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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Het GEHEIM VAN HET
KLEIWEGKWARTIER
Het zijn de mensen, niet het merk of de
naam, die het verschil in het Kleiwegkwartier maken. Mensen die in beweging
komen en ergens voor gaan staan. De
mensen zijn de motor van het succes, de
deelgemeente kan daarbij hooguit faciliteren en moet dat ook doen.
Dat is in het Kleiwegkwartier al jaren zo.
Het leeft en bruist vooral door betrokken bewoners in de wijk. Als het nodig
is staan ze samen op de barricade.
Niet allen door een goed team bij de
bewonersorganisatie met voortreffelijke
leiding van op dit moment Camiel Coremans, maar ook door zijn voorgangers
en vooral door de ondernemende geest
van de mensen die voelbaar in het Kleiwegkwartier aanwezig is.
Die ondernemersmentaliteit is een belangrijke bindende factor in het Kleiwegkwartier. Aanpakkers zijn het. Dat heeft
twee kanten. Dat zie je bijvoorbeeld ook
in het aantal bedrijfswagens. Tijdens
een geanimeerde politieke avond in de
Oranjekerk verzuchtte een betrokken bewoner onlangs: “Als de bedrijfswagens
uit het Kleiwegkwartier zijn verdwenen, is
het parkeerprobleem opgelost”.
Maar de Kleiweg is ook de potentiële
poort naar Hillegersberg. Bij zo’n lange
winkelstrip heb je de auto gewoon nodig. Dat moet je vanuit de overheid dan
ook faciliteren met genoeg goedkope
parkeerplekken. Idealiter een blauwe
zone, of anders een ‘stop en shop’ regeling met goedkoop tarief voor het
eerste uur. Dat trekt meer mensen dan
werkstudenten die flyers uitdelen bij het
stoplicht.
De potentiële poort naar Hillegersberg
moet er ook picco bello uitzien en vooral
duidelijk zichtbaar zijn. Het gaat dan
niet alleen om de Kleiweg maar zeker
ook om het stuk Straatweg dat daaraan
grenst. Dat mag ook met vlag en wimpel, sfeervolle integrale verlichting en
een verzorgde buitenruimte. Er is al veel
gebeurd met initiatieven als bijvoorbeeld
de uitvoering van BedrijvenVerbeterGebieden (BVG) in het Kleiwegkwartier en
het recente initiatief voor het Bergpolderplein.
De Deelgemeente mag zelf best iets
meer integraal bijdragen in de buitenruimte en ervoor zorgen dat ook het
winkelgebied er steeds verzorgd blijft
uitzien. Bewoners kunnen hier meer een
actieve rol in spelen. Door beschadigd
of vernield straatmeubilair direct telefonisch te melden, kunnen de diensten
die zich met de buitenruimte bezig houden hun tijd aan herstelwerkzaamheden
wijden in plaats van aan inspecties. De
kosten mogen natuurlijk niet worden afgewenteld op ondernemers, die het in
deze tijd al moeilijk genoeg hebben om
het hoofd boven water te houden.
Wat we met elkaar in ere moeten houden en versterken is de wil van ondernemende mensen om zich in onze wijk
te vestigen en in te zetten. Een goed
verzorgde buitenruimte en een actieve
faciliterende deelgemeente met minder
knellende regels, helpen daarbij. Dat
geldt voor de winkelier, de vrijwilliger
en iedereen die iets onderneemt. Dat is
juist nu hard nodig, want het goedbewaarde geheim van het Kleiwegkwartier,
is vooral de ondernemende geest van de
bewoners.
Hans van Poeteren
VVD deelraadslid

Politieke veteraan en publicist Wim Couwenberg:
‘In de tijd van de verzuiling waren de
verkiezingen meer een soort volkstelling’
Dertien verkiezingen geleden werd Wim
Couwenberg lid van de gemeenteraad van
Rotterdam. Hij bleef het twaalf jaar tot 1970.
In 1962 verhuisde hij naar het Kleiweg-Kwartier. Daar woont hij - begin deze maand 84
geworden, nog steeds. Vanuit zijn woonkamer heeft hij uitzicht op de Oranjekerk aan
de Rozenlaan. De klok van de toren is ook
zijn klok.
Couwenberg was en is zonder twijfel de
meest actieve publicist uit ons kwartier. Minstens elke maand siert een artikel van hem
de opiniepagina’s van één van de landelijke
kranten. De laatste jaren meest in Trouw,
eerder ook vaak in De Volkskrant en NRC
Handelsblad.
Couwenberg was tot zijn emeritaat veertien jaar geleden hoogleraar Staats- en
Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Daar op de zestiende verdieping
van de hoogbouw heeft hij nog altijd een kamer, waar hij een paar keer per week aan het
werk is.
Couwenberg is al tientallen jaren de drijvende kracht achter het politiek-culturele
tijdschrift Civis Mundi. Ooit had het tweeduizend abonnees, maar de krimp in dat aantal
heeft de redactie - onder wie ook de Leidse
hoogleraar Paul Cliteur - doen besluiten
om alleen nog maar on-line te verschijnen.
(www.civismundi.nl)

De van huis uit streng
katholieke Couwenberg, groeide op in
de
bisschopsstad
Den Bosch, studeerde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen
en zat voor de Katholieke Volks Partij
(KVP) in de gemeenteraad. Hij was daarvoor gevraagd als
reactiesecretaris van
het katholieke Dagblad De Maasbode.
Couwenberg:
‘Nederland was in die
tijd nog volkomen
verzuild. Je had een
katholieke, een protestante, een liberale
en een socialistische
zuil. Campagnes voor
de verkiezingen? Nee
die had je niet. Ja, er Wim Couwenberg (84) een trouw fietser. (foto: John Hokke)
hingen wel een paar
Historische Unie) en de ARP (Anti-Revoluaffiches, dat was alles. Het waren eigenlijk
ook geen verkiezingen. Het waren meer een tionaire Partij) ooit een eenheid zou kunnen
soort volkstellingen. Hoeveel katholieken vormen was een ketterse gedachte. Couwenberg uitte hem als één van de eersten,
had je, hoeveel arbeiders? Het idee dat je op
een andere partij zou kunnen stemmen, dan maar oogstte er in die tijd alleen maar hoon
de zuil waaruit je voortkwam je voorschreef, mee. Peinzend: ‘In de politiek maak je binnen de gevestigde partijen alleen carrière als
ontbrak. Ook al had de PvdA direct na de
oorlog gepoogd zo’n doorbraak beweging je met de mainstream mee loopt. Pas als je
aan de top zit, mag je onafhankelijker gaan
te forceren.’
denken. Dat is ook het grote verschil met het
Dat de KVP met de toen bestaande twee
Christelijke partijen, de CHU (Christelijk bedrijfsleven. Als ondernemer moet je juist

Winkelen op de Kleiweg wordt steeds leuker
We lieten het in de december-Buurtkrant al
zien: voor de aanschaf van je kerst-outfit
hoef je echt de wijk niet uit. Dat je daarnaast
je dagelijkse boodschappen op de Kleiweg
doet, spreekt voor veel buurtgenoten voor
zich. Ook de weg naar bloemenshop, dierenwinkel en tijdschriftenzaak weten we wel
te vinden. Maar het kan beter met het winkelgebied Kleiweg, vinden we met zijn allen.
Het móét zelfs beter, stelt de deelgemeente,
wil de Kleiweg levensvatbaar blijven als winkelgebied. Daarom schakelde de deelgemeente professionele hulp in.
De grote spreiding van winkels, druk verkeer,
parkeerproblemen, leegstand en een te weinig aantrekkelijk straatbeeld: een greep uit
de aanleidingen voor mensen om steeds
vaker hun winkelvertier buiten het Kleiweggebied te zoeken, bijvoorbeeld in het centrum van Hillegersberg of het Rotterdamse
stadscentrum. Zonder steuntje in de rug is
het gevaar reëel dat de Kleiweg als winkelgebied ‘doodbloedt’.
Jaklien Woerlee, adviseur bij adviesbureau
De Zakenpartner, treedt in opdracht van de
deelgemeente en het ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR) op als ‘winkelstraatmanager’. Jaklien vertelt: “Ik ben afgelopen juli
begonnen als winkelstraatmanager voor de
Kleiweg. De Zakenpartner helpt de deelgemeente en het OBR met het bepalen van de
strategie om het winkelgebied te verbeteren,
en ik help ook met het uitvoeren van die
strategie. Mijn taak is het verzorgen van de
communicatie en het verkrijgen van draagvlak. Op dit moment zijn we bezig om de
wensen in kaart te brengen: wat willen de
ondernemers, wat willen de bezoekers van
de Kleiweg, wat willen de vastgoedeigenaren? In de planning voor dit voorjaar staat
ook een onderzoek naar de mening van
buurtbewoners. Al die wensen zijn superbelangrijk, want uiteindelijk wil je natuurlijk alleen maatregelen nemen waar mensen echt
op zitten te wachten. Anders vertrekken de
ondernemers en blijven de klanten weg.”
Aan wat voor maatregelen moet je dan denken? En wie moet die maatregelen nemen?
Jaklien: “Denk maar eens aan alles wat een

wordt, hangt af van de uitkomsten van de
winkelgebied aantrekkelijk maakt. Het winonderzoeken.”
kelaanbod is natuurlijk belangrijk, net als de
inrichting en verzorgdheid van de buitenruimte. Daarnaast de bereikbaarheid, veilig- Enneh... van de uitkomsten van de gemeenheid en parkeervoorzieningen. Allemaal za- teraadsverkiezingen?
Jaklien: “Ook dat. En natuurlijk vooral van
ken waar de gemeente in kan sturen. Maar
vlak ook de invloed van de ondernemers zelf wat haalbaar is. Veel mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze graag een HEMA hebben
niet uit. Hun houding en aanpak zijn cruciaan de Kleiweg, maar als daar geen ruimte
aal. Verzorgde etalages, geveegde stoepen,
een prettige houding naar de klanten, het voor is, dan houdt het op. De meestgehoordraagt allemaal bij aan de aantrekkelijkheid de wens is trouwens een verswinkel / traiteur
van het winkelgebied. Als winkelstraatma- met noten en kaas. Opmerkelijk, want tot nu
toe hebben dergelijke verswinkels het niet
nager praat ik met ondernemers hierover;
zowel met de ondernemersvereniging als gered; te weinig klandizie.”
met individuele winkeliers. Ik luister naar hun Te weinig klandizie? Dat moet ons, buurtbewoners, aan het denken zetten. Niet zozeer
klachten én hun ideeën, leg het belang van
een klantgerichte houding uit, denk mee en de deelgemeente, niet zozeer de ondernemers maar WIJ kunnen maatregelen nemen
geef tips. Regelmatig gaan die trouwens
over elkaar aanspreken op gedrag en over om het winkelgebied Kleiweg levend te
houden: door er te winkelen!! Want alleen
innoveren: winkeliers moeten meegaan met
hun tijd om het hoofd boven water te hou- als er klanten zijn, heeft een winkelgebied
bestaansrecht. Dus, wie nog een goed voorden, bijvoorbeeld door actief gebruik te manemen voor 2010 zoekt: leef je uit op de
ken van internet.”
Kleiweg!
Goed. Even resumerend: de gemeente kan
Annemarie de Visser
werken aan bereikbaarheid, parkeerplekken en een aantrekkelijk straatbeeld. De
winkeliers kunnen werken aan de uitstraling
van hun winkel en aan
hun klantgerichte houding. Maar wat gaan
wij, buurtbewoners, nu
concreet zien?
Jaklien: “Er ís al heel
wat veranderd. Leegstand is opgevuld,
de straatverlichting is
verbeterd, op de hoek
met de Statenlaan zijn
grondspots
aangebracht, er zijn nieuwe
stevige prullenbakken
neergezet en er zijn
nieuwe plantenbakken
en extra fietsenstallingen gekomen. Dit jaar
krijgt het Bergpolderplein een opknapbeurt.
Wat de verdere aanpak
Jaklien Borms is winkelstraatmanager voor de Kleiweg.

