernis. Stadstoezicht geeft hierop aan
dat de wrakken bij hen in beeld zijn.
Jammer genoeg zijn zij gebonden
aan een regel die zegt dat er minimaal
15 wrakken in een wijk moeten zijn
voordat er geruimd mag worden.

Waar gaan ze schouwen?
Voor het vertrek wordt bepaald welke
schouwpunten deze keer aangedaan

Wat gebeurt er na een
schouw met de gegevens?
De cijfers worden door de deelge-

Wie zijn dit?
Bij navraag blijkt het gezelschap te
bestaan uit twee medewerkers van
de deelgemeente, iemand van de
gemeentewerf, een meneer van de
ROTEB en een van stadstoezicht,
twee bewoners van het Kleiwegkwartier, een studente van de Hogeschool Rotterdam en een vrijwilliger
van de BOK (Bewoners Organisatie
Kleiwegkwartier).

Bent u (ex) hartpatiënt, hebt u
hardnekkige blessures, conditieverlies
of andere lichamelijke ongemakken,
dan is deze sport-club speciaal
geschikt voor u.
In een gezellige sfeer en onder
deskundige begeleiding wordt er
gesport in sporthal de Wilgenring.

U kunt vrijblijvend
2 keer mee sporten

Inmiddels is er weer enige tijd verstreken na de bijeenkomst van november
vorig jaar over Paalrot in Lommerrijk, Hillegersberg. De PvdA vindt dat het
nu echt tijd wordt dat het stadsbestuur met haar onderzoek naar de grondwaterstanden en met een kaart met risicogebieden naar buiten komt.
Tevens vindt men het belangrijk dat er in Rotterdam een belangenvereniging funderingsproblematiek wordt opgericht. Deze belangenvereniging zal volkomen los komen te staan van de PvdA en zal een plaatselijke
afdeling worden van stichting platformfundering Nederland. Hoewel de
PvdA zich niet intern zal bezighouden met de vereniging wil men wel helpen
dit initiatief van de grond te krijgen.
Bij de totstandkoming van het oprichtingsbestuur zal de PvdA haar
assistentie verlenen en het bestuur met raad en daad bijstaan. Bent u
geïnteresseerd in het actief deelnemen in het (oprichtings)bestuur? Dan
kunt u dit mailen naar pvda@stadhuis.rotterdam.nl onder vermelding van
‘paalrotbestuur’.

meente en de ROTEB verwerkt zodat
overzichtelijk blijft hoe het in de wijk
staat qua schoon, heel en veilig. De
BOK krijgt deze cijfers ook zodat ook
zij dit in de gaten kunnen houden.
De opgeschreven bijzonderheden
komen bij de deelgemeente op een
lijst te staan waarna de desbetreffende instanties benaderd worden om de
problemen zo mogelijk aan te pakken
en op te lossen. De BOK krijgt deze
lijst ook en controleert regelmatig of
de zaken die erop staan ook daadwerkelijk verholpen worden.
En? Lukt dat verhelpen van
die problemen op de lijst
een beetje?
Als je deze vraag aan de vrijwilliger
van de BOK stelt lijkt deze een beetje
bedenkelijk te kijken. Veel punten die
in het verleden op de lijst zijn komen
te staan blijven daar naar de mening
van de BOK ook wel èrg lang op
staan. Eerlijk is eerlijk, er zijn gelukkig
zaken die snel aangepakt worden.
Maar er zijn er ook die tot vervelens toe
aangekaart moeten worden bij de
deelgemeente. Laten we een voorbeeld noemen. Al meer dan een
jaar geleden stelde de BOK dat het
‘s avonds onveilig pinnen is bij de
Fortis bank op de Kleiweg. Voorheen
stond daar een lantaarnpaal. Die is
op een gegeven moment weggehaald
waardoor deze plek niet goed meer
verlicht was. Geen veilig gevoel als
je daar nog laat geld wilt halen. Op
dit moment is het eindelijk zo ver dat
de deelgemeente een mailtje naar de
BOK heeft gestuurd waarin staat dat
na onderzoek inderdaad gebleken is
dat er een armatuur op deze plek heeft
gestaan. Bureau openbare verlichting
zal, volgens dit mailtje, nu binnen drie
maanden een mast plaatsen. “We
houden het in de gaten. Als vrijwilliger
bij de BOK heb je soms een lange
adem nodig…”
Meedoen?
Misschien bent u nieuwsgierig geworden, en wilt u eens mee gaan
tijdens zo’n wijkschouw. Dit kan. In
de Postiljon (en op de website van de
BOK) kunt u de schouwdata voor het
Kleiwegkwartier vinden zodra deze
bekend zijn. Vergeet u dan vooral uw
fiets niet! Als u meer informatie wilt
over wat de BOK allemaal nog meer
doet voor het Kleiwegkwartier bent u
van harte welkom. De BOK heeft haar
kantoor in buurthuis de Duikelaar op
de Antony Duyklaan 9,
tel: 010-4224445.
Lisa Doornbos

