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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

Twee van de vijf straten hebben een 50-ki-
lometer regiem, de Oudedijk en de Witte de 
Withstraat. De drie andere straten hebben 

een 30-kilometer regel. Ook hebben twee 
straten, de Witte de Withstraat en de Bergse 
Dorpsstraat gemotoriseerd éénrichtingsver-

keer. De keus ging tussen de Oudedijk in  
Kralingen en de Nieuwe Binnenweg.  
Oudedijk en Kleiweg zijn identiek in de 
combinatie van woningen en winkels, het 
grote verschil is de breedte van de straat.  
De Oudedijk is stukken breder. Bleef over 
de Nieuwe Binnenweg.

Dit model zal nu verder worden uitge-
werkt. Bij de herinrichting van de Nieuwe  
Binnenweg was de doelstelling het vergro-
ten van het verblijfskarakter en de uitstra-
ling. Kenmerken waren de invoering van 
een 30 kilometer regiem, toepassing van 
klinkerverharding in de gehele rijbaan en 
parkeervakken en suggestiestroken ten 
behoeve van de fietsers.

Ook de Kleiweg zou een 30 kilometer  
regiem kunnen krijgen met bredere trottoirs 
en gelijkwaardige kruisingen met de zijstraten.  
Het bestuur van de BOK had zich uitgespro-
ken voor een verdere studie van dit profiel.

Toch zien de ontwerpers nu al problemen. 
Zo zullen de vervoerbedrijven ongetwijfeld 
ageren tegen het dertig kilometer regiem. 

Daarnaast maakt de Kleiweg deel uit van 
het stedelijk fietsnetwerk, waaraan be-
paalde standaard kwaliteitseisen worden 
gesteld, zoals de nu aanwezige in rood 
asfalt aangelegde fietsstroken. 

En wie meer bomen op de Kleiweg wil 
hebben, moet leidingen en buizen gaan 
verleggen en daar zal veel overleg aan 
vooraf moeten gaan.

De BOK, bij monde van bestuurslid 
Stephanie Appenzeller, zag als voorde-
len van het Nieuwe Binnenweg profiel:  
De verbeterde oversteekbaarheid door ver-
smalling van het profiel.' Wel pleitte zij na-
mens de BOK voor een betere verhouding 
tussen de smallere fietsstrook en de bredere 
stoepen. De verdere uitwerking zal plaatsvin-
den voor alleen het gedeelte Kleiweg tussen 
Statenlaan en Straatweg. Het pleidooi van de 
BOK om de profielenvisie uit te breiden voor 
de gehele Kleiweg bleek in de deelraad op 
onvoldoende steun te kunnen rekenen.

Chris Mast

De Kleiweg als Nieuwe Binnenweg, fietsers,
auto’s en tram gezamenlijk op één rijvlak. 

Ons Kleiwegkwartier is natuurlijk ge-
weldig: Fantastische bereikbaarheid 
per openbaar vervoer en per auto. 
Dicht bij het wereldse Rotterdamse 
centrum en het kakkineuze Hillegers-
berg. Zodanig veel voorzieningen in 
de wijk of in de nabijheid, dat iedere 
voorstad of ieder dorp welhaast scheel 
gaat zien van jaloezie. Winkels, scho-
len en cafés op loopafstand van ieder 
huis in het Kleiwegkwartier. Relatief 
lage werkloosheid, relatief hoge in-
komens, zeer hoge percentages ei-
genhuisbezitters en ‘starters’. Veilig. 
Mooie Bergse Plassen, mooie huizen 
en vooral mooie mensen. Geef het 
maar toe; “this is the Dutch dream”: 
Wij zijn hip.

Maar is alles hier dan perfect? Valt hier 
niets meer te verbeteren? Onzin natuurlijk. 
Wij willen een oplossing voor het parkeer-
probleem. Wij willen af van stadswachten 
die ’s avonds en ’s nachts foutparkerende 
bewoners beboeten. Wij willen meer hui-
zen met een tuin en passende huisves-
ting voor ouderen in de wijk. Wij willen 
wat kleine aanpassingen aan onze twee 
drukke kruisingen, zodat de veiligheid en 
de doorstroming verbeteren. Wij willen dat 
iedereen zijn eigen hondenpoep opruimt 
in het park. Wij houden van grote bomen, 
die niet zomaar gekapt worden, maar die 
maximaal worden onderhouden. Wij wil-
len dat bewoners van een huis met fun-
deringsproblemen een financiering kun-
nen krijgen voor het herstel. Wij willen een 
Kleiweg die minder gericht is op auto’s en 
de tram maar meer op winkelen en leven-
digheid (kortom smallere rijbaan, bredere 
stoep). Wij willen van alles.

Als deze verbeteringen u allemaal niets 
interesseren, dan moet u vooral niet gaan 
stemmen voor de Gemeenteraad en de 
Gebiedscommissie. Als er toch iets gaat 
knagen bij het lezen van bovenstaande, 
dan is ons advies: Ga stemmen. Deze 
onderwerpen van ‘dichtbij’ zijn heel an-
ders en soms veel belangrijker dan het 
landelijke gesteggel over pensioenleeftijd, 
zorgverlening of het deflatiespook. In deze 
krant staan vele goede ideeën van vele 
goede kandidaten van vele goede partijen. 
Wellicht herkent u een paar kandidaten of 
spreken hun lokale ideeën u erg aan. De 
BOK is niet fan van één enkele partij. Bij 
ons zijn de meningen verdeeld en dat is 
maar goed ook: Wij zijn er voor de belan-
gen van alle bewoners. Welhaast alle deel-
nemers aan deze verkiezingen krijgen een 
stem van één van de BOK-vrijwilligers.

Dus wat wordt het? Een stem op één van 
de landelijke partijen? Of lijken al deze 
programma’s op lokaal gebied te veel op 
elkaar en hebben ze in het verleden nooit 
wat gepresteerd? Of wordt het een stem 
op een Rotterdamse/Gebiedscommissie-
partij? Maar dan loopt u het risico u te 
scharen achter een bende amateurs met 
wilde dwarse plannen? Eén echt advies 
geef ik u wel. De gemeente en de gebieds-
commissie worden hopelijk wat minder 
politiek. Dus geen lange discussies meer 
over principes of uitruilen van zaken bin-
nen coalities. Mijn voorkeur gaat uit naar 
die persoon van die partij die ik verdenk 
van het grootste vermogen tot pragma-
tisch samenwerken met alle partijen in het 
belang van alle bewoners.

Wij wensen u veel succes met kiezen. Het 
lezen van deze krant zal het in ieder geval 
allemaal een stuk makkelijker (en leuker) 
maken.

Camiel Columnmans

STEMADVIES BOK

Kleiweg wordt zoals Nieuwe Binnenweg 
maar wel op termijn 

Invullen belastingformulieren
Net als verleden jaar zal in samenwerking 
met de bewonersorganisatie 110-Morgen 
en de BOK voor bewoners hulp worden 
verleend bij het invullen van de belasting-
formulieren. 
U dient wel vooraf een afspraak te maken 
bij de wijkwinkel van 110-Morgen, telefoon 
010-4188690 (openingstijden maandag 
t/m vrijdag 09.00 t/m 12.00 uur).  Met de 
jaaroverzichte(n) is het ook nodig dat u 
uw Digid-inlogcode meeneemt. Als u geen 
code heeft moet deze ruim van te voren 
worden aangevraagd. 
Zo nodig kan de wijkwinkel u hierbij helpen. 
 

Bouw Hout- en Meubilerings College
Het HMC, gevestigd aan het Erasmuspad, 
naast de voetbalvereniging Leonidas, staat 
aan de vooravond van ingrijpende nieuw-
bouw. Die vindt plaats evenwijdig aan Rand-
stadRail. Nadat de nieuwbouw gereed is 
gekomen, vindt sloop plaats van het hoofd-
gebouw aan de voorkant. De kapvergunning 
voor bomen en bosplantsoen aan de zijkant 
naast het fietspad is verleend. Het Bestuur 
van de BOK is inmiddels met alle betrokke-
nen in gesprek met als doelstelling overlast 
voor omwonenden ook in verband met het 
bouwverkeer te voorkomen. Degenen die 
persoonlijk op de hoogte wensen te worden 
gehouden, kunnen zich melden. 

Werkgroep Funderingszaken
De nieuw opgerichte Werkgroep Funderingsza-
ken wenst in contact te komen met bewoners, 
die vermoeden, dat zij kennis in huis hebben, 
die de werkgroep van nut kan zijn. Ook dege-
nen, die alleen maar zijn geïnteresseerd en op 
de hoogte wensen te worden gehouden van 
de activiteiten van de Werkgroep kunnen zich 
opgeven.

Werkgroep Gebiedsplan
Het concept Gebiedsplan 2015-2018 Hille-
gersberg-Schiebroek is sinds eind februari 
beschikbaar. 
Veel afspraken die de deelgemeente heeft 
gemaakt, blijven van kracht. Zo zal de BOK 
dit jaar blijven functioneren zoals de organi-
satie de afgelopen jaren kon functioneren.  