gespitst zijn op innovaties.’De sfeer in de
gemeenteraad toen? Couwenberg: ‘De Partij
van de Arbeid (die in zijn periode respectievelijk 20, 23 en 18 van de 45 zetels bezette
(red.)) maakte de dienst uit. Wij mochten
een beetje meespelen. ’In zijn tijd begon
juist de discussie over de deelgemeenten.
Couwenberg pleitte - tevergeefs - voor een
andere benadering. ‘Je kunt toch niet vanuit
je politieke ideologie over de problemen van
de buurt praten?’ Couwenberg zag meer in
wijkopbouworganen met een belangrijke rol
voor de sleutelfiguren in de wijk.
Couwenberg heeft zich altijd prettig gevoeld
in het Kleiwegkwartier. Hoewel? ‘Vroeger
hadden we negen of elf slagers op de Kleiweg. Nu hebben we er net weer eentje terug.’
Waarom hij toen, in 1962, voor het KleiwegKwartier koos? ‘Meneer, dat was de tijd van
de woningnood. We woonden aan de Schiedamsesingel en we hoorden dat dit huis te
koop was. De bovenwoning was leeg, beneden woonde een huurder. De toenmalige
eigenaar had het geregeld aan de stok met
die huurder. Ik dacht, dat zal wel meevallen.
Maar het tegendeel was waar. Die man zei
bijvoorbeeld: “Ik woon hier al zo lang, eigenlijk is het mijn huis.” Hij had ook een hekel
aan katholieken, zoals veel mensen toen
trouwens. Dan zei hij tegen mij: “Dat is toch
een jezuïtische manier van redeneren.” Ja
dan was je uitgesproken.’
En over die hekel aan de katholieken toen:
‘Heel goed vergelijkbaar met de hekel aan
de islamieten nu’.
Chris Mast

Mededelingen van de BOK:
Inloop ochtend
Vanaf woensdag 24 februari organiseert
de BOK wekelijks een inloop in de Duikelaar. Bewoners uit de buurt zijn elke
woensdag tussen 10.00 en 11.30 uur van
harte welkom voor een gratis kopje koffie of thee. Het is een vrijblijvende inloop.
Afhankelijk van de wensen van de bewoners zal er verdere invulling aan de ochtend worden gegeven. Voorlopig houden
we het op een gezellig samenzijn. Een
aantal vrijwilligers van de BOK heeft zich
reeds aangemeld als gastvrouw/heer. U
kunt op woensdagochtend vrijblijvend
binnenlopen, maar u kunt zich ook nog
aanmelden als GASTVROUW/HEER. Als
u dat wilt kunt u mailen naar buurtkrantbok@gmail.com of bellen naar de BOK.
Bergpolderplein
Het voorlopige ontwerp Bergpolderplein
is op woensdag 27 januari besproken in
de deelgemeente commissie RO. Daarbij
zijn nog twee open einden overgebleven
waar nog een besluit over moet worden
genomen. Het gaat om het kappen van
de bomen en de parkeermogelijkheden.
Het voorlopige ontwerp is te vinden op de
website van de BOK (www.bokrotterdam.
nl). Wilt u hier nog invloed op uitoefenen
neemt u dan contact op met een van de
politieke partijen. Zij zijn graag op de hoogte van de mening van de omwonenden.
Columns
In deze krant vindt u de columns van
VVD, OPLW en Groen Links. In de volgende Buurtkrant, die verschijnt op 26 maart,
vindt u weer de vertrouwde column van
onze eigen Camiel Columnmans.
Stemwijzer
De BOK presenteert de eerste enige
echte Stemwijzer Op Buurtniveau! Blader snel door naar bladzijde (2).
U kunt de stemwijzer ook op onze website invullen. www.bokrotterdam.nl

Nieuw – nieuw – nieuw – nieuw!!!

Gebiedsgericht
Jaren geleden was het Kleiwegkwartier
voor mij het gebied waar je door heen
moest op weg naar school of de stad.
Zoiets als België voor veel vakantiegangers op weg naar Frankrijk. (Vergis u niet, ik hou veel van België en de
Belgen). Nog weer daarvoor was het
vooral de omgeving van het Overdekte,
het zwembad aan de Willem van Hillegaersbergstraat, waar we met de klas
vanuit Schiebroek naar toe liepen om te
worden afgeblaft door badmutsen met
lange stokken voorzien van een ijzeren
haak.(Vergis u niet, ik zwem nog steeds
graag). Vele jaren later, toen ik weer terug was in Rotterdam en wat vaker in het
Kleiwegkwartier kwam bij vrienden en
ook wel voor de boodschappen, leerde
ik het KK wat beter kennen. Dan merk je
dat het eigenlijk uit een aantal buurten
bestaat, die van elkaar verschillen en dat
in die buurten ook weer verschillen zijn
tussen de straten. Dat heeft te maken
met de straten, de huizen, zeg maar
met de fysieke kant van de wijk. Maar
het komt vooral door de mensen die er
wonen en de sfeer maken en er voor
zorgen dat het Kleiwegkwartier zo heel
anders is dan het Molenlaankwartier of
Schiebroek. En als deelraadslid leer je
de wijken nog weer wat beter kennen,
maar de echte kenners zijn natuurlijk de
bewoners van het gebied. Wat heeft dit
alles nu met gebiedsgericht te maken?
Dat zal ik u vertellen. De deelgemeenten
in Rotterdam zijn gebiedsgericht gaan
werken. Boeie, denkt u misschien. Deden ze dat dan niet al lang? En anders
de BOK wel. Toch is het wel iets meer
dan de nieuwe mode in bestuursland.
Het betekent dat het uitgangspunt voor
het beleid is dat problemen en uitdagingen verschillen van wijk tot wijk en
daarom vragen om een eigen speciale
aanpak. De vraag van de burger staat
hierbij centraal. Samenwerking van alle
betrokken partijen, bewoners, ondernemers en instellingen is een absolute voorwaarde. De deelgemeente HiS
heeft de eerste voorzichtige stappen op
dit gebied gezet: de organisatie is er
op ingericht en er zijn inmiddels al twee
z.g.n. iWappen of iWAPs (ik kan er ook
niets aan doen, maar het is de afkorting
van integraal wijkactieprogramma) verschenen. Dat heeft een aantal actiepunten opgeleverd. Maar eigenlijk staat het
gebiedsgericht werken nog een beetje in
de kinderschoenen. Het echte werk kan
pas beginnen nadat er een gebiedsvisie
tot stand is gekomen. Een gebiedsvisie
geeft aan hoe een gebied zich in de
komende jaar zou moeten ontwikkelen,
zowel in ruimtelijke zin als op sociaal en
economisch gebied. Het is zo belangrijk
omdat het de komende jaren het uitgangspunt is voor de iWAP’s.
En zo kom ik aan bij mijn aanbeveling
aan de inwoners van het Kleiwegkwartier: let op uw zaak. Zo’n gebiedsvisie is
de komende jaren van groot belang voor
uw woon- en leefomgeving. Zorg dat u
er als kkk-ers (KleiwegKwartierKenners)
bij bent en invloed heeft en laat het niet
over aan mensen, die slechts door het
gebied gaan om ergens anders te komen.
Henk Kamps lijsttrekker GroenLinks
Hillegersberg-Schiebroek

De BOK presenteert: De Stemwijzer Op Buurtniveau!

Het veelbesproken Kruispunt Rozenlaan / Kleiweg

Toelichting CDA
Het Kleiwegkwartier is een prettige wijk om
in te wonen. Maar, bepaalde zaken kunnen
nog beter! Het CDA wil prioriteit geven aan
het Kleiwegkwartier door samen een integrale visie te ontwikkelen met bewoners en de
stad over de toekomst van het Kleiwegkwartier. Voor nu geeft het CDA prioriteit aan:
Het verbeteren van verkeersonveilige
situaties
Er zijn nog teveel verkeersonveilige situaties
in het Kleiwegkwartier, zoals het kruispunt
Uitweg/Kleiweg. Dit kan en moet anders!
Het CDA geeft hierbij prioriteit aan kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en
voetgangers. Ook willen wij ons inzetten om
samen met ouders en kinderen de verkeersveiligheid rondom de Berge Zonnebloem en
de Tarcisiusschool te verbeteren.
Meer handhaven op hondenpoep
Hondenpoep is nog steeds een grote ergernis in het Kleiwegkwartier. Het ´hondenpoepbeleid´ is duidelijk en dat moet dus gehandhaafd worden. Overtreders op de bon!
Interessanter maken van winkelgebied Kleiweg: meer speciaalzaken en kleine winkels
De Kleiweg beschikt nog steeds over goede
winkels, maar het winkelgebied gaat helaas
achteruit. Het CDA ziet graag meer winkels
in het Kleiwegkwartier en wil ondernemers
stimuleren zich hier te vestigen. Zo blijft voor
omwonenden een goed en gevarieerd winkelaanbod dicht bij huis.
Grote terreinen opnieuw inrichten met
woon-zorgvoorziening
Het Kleiwegkwartier biedt te weinig woonmogelijkheden voor ouderen waardoor
deze voor onnodig lang in hun bestaande
woning blijven (met alle risico’s van dien) of
gedwongen worden te verhuizen naar een
andere wijk. Dit is slecht en dus: bij vrijkomende terreinen zoeken naar kansen voor
een woon-zorgvoorziening.
Kleine lege plekken gebruiken voor meer
groen
Het Kleiwegkwartier bestaat uit relatief veel

steen en weinig groen. Meer groen zorgt
voor een mooie en gezonde omgeving en is
meer dan welkom in deze wijk.
Terugdringen van overlast door jongeren
door een hardere aanpak
In het Kleiwegkwartier is ruimte voor jongeren en er wordt veel geïnvesteerd in de begeleiding van en activiteiten voor jongeren.
Jongeren die zich ondanks dit toch misdragen, worden daarop aangesproken zo nodig met behulp van politie. Overlast is niet
acceptabel.
‘Wij gevoel’ bewoners vergroten door culturele activiteiten
Cultuur verbindt mensen en geeft identiteit.
Daarom koestert en bevordert het CDA activiteiten die betrekking hebben op cultuur
met en voor mensen.
Rianne Ruit

hoogste aantal overeenkomende antwoorden geldt een ‘overweeg-gerust-eens-ofu-hierop-wilt-stemmen-advies’. Iets minder
zwaar dan een echt stemadvies, maar zover
durven wij als redactie niet te gaan. Echte
officiële stemwijzerdeskudigen zijn we nou
eenmaal niet.
We hebben wél alvast de stemwijzer voor u
getest. En hij werkt, vooral met dank aan de
politieke partijen die aan de stemwijzer hebben meegewerkt door hun eigen antwoorden te geven en door die antwoorden verderop in deze Buurtkrant toe te lichten. Zelf
kregen we door het invullen van de stemwijzer nóg meer goede ideeën voor het Kleiwegkwartier: de Achterplas een zwemlocatie, prachtig zandstrand langs de Achterplas
ter hoogte van de Stadhouderslaan, gezellig
stalletje met heerlijke koffie op het prachtige
zandstrand... etc. Wij wensen u (ook zo)veel
plezier en wijsheid met het invullen van de
Stemwijzer Op Buurtniveau. Wie beter uit de
voeten kan met een stemwijzer op internet,
kan terecht op de internetsite van de BOK
(www.bokrotterdam.nl) voor een digitale versie. En mocht uw ‘overweeg-gerust-eens-ofu-hierop-wilt-stemmen-advies’ verrassend
uitpakken, dan brengen de verkiezingsprograma’s voor de deelgeeenteraadverkiezingen wellicht duidelijkheid. U vindt ze op
de internetsites van de partijen en u kunt
ze inzien in de Wijkwinkel aan de Anthony
Duyklaan 9.
Redactie Buurtkrant