Aangepast sporten

Paalrot

worden. Vandaag zijn een aantal
schouwpunten in de Bloemenbuurt
en in de Margrietlaanbuurt aan de
beurt. De fietsen zijn niet zonder reden
meegenomen. Dit is de gemakkelijkste
manier om zo veel mogelijk punten te
kunnen schouwen.

Loop gerust binnen.
Wanneer: elke dinsdagavond
van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Waar: Sporthal de Wilgenring,
Melanchtonweg 70, Schiebroek
Contributie 100 euro per jaar
Informatie:
Trees Nuijten v. Kester 010-5116649 of
mailadres: trees_n@hotmail.com

Vakantieactiviteiten

de jongeren als bij de ouderen.

Afgelopen vakantie zijn weer 2 verschillende activiteiten georganiseerd door
Sportstimulering met medewerking van
Thermiek en Dock. Deze activiteiten
werden door zowel de kinderen als
de organisatie als zeer geslaagd
beschouwd!

Nadat allebei de toernooien sportief
waren verlopen hadden beide teams
een winnaar. Al met al zijn beide activiteiten goed verlopen, en zijn de kinderen lekker bezig geweest.

Op woensdag 27 februari was er een
ski- en snowboard clinic bij de skibaan
in Bergschenhoek. Bij deze activiteit
gingen 45 kinderen mee waarvan er 30
gingen skiën en 15 snowboarden.
Nadat eerst de basis was aangeleerd,
gingen we al snel de helling op om
naar beneden te skiën of snowboarden. Met als afsluiting een sleerace
en ook nog even vrij sleeën, waren de
kinderen tevreden maar ook zeker
moe.
Op donderdag 28 februari werd een
zaalvoetbaltoernooi gehouden. Dit
toernooi, verdeeld over een ochtenddeel ( 8 t/m 13 jaar) en een middagdeel ( 14 t/m 17), was ook een groot
succes.
Met deelnemers vanuit alle hoeken van
de deelgemeente was elke buurt goed
vertegenwoordigd. Met in de ochtend
7 teams en in de middag 5 teams, was
het toernooi goed bezet.
Doordat er echte prijzen waren
verbonden aan de prestaties was het
echt een spannend toernooi, zowel bij

Hopelijk krijgen we bij de volgende
vakantieactiviteiten weer net zoveel
aanmeldingen en steun.
Michaël Nijssen
Sportbuurtwerker Sportstimulering
Hilllegersberg-Schiebroek

Bewoners Diamantweg boos over de RandstadRail
Recentelijk is er een heel stuk groen
gekapt bij het spoor achter de
Diamantweg. Voor de bewoners
was dit een onaangename verrassing. Zij zijn boos en voelen zich niet
serieus genomen. Dat bleek wel op de
informatieavond van 20 maart.