 
Wel is de BOK verzocht geen langlopende 
verplichtingen aan te gaan. De BOK zal een 
werkgroep formeren, die tot taak heeft het 
concept Gebiedsplan te  bestuderen eerst 
en vooral in relatie tot het Kleiwegkwartier. 
Dit document zal worden aangeboden aan 
de Gebiedscommissie zodat het een rol kan 
spelen bij de uiteindelijke vaststelling. Betrok-
ken bewoners, die mee willen werken aan dit 
advies, worden verzocht zich te melden. Het 
Gebiedsplan is te vinden op de website van 
de BOK of in te zien in de wijkwinkel. 

Verkeerskundige(n) gezocht
Het bestuur van de BOK zoekt contact met 
bewoners, die deskundig zijn op het gebied 
van de verkeerskunde om zo nu en dan het 
bestuur van advies te dienen.

Verkiezingen 19 maart, waar stemmen we voor?
Woensdag 19 maart mogen alle stem-
gerechtigde Nederlanders weer gaan 
stemmen. Maar waar stemmen we deze 
keer voor? Wat schiet u ermee op?

Bij het stembureau krijgt u dus 2 stembiljet-
ten. Uw ene stem is voor de Gemeenteraad 
(bestuur van heel Rotterdam), de andere 
stem brengt u uit voor de Gebiedscom-
missie. Die laatste is nieuw en komt in de 
plaats van de voormalige Deelgemeente.

Deelgemeente afgeschaft
Het afschaffen van de Deelgemeenten is 
een gevolg van een landelijke wet. Hier-
mee vervalt een bestuurslaag. Achterlig-
gende gedachte hierbij is dat een plattere 
organisatiestructuur en efficiënter bestuur 
van ons land ontstaat. Minder tussenlagen, 
meer daadkracht dus. Het stadsbestuur, in 
de volksmond bekend als “De Coolsingel “ 
beslist dus voortaan ook over onderwerpen 
in het Kleiwegkwartier die voorheen door 
de deelgemeente werd afgedaan. Aange-
zien het gemeentebestuur niet overal vanaf 
weet laat ze zich hierbij adviseren door de 
nieuwe Gebiedscommissies. 

Nieuwe gebiedscommissie  adviseert
Gebiedscommissies worden gevormd 
door de leden die gekozen worden bij de 
komende verkiezingen. In elk gebied wor-
den een gebiedsdirecteur en een gebieds-
manager benoemd. De gebiedsdirecteur 
krijgt de rol van Ambtelijk Secretaris en 
wordt hiermee de hoogste ambtenaar van 
het gebied. Voorheen was dit de deelge-

meentesecretaris. Het Kleiwegkwartier 
krijgt als onderdeel van voorheen deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek  zijn ei-
gen gebiedscommissie. 
De kandidaatsleden voor de Gebiedscom-
missie zijn naar voren geschoven door de 
politieke partijen uit de voormalige deelge-
meenten. Maar ook  niet-politieke groepen 
zoals o.a. bewoners of  bewonersgroepen 
konden kandidaten aanmelden. De kandi-
datenlijsten voor de commissie voor onze 
wijk zijn inmiddels vastgesteld. Elders in 
deze krant stellen ze zich aan u voor. 

De kiezers bepalen op 19 maart de defi-
nitieve samenstelling van de Gebiedscom-
missie.

Advies: gebiedsplan
Na 19 maart is er werk aan de winkel voor 
de kersverse Gebiedscommissieleden.
Eén van de kerntaken van de gebiedscom-
missie is het stimuleren en bevorderen van 
participatie van actieve buurtbewoners, 
ondernemers en maatschappelijke organi-
saties. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is 
het gebiedsplan. Dit plan wordt opgesteld 
door de Gebiedsdirecteur, Gebiedscom-
missie en de drie participantengroepen  
uit de wijk. Het Gebiedsplan wordt eens 
per vier jaar opgesteld. Hierin worden de 
onderwerpen waarover zal worden ge-
adviseerd opgenomen. Het plan voor  
2015 - 2018 is in concept gereed. De defi-
nitieve versie wordt bepaald door de nieu-
we Gebiedscommissie. De Gemeenteraad 
beslist of het plan wordt uitgevoerd zoals 

inhoudelijk beschreven of dat er nog wat 
wordt gewijzigd. Na goedkeuring stelt de 
gemeente geld en middelen beschikbaar 
om het te kunnen realiseren. De gebieds-
commissie houdt toezicht op de uitvoering. 
Gaat het mis dan kan de gebiedscommis-
sie rechtstreeks het College van B&W en 
de Gemeenteraad benaderen. 

De Gebiedscommissie mag het gemeen-
tebestuur alléén adviseren, niet beslissen 
zoals de voormalige deelgemeenten kon-
den doen. Er is ook budget beschikbaar 
voor bewoners en bewonersinitiatieven. 
Hiervoor kunnen net als nu het geval is 
verzoeken worden ingediend. Dit is niet 
geheel vrijblijvend.  Indien de gemeente 
een bewonersinitiatief afwijst moet wel een 
reden worden aangegeven. De onderwer-
pen waarover de Gebiedscommissie mag 
adviseren zijn Welzijn, Buitenruimte, Vei-
ligheid en participatie (van de burger). De 
leden van de gebiedscommissie moeten 
door onderling debat en meerderheid van 
stemmen met een eenduidig advies naar 
de gemeenteraad komen. Persoonlijke me-
ning van leden garanderen dus niet dat het 
gezamenlijk advies hiermee overeenstemt. 
Net als in de landelijke politiek zal er spra-
ke zijn van compromissen. Het uiteindelijke 
resultaat (advies) is dan het Gebiedsplan.

Welke gevolgen voor u? 
Wat betekent dit alles voor u als bewoner? 
Wat merken we ervan als bewoners van het 
Kleiwegkwartier? Waar moet u terecht met 
uw klacht over een loszittende stoeptegel, 

uw zorg over de toenemende vervuiling en 
verloedering of uw wens om meer parkeer-
ruimte? Of als u de subsidie voor de Belbus 
belangrijk vindt, hoe maakt u dat kenbaar? 
Moet u voor uw nieuwe paspoort aanslui-
ten bij de lange rij op de Coolsingel? Al-
lemaal vragen die mogelijk leven bij de 
buurtbewoners. De onderwerpsgebieden 
zijn ook minder helder: Weet iedere burger 
of parkeerplaatsen onder Ruimtelijke Or-
dening of Buitenruimte vallen?  Ruimtelijke 
Ordening, daar mag de Gebiedscommis-
sie niets meer over zeggen. Dus moet je 
met je verzoek naar de Gebiedscommissie 
of De Coolsingel? 
U houdt in ieder geval vaste aanspreek-
punten in de buurt. Denk daarbij aan 
Bewonersorganisaties, leden van de ge-
biedscommissie, ambtenaren en de ver-
antwoordelijke manager en directeur.
Met uw klacht over de loszittende stoepte-
gel moet u zich waarschijnlijk wenden tot 
de gebiedscommissie. 
Het kantoor aan de Argonautenweg blijft 
open. Wat betreft het loket Publiekszaken: 
tot 1 mei 2014 blijft het  zoals die nu is qua 
openingstijden en dienstverlening. In april 
wordt nader bekeken hoe het verder gaat 
na 1 mei. Voor de rest zullen gemeente, 
ambtenaren en gebiedscommissie meer 
duidelijkheid moeten gaan bieden. 

De Buurtkrant blijft het nieuws volgen en 
informeert u waar mogelijk in de krant en 
op de website. 

Redactie Buurtkrant

De laatste beslissing van de deelraad voor dat die ophoudt te bestaan op 19 maart is 
een verdere studie naar de herinrichting van de Kleiweg. Er lag een keuze tussen vijf 
modellen, Rotterdamse straten die recent onder handen zijn genomen.  Daarvan zijn 
de Meent en de Witte de Withstraat centrumstraten met een druk voetgangersverkeer.  
De andere drie straten, Oudedijk, Nieuwe Binnenweg en Bergse Dorpsstraat komen 
qua karakter meer in de buurt van de Kleiweg en er rijdt ook een tram.

Mededelingen van de BOK



Wat mij direct opviel aan deze foto is 
dat veel mensen dezelfde vitrage voor 
de ramen hebben hangen, alsof het 
afgesproken is. Op de foto zien we een rij 
woningen. De huizen wijken net iets af van 
elkaar. Dit is juist zo kenmerkend  voor het 
Kleiwegkwartier. Er is te zien dat heeft het 
gesneeuwd;  er staat een fiets tegen de 
pui. Een inwoner staat in de buitendeur, 
een ander staat voor 0het raam naar 
buiten te kijken. Is dat  misschien naar de 
fotograaf?  Nu vraagt u zich misschien af 
waar dit is. Nu om u op weg te helpen: 
de woningen staan er nog steeds, dat in 
tegenstelling tot de Stad waar nogal eens 

de sloophamer gebruikt wordt. De huizen 
in onze wijk gaan langer mee, tenzij de 
fundering het begeeft! Wat ik van u wil 
weten is waar deze foto is genomen. Heeft 
u, of een bekende van u, daar gewoond of 
woont u er nu? Wat kunt u vertellen over 
deze buurt. Deel uw herinneringen met 
de lezers van de Buurtkrant. Na loting 
onder de inzenders ligt een cadeaubon 
klaar in de wijkwinkel. Schrijf of mail ons 
voor de sluitingsdatum van de volgende 
Buurtkrant!