Vragen
Wat moet als eerste worden aangepakt?
Parkeerproblematiek
Jongerenoverlast
Verkeers(on)veiligheid
Waar moet de politie meer op gaan handhaven?
Fout parkeren
Hondenpoep
Vandalisme
Hoe wordt het winkelgebied interessanter?
Meer speciaalzaken en kleine winkels
Winkels dichter bij elkaar
(zaterdag)markt
Grote terreinen opnieuw inrichten met:
Appartementen
Woon-zorgvoorziening

Toelichting Groen Links

Politiek gaat over afwegingen en keuzes.
Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het
helpt als je als partij werkt vanuit een visie
op de samenleving in de steden, de wijken en buurten. GroenLinks heeft die visie
en streeft naar een maatschappij waar een
plaats is voor alle mensen en waarin zinvol
werk is voor iedereen, die daartoe in staat
is. Goede voorzieningen, toegankelijke zorg,
kunst en cultuur, sport, moeten op peil gebracht worden en op peil blijven, ook als het
economisch tegenzit. Maar ook veiligheid is
van groot belang. GL kiest daarbij voor preventie in plaats van repressie, maar erkent
dat repressie en stevige sancties ook nodig
kunnen zijn om de veiligheid van burgers en
ondernemers te waarborgen. GL is natuurlijk
voor duurzaamheid en voor het in standhouden en verbeteren van het groen en het water. Meer partijen zijn dat, maar GroenLinks
is onbetwist de milieupartij bij uitstek.
Wij zijn er voor dat bij herstructurering en
bouwprojecten beter wordt ingespeeld op
de woonbehoeften en dat bewoners daarbij

Stemwijzers: ze waren er al voor de Europese verkiezingen en voor de Tweede Kamer
verkiezingen. Op gemeenteniveau is er een
stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 te vinden op www.stemwijzer.
nl/rotterdam. En wie weet komt er ook één
op deelgemeenteniveau. Vier niveaus van
stemwijzers om uit te vinden welke partij het
best bij u past. Hartstikke mooi, maar wat
zeggen ze over de dingen die ons persoonlijk dagelijks raken? Over het reilen en zeilen
van ons eigen Kleiwegkwartier, en over de
plannen die de politieke partijen hebben om
onze buurt nóg fijner te maken? Te weinig,
is de bescheiden mening van de redactie
van de Buurtkrant. En daarom in deze Buurtkrant, uniek in Nederland, ’s lands eerste en
enige Stemwijzer Op Buurtniveau!
Het werkt zo: Hieronder vindt u zeven meerkeuzevragen. Kruis voor elke vraag het antwoord aan dat u het meest aanspreekt. Let
op: zorg dat de krant netjes in elkaar blijjft
liggen, anders komen de antwoorden van
de politieke partijen voortijdig tevoorschijn
en is uw onbevangenheid niet langer gegarandeerd! Bent u klaar met het beantwoorden van de zeven vragen, schuif dan de losse Buurtkrantpagina terzijde (al dan niet na
hem eerst gelezen te hebben) en vergelijk
uw antwoorden met de antwoorden van de
zeven politieke partijen. Tel voor elke partij
het aantal antwoorden overeenkomend met
uw eigen antwoorden. Voor de partij met het

betrokken worden. Wijn er niet voor dat alle
open plekken maar worden volgebouwd.
Mensen hebben ruimte nodig en groen.
Wij zijn voorstander bij uitstek van beter
openbaar vervoer en betere voorzieningen
voor fietsers en voetgangers en tegenstander van meer asfalt. Wij willen dat ondernemers en instellingen duurzaamheid hoog
in het vaandel zetten. GroenLinks is warm
voorstander van participatie en het betrekken van burgers bij het bestuur. Meer partijen zeggen dat ze daarvoor zijn, maar de
GroenLinks-fractie en bestuurder in Hillegersberg-Schiebroek hebben dat in de afgelopen periode ook in de praktijk gebracht.
U ziet: GroenLinks heeft duidelijke opvattingen en ideeën. Maar het belangrijkste is
misschien nog wel dat wij een optimistische
visie op de toekomst hebben. Wij zijn niet de
partij van de somberheid of de negativiteit.
Wij geloven in de kracht van mensen.
Daarom- en omdat wij denken dat wij het
Kleiwegkwartier goed kennen - waren de
keuzes uiteindelijk niet zo moeilijk. U bent
het er misschien niet helemaal mee eens,
maar nu weet u hopelijk een beetje waarom
we deze keuzes gemaakt hebben.
Henk Kamps, lijsttrekker GroenLinks

Parkeergarage
Welke voorziening kiest u voor kleine lege plekken in de wijk?
Meer groen
Meer fietstrommels
Meer speeltoestellen
Overlast door jongeren terugdringen door:
Meer voorzieningen
Meer begeleiding
Hardere aanpak
Wij(k) gevoel bewoners vergroten door
Culturele activiteiten
Evenementen, films en festivals
Buurtcentrum en/of horeca

Uzelf

Kunst en Cultuur in de wijk
In de deelgemeente maar zeker ook in de
wijk Kleiwegkwartier zijn er veel kunstuitingen te vinden. Zichtbaar worden de ateliers o.a. tijdens de open atelierroute die
jaarlijks plaats vindt. Er is ook een culturele
kaart 09.10 van Hillegersberg Schiebroek,
verkrijgbaar o.a. bij de deelgemeente.
De Culturele kaart is een vrijwel compleet
overzicht van alle culturele instellingen en
kunstenaars van de deelgemeente met verschillende disciplines. De kaart is tot stand
gekomen op initiatief van de deelgemeente
en gemeente en geproduceerd door de
stichting nieuwe Rotterdamse cultuur. 31
Locaties en organisaties zijn te vinden op
de kaart in het Kleiwegkwartier! Twee ga-

leries/museum, literatuur, dans, beeldende
kunst en muziek; allemaal te vinden in onze
wijk. Best wel iets om trots op te zijn en om
aandacht aan te geven.
Koraalstraat 17 herbergt een aantal beeldende kunstenaars met ieder hun eigen
stijl. Sylvia Hennequin heeft zich vooral gespecialiseerd in contemporary art, mixed
media artist. Sylvia Hennequin wordt vertegenwoordigd door een New Yorkse galerie
waar ze eerder verschillende exposities
heeft gehad en een solo.
Ze werkt afwisselend digitaal en rechtstreeks op doek. “Door de keuze vanuit de
behoefte tot iets nieuws te komen heb ik
ook de keuze gemaakt om mijn palet te ver-

breden met toegevoegde materialen, vooral
foto’s. Door deze techniek kom ik tot een
letterlijke gelaagdheid in mijn werk maar
daardoor ook tot een diepere figuurlijke gelaagdheid. Mijn werk kan gezien worden als
een psychische zoektocht naar kracht en
vrijheid, een persoonlijke missie om de pure
en authentieke vrouwelijke kracht vorm te
geven. Van het integreren van het vrouwelijke en mannelijke, maar ook van het donkere aspect van de psyche, het animale,
in mijn persoonlijkheid. Tevens bied ik een
spiegel voor de waarnemer” aldus Sylvia
Hennequin.
Hella de Boo schildert mensen en dieren in
olieverf. Expressief met heldere kleuren en

Foto Inez Smit

Marina Radius

duidelijke penseelstreken. Hella geeft ook
les aan kinderen en volwassenen in haar
atelier. Inez Smit maakt abstracte schilderijen in olieverf en acryl. Onlangs was haar
werk te zien bij het internationale kunstproject Küf/Mold, waarvoor zij in een Charloise
winkel een kunstwerk installeerde. (zie afbeelding: Inez Smit, voorbereidingen voor
Küf/Mold, Rotterdam 2009)
Marie Claire Gellings is een beeldend kunstenaar die werken maakt in 2d en 3d met
verschillende materialen. Marina Radius
maakt olieverfschilderijen en beelden in
brons. De stijl is figuratief en door de verfijnde afwerking vrij arbeidsintensief.
Ook maakt ze portretten in opdracht van
mens en dier. Ze heeft een soms surrealistische stijl. Naast de beelden in brons maakt

Wil Jansen

Janssen Flower & Gifts sluit
na 43 jaar haar deuren
De bloemenwinkel van Marco Janssen is al
heel lang een begrip op de Kleiweg. Maar
wie daar nu nog een plant of bloemetje wil
halen staat voorjaargang
een gesloten36
deur. Gelukkig kun je de voormalige
no. 1 bloemen en plantenwinkel winkel
nog steeds2010
betreden via
Februari
de naastgelegen Tabac&Gifts. Er zijn geen
planten meer te koop maar op alle potterie
en glaswerk wordt 50% korting gegeven.
Waarom is de winkel eigenlijk gesloten? En
komt de winkel ooit nog terug? Marco vertelt dat de winkel een aardige geschiedenis
heeft. ‘Mijn ouders zijn hier 43 jaar geleden
begonnen en mijn vader had toentertijd al
een hoveniersbedrijf. In het begin verkochten wij veel tuinplantjes en aarde; later kwamen er de bloemen en de accessoires bij
zoals mooie vazen en decoratiemateriaal. In
de jaren tachtig liep de zaak als een trein.
Maar met de opkomst van grote tuincentra
zoals Intratuin en Gamma en later ook supermarkten die bloemen gingen verkopen
werd het voor ons steeds moeilijker. Klanten die bij ons tuinplanten kwamen halen
vertrokken langzamerhand naar Intratuin.
Daar heb je prima parkeermogelijkheden,
kinderopvanghoekjes, restaurantjes, noem
maar op. En ook de crisis deed ons bepaald niet goed. Wij stonden met zo’n 3 a
4 mensen in de winkel en uiteindelijk hebben we helaas moeten constateren dat de
winkel open houden voor ons geen optie
meer was. Daarom hebben we de deuren
per 31 december 2009 gesloten. En de
winkel blijft dicht. “Ik heb goede kwaliteit en
service hoog in het vaandel staan, maar ik

zag nu geen toekomstmogelijkheden meer.
Daarom heb ik besloten mijn partner Peter te
helpen met de Tabac&Gifts zaak. Deze zit
er sinds 2002 en loopt gelukkig heel goed.
Maar omdat er plannen zijn voor dit winkelgebied gaan wij per 24 februari wel naar een
andere locatie. En wel naar het oude pand
van Van der Breggen bakkers. Dus lekker
centraal op de Kleiweg. Ja, daar zullen wij
dan voorlopig voor een paar jaar zitten en
wachten op de dingen die komen gaan”.
Marco hult zich lachend in stilzwijgen..
Het is wel jammer voor alle vaste klanten dat
de winkel nu is gesloten. Marco bevestigt
dat maar laat weten dat de winkel mede is
weggegaan doordat de mensen niet meer
kwamen. Wel wil hij alle klanten bedanken
die de winkel groot hebben gemaakt en
hem trouw zijn gebleven tot het eind. Over
eventuele toekomstplannen wil hij nog niet
veel kwijt, wel dat de huidige deelgemeente
goed meedenkt met de ondernemers op de
Kleiweg.
Zowel Peter als Marco voelen zich veilig in
hun Kleiwegkwartier. In 2003 is er weliswaar
een overval gepleegd op de Tabac&Gifts
winkel maar deze is tegenwoordig zeer
goed beveiligd. Wij wensen de sympathieke
mannen met hun gezellige winkel heel veel
succes en volgen de ontwikkelingen!
Tabac &Gifts, Kleiweg 73, Tel: 010-4180186

ze ook bijzondere penningen, allen met
een eigen verhaal. Wil Jansen is ook één
van de kunstenaars die gevestigd is aan de
Koraalstraat 17. Wil Jansen schildert met
hele dikke olieverf, in frisse heldere kleuren.
Ze exposeert regelmatig in Amsterdam en
New York. Haar atelier is te bezoeken na het
maken van een afspraak.
Alle hierboven genoemde kunstenaars hebben hun eigen stijl en eigen atelier aan de
Koraalstraat 17. Hun werk is eveneens te
vinden op hun eigen website: www.sylviahennequin.com, www.helladeboo.nl, www.
arttrack.nl/inezsmit, www.lostinparadise.nl
(Marie Claire Gellings) www.marinaradius.
nl, www.wiljansen.com.
Mirjam Fondse