In april/mei zijn er werkzaamheden
aan het spoor en de omgeving van
de RandstadRail. De rails worden
dichtgelast, er komt een voetpad
aan beide zijden van het spoor en
een fietspad aan de kant van de
Diamantweg. Ook worden een keerwand en een haag aangelegd. In de
kapvergunning stonden 13 te rooien
bomen en 390 m2 bosplantsoen.
Daarvan waren 4 bomen al weg. 9
Zouden er nog verdwijnen. De praktijk
pakte anders uit. In totaal verdwenen
21 bomen en diverse struiken. Dat
bleek bestuursrechtelijk correct: de
overige 8 bomen en de struiken waren
geoormerkt als “bosplantsoen”.
De informatieavond was belegd vanwege de vele klachten hierover. De
heer Folkerts, omgevingsmanager
RandstadRail gaf uitleg. Ook Letty
Bekedam, portefeuillehouder van de
Deelgemeente was aanwezig. Bewoners maakten van de situatie gebruik

‘oppas-subsidiebureau’
opent kantoor in
Kleiwegkwartier
ViaViela in elke regio ‘kind aan huis’
Ruim twee jaar geleden zag ViaViela
als eerste bureau in Nederland de
gunstige mogelijkheden voor subsidie-aanvraag voor thuis oppassende
familieleden binnen de Wet Kinderopvang. Inmiddels is het bureau
uitgegroeid tot het grootste oppassubsidiebureau in Nederland, met
70 vestigingen en 150 medewerkers
verspreid over alle provincies, en
nu ook een kantoor aan de Phillips
Willemstraat in Rotterdam. Maar waar
ViaViela bovenal in wil blijven investeren is haar persoonlijk karakter en
betrouwbare deskundigheid.
Duizenden euro’s
subsidievoordeel per jaar
Oppassende grootouders en andere
familieleden kunnen via ViaViela de
subsidie-aanvraag regelen voor een
financiële bijdrage binnen de Wet
Kinderopvang. Het voordeel kan –
onder meer afhankelijk van het aantal
oppas-uren - oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Ieder gezin
krijgt een eigen consulente die vanaf
het eerste gesprek bij de familie thuis
alle administratieve rompslomp regelt
en de kwaliteit van de kinderopvang
waarborgt.
Betrokkenheid
“ViaViela is weliswaar een landelijke
organisatie met 70 franchisevestigingen geworden, toch zie je bij alle
vestigingen iets van het regionale
karakter van het bedrijf terugkomen”,
zegt Romana Thijm, uit Rotterdam.
“De hoofdvestiging staat in het Brabantse dorpje Lieshout en ook alle
andere ViaViela vestigingen staan
binnen hun omgeving, dichtbij de
mensen. Wij opereren graag vanuit
kleinschaligheid, vanuit een oprecht

om hun ongenoegen te uiten over hun
ervaringen. Het gegoochel met het
groen is niet het enige punt.
geluidsoverlast
Er zijn klachten over geluidsoverlast. Er zijn metingen gedaan in de

tuinen. Maar de slaapkamers liggen
ongeveer op gelijke hoogte met de
rails en daar is het geluid veel sterker.
De schanskorven, zijn veel te laag om
geluid te dempen. Volgens de heer
Folkerts verbieden de voorschriften
hogere schanskorven. In geval van een
calamiteit moet er een vluchtweg zijn.
Vraag van een bewoner waarom ze
niet hoger kunnen met af en toe een
deur erin, werd afgedaan met “dat is
nu zo en kan niet meer anders.”
fietspad
Het fietspad wordt aangelegd aan de
kant van de Diamantweg. Voor bewoners is het onbegrijpelijk waarom. Aan
de overzijde is toch ook ruimte voor
een fietspad? Ze vrezen nog meer
geluidsoverlast door passerende
brommers. Volgens Letty Bekendam
is ten tijde van haar voorganger besloten het fietspad aan de zijde van de
Diamantweg aan te leggen. Dit omdat
het verkeerstechnisch beter uitkwam
gevoel van betrokkenheid”, zegt
Romana Thijm. “Het is voor mij
belangrijk dat ik mijn klanten en hun
situatie persoonlijk ken”. “Mensen
komen uiteindelijk met je praten over
oppas voor hun kinderen en over
geldzaken. Hiermee geven klanten
je inzicht in hun privé situatie. Het
sleutelwoord hierbij is ‘absoluut
vertrouwen’.
Veiligheid
Daarnaast verzorgt de consulent
de screening van het oppas-adres.
ViaViela is vanuit de Wet Kinderopvang
verplicht om dit veiligheidsonderzoek
uit te voeren. Hierbij gaat het er om dat
de woning veilig is voor jonge, onderzoekende kinderen. De GGD controleert ViaViela jaarlijks op de uitvoering
van deze taak. De gemeente en de
GGD hebben ViaViela erkend als deskundig en betrouwbaar oppas-subsidiebureau. Het is voor (groot)ouders
prettig wanneer al deze zaken op
een betrouwbare manier afgehandeld
worden door iemand met wie zij een
relatie kunnen opbouwen.
Transparant
De organisatie heeft in de afgelopen
twee jaar een enorm potentieel aan