John Hokke

Dick Carlier meldde ons dat het hier gaat 
om RUSSELL--ORANJE OORD—EN DE 
KOOT  vanaf de Straatweg, toen nog de 
Bergweg geheten. Hij schrijft: “Een mooi 
stukje geschiedenis bij elkaar. Ik heb al 
veel foto’s e.d. gevonden van deze oude 
bekenden, maar meestal apart. Op deze 
foto kun je mooi de ligging zien  van 
mineraalwater-  en limonadefabriek Josiah 
Russell en Co,   de limonade fabriek  Tîms,  
o.a. de eerste importeur van Pepsi Cola,  
later van Eijle en Ruygers machinefabriek 
en handelsmij. Vervolgens kwam daar 
Kitsch en Kunst. Er achter is net het dak 
van huize Oranje Oord te zien. Dit was 
vroeger een herberg waar o.a. Willem de 
IV verbleef als hij met zijn gezelschap ging 
jagen in Hillegersbergse dreven. De naam 
Prinsemolen, herinnert waarschijnlijk ook 
aan die tijd. Links zien we de  pel-, later  
oliemolen De Koot gebouwd in 1776. 
Hier werd olie geperst o.a. uit lijnzaad. 
De molen is in 1905 verplaatst naar Echt 
in Limburg onder de naam molen Nooit 
Gedacht en daar helaas verbrand in 1933. 
Zie het herdenkingstegeltje aan het pand 
Bergse Rechter Rottekade 12 aan de 
Kootsekade kant. 

Remco Bruinsma schreef ons het 
volgende: Doordat ik recent het boek ‘De 
Rotte, van Wilde Veenen tot Wereldhaven’ 
heb gelezen wist ik dankzij de hint direct 
waar ik moest zoeken. En via internet vind 
je dan zo het volledige bijhorende verhaal: 
Royal Club komt voort uit het negentiende-
eeuws Britse frisdrankenbedrijf, Josiah 
Russell & Co. (Londen). Dit is op de 
reclametekst zichtbaar op de gevel. 
De frisdranken van dit bedrijf werden, 
voor zover bekend, al vanaf 1881 in 
Nederland geïmporteerd. In 1887 opende 
het bedrijf in Hillegersberg onder de 
rook van Rotterdam, een Nederlandse 
productievestiging. Uit het feit dat Josiah 
Russell in advertenties waarschuwde 
voor namaak en imitatie van haar 
producten, blijkt dat het Hillegersbergse 
bedrijf trendsettend was op het gebied 
van nieuwe frisdranksmaken. In de jaren 

vijftig werd Tonic het paradepaardje van 
het Royal Clubassortiment. Ook voor 
dit product gold dat het veel geïmiteerd 
werd (door concurrenten) maar nooit 
geëvenaard. Het succes van Royal 
Club was zo groot dat vanaf 1955 ook 
Nederlandse frisdranksmaken als sinas, 
cassis en grapefruit uitgebracht werden 
onder deze merknaam. In 1969 kwam 
Royal Club in handen van Vrumona, dat 
al jaren als coproducent optrad. Met 
respect voor traditie heeft Vrumona Royal 
Club voortgezet als een merk dat zowel 
onderdak biedt aan typisch Britse smaken 
als aan Nederlandse vruchtenlimonades. 
Oliemolen De Koot werd volgens Remco 
Bruinsma in 25 treinwagons verhuisd naar 
Echt en daar weer opgebouwd. Bergse 
Rottekade 11 staat er nog en dat was de 
molenschuur van deze molen! In de Oud 
Rotterdammer van dinsdag 5 april 2011 - 
Jaargang 7, nr. 7 is volgens Remco eerder 
een leuk stuk geschreven over deze 
fabriek en de omgeving. 

Cor en Marjan van Herk begonnen hun 
antwoord met het uitspreken van hun 
verbazing over het feit dat er op het 
vorig zoekplaatje maar één antwoord is 
gekomen. Het zou hem niet verbazen als 
dit het ook het geval zou zijn bij het nieuwe 
zoekplaatje. Dit omdat hier volgens hem 
niets meer van te vinden is. Hij vraagt 
zich af of dit echt historie is van ca. 1900. 
Hij weet nog toe te voegen dat de foto is 
genomen vanaf de Straatweg, waar sinds 
20 december 1957 de Minstreelstraat is. 
Hij denkt dat de straat voor de fabriek en 
schuur de Willem van Hillegaersbergstraat 
is. Die naam heeft de straat sinds 7 maart 
1924, daarvoor vanaf 1916 was het voor 
een deel de Oranje Nassaudwarsstraat. 
Willem was een reizend dichter, ook wel 
minstreel genoemd, die aan de hoven van 
de vorsten van het Beierse Huis in aanzien 
is geweest in de jaren van 1350 tot 1408
Na loting heeft Remco Bruinsma de 
cadeaubon gewonnen. Hij kan deze 
afhalen bij de wijkwinkel. 

Zoekplaatje

Antwoord op zoekplaatje bk 1

Een gepensioneerde workaholic 
Leerlingen van het Grafisch Lyceum 
wilden graag op hun manier afscheid 
nemen van Geer als hoofdredacteur. 
Geer Meershoek, een drukke vrouw 
van bijna 72 jaar, stopt over twee weken  
met haar functie als hoofdredacteur 
bij de Bewonersorganisatie Kleiweg- 
kwartier (BOK).

Geer heeft bijna tien jaar met plezier gewerkt 
bij BOK. Een hoofdredacteur zorgt ervoor 
dat alle opdrachten en artikelen aangele-
verd worden, leidt vergaderingen, maakt de 
werkverdeling, redigeert de teksten, maakt 
persberichten en advertenties en regelt al-
les met de adverteerders en drukkerijen. 
Meershoek doet alles samen met de vrijwil-
ligers die de buurtkrant draaiende houden. 

Meershoek is te omschrijven als een work-
aholic. Ze begon haar carrière met een 
rustige kantoorbaan, waarna zij trouwde 
en in Rotterdam kwam wonen. In Rotter-

dam startte Meershoek bij De Havenloods, 
waar ze 22 jaar heeft gewerkt. Aansluitend 
vervolgde zij haar carrière bij het Utrechts 
Nieuwsblad. Hier werkte ze 11 jaar. 

Geer vindt zichzelf geen creatieve schrijver. 
Ze houdt zich meer bezig met de communi-
catie en regelt alles in de organisatie. 
Meershoek heeft tot haar 62ste gewerkt. Ze 
ging met pensioen om daarna toch weer 
aan de slag te gaan, onder andere bij Be-
wonersorganisatie Kleiwegkwartier. "De 
kracht van de buurtkrant is dat het totaal 
gerund wordt door vrijwilligers en toch een 
hoge kwaliteit heeft." Geer Meershoek is toe 
aan vernieuwing. Ze wil altijd bezig blijven 
en nieuwe uitdagingen aangaan. In haar 
jongere jaren is Meershoek zes keer in de 
Verenigde Staten geweest om de digitali-
sering van kranten te bekijken, waardoor zij 
het geleerde in Nederland kon toepassen. 
"Het kost vooral veel tijd om mensen iets te 
leren en het ze erna te laten toepassen." Je 

kunt wel zeggen dat zij onderdeel heeft uit-
gemaakt van de nieuwe mediavorm. 

Al geruime tijd is de buurtkrant ook digitaal 
beschikbaar en kunnen mensen ook hun 
dagbladen digitaal ontvangen. Er is zelfs de 
mogelijkheid om de kranten op een tablet 
te lezen. "Toch zouden uitgevers ook moe-
ten doorgaan met het maken van papieren 
kranten om de oudere mensen tegemoet 
te komen," aldus Meershoek. "Het digitale 
proces krijgt wel de overhand, maar de ge-
drukte krant zal niet helemaal verdwijnen." 
Vernieuwing is voor haar erg belangrijk. Ze 
hoopt altijd bezig te blijven en nieuwe din-
gen te leren. 

Robbert Duijnstee en Emmelie Pieters, 
leerlingen Grafisch Lyceum

Zie ook het artikel over Geer van de 
redactie van Buurkrant op pagina 3

Koningsdag
Op zaterdag 26 april is weer de Kleiweg 
het centrum viering

Het lijkt wel of de rommelmarkt op de Klei-
weg op nu Koningsdag, zaterdag 26 april 
elk jaar populairder wordt. Velen stelden aan 
onze bewonersorganisatie BOK al de vraag 
wanneer de inschrijving voor een kraam 
start. Kennelijk bestond de vrees achter het 
net te vissen. We kunnen iedereen gerust 
stellen. De inschrijving zal zijn op woens-
dag 2 april. Er is een ochtendsessie en een 
avondsessie. 's Ochtends zitten vrijwilligers 
gereed van acht tot tien uur, 's avonds van 

zes tot acht uur. Locatie is het kantoor van 
de BOK aan de Antony Duyklaan 9, niet ver 
van de uitgang van het parkeerterrein van 
Albert Heijn.