Stemgedrag Kleiwegkwartier 2006
In de vijf stembureaus in het Kleiwegkwartier werden in totaal 4218 geldige stemmen geteld.
Daarvan had: Leefbaar
PvdA
VVD
GroenLinks
CDA
OPLW
D66
Overigen

995 (23,7%)
966
(23%)
681 (16,2%)
502
(12%)
403 (9,6%)
260 (6,2%)
211
(5%)
200 (4,3%) (Christen Unie en Nieuw Rechts)

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier

(De winkel is op 22 en 23 februari gesloten
en vanaf 24 februari weer geopend op Kleiweg 105a)
Marjolein Tan

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

Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
Tel.: 010 422 61 44
www.kolpa.nl
info@kolpa.nl
Op werkdagen zijn wij geopend
van 08.30 uur tot 17.30 uur.
Bezichtigingen op
zaterdag mogelijk

Cor Wessel IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

Kleiweg 100b 3051 GW Rotterdam,. tel:415 73 31

Verfmengservice
Sleutelservice

ZOEKPLAATJE
Het is echt winterweer dus heb ik gezocht
naar een foto die deze sfeer weergeeft.
Gelukkig ben ik geholpen door een bewoner die ook verdienstelijk fotografeert.
Te zien is, en dat kan nu ook niet anders,
veel sneeuw in een van de alleraardigste
straatjes die we hebben in onze wijk. Het
zou een plaatje uit een boek van Anton
Pieck kunnen zijn. De sfeer van de lantarenpaal, de huisjes, een kerstboom achter

in het straatje en dan het verkeersbord.
Tja, waar is dit, wij willen van u weten of
u geniet van deze sfeer. Kunt u ons vertellen waar dit straatje is en of u er heeft
gewoond of nog woont?
Deel uw herinneringen met de lezers van
de Buurtkrant. Na loting, ligt voor de winnaar een cadeaubon klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons!

Antwoord op zoekplaatje BK6
Ireen Spindler reageert op het zoekplaatje
van de buurtkrant van december.
Volgens haar is het de Bergse Achterplas
(Klokplas) vanaf de Stadhouderslaan,
waar ze al zo’n 30 jaar met veel plezier
langs loopt.
Ze reageert nu voor het eerst op een zoekplaatje, maar stelt dat zij zodra de buurtkrant in de bus valt, het zoekplaatje het
eerste is waar ze bij haar thuis naar kijken
en over twisten waar en wat het is. Ze heeft
nooit eerder gereageerd, omdat ze altijd
het idee had dat ze de buurtkrant nogal
laat krijgt en dat het dan te laat is om nog
te reageren.
Ze zou het jammer vinden als het zoekplaatje zou verdwijnen en vermeldt er nog
bij dat ze de hele buurtkrant met veel plezier leest.
Jan Hekman vindt dat John het hem deze
keer wel erg gemakkelijk maakt.
De foto is volgens hem uit het zeer recente
verleden, genomen vanaf het grasveldje
voor zijn huis aan de Stadhouderslaan,
vanuit de richting van de Emmalaan. De
foto is genomen tijdens de prachtige winter begin 2009. Eindelijk, na vele jaren kon

weer geschaatst worden op natuurijs en
konden ze vanuit het huis het ijs op. Is dat
geen rijkdom?

Kleiwegkwartier
Wie meent dat er in het Kleiwegkwartier te
weinig te beleven valt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd, zou zijn licht eens moeten opsteken bij Kinderopvang Zazou. Kids
op de buitenschoolse opvang (BSO) van
Zazou kunnen aan allerhande activiteiten
meedoen, variërend van tennis tot toneel.
Hans Verwaaijen- pedagogisch leider bij
Zazou, student pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam én bewoner van het Kleiwegkwartier - is er sinds de start in 2007 bij
betrokken.
Hans: “Het initiatief kwam van één van mijn
collega’s. Zij had het idee voor de activiteiten opgedaan tijdens een vakantie in de
Verenigde Staten. In 2006 zijn we met de
voorbereidingen begonnen en in 2007 startten we met de eerste activiteiten. Destijds
waren dat er vier: muziek, koken, tang soo
do (traditionele Koreaanse gevechtskunst)
en toneel en dans. Elk activiteitenblok bestaat uit tien lessen, de kosten zijn 4,95 euro
per keer. Wij zorgen voor het vervoer naar de
leslocatie en weer terug. En dat alles tijdens
de reguliere opvanguren van de kinderen.’’
De activiteiten bleken te voorzien in een
behoefte. Werkende ouders die moeilijk tijd
kunnen vinden om zoon of dochter naar
sport en spel te brengen, kunnen het initiatief goed waarderen. Maar ook de kids zelf
vinden het een welkome aanvulling op hun
middagje BSO. Vooral de oudere kinderen,
die elk hoekje van de opvangruimte als hun
broekzak kennen, zijn blij met de welkome
afwisseling. Hans: “Het is erg leuk om te
zien dat het zo goed aanslaat. Of het Zazou
extra inschrijvingen oplevert? Geen idee, dat

is ook niet de achterliggende gedachte. We
doen dit echt voor de kids zelf.”
Sinds de start in 2007 heeft de leding van
Zazou goed geluisterd naar de wensen van
de kinderen en ouders. Zo was de kinderkookclub in het begin een groot succes,
maar na drie rondes was de lol er een beetje
af. Koken is dus even van het activiteitenmenu geschrapt. Een activiteit die vorig jaar op
veler verzoek is gestart, is tennis. Kinderen
en ouders klaagden dat de wachttijden voor
tennisles zo gigantisch waren; Hans en collega’s regelden lessen vanuit de BSO. Meteen liep het storm.
Hans: ”De twaalf plekken die we bij TC
Schiebroek hadden geregeld, waren in no
time volgeboekt. Gelukkig konden we twaalf
extra plekken erbij krijgen, maar er was nog
steeds een wachtlijst. We hopen vanaf het
voorjaar weer tennislessen aan te kunnen
bieden. Verder hebben we nieuwe ideeën
voor het kinderkookcafé, gebaseerd op
het thema ‘gezonde voeding’ en willen we
gaan werken voor een goed doel. Helaas is
het erg moeilijk om workshopleiders te vinden. Dat komt onder meer omdat veel Rotterdamse scholen zijn overgestapt op het
zogenaamde Brede Schoolprogramma. Zij
bieden óók activiteiten aan buiten de lestijden en daarom zijn workshopleiders al snel
volgeboekt. Het kost ons dus elke keer een
hoop energie om de activiteiten georganiseerd te krijgen. Maar de tevreden snoetjes
van de kinderen, als ze na de lessen enthousiast binnen komen stuiteren, maken dat
ruimschoots weer goed.”
Annemarie de Visser

Rijwielstalling
In de Smaragdstraat is een rijwielstalling
beschikbaar voor bewoners uit
de Edelstenenbuurt.
Iedereen uit het Kleiwegkwartier die
zijn fiets optimaal in goede conditie wil
houden kan deze laten repareren.
Wilt u meer weten over deze aanwinst in
de wijk neem dan contact op met Janus
Somers, telefoon 0655831908
we love Bikes bij Janus
Smaragdstraat 21 - 3051 VP - Rotterdam

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer
Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510

f.bergman@planet.nl
Uw instrument vakkundig gestemd!
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

De tweede reden dat mijnheer Hekman
reageert is dat de zoekplaatjes ook door
hen altijd bekeken worden. Hij vindt dat
de buurtkrant er gewoon mee door moet
gaan ook al komt er geen reactie op. De
cadeaubon blijft dan bij de BOK.
Wij hebben Ireen Spindler laten weten dat
het niet uitmaakt wanneer ze reageert. Tot
aan het maken van de nieuwe krant wordt
gecontroleerd of er nog antwoorden binnen zijn. Ireen kan de cadeaubon ophalen
bij de wijkwinkel.

Resultaten geluidmetingen
Kleiwegkwartier bekend
Kort voor de oplevering van het geluidsscherm langs het spoor in het Kleiwegkwartier (juli 2009) kwamen er klachten binnen
van omwonenden over een geluidstoename van passerende treinen. De klachten
kwamen voornamelijk van bewoners uit de
Lisbloemstraat en de Elektroweg, maar ook
van enkele bewoners die veel verder van het
scherm af wonen. Daarom had wethouder
Bolsius toegezegd een geluidmeting uit te laten voeren na de oplevering van het scherm.
Deze opdracht is gegeven aan TNO, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.
Het geluidsscherm is geplaatst met als doel
om de geluidsbelasting van zoveel mogelijk
woningen terug te brengen tot onder het
maximaal toelaatbare geluidsniveau van 63
dB. Dit niveau is vastgesteld in de Wet geluidshinder.
Weerkaatsing van het geluid
Het geluidsscherm is gedeeltelijk gemaakt
van absorberend materiaal. Een groot deel
van het geluid wordt opgenomen door de
structuur van het scherm. Een klein deel
weerkaatst tegen het scherm van de A20.
TNO heeft het effect van deze weerkaatsingen meegenomen bij de geluidmetingen.
Meetpunten
TNO heeft het geluid op drie verschillende
punten gemeten. Twee meetpunten waren
opgesteld in de Ceintuurbaan en een derde
in de Lisbloemstraat ter hoogte van huisnummer 66. Er zijn verschillende metingen
uitgevoerd, waarbij gevarieerd is met de rijrichting van de treinen, de lengte en het type
trein (intercity en goederentrein).
Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de metingen ter
hoogte van de Ceintuurbaan overeenkomen
met de eerdere berekeningen. Het geluidniveau veroorzaakt door goederentreinen
is zelfs lager dan berekend. Ook in de Lisbloemstraat heeft het scherm gezorgd voor
een vermindering van het treingeluid, toch

Actieve kids in het

valt dit resultaat bij personentreinen iets lager uit dan vooraf was berekend. Dit is met
name het geval bij de treinen die in oostelijke
richting rijden. Het spoor voor deze richting
ligt namelijk verder van het scherm af. Het
scherm is effectiever naarmate de geluidbron dichter bij het scherm ligt.
De geluidmeting geeft geen aanleiding voor
extra maatregelen. Volgens de afspraak
komen de woningen waar de geluidsnorm
toch nog wordt overschreden, in aanmerking voor isolerende gevelmaatregelen. De
eigenaren van deze woningen zijn hiervoor
al benaderd.
Een toelichting op deze geluidmeting is gegeven aan de voorzitter van de bewonersvereniging BOK. Het rapport is in te zien bij
deze bewonersvereniging aan de Antony
Duyklaan 9.
Gemeentewerken Rotterdam
Noot van redactie / bestuur BOK:
Bovenstaand bericht hebben wij ontvangen
van gemeentewerken Rotterdam. De reacties die de redactie en het bestuur van de
BOK hebben gekregen van buurtbewoners
over de geluidsschermen, zijn over het algemeen positief. Het merendeel van de bewoners geeft aan dat met de plaatsing van de
schermen de overlast lijkt te zijn verminderd.
Een spectaculaire daling van de overlast ervaart men echter niet. Er is een klein aantal
bewoners dat aangeeft dat de overlast is
toegenomen. Ook zijn er door specialisten
(geluidstechnici) bepaalde kantekeningen
geplaatst bij de door TNO gebruikte meetmethode en de rapportage. Geluid blijft
toch een moeilijk grijpbaar iets. Wellicht dat
na een warme zomer, waarbij we ’s nachts
de ramen vaak open hebben, we nog een
eens goed kunnen inschatten in hoeverre de
overlast tot een acceptabel niveau is teruggedrongen. Wij blijven de vinger aan de pols
houden.