bij het station Melanchthon en omdat het deel gaat uitmaken van een
doorgaande fietsroute naar het centrum. Voor bewoners onbegrijpelijk.
Die doorgaande fietsroute ligt er nog
lang niet. En bij Station Melanchthon
kan het best anders. Waarom krijgen
fietsers voorrang boven het woongenot van deze mensen? Al moeten
de werkzaamheden nog starten, volgens Letty Bekedam is het niet meer
mogelijk om het bestemmingsplan te
wijzigen.
zorgen
Er zijn ook zorgen over de drainage.
Men is bang dat, na de aanleg van het
fietspad, voetpad en de keerwand,
het water wegstroomt naar de lager
gelegen tuinen. Er werd verzekerd dat
daar geen sprake van zal zijn. Maar de
bewoners hebben nog weinig vertrouwen. In een eerder interview met de
heer Folkerts, in september vorig jaar,
werd gezegd dat de rails eind 2007
zouden worden dichtgelast. Dat er
pas in april 2008 mee wordt begonnen
stemt niet echt hoopvol. De nieuwe
geluidsarme treinstellen komen pas
vanaf september, per 4 weken komt
er 1 treinstel bij. Dus misschien is er
per eind december pas merkbaar
verschil. Dit zijn voorbeelden waardoor
je toch echt de indruk kunt krijgen
dat de belangen van omwonenden
veelal moeten wijken voor die van de
RandstadRail. Na de werkzaamheden
wordt de groenstrook zo spoedig mogelijk hersteld. Omwonenden krijgen
inspraak in de keuze van beplanting
en de hoogte van de haag. Bovendien heeft Letty Bekedam toegezegd
dat ze zich sterk gaat maken voor een
brommerverbod op het fietspad; met
bijbehorende handhaving. Ook is
toegezegd dat de afwatering in orde
komt, zodat de Diamantweg droog
blijft.
We blijven het kritisch volgen.
Ciska Evers
ervaring en kennis opgebouwd met
alle aspecten van het subsidiebeleid. “Bij ViaViela werkt een team
van experts op fiscaal gebied. Hierdoor kan ik mijn klanten garanderen
dat ik ze altijd kan helpen met adviezen rondom de inkomstenbelasting,
arbeidskorting, ouderenkorting en
ga zo maar door. Zorgvuldigheid en
helderheid staan bij mij bovenaan. Mijn klant weet altijd duidelijk
waar hij of zij aan toe is. Er zijn geen
‘verborgen’ kosten, zoals inschrijfkosten. Ook is ons tarief niet gerelateerd aan
het aantal oppas-uren. Ik probeer het
financiële voordeel en de lastige
belastingzaken voor mijn klanten zo
transparant mogelijk te maken. Mijn
klanten hoeven geen eigen administratie op te zetten. Via onze website, heeft
iedere klant toegang tot een eenvoudig, persoonlijk online systeem”, zegt
Romana Thijm. En mocht iemand er
toch niet uitkomen, dan kunnen ze
altijd bij mij terecht. Daarin zit de
kracht van ViaViela en mijn eigen toegevoegde waarde”.
Informatie vindt u op
de website www.viaviela.nl.

Vervolg, ‘‘Het Bergpolderplein in de metamorfose!’’...
Een goed begin…
Genoeg ideeën voor de deelgemeente om mee aan de slag
te gaan. En dat al na een eerste
bijeenkomst. Het zal waarschijnlijk
nog wel even duren voordat alle
mogelijkheden zijn uitgezocht en er
een concreet plan op tafel komt, maar
een goed begin blijft het halve werk.