Net zoals vorig jaar bedraagt de huur van 
een kraam twintig euro, een bedrag dat con-
tant moet worden voldaan. Er is plaats voor 
ongeveer honderdvijftig kramen, die komen 
te staan op de Kleiweg vanaf de Straatweg 
tot en met het Bergpolderplein en op de 
Antony Duyklaan. Alleen oude c.q. tweede-
hands spullen mogen worden verkocht.

Op Koningsdag zal de Kleiweg, het Berg-
polderplein en de Antony Duyklaan het 
gebruikelijke feestelijke aanzicht heb-
ben. Het Bergpolderplein zal dit keer in 
samenwerking met welzijnsorganisatie 
Dock worden omgetoverd tot Sportplein.  
In de Antony Duyklaan heeft de BOK de  
regie met de klimvuurtoren voor de kinderen. 
Voor kinderen en volwassenen zijn er weer 
pannenkoeken. Onze bekende pannen- 
koekenbakker is zijn koksmuts al aan het op-
stijven. Ook zal in het gebouw van de BOK de 
uitvalsbasis van de EHBO zijn. Voor bezoe-
kers en standhouders is er koffie en thee en 
staan de toiletvoorzieningen ter beschikking. 

Standhouders krijgen op woensdag 2 april 
meer instructies. Bij de inschrijving krijgen 
ze tegelijk hun plaats toegewezen, het 
kraamnummer staat op het betalingsbe-
wijs, dat op de dag zelf aanwezig moet 
zijn. De inrichting van de kraam kan starten 
vanaf acht uur, het officiële begin van de 
verkoop is negen uur. Het einde staat op 
vier uur. Vanzelfsprekend moet de kraam 
schoon worden opgeleverd. Zoals bekend 
is de markt alleen toegankelijk voor parti-
culieren. De organisatie van de rommel-
markt is in handen van het Comité Oranje 
Kwartier, waarin de Bewonersorganisatie 
Kleiwegkwartier BOK en de Ondernemers-
vereniging samenwerken. Voor vragen  
comiteoranjekwartier@gmail.com

Belbus al 25 jaar een onmisbare schakel tussen mens en maatschappij 

De Belbus, begonnen als particulier 
initiatief is nu, 25 jaar later, uitgegroeid 
tot een onmisbare voorziening. Voor 
zowel leden als veel vrijwilligers is het 
de spreekwoordelijke deur tussen de 
huiskamer thuis en  buiten de deur. Dit 
5e lustrum was voor de buurtkrant een 
mooie aanleiding om eens op zoek te 
gaan naar de wereld achter de “gele 
bussen”. De redactie hield een inter-
view met Henriëtte Thomas en Hans 
Ouwendijk. Voor 15 euro per jaar ben je 
al lid van de Belbus.

Leden zijn 55+ en kunnen door persoonlijke 
omstandigheden niet meer gebruik maken 
van eigen vervoer of de tram. De Belbus 
komt dan “als geroepen”. Voor 1 euro per rit 
(enkele reis) kom je keurig op tijd bij de dok-
ter, de vriendin, de supermarkt of de kapper. 
De Belbus rijdt binnen 15 minuten voor of 
na het afgesproken tijdstip voor. Doelgebied 
is de wijk Hillegersberg, Schiebroek, Klei-
wegkwartier met inbegrip van Stadszicht en 
Terbregge. Daardoor duren de ritjes kort en 
hoef je als lid niet via een grote omweg mee 
te rijden om op bestemming te komen.

Deze voorziening is er dankzij subsidie van 
de deelgemeente en enkele sponsoren. On-
geveer 75 buurtbewoners zetten zich geheel 
vrijwillig in. De meesten rijden een dagdeel 
per week mee op de bus. Op elk van de 3 
bussen rijden een chauffeur en een begelei-

der. De bussen rijden van maandag tot en 
met vrijdag van 8.45 uur tot 16.30 uur. Om 
dit te realiseren moeten er wekelijks roosters 
worden gemaakt. Voor een goed verloop 
van alle ritten zijn de mensen op kantoor 
de eerste schakel. Hun grootste taak is het 
aannemen van de ritten. Daarna plannen ze 
de routes. 

Leden kunnen tot een dag vooraf een rit-
wens opgeven. Er is daarom continue con-
tact tussen kantoor en bussen om retour-
ritten goed te kunnen regelen. De meeste 
vrijwilligers zijn uit het arbeidsproces. Men 
is gepensioneerd, sommigen zijn werkzoe-
kend of anders. Door hun inzet bij de Bel-
bus blijven ze actief in de maatschappij. De 
meesten doen dit al jaren. En terecht blijkt 
uit het verhaal van Henriëtte en Hans. Henri-
ette zocht na haar pensionering een zinvolle 
inzet voor de samenleving. 

Hans wil zich nuttig maken als werkzoeken-
de. “Werken bij de Belbus geeft veel voldoe-
ning. Behalve blije gezichten van de leden 
krijgen we soms fooien. Die gaan in de pot 
en daarvan kunnen we elk jaar met de hele 
groep een keer uit eten. Voor de klanten 
worden elke zomer recreatieuitjes georgani-
seerd. Met de drie bussen gaan we ergens 
koffie drinken in een andere omgeving. Bij-
voorbeeld Scheveningen of Kinderdijk. Ook 
deze ritjes worden zeer gewaardeerd. De 
inschrijvingen zijn altijd vol! “

Voor informatie over de Belbus kunt u tijdens 
kantooruren bellen met 010- 418 81 21.

Ciska Evers



Een paar weken geleden vielen de stem-
passen op de deurmat. Op de achterkant 
van de enveloppe staat 010: 19 maart 
2x stemmen, voor gemeenteraad en ge-
biedscommissies. Ik spreek Bart Hender-
son, voorzitter van stembureau Liduina,  
Hillegersberg-Noord. Hij is één van de 
2000 ambtenaren in Rotterdam die ge-
traind is tot voorzitter van een stembureau.

'Op de Train de Trainersdag leren we omgaan 
met situaties zoals ongeoorloofde hulp in een 
stemhokje, drukte in het stembureau, verbo-
den reclame door partijen'. Dit jaar hebben we 
ook kennisgemaakt met de VerkiezingsApp, 

vertelt hij, en toch gaat het stemmen gewoon 
weer met rood potlood. Bovendien zijn er op 
20 maart 800 tellers actief, zij tellen de stem-
men per kandidaat van de verkiezingen van de 
gebiedscommissies.

De stembureaus in het Kleiwegkwartier zete-
len dit jaar in de Oranjekerk en in de Tarcisius-
school. Ze zijn open vanaf 7.30 uur en sluiten 
hun deuren om 21.00 uur. Voldoende tijd om 
naar de stembus te gaan. 'Stemmen is een 
recht, geen plicht', benadrukt Henderson nog 
eens. Deze buurtkrant staat vol informatie over 
wat er in het Kleiwegkwartier gebeurt en/of nog 
dient te gebeuren, volgens de partijen. Maak 

uw keuze. En als u er nog niet uitkomt…ik 
herinner u graag nog even aan het volgende: 
dit recht bestaat voor mannen al sinds 1848. 
Voor vrouwen geldt het kiesrecht pas vanaf 18 
september 1919, onder meer dankzij Aletta 
Jacobs strijdster voor het vrouwenkiesrecht. 
Alleen al daarom zeg ik: maak gebruik van uw 
stempas en laat uw stem horen, op woensdag 
19 maart.

Gwen Haslinghuis

Kees van Holst neemt afscheid van de politiek

In 1983, bij de eerste verkiezingen voor 
de deelgemeente, deed er een bewoners-
partij uit Schiebroek mee. De naam? On-
afhankelijke Partij Leefbare Wijk (OPLW). 
De partij haalde een zetel, daarna wel 
eens twee en in het topjaar 2002 zelfs vijf. 
Er is een tijd van komen en er is een tijd 
van gaan. Dat geldt ook voor de OPLW. 
Die stapt als enige van de huidige partijen 
niet in de Gebiedscommissie. 

De OPLW blijft bestaan om belangen van be-
woners te behartigen. Hoe dat precies na 19 
maart wordt ingevuld is punt van beraad.