-

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 9.00 tot 17.00
tevens kunt u bij ons terecht voor het
trimmen van uw hond

Hans Verwaaijen (2e van links) met collega, hulpsint en hulppiet in de BSO aan de Koraalstraat.

1.
2.
3.
4.
5.

Bij alle herinrichtingsplannen eerst de direct
betrokken burgers en ondernemers raadplegen.
Burgers die overlast ondervinden serieus nemen
Inlopen van achterstallig onderhoud van straten
en pleinen.
Meer recreatieve voorzieningen voor jongeren.
Snelle en duidelijke afhandeling van vergunningen.

www.leefbaarrotterdam.nl

Home-Start Rotterdam Noord

Hillegersberg Zuid
verdient zoveel meer
Geachte lezer, wist u dat het Kleiwegkwartier een van de best scorende wijken van Rotterdam is? Even wat cijfers:
de veiligheidsindex staat hier op 10,
het Rotterdams gemiddelde op 7.3 Het
aantal werkzoekenden is 1,9 %, in 2002
nog 5,8%. Het Rotterdams gemiddelde
is 8%. Er zijn 6800 mensen werkzaam in
onze wijk. Als je bedenkt dat er 7627 inwoners zijn die wonen in 3820 woningen
dan wil dat zeggen dat er 1.8 arbeidsplaats per woning is.
Het is een wijk waar stedelijk van gedacht wordt dat men er geen omkijken
naar heeft, dat gebeurt dan ook nauwelijks. Er wordt slecht schoongemaakt en
er worden te grove machines ingezet.
Dat is goed te zien in onze wijk, waar
in de knieholtes van de parkeerkolommen een nieuw soort stedelijke planten
groeien. En wat denkt u van de bestrating? Wij hoeven slechts het Rozenlaanviaduct over te gaan om te zien dat in
deelgemeente Noord een hoger afwerkingniveau kan worden gehanteerd.
Kijken wij wat er bijvoorbeeld bij ons de
afgelopen jaren aan bestrating is aangebracht dan worden wij daar niet vrolijk
van. Het is begonnen met de Statenlaan, waar het terugleggen van de originele gebakken klinkers te duur zou zijn;
voorts werd de Schiebroeksesingel van
dit karakteristieke materiaal ontdaan en
recent zijn in de Edelstenenbuurt grijze
betonklinkers van de goedkoopste soort
ingeklopt. Als u dacht dat andere delen
van onze deelgemeente aan deze verarming zouden ontsnappen, heeft u het
mis. Ook de zijstraatjes van de Straatweg zijn in unigrijs uitgevoerd.
Bij het vaststellen van het inrichtingsplan
van de Edelstenenbuurt dacht de OPLW
dat de partij die daar de meeste kiezers
trok, actie zou ondernemen, maar helaas bleef het doodstil vanuit die partij.
Daarom is de OPLW, samen met het
CDA wel actief geweest toen in de oude
Dorpskern van Hillegersberg ook straten dreigden te worden afgewerkt met
unigrijs. Wij zijn toen door bewoners
benaderd en hebben daarop een motie
ingediend in de deelraad om de meerprijs voor gebakken materiaal voor onze
rekening te nemen. Dat is gelukt.
Hoe kan het dat een wijk met hoge dichtheden, en een gemiddelde huizenprijs
van ruim twee ton zo slecht beloond
wordt? U kunt zelf wel uitrekenen wat
er alleen al aan OZB wordt opgebracht.
Maar denk nou niet dat andere wijken in
onze deelgemeente beter af zijn: er is
voor de hele deelgemeente een soort
van bestrating vastgesteld die past bij
de draagkracht van de deelgemeente
begroting. Onze deelgemeente wordt
nu op een paar straten na geheel granitogrijs bestraat. Terwijl in het Handboek
openbare ruimte Rotterdamstijl een
richtlijn staat, waarin wordt gesteld dat
er gestreefd moet worden om rijwegen
in gebakken klinkers uit te voeren. De
OPLW wil dit graag, vooral in klassieke
buurten. Op de onlangs bestrate Adrianalaan kunt u zien hoe stijlvol dat is. Alleen is het voor onze deelgemeente niet
te betalen als de Coolsingel voor ons de
hand op knip houdt.

Home-Start geeft lichte opvoedingsondersteuning aan ouders met jonge kinderen.
Deze gezinnen worden wekelijks bezocht
door ervaren vrijwilligers. De hulp wordt
kosteloos aangeboden aan ieder gezin met
tenminste één kind onder de 6 jaar. De vrijwilligers hebben zelf ervaring als ouder en
hebben allemaal een training gevolgd. Zij
worden goed begeleid door Home-Start coördinatoren.
Home Start is onderdeel van Stichting Humanitas en is sinds 2009 uitgebreid met de
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.
Tijd voor een gesprek met Evita van Lith, een
van de drie coördinatoren van Home-Start
Rotterdam Noord.
Er zijn al zoveel vrijwilligersorganisaties?
Waarom zou je vrijwilliger bij Home-Start
willen worden?
Evita vertelt dat de vrijwilligers die momenteel in de training zitten het heel fijn vinden
om bij te kunnen dragen aan een betere opvoeding van kinderen en het prettig vinden
om een ander te ondersteunen. Zeker bij gezinnen waarbij het even niet zo lekker gaat.
En het is ook een bijzondere ervaring om op
deze manier kennis te maken met een totaal
ander gezin en met een andere cultuur en
levenswijze. Deze vrijwilligers zijn zeer waardevol voor de organisatie. Na aanmelding
krijgen zij een 4-daagse training aangeboden. Daarbij worden er ook nog 4x per jaar
begeleide intervisiebijeenkomsten georgani-

seerd om ervaringen uit te wisselen en van
elkaar te leren. Rotterdam Noord beslaat per
1 januari 2010 vijf deelgemeentes (Delfshaven, Centrum, Noord, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen-Crooswijk). Afgelopen
jaar hebben wij 61 gezinnen bediend; voor
het komend jaar moeten wij 90 koppelingen
maken!
Om wat voor gezinnen gaat het nu in de
praktijk?
Van de bovengenoemde gezinnen zijn er 25
eenoudergezinnen en 9 Nederlandse gezinnen; de rest is van andere afkomst waarvan
de Turkse groep het grootst is. De gezinnen kunnen zichzelf ook bij ons aanmelden.
Meestal worden de gezinnen verwezen door
allerlei instellingen, waaronder consultatiebureaus, schoolmaatschappelijk werk e.d.
Maar wat zijn dan eigenlijk de problemen?
Er is geen specifieke problematiek te noemen. Wij zijn een preventief project! Door de
wekelijkse inzet van onze vrijwilligers willen
wij voorkomen dat kleine probleempjes uitgroeien tot grote problemen. Het gaat om
gezinnen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Een jonge moeder met een tweeling, die op de 4e etage woont met weinig
steun uit haar eigen omgeving of een moeder wiens baby hartproblemen heeft waardoor de ouders vaak naar het ziekenhuis
moeten voor allerlei behandelingen. Soms
een moeder van allochtone afkomst die recentelijk in de wijk is komen wonen en niet

zo goed de weg weet. Een vrijwilligster kan
samen met haar naar een wijkcentrum gaan
of een keertje lekker in het dichtstbijzijnde
park of bos gaan wandelen. Er eenvoudigweg voor iemand zíjn en een luisterend oor
bieden, betekent zóveel voor mensen.
Is er een wachtlijst voor de gezinnen?
Er is geen wachtlijst, maar het koppelen
van de juiste vrijwilliger aan het juiste gezin
is niet altijd makkelijk. Soms hebben wij wel
een vrijwilliger maar die past dan niet bij het
aangemelde gezin. En dan moet zo’n gezin
wel wachten. Voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn; er komt weer een training in april

dus schroom niet om ons te benaderen. Dat
geldt voor zowel mannelijke als vrouwelijke
vrijwilligers. Home-Start is altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers voor het ondersteunen
van gezinnen.
Voor meer informatie: Evita van Lith,
coördinator Home-Start
www.home-start.nl of
www.humanitasjeugdhulpverlening.nl
tel: 010 - 265 39 30 / 06 - 455 128 09
Marjolein Tan

Sabina Koningverdraag (één van de coördinatoren van Noord), Evita van Lith en Ina Gebuijs

Melanchtonpark stevig aangepakt
Het is veel mensen opgevallen: Het Melanchtonpark wordt stevig aangepakt. Wel
erg stevig, volgens sommigen. We hebben
een bewonersavond gehouden waarin is
verteld wat er gedaan zou worden. Toch ben
ook ik flink geschrokken van de “kaalslag”
zoals een aantal mensen het al noemt. Daarom heb ik met de mensen van Gemeentewerken door het park gelopen om nog eens
te horen wat ze precies aan het doen zijn. Ik
werd door hun uitleg weer enthousiast over
de aanpak.
Er was sprake van veel achterstallig onderhoud, waardoor er flink moest worden ingegrepen. De paden waren van slechte kwaliteit. Die worden vernieuwd. De heester- en/
of boombegroeiing langs de paden is verwijderd en zal worden vervangen door kruiden.
De beschoeiing was aan het einde van zijn
levensduur waardoor op veel plaatsen de
grond erachter wegspoelde. Voor het onderhouden van de watergangen is het noodza-

kelijk om langs de beschoeiing een strook
vrij te maken van beplanting. Het talud van
de waterkering wordt als een zichtlocatie
ingericht. Er komen natuurvriendelijke oevers. Omdat deze natuurvriendelijke oevers
voldoende zon moeten krijgen, moesten er
bomen worden gekapt, zoals op de bewonersavond is uitgelegd.
Door achterstallig onderhoud was een aantal
grote oude bomen aan het einde van hun levensfase. Die zijn nu in een keer verwijderd.
Enkele bomen zijn verwijderd om andere
meer groeiruimte te geven. Bijzonder grote
taxusbomen, hebben nu de ruimte om nog
majesteitelijker te worden. Door de rooi- en
beschoeiingwerkzaamheden is er –onvermijdelijk - onderbeplanting beschadigd Deze
beplanting zal waar nodig worden aangevuld
met nieuwe beplanting De herplant zal bestaan uit 125 struiken van ongeveer 1 meter
hoog zoals bijvoorbeeld rozenbottels. Deze
beplanting geeft beschutting, veiligheid en