Oproep

De BOK heeft uiteraard zijn best
gedaan u goed te vertegenwoordigen
tijdens de bijeenkomst. Maar wellicht
zijn er bewoners van het Kleiweg-

Sportiviteit in de wijk
Sporten is belangrijk. Het is gezond en
goed voor de sociale contacten. Maar
niet iedereen weet de weg. Als je meer
wilt bewegen, hoe pak je dat aan?
Waar kun je naartoe? Het Kleiwegkwartier biedt diverse mogelijkheden.
Bovendien ligt ons wijkje centraal tussen deelgemeenten die weer andere
mogelijkheden bieden tot sportiviteit.
Een voorbeeld is de Wielervereniging
Ahoy. Een aantal bewoners zijn actief
in deze vereniging. We stellen er twee
aan u voor.
RWC Ahoy groeit, niet alleen in ledenaantal, maar ook in sterkte. Dat begint
al bij de jeugdopleiding. Daar wordt
veel aandacht aan besteed. Wielrennen

kwartier die een goed idee hebben
dat wij over het hoofd hebben
gezien. Dus mocht u denken:
‘ik wil de deelgemeente nog iets
meegeven om over na te denken
mbt het Bergpolderplein’ schroomt
u dan niet en meldt het ons. Wij
zullen de ideeën bundelen en
aanbieden aan de deelgemeente.
Het Kleiwegkwartier is uiteindelijk uw
en onze leefomgeving en daarom
belangrijk genoeg om een mening
over te hebben!
Lisa Doornbos

Mag je de eerste keer meteen
voluit? “Nee, je begint op de kleine
baan en als je eenmaal goed kan
sturen mag je meerijden op de
grote baan”. Dan kan je ook aan allerlei
wedstrijden meedoen waarvoor je dan
weer een licentie moet hebben. Moeten
jullie niet veel trainen? Pieter vertelt dat
de trainingen op dinsdag en donderdag
zijn en de wedstrijden op zondag. En
ook met slecht weer? Alleen bij hevige
sneeuwval en ijzel gaat het niet door.
Op de vraag of, zoals bij zoveel sporten, de ouders ook hun bijdrage leveren, knikken de jongens en kijken naar
hun moeder. Moeder Jeannet heeft een
tijdje in de jeugdcommissie gezeten en
rijdt regelmatig de jongens naar wedstrijden buiten de stad. Hebben jullie nog wel tijd voor andere sporten?
Pieter speelt voetbal en Sander doet
aan judo en daarnaast tennissen ze
allebei. Een druk programma voor
deze scholieren en natuurlijk zijn we
benieuwd of de jongens ook ambitie
hebben om profrenner te worden. Pieter bewondert Michael Boogerd enorm
vanwege zijn gedrevenheid maar voor
deze broers blijft het wielrennen toch
een hobby.
Rest ons nog een laatste vraag: is het
een dure hobby? Een racefiets is duur,
zeker als je een goede fiets wilt hebben.
Dan moet je nog een helm, fietsschoenen en (gesponsorde) kleding aanschaffen. Verder is de contributie a 50.

is een mooie sport. De club ligt aan de De broers willen voor onze krant nog
rand van Zestienhoven. De voorberei- wel even poseren in vol ornaat. Daarna
dingen voor het nieuwe seizoen zijn in moet er weer huiswerk worden gemaakt.
volle gang. Ook in het Kleiwegkwartier Wilt u ook eens kennismaken? Voor
zijn enthousiaste wielrenners te vinden. inlichtingen zie onderstaande info.
De broers Pieter(14) en Sander Verhoeven (12) zijn daar een goed voorRWC Ahoy
beeld van. Pieter is Nieuweling, hoewel
Landscheiding 101
hij al vier jaar geleden met wielrennen
3045 NK Rotterdam
begonnen is. Ïn het jaar dat je 15 jaar
010-4229171 of www.rwcahoy.nl
wordt ben je Nieuweling, je behoort dan
niet meer tot de jongste jeugd. Pieter zit
in een groep renners die wordt getraind
Marjolein Tan
en begeleid door Ron Zijlaard
(bekend van Croissanterie
De Snor) Waarom hebben de
Flower &
jongens voor wielrennen gekozen? “Het leek ons een leuke
Gifts
sport en toendertijd kon men
Janssen
met behulp van de Sportpas
van de Gemeente Rotterdam
vrijblijvend kennismaken met
een aantal sporten. Wij zijn
Voor al uw bloemen en
gaan kijken bij RWC Ahoy en
planten
zowel binnen als
uiteindelijk lid geworden. Is
het geen gevaarlijke sport? Älbuiten of op kantoor
leen als de baan glad of nat is,
dan kan je wel eens lelijk vallen. Pieter vertelt dat hij een
keer behoorlijk onderuit is
gegaan en dat zijn helm brak.
(een helm dragen is verplicht!)
Gemiddeld rijden de Nieuwelingen in wedstrijden zo’n 40
kilometer per uur.