Die ene zetel
De laatste acht jaar had de OPLW weer één 
zetel zoals in de begintijd. Kees van Holst 
vulde die vol overgave in. Kees woont in de 
Duizendschoonstraat, hij is interieur- en meu-
belontwerper; zijn kantoor - samen met dat 
van architect Michiel Banning - is aan de Ro-
zenlaan met uitzicht op de Oranjekerk.
Het beroep van interieur-architect tekende de 
politicus. Kees kan beter kijken en ziet meer 
dan de gemiddelde politicus. Die praten over 
groen en bomen, Kees over de Pauwlonia of 
de Italiaanse populier. Eén van Kees’ grote 
ergernissen is de Rotterdam-stijl; die maakt 
dat straattegels, stoepen, lantaarns, prullen-
bakken en zitbanken in Hoek van Holland niet 
zijn te onderscheiden van die in Hillegersberg. 
Het is een door B&W opgedrongen uniformi-
teit die geen recht doet aan de verschillende 
karakters van de wijken. Kees heeft door zijn 
relaties met zijn opdrachtgevers een netwerk, 
waaraan grotere partijen niet konden tippen. 
Kees was altijd uitstekend op de hoogte en 
kon dat beeldend verwoorden. 
Door Kees was het prestige van de OPLW 
omgekeerd evenredig aan het zeteltal. In de 
periode 2006-2010 zat Kees met zijn ene ze-
tel precies op de wip. Hij maakte toen deel uit 
van de coalitie met CDA (2), GroenLinks (2) 
en de PvdA (5). De VVD (4) en nieuwkomer 
Leefbaar Rotterdam (5) hadden hem graag in 
hun kamp getrokken.
Tijdens die formatie, zo wil hij nu wel kwijt, is 
hem met klem verzocht om niet met de coa-
litie onderhandelingen mee te doen. Monique 
van Winsen (VVD) was voorzitter van het Da-
gelijks Bestuur in de voorgaande periode en 
zij zag haar politieke wereld instorten. 

Haagbeuken
“Mijn leukste periode in de deelraad was van 
2002-2006. Ik was voorzitter van de Commis-
sie Projecten, het troetelkindje van Monique 
van Winsen. Dick Barendregt, de dagelijks 
bestuurder van de PvdA deed Ruimtelijke Or-
dening. Door mijn werk als ontwerper ben ik 
gewend om projecten te begeleiden en ken ik 
ook de valkuilen en processen.

Een paar maanden voor de verkiezingen was 
er de kwestie met de bomen. In mijn eigen 
straat stonden drie haagbeuken, eigenlijk 
niet geschikt voor in een straat. De bewoners 
klaagden, dat ze overdag het licht moesten 
aandoen. De OPLW had als beleid om bomen 
te ontzien. Toen rees het plan om die bomen 
naar het Melanchthonpark te verhuizen. Zo 
gezegd zo gedaan. “Loop ik op een middag 
de straat in, staat Monique boven op een trap-

leer voor de fotograaf van De Postiljon. Het 
was verkiezingstijd, maar dat vond ik toch niet 
kies, om het zacht te zeggen”.
Toen kwam de coalitie met de PvdA, CDA en 
Groen Links in beeld. 
Met de sociale paragraaf in die coalitie kon-
den we ook veel beter leven. Helemaal toen 
op het laatst Bert Cremers als voorzitter in 
beeld kwam. Hij was op de Coolsingel af-
gevallen als wethouderskandidaat. In hem 
zagen we wel kansen. Dat is later ook geble-
ken. Hij heeft veel geld van de stad binnenge-
haald. Dat werd een hele vruchtbare periode, 
met onze eigen Joke Holdtgrefe in het DB die 
zich richtte op de ondernemers. Als dochter 
van een ondernemer was haar dat wel toever-
trouwd. GroenLinks kon zijn groene punten 
inbrengen. Bert Cremers bracht het Bestem-
mingsplan Kern en Plassen eindelijk in proce-
dure. Zou er enig andere bestuurder zijn, die 
dat beter zou hebben gedaan? Zijn didactisch 
vermogen was groot, je zag de voormalige le-
raar in hem. Zelfs vooringenomen tegenstan-
ders snoerde hij met argumenten de mond”.

Begin en einde
“Het is wel bijzonder dat ik zowel bij het begin 
als bij het eind van de OPLW als politiek speler 
in de deelgemeente ben betrokken. In 1981 
woonde ik nog bij mijn ouders in 110-Morgen, 
ik was bestuurslid van Nullis Prettii de jonge-
rensociëteit in Schiebroek aan de Meidoorn-
singel. Ik heb toen de verkiezingsaffiche voor 
de OPLW ontworpen. Hij is getekend door 
Fons Lutz; die kon dat goed. Die affiche was 
zo’n succes, dat we die in 1987 nog een keer 
hebben gebruikt, alleen met andere kleuren.“

Chris Mast

Gebiedscommissie
‘Ik denk dat in de nieuwe structuur de 
doorzettingsmacht van de Gebiedscom-
missie richting de stedelijke diensten heel 
erg gering zal zijn. We hebben nog maar 
weinig te zeggen, geen beslissingsbe-
voegdheden en kunnen geen beleid meer 
maken. Bij wijze van spreken wil straks 
elke straat zijn eigen belangen behartigd 
zien, bewoners worden op deze manier 
elkaars concurrenten. Misschien bestond 
er daarom bij ons weinig animo voor een 
plaats op de lijst. Zelf heb ik nog wel over-
wogen om door te gaan met minimaal 
twee mensen in de achtervang. Maar er 
was op korte termijn niemand te vinden en 
dat is een teken aan de wand.’

Géén geraniums voor Geer
Het is een druilerige middag in februari 
als ik bij Geer Meershoek aanbel voor 
een interview. Als ze open doet zie ik 
dat ze zich feestelijk heeft aangekleed, 
voor de foto natuurlijk. Zo somber als het 
buiten is, zo vrolijk en bedrijvig is het bij 
Geer binnen. We zitten aan de bruine ta-
fel, met koekjes van bakker Degenkamp. 

Op tafel liggen in een waaier een aantal buurt-
krantjes en een jubileumkrant over Geer van 
het Utrechts Nieuwsblad. De klok tikt gezellig. 

Juist: eerst even die klok. De klok tikt door, 
zelfs voor zo'n vrolijk type als Geer. Als u dit 
artikel leest, heeft zij voor de laatste keer uw 
Buurtkrant geredigeerd. Als hoofdredacteur. 
Die klok trouwens speelt haar hele werkzame 
leven een grote rol. Want als coördinator voor 
verschillende grote dagbladen zoals o.a. het 
Utrechts Nieuwsblad en de Provinciale Zeeuw-
se Courant leefde Geer voor- en van dead-
lines. Van haar vakmanschap heeft de Buurt-
krant ruim 10 jaar lang geprofiteerd. Nadat 
Geer in de VUT beland was,in 2004, meldde 
zij zich als 'duizendpoot' bij de BOK. Zij werd 
hoofdredacteur van de Buurtkrant. Redactie-
leden van dit krantje weten het allang: Geer is 
flexibel. De Buurtkrant-schrijvers(vrijwilligers) 
kunnen vrij laat aanleveren, zonder dat de 
hoofdredacteur de druk verhoogt. Geer be-
vraagt ons op zo'n manier dat iedereen ruimte 
voelt en ondertussen denkt: 'oei, oei, ik ga dat 
stukje maar eens gauw tikken...'. Zo weet zij 
haar redactieteam aan zich te binden. Geer 
denkt dat dat vooral komt door haar vroegere 
regelwerk bij de grote kranten. 'Ik doe dingen 

anders, ik keek elke avond mijn bureau na, of 
alles(plakkertjes vol notities) weggewerkt was. 
Pas dan ging ik naar huis'. 'En, zo vervolgt zij, 
ik vind het fijn als dingen met elkaar kloppen'. 
Geen geraniums voor Geer, behalve voor in 
de tuin. Waar zij nu meer tijd voor krijgt, net 
zoals voor haar kleinkinderen. En verder? Dat 
gezeur over die klok, houd toch op! Dus Geer 
volgt Franse les in de Oranjekerk en zo zit zij 
in de SFG-cliëntenraad. Sinds kort is zij ook 
nog bestuurslid van het Pensioenfonds van 
de gepensioneerden van Wegener.

De Buurtkrant-redactie gaat Geer hartstikke 
missen.Toch zeggen we je na tien jaar ge-
dag, Geer: 'Bedankt en tot ziens in het Klei-
wegkwartier, het ga je goed!'

Gwen Haslinghuis, 
namens de gehele redactie

Zie ook het artikel over Geer van de 
leerlingen van het grafisch lyceum

Op zoek naar de Maurice de Hond van Hillegersberg-Schiebroek

De redactie van de Buurtkrant schrijft in 
de aanloop naar de verkiezingen voor 
de Gebiedscommissie op woensdag 19 
maart een prijsvraag uit.

Wie voorspelt de uitslag goed? Zo moeilijk 
is het niet. Het gaat om maar dertien zetels. 
Er doen acht partijen mee, dus het aantal 
mogelijkheden is beperkt. Onder de goede 
inzender(s) worden twee cadeaubonnen 
verloot. 

Om een idee te geven over de politieke situ-
atie zijn de uitslagen van 2010 en 2006 ter ver-
gelijking bijgevoegd. Toen telde de deelraad 
19 zetels, dus enig rekenwerk is noodzakelijk.

Twee cadeaubonnen (van €20.00 en €10.00) 
Wie een poging wil doen en mee wil dingen 
naar de cadeaubonnen kan een email stu-
ren aan buurtkrantbok@gmail.com. Uiter-
aard zijn inzendingen per post ook welkom 
en kunt u uw lijstje ook afgegeven in de wijk-
winkel van de BOK. 