Kees van Holst
Lijsttrekker OPLW
Het park

Zo zou de nieuwe bank er uit kunnen zien
voedsel voor de vogels. Bovendien worden
er twee lindebomen van redelijk formaat geplant op het middeneiland. De grasvelden
worden gerenoveerd en opnieuw ingezaaid.
Momenteel ligt het werk stil, vanwege het
weer. Omdat het snoeiwerk al klaar is en
omdat het voorbereidend werk voor de
paden en grondwerkzaamheden is begonnen, geeft dat het park nu een troosteloze
aanblik. Zodra het weer het toelaat gaan de
werkzaamheden weer door en verschijnt in
het voorjaar een prachtig park met goed begaanbare paden en nieuwe bruggen. In de
komende jaren zal het park dan uitgroeien
tot wat we met elkaar voor ogen hebben
gehad. Ik denk hierbij aan het Schiebroekse park dat nu, enkele jaren na de enorme
bomenkap, een heel mooi park is.Het is
natuurlijk wel zaak het park goed te blijven
onderhouden.

en meubileringscollege heb ik gevraagd of
er niet iets gemaakt kon worden voor in het
park. Met John Hokke en Geer Meershoek
van de BOK en Ida Schwedler, een bewoonster die aan de wieg heeft gestaan van
het Melanchtonpark en de directie van het
Hout- en Meubileringscollege is gesproken
over dit idee. Naar aanleiding van dat gesprek heeft het men een leerling benaderd
die een bijzondere bank als afstudeerproject
maakt. Deze leerling is bereid zijn ontwerp
af te staan voor het park. De bank kan eventueel in een ronding lopen. De totale lengte
zal zo’n 6 meter bedragen. De school zorgt
voor verankering in de grond en een degelijke afwerking.

Verder heb ik nog een leuk nieuwtje voor u.
In een gesprek met de directie van het Hout-

Letty Bekedam,
portefeuillehouder Deelgemeente

Meer foto’s van het ontwerp vindt
u op de website van de BOK
(www.bokrotterdam.nl)

frisse start speeltuin De Torteltuin
De Torteltuin begon op 5 februari het nieuwe
seizoen met de opening van het prachtige,
geheel in hout opgetrokken, nieuwe clubhuis door vicevoorzitter van de deelgemeente Anton Stapelkamp.
De speeltuin aan de Enckevoirtlaan is een
unieke plek in het Melanchtonpark. Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar (tot 7 jaar
alleen onder begeleiding) kunnen er veilig
spelen, skelteren en knutselen onder het
toeziend oog van toezichthouders.
Tot aan het openingsfeest voor de kinderen,
dit voorjaar, is de tuin gratis toegankelijk en
worden bezoekers ontvangen met gratis
koffie en thee. Lid worden kan dan tegen

www.middeninrotterdam.nl
www.middeninrotterdam.nl
www.d66hillegersberg-schiebroek.nl
www.d66hillegersberg-schiebroek.nl

gereduceerd tarief. Het project is nog niet
af. Er wordt momenteel nog gewerkt aan
de kleuter-peuterhoek. Een voorziening
als deze is belangrijk in de wijk en kan niet
zonder enthousiaste mensen. Wie tijd over
heeft en zou willen helpen om de Torteltuin
draaiende te houden of met het onderhoud
van de tuin kan zich melden bij het bestuur.
Mail naar mien@mienskeuken.nl of jokebijster@versatel.nl of kom even langs.
De speeltuin is van maandag t/m vrijdag geopend van 11.00-17.00 uur en zaterdag en
zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Ciska Evers

ADVERTENTIE

Rotterdam

Aandacht voor het Kleiwegkwartier

Het Kleiwegkwartier, gelegen langs de Bergse Plassen en de Rotte, is een prachtwijk, waar mensen prettig en met plezier
wonen. Dat vertaalt zich in hoge woningprijzen en hoge scores op de Veiligheidindex en Sociale Index. Maar de wijk is intussen al ongeveer 100 jaar
oud en dat leidt hoe langer hoe meer tot problemen. Problemen die in deze wijk vrijwel zonder bezit van woningcorporaties niet vanzelf over zullen gaan en dus zal de overheid haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Alle reden dus voor het CDA om deze prachtwijk op de stedelijke kaart
te zetten. Onze analyse en onze toekomstvisie voor het Kleiwegkwartier vindt u in deze notitie.
Deze notitie is gemaakt door: Rianne Ruit, lijsttrekker, Arian Pleizier, kandidaat deelraadslid en Anton Stapelkamp, kandidaat dagelijks
bestuurder. De laatste twee wonen zelf in het Kleiwegkwartier. Reacties zijn welkom via: cda.hillegersbergschiebroek@gmail.com

Achtergrond
Rond 1900 waren er langs de Kleiweg en de Straatweg wat
spaarzame boerderijen en landarbeidershuisjes en wat bebouwing langs de Rotte, zoals een molen aan de Kootsekade.
De rest was polderland. Na de eeuwwisseling, als het Oude
Noorden van Hillegersberg over is gegaan naar Rotterdam,
begon Hillegersberg te groeien, In 1909 werd het Villapark
Rotterdam Noord gebouwd. Rond die tijd vestigde Elektrostroom zich aan de Elektroweg, de Allan Spoorfabriek aan de
Kleiweg en werd de eerste sociale woningbouw gerealiseerd
op de hoek van de Rozenlaan en Kleiweg en aan de Robert
Owenstraat. Ook werd begonnen met de aanleg van de Margrietlaanbuurt. In de jaren ‘20 en ‘30 werd de wijk snel volgebouwd, met een gouden randje langs de Bergse Achterplas.
Naast woningbouw en winkels werden ook drie kerkgebouwen en zeven scholen gebouwd.

Bergpolderplein (jaren ’20) zonder auto’s

Een schets van de wijk
In het Kleiwegkwartier wonen 7600 mensen. 21,8% is onder
de 20 jaar, 57,1% is 20 t/m 54, 21,1% is 55 jaar of ouder. Een
zich verjongende wijk, nog geen 10% van de bevolking is 65
jaar of ouder, in 1994 was dat nog 13,4% terwijl het aantal
kinderen onder de 10 juist is toegenomen van 11% naar 13%.
Het aantal geboorten steeg tussen 1994 en vorig jaar van 101
naar 141 in 2008. Het aantal kinderen op de basisschool zal
naar verwachting nog verder stijgen. Zoals in de hele stad
neemt het aandeel autochtonen bewoners af, in 1994 bedroeg
dit nog 87% en nu is dit 79%. Voor Rotterdamse begrippen is
het Kleiwegkwartier dus een gemengde maar nog vrij ‘witte’
wijk, Van spanningen hoor je niets. De meeste allochtonen zijn
afkomstig uit de Europese Unie, 8%. Bewoners van Turkse,
Marokkaanse of Surinaamse afkomst zijn er weinig, namelijk
1%, 1% en 3%. De bevolking is voor Rotterdamse begrippen
hoogopgeleid, maar liefst 79% is hoger opgeleid. Op de Veiligheidsindex scoort de wijk al een aantal jaren een 10 en bij
de laatste Sociale Index kwam een 7,5 uit de bus. Maar liefst
91% van de bewoners geeft aan tevreden te zijn met de eigen buurt. Relatief is het Kleiwegkwartier binnen de deelgemeente de wijk die het meest Opzoomert. De wijk is binnen
de deelgemeente veruit het meest verstedelijkt en heeft hier
en daar het karakter van een stedelijke volksbuurt. Er komt
nog steeds veel particuliere verhuur voor (37%), maar het
eigenwoningbezit neemt al jaren toe (63%) De waarde van
de woningen is de laatste jaren fors gestegen. De gemiddelde
WOZ-waarde was 216.612 euro, 73,9% van de koopwoningen
had in 2008 een waarde van meer dan 150.000 euro en datzelfde geldt voor 54,3% van de huurwoningen.
Problemen van het Kleiwegkwartier
Wie bovenstaande schets van de wijk leest, denkt al gauw: weinig aan de hand, geen bijzondere aandacht nodig. Maar dat is
slechts schijn. De kracht van de wijk is namelijk ook de zwakte.
• De kwaliteit van de woningen uit de haren ’10-’35 uit de
vorige eeuw is op tal van plekken matig. Wie de wijk volgt
weet dat elke paar jaar ergens een rotte kies ontstaat. De
kwaliteit van al die particulier gebouwde woningen is niet
altijd hoog te noemen;
• De funderingsproblematiek is in de wijk groot De wijk
kleurt rood op de stedelijke kaarten rond dit probleem;

Een nog overzichtelijk kruispunt (jaren ’50)

• Delen van de wijk zijn populair aan het worden bij
huisjesmelkers en dergelijke, waardoor er problemen
ontstaan zoals slecht onderhoud, de komst van veel
Midden- en Oost-Europeanen en de aanwezigheid van
wietplantages;
• De woningen zijn vrijwel allemaal ongeschikt voor
ouderen en die kiezen dus noodgedwongen om te lang in
hun woning te blijven of te verhuizen naar buiten de wijk.
Riskant voor hun gezondheid en deelname aan de samenleving en slecht voor hun sociale netwerk. Aan het eind
van de Kleiweg en bij het Rozenlaanviaduct komt nauwelijks openbaar vervoer en er zijn nauwelijks winkels en
andere voorzieningen;
• Een ondanks de inspanningen van velen is de Kleiweg nog
steeds een kwetsbare winkelstraat;
• De wijk kent een onoverzichtelijk en overbelast wegennet vooral gedurende de spits en vooral de Straatweg en de
Rozenlaan. Dit leidt ook weer tot overlastbezorgend
sluipverkeer en verkeersonveiligheid;
• Door het verouderde stratenpatroon heeft deze verstedelijkte maar welvarende wijk heeft een groot parkeerprobleem;
• Een overmaat aan grootschalige voorzieningen in deze
kleine wijk, te weten de twee RET-locatie, het Sint
Franciscus Gasthuis, de industrie aan de Ceintuurbaan met
grote bedrijven als Correct, Eef en Huub en Feedback, een
tweetal supermarkten aan de Kleiweg en het districtskantoor van de Politie in de Frederik Hendrikstraat;

Uitweg( 1959)

• Bovenstaande zaken zorgen ook voor een behoorlijk
zwaar belast milieu. Er is geluidsoverlast (A20 en spoorlijn), luchtverontreiniging (A20), op allerlei plaatsen
worden wettelijke normen overschreden) en de opeenstapeling van deze problemen bedreigt de volksgezondheid.
Ook is er nog de bodemvervuiling bij het Sint Franciscus
Gasthuis en de RET-locaties;
• Drie basisscholen die in zwaar verouderde en soms
ook te krappe schoolgebouwen zijn gevestigd;
• In deze kinderrijke wijk is een tekort aan kinderopvangplaatsen;
• Een gebrek aan speelgelegenheid en buurtgroen,
vooral in de Bloemenbuurt en de Margrietlaanbuurt. Door
de aanwezigheid van de Rotte en de Bergse Plassen wordt
dit vaak onderschat. Vergeten wordt dat de Plasoevers en
de Rottekaden lang niet overal vrij toegankelijk zijn en dat
ook het zicht op het water vaak belemmerd is.