Bezoek ook onze
website !!

Vrijwilliger in het zonnetje
Sietske Veenstra woont al 32 jaar in de Pr. Frederik Hendrikstraat in het Kleiwegkwartier. Op zich
is dat niet zo bijzonder maar deze kordate dame
van Friese afkomst, is toch onlangs uitgebreid
in het zonnetje gezet. En dan echt niet alleen ter
gelegenheid van haar 75ste verjaardag. De initiatiefneemster van de hulde, buurvrouw Ria Mulders, legt graag uit waarom. “Siets is niet zomaar
een buurvrouw. Zij staat altijd klaar voor iedereen
en maakt geen enkel onderscheid. Vanaf het begin heeft zij zich voor de straat ingezet om deze
zo gezellig mogelijk te maken. Zij helpt al jaren
mensen die dat nodig hebben, heeft meerdere
Turkse gezinnen onder haar hoede, is leesoma
en ondersteunt en helpt bij het oplossen van allerlei problemen. Ook als een Irakees gezin een
opmerking maakt dat Nederland eigenlijk geen
eetcultuur heeft, neemt ze meteen actie door voor
het hele gezin uitgebreid te koken en daarmee
te laten zien dat Nederlanders wel degelijk lekker en goed kunnen koken. Daarbij draait ze haar
hand er niet voor om de moeder van het gezin
Nederlandse les te geven. En ze zorgt ook altijd
voor de buurtpoezen als de buren met vakantie
zijn. Sietske doet alles geheel belangeloos voor
iedereen. Zij haalt dat uit haar vroegere werk in
het onderwijs en de verpleging. Nu is zij ook nog
vrijwilliger bij Het Gilde. Dat is een organisatie
van vrijwilligers van 50 jaar en ouder. Deze mensen hebben kennis en ervaring opgedaan in werk
en studie en willen dit graag doorgeven aan anderen. Sietske is ook vaak op pad. Zij houdt van
orgelmuziek, lezen en kunst en bezoekt dan een
concert, museum of lezing. Kortom zij geniet nog
elke dag van het leven. En wat zegt Sietske hier
zelf allemaal van? Haar motto is “dat je met hele
simpele dingen het leven met elkaar zoveel plezieriger kunt maken”. En dat brengt zij graag in de
praktijk. Reden genoeg om haar eens flink in het
zonnetje te zetten. En wanneer haar, tijdens de
feestelijke buurtkoffie, namens de Deelgemeente
nog een bloemetje wordt overhandigd kan deze
welverdiende huldigingsdag voor Sietske Veenstra niet meer stuk…
Marjolein Tan

Koninginnedag in het Kleiwegkwartier

Voor de twaalfde keer organiseert het Oranjekwartier het Koninginnedagfeest op de Kleiweg.
110 Kramen vullen de parkeervakken van de
Straatweg tot aan het Bergpolderplein.
Zoals altijd is dit gratis voor de kinderen tot
15 jaar. Ouderen kunnen voor een bedrag van
a 25.- een kraam huren. Grondplaatsen voor
kleedjes verkoop zijn ook gratis, maar moeten
wel worden overlegd met de organisatie.