Alle inzendingen moeten uiterlijk binnen zijn 
voor opening van het stembureau, dus op 
dinsdag 18 maart. Ook bewoners van bui-
ten het Kleiwegkwartier mogen een gokje 
wagen. 
Let er op, dat het totaal van uw zetels uit-
komt op dertien anders kan uw inzending al 
niet meer goed zijn!

Lijst Naam 2014 2010 2006

1. PvdA 4 5

2. Leefbaar Rotterdam 4 5

3. VVD 4 4

4. D66 2 0

5. GroenLinks 2 2

6. CDA 2 2

7. SP - -

8. OPLW X 1 1

18.  Bewoners! 
Hillegersberg-
Schiebroek

- -

Totaal aantal zetels 13 19 19

Van Deelgemeente naar Gebiedscommissie
Niet altijd, maar zo nu en dan was het druk bij 
de vergaderingen van de deelraad. Als de hu-
ren van de volkstuinders op het punt stonden 
te worden verhoogd, zat de zaal vol. In septem-
ber besloot de deelraad honk- en softbalvereni-
ging The Saints een budget van 50.000 euro 
toe te kennen voor een kleedaccommodatie 
en voetbalvereniging Leonidas een bedrag 
van 150.000 euro als bijdrage in de aanleg van 
een kunstgrasveld. Daarna werd het druk want 
vervolgens kwamen ook VOC, dat eerder al 
de politici had uitgenodigd voor een bezoek, 
Neptunus-Schiebroek en de VV Hillegersberg 
langs met soortgelijke vragen. Die clubs had-
den door dat het vijf voor twaalf was.

De Gebiedscommissie loopt niet het risico met 
soortgelijke verzoeken te worden bestookt. 
Sport verhuist als aandachtsgebied naar de’ 

Coolsingel’, zoals dat kortheidshalve heet. De 
beslissingen, bijvoorbeeld voor de tarieven van 
zwembad de Wilgenring, kunnen daar vallen 
op ambtelijk niveau, in de gemeenteraad of in 
het College van Burgemeester en Wethouders.

Het grote verschil tussen deelraad en gebieds-
commissie is het budget. Al oogde dat voor de 
deelgemeente met twintig miljoen groter dan 
het was, want van dat bedrag moest ook het 
personeel en het gebouw worden betaald. Het 
bedrag waarmee de deelraad kon schuiven en 
schikken bedroeg misschien tien procent.

In vergelijking met de deelraad zal de Gebieds-
commissie ook kleiner worden, het aantal gaat 
van negentien naar dertien, inclusief de leden 
van het dagelijks bestuur. In de wetenschap 
van de politicologie heet zo’n systeem monis-

tisch. Het lijkt op het Engelse parlement, waar 
elke minister ook parlementariër is: sterker in 
dat systeem geldt geen parlementariër, geen 
minister. Een dergelijk systeem kende de Ne-
derlandse gemeenteraden tot 2002, daarna 
kwam het zogenaamde dualisme in zwang. 
Daarbij hoeft een wethouder geen lid van de 
gemeenteraad te zijn, hoeft niet in de betref-
fende gemeente te wonen, etc.
De dertien leden van de Gebiedscommissie 
zullen het dan ook vier jaar met elkaar moeten 
zien te rooien. De scherpe kantjes van coali-
tie en oppositie zullen er worden afgeslepen, 
maar beslissingen vallen nog steeds met 
meerderheid van stemmen, dus debat, tegen-
stellingen en conflicten blijven een rol spelen. Is 
dat eigenlijk niet vanzelfsprekend?

Chris Mast

Oud Nieuw

Naam Deelgemeente Gebied

Bestuur Deelraad Gebiedscommissie

Aantal 19 13

Dagelijks bestuur Aantal leden 4
Geen lid deelraad
Stemde niet mee

Aantal leden 3
Ook lid gebiedscommissie
Stemt mee

Type bestuur Dualistisch
Coalitie-oppositie

Monistisch
Eenheid

Beslissingen Meerderheid van stemmen Meerderheid van stemmen

Aandachtsgebieden Ruimtelijke ordening, sport, welzijn, buitenruimte, 
participatie bewoners

Welzijn, buitenruimte, veiligheid, participatie 
bewoners

Hoogste ambtenaar Deelgemeentesecretaris Gebiedsdirecteur

Budget 20 miljoen, inclusief  huisvesting en personeel Geen

Taak richting (gemeente)raad Beleid en advies Advies, gevraagd en ongevraagd

Taakuitoefening Controle DB Via gebiedsplan 2015-2018 en toezicht op 
uitvoering

Vergaderfrequentie Om de zes weken  Maandelijks

Stem woensdag 19 maart D66   1. Rita Spaan Klauss   2.Laura van der Sluis   3. Fedde Peutz    
4. Hermann Matieschek   5. Chantal Zeegers   6. Rutger Klei   7. Agnes van Zoelen

Ruimte voor bewoners, ondernemers en hun initiatieven!

Kees tijdens een vergadering van de deelraad in 2010 in De Castagnet. Links Rianne Ruit (CDA). 
(foto deelgemeente HiS/Tom Pilzecker)

Stemmen is een recht



GEBIEDSCOMMISSIE - GEBIEDSCOMMISSIE - GEBIEDSCOMMISSIE

1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

Centraal staan uw belangen als bewoner 
en/of ondernemer van het Kleiwegkwartier 
(en natuurlijk ook de andere wijken van Hil-
legersberg-Schiebroek). Om uw belangen 
succesvol te behartigen is het belangrijk 
om zoveel mogelijk zij-aan-zij met elkaar 
op te trekken. Want als gebiedscommissie 
zijn we een stuk geloofwaardiger als we op 
uw steun kunnen rekenen. Vervolgens komt 
het aan op goede contacten in de stad. De 
PvdA met lijsttrekker en dagelijks bestuur-
der Edward Sterenborg heeft dat netwerk 
en weet wat er nodig is voor een produc-
tieve samenwerking met de ‘Coolsingel’. 
 
2.  Waar staat uw partij voor,  

wat is het speerpunt?
De PvdA wil dat individuen én groepen 
mensen zich prettig en veilig voelen in hun 
wijk. De PvdA wil dat mensen mee moeten 
kunnen doen. Wij noemen dat ook wel par-
ticiperen. De vragen en noden van bewo-
ners en ondernemers zijn het uitgangspunt.  
Degenen, bij wie dat (nog) niet lukt willen 
wij ondersteunen en een duwtje in de rug 
bieden. En als het nodig is, bijvoorbeeld als 
u oud bent en uw gezondheid u in de steek 
laat, moet u kunnen rekenen op voldoende 
steun. Daar staat de PvdA voor.  

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich 
van de andere?

Hillegersberg-Schiebroek is een gebied 
met grote tegenstellingen. De PvdA vindt 
het belangrijk dat het voor iedereen ons ge-
bied zo goed mogelijk wonen en werken is, 
ongeacht hoe dik of dun uw  portemonnee 
is, jong of oud, gezond of niet. Om zoveel 
mogelijk inwoners in staat te stellen mee te 
doen, vinden wij het belangrijk dat we achter-
standen aanpakken, op welk terrein dan ook.  
De PvdA wil initiatief nemen om samen met 
de bewoners hieraan vorm te geven.
 
4.  Wat is uw prioriteit voor het  

Kleiwegkwartier?
Het Kleiwegkwartier een mooie en sociaal 
sterke wijk. De tegenstellingen zijn hier niet 
zo groot als elders in ons gebied. Een wijk 
om met zijn allen trots op te zijn. En veel ac-
tieve bewoners die een hart hebben voor de 
straat en de wijk. Daarom zien wij juist in het 
Kleiwegkwartier veel kansen om de straat 
‘terug te geven’ aan u als bewoners. In de af-
gelopen jaren hebben wij ervaren dat u heel 
goed weet wat er nodig is in uw woonomge-
ving, zoals bijvoorbeeld bij het ‘Koeienplein’, 
het pleintje bij de Baroniestraat. Wij willen 
u graag stimuleren, door u zoveel mogelijk 
invloed te geven op uw straat. Daarnaast wil-
len wij samen met u werken aan meer groen 
in de wijk, een gezelligere Kleiweg, veiligere 
kruisingen en wat minder parkeerdruk.
 
5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar  

gesteld, wat of wie is uw inspiratie?  
Wat voor veel inwoners geldt, is ook mijn 
drijfveer als lijsttrekker voor de PvdA. Ik wil 
mij graag inzetten voor mijn woonomge-
ving. Ervoor te zorgen dat straten en par-
ken er goed uitzien en – minstens zo be-
langrijk – dat het zoals gezegd goed wonen 
en ondernemen is voor iedereen. En daar 
valt nog steeds een hoop werk te verrichten 
waarvoor ik en mijn ‘PvdA-team’ ons graag 
willen inzetten !

Samen in het Kleiwegkwartier 
- met de PvdA

Toelichting

Lijsttrekker, Edward Sterenborg

Toelichting

Toelichting

Toelichting

1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

Nu de deelgemeenten worden opgeheven 
krijgen we hiervoor in de plaats een ge-
biedscommissie. De bedoeling hiervan is 
dat bewoners van onze wijken nu daadwer-
kelijk invloed kunnen uitoefenen op zaken 
die in de buurt spelen.
 