Niets doen is voor het CDA geen optie
Veel van de hierboven geschetste problemen hangen samen
met elkaar, ze zijn het gevolg van de verouderde opzet en bebouwing van de wijk en de omknelling door hoofdverkeersaders. De kwaliteit van de wijk staat op termijn onder druk
en die druk wordt door de funderingsproblematiek steeds
groter. Elke keer als er weer een rotte kies ontstaat wordt die
ad hoc op aangepakt. Meestal met als gevolg dat de vervangende bouw niet past bij de omgeving, en meestal ook als te
groot en te hoog wordt ervaren door de bewoners. Onontkoombaar om uit de kosten van verwerving, sloop en nieuwbouw te komen, maar de wijk gaat er door achteruit. Dat komt
de wijk niet ten goede en dat is jammer, want de wijk is nu
sterk en gewaardeerd en daar moeten we dus zuinig op zijn
in Rotterdam. Zoveel van dit soort wijken zijn er immers niet.

Een te volle opvulling van een rotte kies

Grootste hindernis bij de aanpak van de wijk is het versnipperde bezit. Niemand heeft de macht en de kracht om
grootschalig in te grijpen. Daarom is de overheid aan zet.
Bewoners(organisatie). en deelgemeente moeten de wijk
op de bestuurlijke agenda van de stad zien te krijgen Er
moet een visie ontwikkeld worden, samen met de bewoners. Hoe staat de wijk er over 15 jaar voor als we niets doen,
willen we dat en zo nee, wat zouden we kunnen en moeten
aanpakken?. Bewoners zullen ook gestimuleerd en gesteund
moeten worden bij het opknappen van hun woningen: de regeling voor particuliere woningverbetering zal op de een
of andere manier weer ingevoerd moeten worden. En naast
die visieontwikkeling voor de langere termijn zou er ook gewerkt moeten worden aan het verbeteren van het voorzieningenniveau voor de buurt. Vrijkomende gronden en gebouwen vormen kansen die benut moeten worden om de grote
problemen mee aan te pakken. De Christus-Koningkerk zou
gebruikt moeten worden om de Tarcisiusschool te voorzien
van betere huisvesting, inclusief een fatsoenlijke sportzaal
voor de wijk. De Bergse Zonnebloem zou dan gebruik kunnen gaan maken van de school in de Margrietstraat en zo ook
veel ruimer in haar jasje komen te zitten. Kinderopvang zou
dan gelijk meegenomen moeten worden. Andere zaken waaraan gedacht moet worden zijn meer open en groene ruimten,
parkeergarages en ouderenhuisvesting. En tenslotte zal de
verkeersveiligheid rond scholen en op de onoverzichtelijke
kruispunten verbeterd moeten worden.
Het Kleiwegkwartier moet op de bestuurlijke agenda gezet worden.
Voor het CDA is niets doen geen optie. Daaraan gaan we werken de komende periode. Mogen we daarom op 3 maart op uw steun rekenen?

Rianne Ruit en Anton Stapelkamp

D66

VVD

Toelichting

Een aantal in het Kleiwegkwartier wonende
D66’ers heeft zich over de vragen gebogen.
Voor sommige vragen bestond vrijwel meteen overeenstemming over het antwoord;
andere leidden tot interessante discussies.
Sommige antwoordmogelijkheden hangen
duidelijk met elkaar samen; daar hebben we
rekening mee gehouden. D66 is ook de partij van nuances en die zijn lastig in een eenmalige keuze tot uitdrukking te brengen. We
zijn daarom blij dat we hieronder onze keuzes kunnen toelichten. Veel wijkbewoners
hebben dagelijks een probleem om een
parkeerplaats te vinden: dit probleem vraagt
om een structurele oplossing. Kleinschalige
wijkparkeergarages op een gedeelte van
de grotere vrijkomenden terreinen kunnen
zo’n oplossing zijn. Maar dat mag niet betekenen dat dan voor de hele wijk betaald
parkeren wordt ingevoerd. Ouderen dienen
zolang mogelijk in hun eigen omgeving te
kunnen blijven wonen. De mogelijkheden
daarvoor zijn nu beperkt. D66 vindt dat de
grotere vrijkomenden terreinen voldoende
ruimte bieden om een parkeervoorziening te
combineren met een woonzorgvoorziening,
woningen en openbaar groen. Hondenpoep
vormt een grote ergernis. Hondeneigenaren
moeten zich verantwoordelijk voelen voor
het opruimen van hondenpoep. D66 pleit er
voor om de inkomsten uit hondenbelasting
mede te gebruiken voor het plaatsen van
meer afvalbakken en strikte handhaving van
de opruimplicht. D66 vindt die handhaving

wel eerder een taak van stadswachten dan
van de ‘echte’ politie. Uiteraard moet ook
overlast door jongeren worden aangepakt;
Iedereen heeft recht op leefruimte, ook op
straat, maar dat mag niet leiden tot overlast en vandalisme. Er moeten voor hangplekken, waarvan overlast wordt ervaren,
goede afspraken worden gemaakt tussen
buurtbewoners, jongeren en politie. Het
Kleiwegkwartier is behoorlijk versteend; het
openbaar groen is beperkt tot de noordrand
van de wijk (Melanchtonpark / Emmalaan).
D66 kiest daarom voor groen op kleine lege
plekken, zo mogelijk met speeltoestellen. In
z’n algemeenheid vindt D66 dat door culturele activiteiten het wij(k)gevoel kan worden
vergroot en dat diversiteit aan winkels het
winkelgebied aantrekkelijker kan maken.
Adriaan Pieterson lijsttrekker D66

Vragen

CDA

D66

GL

Toelichting

De VVD Hillegersberg-Schiebroek staat
voor veiligheid, rust, ruimte en respect. Dit
nog aangevuld met inzet: luisteren naar de
burgers en vervolgens ook handelen. De
VVD is er voor de mensen! In de allereerste
plaats: veiligheid. Het is in de deelgemeente
redelijk veilig, maar elke inbraak of overval
is te veel. De inzet op veiligheid, ook verkeersveiligheid, blijft voorop staan. Maar wat
ook nijpend is, is de parkeerproblematiek.
Ik had ook daar een kruisje willen zetten als
antwoord op wat als eerste moet worden
aangepakt. Waar moet de politie meer op
handhaven? Fout parkeren is een grote ergernis, maar waar moet je, zeker ’s avonds,
je auto laten? Bij noodgedwongen foutparkeren is een bon ook een grote ergernis.
Vandalisme? Dat kan natuurlijk niet genoeg
worden bestreden. Zinloos, dingen stuk te
maken. Maar… is er veel vandalisme in de
deelgemeente? Hoe wordt het winkelgebied
interessanter? Voor de consument zou een
markt leuk zijn. Maar een markt is een bedreiging voor de winkels, want wat op de
markt wordt gekocht, wordt niet in de winkels gekocht. Misschien moet het winkelgebied zich meer specialiseren en dan kan een
gespecialiseerde markt wellicht een aanvulling zijn op de winkels. Wat moet op grote,
nieuw in te richten, terreinen? Huizen met
meer auto’s en verkeersdrukte, maar ook
met meer mensen die meer in de winkels
besteden? Parkeergarages, omdat de parkeerdruk hoog is? Maar wie is voor betaald
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Vandalisme
Hoe wordt het winkelgebied interessanter?
Meer speciaalzaken en kleine winkels
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Winkels dichter bij elkaar

X
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(zaterdag)markt

X

parkeren relatief ver van winkels en woningen. Een wijkpark? Ik kies dan toch –als er
markt voor is- voor halfverdiepte parkeergarages met een wijkpark op het dak. En wat
moet er op kleine lege plekken? Eigenlijk
een combinatie van groen, fietstrommels en
speeltoestellen. Als ik één van de drie moet
kiezen, kies ik voor meer groen.
Jan Cees van Duin, lijsttrekker VVD
Hillegersberg-Schiebroek.

Toelichting
OPLW

Wijkbelangen OPLW is de lokale partij van
onze deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, die zich als politieke partij uitsluitend
richt op de belangen van de inwoners van
de deelgemeente. Ze staan centraal in onze
aandacht, waarbij wij eerst goed luisteren
naar de wensen van burgers en ondernemers, vervolgens zorgvuldig afwegingen
maken en uiteindelijk beslissingen nemen
op basis van die lokale belangen. Op onze
kandidatenlijst staan drie kandidaten die
wonen in het Kleiwegkwartier: Kees van
Holst, heeft een ontwerpstudio voor interieurs, gevestigd in de wijk. Leny Kolenbrander, werkt binnen de deelgemeente. Bert
van Zanten, werkt in de wijk bij de RET. Parkeerproblematiek is het grootste probleem
in onze wijk. De afgelopen jaren is het gebrek aan parkeerruimte alleen maar groter
geworden, niet in de laatste plaats door de
instroom van arbeidsmigranten, maar ook
het aantal particuliere bedrijfsbussen neemt
zienderogen toe. Het gebrek aan parkeerruimte en nonchalant parkeergedrag vergroten de Verkeersonveiligheid. Het dubbel
parkeren op fietsstroken op de Kleiweg, bij
pinautomaten en bij winkels levert levensgevaarlijke verkeerssituaties op. Hoe wordt
het winkelgebied interessanter? In eerste
instantie zou je zeggen meer speciaalzaken
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Welke voorziening kiest u voor kleine lege plekken
in de wijk?
Meer groen
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Overlast door jongeren terugdringen door:
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Wij(k) gevoel bewoners vergroten door
Culturele activiteiten
Evenementen, films en festivals
Buurtcentrum en/of horeca

Wonen in het Kleiwegkwartier doen de
meeste bewoners met plezier. Er is goed
openbaar vervoer, het centrum van de stad
is nabij, de toegang tot de uitvalswegen is
om de hoek, er is een leuk winkelbestand
en de wijksaamhorigheid is groot. Maar het
Kleiwegkwartier dateert uit de jaren twintig
en dertig van de vorige eeuw. Bij de aanleg is het openbaar groen over het hoofd
gezien en niet voorzien welke geweldige
vlucht het autobezit zou nemen. Dat eerste
valt de toenmalige politici kwalijk te nemen,
het laatste niet. Aan de politici in de 21e
eeuw de taak die onvolkomenheden van
het Kleiwegkwartier te herstellen. Daarbij
kan ook de Partij van de Arbeid geen ijzer
met handen breken. Het ei van Columbus
voor de oplossing van de parkeerproblematiek is tot nu toe niet gevonden. Maar de
schermen aan de Ceintuurbaan hebben de
geluidsoverlast van auto en trein wel sterk
verminderd. In het Kleiwegkwartier hebben we één kruispunt met stoplichten: de
kruising Rozenlaan-Kleiweg-Uitweg. Laat
dat nou net voor fietsers op de Kleiweg het
meest onveilige punt zijn. We blijven zoeken
naar een oplossing. Andere uitdagingen zijn
te komen tot een uitbreiding van speelmogelijkheden voor onze kinderen, het scheppen van meer groen en de bouw van een
gymzaal. Ook is er geen specifieke huisvesting voor ouderen. Kortom de wijk hunkert
naar ruimte. Met een begerig oog wordt
gekeken naar de voormalige RET-remise
aan de Kootsekade, nu in gebruik voor de
historische trams van de Stichting Romeo
en de autobus garage aan de Kleiweg, ook
het terrein van de centrale werkplaats van
de RET. Dat zijn evenwel geen opties voor
de korte termijn. Ondanks de geschetste
problematiek kan het Kleiwegkwartier de
concurrentieslag met de andere wijken met
gemak aan. Als merk staat het Kleiwegkwartier stevig in de markt. En niet in de laatste
plaats door zijn bewoners.
De kandidaten uit het Kleiwegkwartier: Chris
Mast (plaats 5), Rob Beek (plaats 6), Fouad
el Haji (plaats 7) en Monique Wisse (plaats 9).
Edward Sterenborg, lijsttrekker