MANDARIN & MINT • BANDOLERA
S’NOB • STROKE • ANGELS • ZI-ZO
MARSH • NICK • FRIIS & COMPANY

galaxy mode
kleiweg 24
telefoon 010 4 18 48 47

ZIE VOOR OPENINGSTIJDEN: WWW.GALAXYMODE.NL

‘Ingezonden mail’
Lezer Annelies Jeremiasse schrijft aan de Buurtkrant het volgende, naar aanleiding van het
artikel met en over Sjaak Hofman.
”In de buurtkrant stond een leuk stukje over
Sjaak Hofman. Sjaak spreekt hierin over zijn
muzikale talenten en zeer succesvolle orgelschool.
Allemaal waar, alleen vind ik het jammer dat
hij alle credit naar zich toetrekt over zijn zelf
ontwikkelde lesmethode. Sjaak heeft les gehad
van John Kars die over deze manier van leren
orgelspelen ook een boek schreef. In de jaren
70\80 was orgelspelen zeer populair. John Kars
moest de stroom aspirant leerlingen vaak teleurstellen en was dan ook blij verrast, dat een van
zijn betere leerlingen, Sjaak Hofman, een eigen
orgelschool begon en wenste hem daarmee veel
succes. Helaas is John op nog jonge leeftijd in
1983 overleden. Het was leuk geweest als Sjaak
hem nog even had genoemd en een stukje eer
had toegekend. Dat had niets aan het muzikale
talent van Sjaak afgedaan.
Hartelijke groeten, Annelies Jeremiasse “
---------------------------------------------------------------Desgevraagd vult Annelies nog aan: Het artikeltje
over Sjaak raakte mij omdat ik samen met mijn
man jaren orgelles heb gehad van J. Kars.
Na zijn plotseling overlijden in 1983, heeft
Sjaak veel van zijn leerlingen overgenomen en
ben ik ook nog kort bij hem op les geweest.
Helaas ben ik al snel met de lessen gestopt. Dit
had niets te maken met Sjaak maar het was voor
mij te emotioneel.

André’s TApijTHuis
Kleiweg 26B, 3051 Gr rotterdam

u

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl, marmoleum en raamdecoratie

Ook leveren wij diverse merken tapijt en vinyl!
Tapijt: Desso, Parade, Bonaparte, Interfloor etc.
Vinyl: Novilon, Tarkett, Rhinofloor etc.

De dag wordt opgeluisterd door een beroemd
clownsorkest. Voor de kinderen zijn er ook nog
een groot aantal andere attracties zoals kinderschmink, een springkussen, suikerspin, poffertjes, een ballenbak, een kop van jut en nog
veel meer. Alles voor de kids is gratis.
Voor vragen kunt u terecht bij Olivia de Wolf
van Albert Heijn De Wolf.
Telefoon 06-46112490.

Tabac &
Gifts
Kleiweg
Het adres voor:
Rookwaren
Wenskaarten
Telefoonkaarten
Tijdschriften
Lotto, Toto en Staatsloten
Kleiweg 73, 3051 GJ Rotterdam 010-4180186
tabac@tabacandgiftskleiweg.nl

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

telefoon 010 4223095

Tevens hebben wij een mooie gordijncollectie en een grote
collectie rolgordijnen, jaloezieën, lamellen, Duette,
Plissé en vouwgordijnen

De verkoop mag uitsluitend bestaan uit rommelmarktspullen en speelgoed. Eten- of drinkwaren of partijgoederen zijn niet toegestaan.
Handelaren worden verwijderd. De inschrijvingen voor de kramen start op 3 april; formulieren
zijn te verkrijgen bij de servicebalie van Albert
Heijn De Wolf en moeten daar ook ingeleverd
worden.
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Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44
www.kolpa.nl
info@kolpa.nl

Basis Zdrave
Praktijk voor Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen
Voor al uw timmerwerkzaamheden
binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al
uw kastenwanden op maat !!

Wij maken alles in eigen
machinale werkplaats.

24-uurs service

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

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam • 010-4180758
Zie ook onze website

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

ÄTEK STUKADOORS
Voor al uw wand- en
plafonafwerking.
Alle soorten sierpleister
en spachtelputz

Gespecialiseerd in
sierlijsten. Stucwerk
vanaf E 8.00 per m2.
Telefoon: 06 164 37 019

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter),
John Hokke en
Geer Meershoek
KANTOOR BOK,
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA 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
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
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Marjolein Tan, John Hokke (foto’s),
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Kopij voor de volgende krant
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