Ook is het de bedoeling dat de politiek (en 
daarmee de politieke spelletjes) tot het ver-
leden zullen behoren. Of dit gaat lukken 
moeten we afwachten. Het feit dat sommige 
politieke partijen die deelnemen aan de ver-
kiezingen in Hillegersberg/Schiebroek een 
heuse lijstverbinding zijn aangegaan doet 
ons het ergste vrezen. 

Maar laten we van het positieve uitgaan en 
hopen dat de belangen van u, de bewo-
ners, leidend gaan zijn. Een groot verschil 
is dat bewoners van ons gebied in ieder ge-
val het instrument “wijkreferendum” kunnen 
aangrijpen om zaken aan te sturen of op de 
agenda te zetten.

2.  Waar staat uw partij voor,  
wat is het speerpunt?

Leefbaar Rotterdam wil allereerst zorgen 
voor een schone, hele en veilige stad. 

Met minder bureaucratische regelgeving en 
de beste scholen van het land waar werken 
ook weer loont.

Waar mensen die niet mee kunnen doen 
weer goede zorg krijgen, en mensen die niet 
mee willen doen hard aangepakt worden.

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich  
van de andere?

Leefbaar Rotterdam is de enige partij voor 
alle Rotterdammers die hun best willen 
doen om wat van hun leven te maken. Ech-
ter, Rotterdammers die anderen tot last wil-
len zijn, hebben een probleem met ons. 
We zeggen wat we doen, en we doen wat 
we zeggen. U kunt ons programma lezen 
op onze website www.leefbaarrotterdam.nl.

4.   Wat is uw prioriteit voor het  
Kleiwegkwartier?

Actiepunten Kleiwegkwartier:
•  Actief optreden tegen huisjesmelkers en 

verloederde panden
•  Parkeerproblematiek aanpakken
• Instroom Moelanders beperken
•  Aanpak veiligheid kruispunten Kleiweg – 

Uitweg en Straatweg – Kleiweg
•  Schone en hele buitenruimte met waar 

mogelijk meer vergroening

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar 
gesteld, wat of wie is uw inspiratie?

 Ik wil me graag inzetten voor een veilig Rot-
terdam met goede kansen voor jongeren 
die willen leren en werken, met bewoners 
waarnaar geluisterd wordt en met onderne-
mers die ongehinderd kunnen functioneren.

Verkiezing gebiedscommissie

Toelichting

1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

De gebiedscommissie betekent in onze 
ogen een stap terug ten opzichte van de 
deelgemeente. Het komt er op neer dat we 
van een ‘burgernabij’ bestuursorgaan terug-
gaan naar een advies en inspraakorgaan 
met weinig bevoegdheden. Tot in de Eerste 
Kamer heeft GroenLinks zich daartegen ver-
zet. Maar gedane zaken nemen voorlopig 
geen keer en dus moeten we er het beste 
van zien te maken. De gebiedscommissie 
zal moeten proberen om ten eerste de inwo-
ners van HiS goed te informeren en te be-
trekken bij de plannen en adviezen die aan 
‘de stad’ zullen worden voorgelegd en zullen 
vooral moeten streven naar eenheid binnen 
de commissie. Dat is geen eenvoudige op-
gave. Op de eerste plaats omdat bewoners 
over veel zaken verschillend denken en op 
de tweede plaats omdat de opvattingen van 
de partijen die in de gebiedscommissie ko-
men, ook  sterk verschillen. Het wordt dus 
een hele kluif, of beter een uitdaging om er 
iets van te maken.

2.  Waar staat uw partij voor,  
wat is het speerpunt?

Een beetje partij heeft natuurlijk meer dan 
een speerpunt. De meeste mensen weten 
wel dat GroenLinks staat voor natuur & mi-
lieu, voor groene economie, voor schone 
energie, voor minder asfalt en meer& beter 
openbaar vervoer etc. Maar GroenLinks 
heeft ook een sociaal programma. 

De gemeenten krijgen straks extra taken op 
het gebied van zorg en werk, maar moeten 
die met minder geld uitvoeren. Wij vinden 
dat desondanks iedereen de hulp en zorg 
moet  houden en krijgen die nodig is. En dat 
mensen daarbij zelf zoveel mogelijk de re-
gie moeten hebben. Daarbij sluit aan dat wij 
vinden dat mensen ook als het gaat om hun 
woon- en leefomgeving meer zeggenschap 
moeten krijgen

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich  
van de andere?

Op heel veel punten maar het belangrijkste 
is waarschijnlijk dat GroenLinks een progres-
sieve partij is die niemand uitsluit , die voor 
eerlijk delen is en voor vernieuwing.
Een partij die zin heeft in de toekomst en niet 
blijft steken in het heden of verleden.

4.  Wat is uw prioriteit voor het  
Kleiwegkwartier?

Echt iets te doen aan het parkeerprobleem. 
GroenLinks is voorstander van betaald par-
keren in heel Rotterdam en dus ook in het 
Kleiwegkwartier.

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar  
gesteld, wat of wie is uw inspiratie? 

Ik heb mij weer verkiesbaar gesteld omdat 
ik denk met mijn ervaring en kennis te kun-
nen bijdragen aan een groene, sociale en 
progressieve deelgemeente,  eh sorry , aan 
een groen, sociaal en progressief  gebied 
Hillegersberg-Schiebroek

 Lijsttrekker, Henk Kamps

1.   Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

Het CDA vreest dat door het verdwijnen 
van het bestuur uit deelgemeente proble-
men minder snel worden opgelost. Minder 
bestuur is echter ook een kans om meer 
rechttoe-rechtaan op te komen voor het be-
lang van het gebied en ieder die daarbinnen 
woont, werkt, onderneemt of om andere 
redenen komt. De hechte band tussen de 
mensen in de gebiedscommissie en wet-
houders en gemeenteraadsleden is straks 
essentiëel. 

2.  Waar staat uw partij voor,  
wat is het speerpunt?

Het coalitieakkoord van 2010 luidde: ‘Sa-
men sterker, Hillegersberg-Schiebroek is 
het waard!’. Nu in 2014 grijpt het CDA Rot-
terdam terug op die in onze deelgemeente 
bedachte leus met de slogan ‘Rotterdam 
samen sterker maken’. En dat moet de ko-
mende vier jaar het adagium zijn in onze 
buurt, samen maken we het Kleiwegkwar-
tier sterker! We willen een wijk waar mensen 
elkaar kennen en naar elkaar omzien, waar 
het leuk wonen, fijn opgroeien en goed le-
ven is. Een wijk met een vitale Kleiweg waar 
we onze boodschappen doen en elkaar 
ontmoeten. Een wijk waar scholen kinderen 
uitdagen, ouderen veilig oud worden, een 
wijk met sterke verenigingen. Daar wil het 
CDA zich voor inzetten.

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich  
van de andere?

Het CDA is bij uitstek de partij van de sa-
menleving. Voor oplossingen kijken wij niet 
in de eerste plaats naar de overheid, markt 
of individu, maar naar de gemeenschap 
die wij met elkaar vormen. In de wijk, op 
school, op het werk, de speeltuin, de kerk, 
het verzorgingstehuis of de sportvereniging 
treffen wij elkaar, leven wij samen. Het zijn 
ook deze sociale verbanden die maken 
dat  Hillegersberg-Schiebroek ons thuis is.  

1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

Als het aan de SP ligt, wordt de gebiedscom-
missie de plek waar écht geluisterd wordt 
naar bewoners en dat beschikbare budget-
ten ook echt ten goede moeten komen aan 
de wijken. De Gebiedscommissie moet geen 
parlement(je) worden, maar juist een orgaan 
dat alle bewoners in het gebied vertegenwoor-
digt. De (eventuele) politieke kleur die je hebt 
zou daar geen belemmering in moeten zijn.

Over alle besluiten moet aantoonbaar 
draagvlak zijn onder bewoners. Over grote 
besluiten moeten referenda komen. De ge-
biedscommissie is geen nieuwe deelraad. 
Zij moet samenwerken met de bewoners en 
niet tegen de bewoners.

2.  Waar staat uw partij voor,  
wat is het speerpunt?

De SP in Hillegersberg-Schiebroek heeft 
drie belangrijke speerpunten: cultuur in de 
buurt, de wijk is van bewoners en het aan-
pakken van armoede.

De SP wil niet bezuinigen op cultuur maar 
juist investeren. De bibliotheken, jeugdcen-
tra, buurthuizen, oefenruimtes, ateliers, ex-
positieruimtes en lokale evenementen kun-
nen op onze steun rekenen. Elke wijk heeft 
ontmoetingsplekken nodig voor verschil-
lende groepen bewoners, in het bijzonder 
voor ouderen en jongeren.