Toelichting
LeefbaaR Rotterdam

Grote terreinen opnieuw inrichten met:

Woon-zorgvoorziening

PvdA
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X

X
X

X

en kleine winkels, maar struikelblok is dat de
winkelpanden eigendom zijn van een bonte
stoet vastgoedhandelaren die de huurprijzen hoog houden en te weinig onderhoud
plegen. De goede daargelaten. Ons ideaal
is het dichter bij elkaar plaatsen van winkels
voor de dagelijkse boodschappen zodat er
een gezelliger winkelgebied ontstaat. Grotere terreinen opnieuw inrichten: zorgcentrum
combineren met een wijkparkeergarage.
Kleine lege plekken in de wijk: inrichten met
groen. Fietsen stallen in bij voorkeur kleine
wijkstallingen. Overlast van Jongeren: wij
zijn voor begeleiden, eventueel gecombineerd met een stevige aanpak. Doel is een
veilige wijk, waar van jong tot oud, iedereen
prettig woont, werkt en leeft.
Kees van Holst, fractievoorzitter en
lijstaanvoerder van Wijkbelangen OPLW

Het Kleiwegkwartier is een wijk met vele
knelpunten. In feite wijzen de vragen in
die richting. Sommige vragen, zoals overlast door jongeren, stellen ons voor een
dilemma; alleen hardere aanpak heeft het
risico van verplaatsen van de groepen naar
andere wijken. Er moeten ook voorzieningen komen. Op de vraag: hoe wordt het
winkelgebied interessanter zou verdichting
van het winkelaanbod de logische oplossing zijn. Echter er is sprake van relatief veel
privé bezit, waardoor een degelijk proces
lang duurt. Daarom hebben wij gekozen
voor de optie meer speciaalzaken. Parkeren
is een probleem voor zowel de bewoners
als de ondernemers. De enige oplossing
die soelaas biedt is een parkeergarage op
vrijkomende open terreinen. Hoe aantrekkelijk het ook lijkt om een zaterdagmarkt
te starten, wordt hierdoor de parkeerdruk
weer vergroot. Dus alleen wanneer er meer
parkeerruimte beschikbaar is.
Leefbaar Rotterdam HIS

De PvdA wil in het Kleiwegkwartier:
• Parkeerproblemen aanpakken, samen met bewoners
• Einde aan de overlast en meer groen, de RET-remises moeten weg
• Minder rommel op straat door meer toezicht
• Fietspaden en kruisingen veiliger voor fietsers en voetgangers
• Christus Koningkerk aan de Statenlaan inzetten als gymzaal

Wilt u meer weten? Kijk op:
w w w. p v darotterdam.nl

De kandidaten:

Fouad el Haji

Chris Mast

Monique Wisse

Rob Beek

100 jaar Scouting in Nederland
In 2010 viert de grootste Jeugd- & Jongerenorganisatie
Scouting Nederland haar 100 jarig jubileum. Het feestjaar ging in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
op 5 januari van start met gebak. Tijdens de vergadering
van het dagelijks bestuur werd de taart aangesneden.
De scoutinggroepen uit de deelgemeente deelden de
taart uit aan alle medewerkers van de deelgemeente.
Het scouting jaar 2010 staat in het teken van allerlei
festiviteiten.
• Het hele jaar door zal er bij de Rotterdamse Scoutinggroepen aandacht zijn voor het feestjaar. Er zal volop
feest gevierd worden.
• In deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek komt
in april een evenement voor alle watergroepen (Admirade) uit Rotterdam en in oktober is er een open dag
bij alle scoutinggroepen in de deelgemeente. In de

directe omgeving van het Kleiwegkwartier bevinden
zich 11 groepen. Het gaat om een aantal watergroepen met zeilboten en een aantal landgroepen. Voor de
mensen die scouting nog niet kennen; Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie
van het land met 90.000 jeugdleden en 30.000 kaderleden. Er zijn in Nederland 1.300 lokale groepen.
Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige
vrijetijdsbesteding.
Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij
centrale thema’s. Wereldwijd telt Scouting 32 miljoen
leden en bestaat al 100 jaar. Meer informatie: www.scouting.nl , www.scoutingrotterdam.nl.

Gezocht enthousiaste
overblijfkrachten

Henk Kamps...
(Lijsttrekker)

wil door!

Op Openbare basisschool de Bergse Zonnebloem vinden we het belangrijk dat leerlingen tussen de middag in
een gezellige sfeer kunnen eten en spelen. Toegewijde
overblijfmedewerkers zorgen ervoor dat leerlingen en
leerkrachten na de pauze weer uitgerust weer aan het
werk kunnen. Omdat de school blijft groeien, hebben
we behoefte aan meer overblijfmedewerkers. Vooral op
dinsdag is nu een tekort. We zoeken enthousiaste mensen die mee willen helpen de lunch gezellig te laten verlopen en die het ook leuk vinden om kinderen te begeleiden bij het spelen. Momenteel hebben we vooral extra
krachten nodig op dinsdag, maar wie op andere dagen
wil helpen of zo nu en dan zou willen invallen nodigen wij

ook graag uit voor een kennismakingsgesprek.
Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de
vakkrachten techniek zou willen ondersteunen op maandag tussen 8.30 uur en 15.00 uur. Naast een gezellige
en vrolijke werksfeer met goede begeleiding biedt de
school alle vrijwilligers de maximale vrijwilligersvergoeding en een basiscursus Brood & Spelen met bewijs
van deelname. Vrijwilligers zijn tijdens hun werk voor de
school verzekerd. De Bergse Zonnebloem is een openbare Daltonschool aan de Elektroweg 18-20 en is goed
bereikbaar met openbaar vervoer. Contactpersoon Saskia de Bruijne mail: admin@bergsezonnebloem.nl, tel:
010 4182775.

Door weer en wind

Wees op uw hoede…
De laatste week is het weer flink raak geweest in het Kleiwegkwartier. Bij meerdere woningen zijn inbrekers actief
geweest. De buurtkrant sprak met een van de gedupeerde bewoners en noteerde het volgende verhaal. “In de
vroege avond zijn er bij ons een of meerdere mensen binnen geweest. Mijn man was een weekend weg en ik ben
rond 17.30 uur naar de stad vertrokken. Bij thuiskomst,
rond 22.15 uur, had ik eerst helemaal niets in de gaten.
De hond lag gewoon te slapen in zijn mand en eigenlijk zag ik niets verdachts. Maar toen ik naar boven liep
schrok ik van de chaos in de gang en daarna in de slaapkamer. Al mijn sieraden waren weg en de lege doosjes
lagen kris kras door elkaar. Ze zijn binnengekomen door
de balkondeur met een koevoet open te breken. Mogelijk zijn ze gestoord door een of ander geluid. Misschien
hebben ze mij wel binnen horen komen en zijn ze op de
vlucht geslagen. In dat geval hebben we nog geluk gehad dat er niet nog meer verdwenen is en vooral dat er
geen slachtoffers zijn gevallen. Het is toch een naar idee
dat vreemden je huis openbeken, schade veroorzaken
en je dierbare spullen meenemen. Afgelopen zaterdagnacht is er bij de achterburen opnieuw een poging tot
inbraak geweest. Ook daar zijn de inbrekers snel op de
vlucht geslagen. Ze zijn daar eveneens via de balkondeuren op de eerste verdieping binnengekomen.
De bewoonster uit dit verhaal overweegt nu om een
alarminstallatie aan te schaffen. “Want het is nu een stuk
minder prettig om s’ avonds in het donker thuis te komen.
Ik hoop dat iedereen in de buurt weer extra alert is en
een oogje in het zeil houdt”. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

Fietsenstallingen in
het Kleiwegkwartier
Zoekt u een plek waar u uw fiets veilig en droog kunt stallen? In het Kleiwegkwartier zijn een drietal fietsenstallingen. Hoewel de stallingen nu vol zijn, zijn de wachtlijsten
kort. Wilt u op deze wachtlijst komen?
Neem dan contact op met de BOK. Komt er een plek vrij
in de stalling, dan wordt de eerstvolgende van de wachtlijst uitgenodigd om deze plek te huren ( e 5,50 per fiets
per maand).
Locatie van de stallingen:
* Prins Frederik Hendrikstraat (voormalige
brandweerkazerne) - afgesloten fietsenstalling
* Elektroweg - fietskluizen
* hoek Margrietstraat/Lisbloemstraat afgesloten fietsenstalling

Woensdag 27 januari was er weer een wijkschouw. En
hoewel je zou kunnen verwachten dat in deze vrieskou,
de bewoners voor hun warme kachel zouden kiezen,
waren de bewoners die een warm hart toedragen aan
hun wijk, aanwezig. Aanwezig waren de Roteb, Deelgemeente, bestuurslid van de BOK, opbouwwerk Thermiek Welzijnsorganisatie en uiteraard de bewoners. In
totaal een groep van 9 mensen. Omdat het zo koud was
werden de fietsen achtergelaten en werd er gebruik gemaakt van de benenwagen. Te voet werden een aantal
vaste punten in de wijk aangedaan. Te beginnen bij het
kruispunt Statenlaan/Kleiweg, wat een mooi beginpunt
was. Het zag er netjes uit en van alle bloembakken die
we nog te zien zouden krijgen was deze het beste onderhouden. De andere bloembakken zagen er nogal
troosteloos uit. Van daaruit ging het via de Juliana van
Stolberglaan richting Straatweg. Een aantal particuliere
bomen op de Juliana van Stolberglaan maakten daar
de stoep minder goed begaanbaar. Grote takken die zo
laag hangen dat je er in een onoplettend moment flink
je hoofd aan kunt stoten. De eigenaren van deze bomen
krijgen een uitnodiging in de brievenbus om deze takken van de bomen te gaan snoeien. Op de Straatweg
werd er geschouwd bij het bushokje bij de kruising naar

de Ceintuurbaan. Een flink aantal gevaarlijk opstekende
stoeptegels werd daar gemeld. Via de Ceintuurbaan
en de Lisbloemstraat belanden we op het Irispleintje.
Daar troffen we iemand van een bedrijf dat speelplekken onderhoud. Die had gekeken naar de staat van het
pleintje en naar het kapotte schommelzitje dat vervangen moest worden. Inmiddels waren de tenen van de
meeste mensen wel zo koud dat we verlangden naar
de warme kachel. Dus werd de terugweg ingezet. Via
Rozenlaan, Uitweg en de Schiebroekseweg, waar de
nieuwe speelplek werd bewonderd, Emmalaan en Statenlaan belanden we weer bij de Duikelaar op de Antony
Duyklaan, waar de groep weer uiteen ging om snel een
warm plekje op te zoeken. Op de meeste punten werd
redelijk goed gescoord, hoewel er op sommige punten
toch echt teveel hondenpoep ligt. Zelfs onderweg van
het ene punt naar de andere moest deze regelmatig
ontweken worden. En hoewel de Roteb probeert de
straten goed schoon te houden is het toch echt de taak
van de hondeneigenaren om de uitwerpselen van hun
geliefde huisdier op te ruimen.
Amanda Arthur,
opbouwwerk Thermiek Welzijnsorganisatie
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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
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op de website van de BOK