Er moeten meer steun komen voor bewo-
nersorganisaties en bewonersinitiatieven. 
Bewoners bepalen samen hoe er gewoond, 
gewerkt en samengeleefd wordt. Niet de 
politiek, niet de economie.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders, waarvan 
384.000 kinderen, leven in armoede. Helaas 
ook in Hillegersberg en Schiebroek. De SP 
doet er alles aan om (verborgen) armoede 
te bestrijden, zeker onder kinderen. Dit be-
tekent: gezinnen op of rond het minimum 
compenseren voor de extra bezuinigingen 
vanuit het kabinet, zorgen dat kinderen 
gratis kunnen sporten en in elke wijk laag-
drempelig en gratis hulp met de formulie-
ren bureaucratie. We accepteren niet dat 
de gemeente mensen verplicht laat werken 
tegen een bijstandsuitkering, echte banen 
verdienen een fatsoenlijk loon!

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich  
van de andere?

De SP is een partij die haar beloften nakomt 
en zowel binnen als buiten het parlementai-
re veld zijn stem laat horen. We staan dicht 
bij de bewoners, niet alleen in verkiezings-
tijd. Altijd zal de SP haar best doen om de 
mensen die het net wat moeilijker hebben 
dan anderen te helpen. We stellen altijd de 
mens voorop. 

Daarnaast zijn wij een politieke partij die op 
alle lagen politiek bedrijft: gebied, stedelijk, 
provinciaal, landelijk, Europa en de straat! 
Dat is anders dan bijvoorbeeld de lijst van 
de bewonersorganisaties. 

4.  Wat is uw prioriteit voor het  
Kleiwegkwartier?

Het groen dat in de wijk is moet behouden 
worden. Waar er meer groen kan komen, in de 
vorm van bomen, struiken, parken of natuur-
lijke speeltuinen, moet dat worden gedaan. 
Ook moeten lege winkelruimtes weer gevuld 
worden voor buurtinitiatieven en coöperatieve 
initiatieven. Betaalbare  groei voor startende 
ondernemers moet gerealiseerd worden. 
Goed voor de ondernemers en voor de wijk!

Lijsttrekker, Piet Koole

Lijsttrekker, Berent Stapelkamp

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar  
gesteld, wat of wie is uw inspiratie? 

Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld omdat 
ik het belangrijk vind dat de SP weer een 
lijst heeft in HiS. In HiS is er heel veel po-
tentie. We hebben prachtwijken, maar die 
moeten we behouden en verbeteren. Dat is 
iets waar de SP zich op zal richten in de ge-
biedscommissie in de komende jaren.

Piet Koole, 17 jaar, lijsttrekker SP Gebieds-
commissie Hillegersberg-Schiebroek

 Lijsttrekker, Colette Everse

Deze maand zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen. Een belangrijke 
gebeurtenis. Het is uw kans om met uw 
stem invloed uit te oefenen op (politie-
ke) beslissingen over uw woonomge-
ving.  Zoals u ook elders in deze krant 
kunt lezen wordt de deelgemeente op-
geheven en krijgt u in plaats daarvan  
de gelegenheid te stemmen voor de 
gebiedscommissie. De kandidaten voor 
de gebiedscommissies komen van de 
lokale politieke partijen, maar ook van 
zelfstandige bewonersorganisaties. 

De redactie van de  Buurtkrant heeft lijst-
trekkers die zich hebben aangemeld  ge-
vraagd om aan te geven op welke manier 
men denkt de belangen van de bewoners 
te behartigen. Wij hebben hen allemaal 
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1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

De gebiedscommissie biedt nieuwe kan-
sen. Bewoners, ondernemers en vereni-
gingen worden straks  actief betrokken bij 
allerlei zaken die hen raken. En als het goed 
is, niet zoals in het verleden vaak het ge-
val was, geconfronteerd met een publicatie 
in de “Dichtbij” als de plannen al gemaakt 
zijn en er eigenlijk geen ruimte meer is voor 
inspraak, maar alleen nog voor bezwaar! 
Eindelijk worden bewoners gezien als er-
varingsdeskundigen in hun straat en wijk. 
Onze gebiedscommissie is straks de ogen 
en de oren van de Rotterdamse raad. Laten 
we vanaf dag een laten zien dat wij samen, 
bewoners en gebiedscommissie, onze 
nieuwe rol serieus nemen.

2.  Waar staat uw partij voor,  
wat is het speerpunt? 

De Rotterdamse VVD wil  de wijken van 
waarde koesteren. De buitenruimte moet hier 
schoon en heel zijn, de hondenpoep moet 
van de stoep en wij vinden dat de sport-
accommodaties op orde moeten zijn. En 
ZZP-ers en ondernemers in de winkelstraten 
kunnen op onze steun rekenen. En niet te ver-
geten: Veilgheid! In Hillegersberg-Schiebroek 
is het volgens de statistieken voor Rotterdam 
erg veilig. Dat moet vooral zo blijven. Veilig-
heid is iets dat je ervaart, het is geen cijfer. Als 
binnen een week een kind overdag met ge-
weld wordt beroofd van een telefoon, er een 
fiets uit de voortuin wordt gestolen en de aan-
hangmotor van je bootje wordt gepikt zoals bij 
een van mijn buren, dan duurt het heel lang 
voordat je je weer veilig voelt in je eigen buurt. 
Juist in Hillegersberg-Schiebroek.  

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich 
van de andere? 

De VVD Hillegersberg-Schiebroek heeft voor 
de verkiezingen geen programma gemaakt, 
wij maken straks geen beleid, dat wordt op 
de Coolsingel gemaakt. Wel hebben wij 
onze invloed gebruikt bij het vaststellen van 
het stedelijke VVD programma waarin is op-
genomen dat de ”wijken van waarde” zoals 
Hillegersberg-Schiebroek worden gekoes-
terd, net als groen, veiligheid en sport. 
De VVD kandidaten voor de gebiedscom-
missie zijn stuk voor stuk echte netwerkers 

die problemen van de wijk, buurt of straat 
kunnen vertalen naar concrete oplossingen. 
Doeners dus die hun contacten en kennis 
van de wijken blijven inzetten om samen 
met de bewoners resultaten te realiseren. 
 
4.  Wat is uw prioriteit voor het  

Kleiwegkwartier?
De prioriteit van de VVD Hillegersberg-Schie-
broek voor het Kleiwegkwartier ligt bij de 
kleine ondernemers in de wijk zoals op de 
Kleiweg. En bij funderingsherstel van de wo-
ningen. Begin februari heeft de VVD in Lom-
merrijk een drukbezochte informatieavond 
georganiseerd over funderingsherstel. Toen 
het herstel van de funderingen in de Lis-
bloemstraat stagneerde, heeft de VVD er 
eind 2013 voor gezorgd dat er vanuit de ge-
meente weer geld beschikbaar kwam voor 
laag rentende leningen. En op 31 januari j. l. 
is de eerste paal voor het herstel geslagen. 
Nu ben ik in gesprek met de bewoners van 
de Diamantweg om hen te helpen en samen 
met experts te gaan werken aan een com-
plex funderingsvraagstuk in hun straat.  

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar 
gesteld, wat of wie is uw inspiratie? 

Ik ben in 2008 gevraagd door de VVD om 
mij verkiesbaar te stellen. Als mede op-
richter en voorzitter van de Vereniging tot 
behoud van Kern en Plassen Hillegersberg 
had ik mij 4 jaar samen met een aantal 
buurtbewoners succesvol ingezet om een 
streep te zetten door de plannen van de 
deelgemeente om een betonnen doos in de 
achtertuin van het raadhuis aan de C.N.A. 
Looslaan 1 ( een rijksmonument!) te zetten 
om de ambtenaren te huisvesten. Een doos 
die na 19 maart leeg had gestaan!

Ook is de vereniging er in geslaagd om van 
de oude dorpskern en het plassengebied 
een beschermd stadsgezicht te maken. 
Door goed samen te werken met andere 
verenigingen en een sterke lobby naar de 
politiek hebben wij ervoor gezorgd dat het 
groene dorpse karakter van het plassenge-
bied nu wordt gekoesterd, en beschermd 
wordt tegen hoogbouw. De VVD heeft ons 
daarbij altijd gesteund. Zowel in de deel-
raad als in de raad van Rotterdam. 

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge, de 
drie dorpen vormen samen een uniek gebied 
dat het waard is gekoesterd te worden. Een 
plek waarvan mensen die van buiten komen 
vaak zeggen: “is dit ook Rotterdam? Ik wist 
niet dat Rotterdam ook rustige groene wijken 
heeft waar je fijn kunt wonen”. Als het om in-
spiratie gaat, dan haal ik die uit de ruim 800 
handtekeningen die bewoners hebben ge-
zet onder de aanvraag voor het beschermd 
stadsgezicht.  Ik ervaar dat als een directe 
steun voor mijn inzet in het gebied. 

Jaco de Hoog, Lijsttrekker VVD voor 
de verkiezingen van het Gebiedsbestuur.
Heeft u vragen over de nieuwe gebieds-
commissie of heeft u ideeën voor het ge-
biedsplan, stuur dan gerust een mail naar 
vvdhillegersbergschiebroek@hotmail.nl

Toelichting

Toelichting

1.  Hoe denkt u/uw partij over de  
gebiedscommissie?

De gebiedscommissie heeft als belangrijke 
taak om ideeën uit de buurt te verzamelen 
en bewoners te betrekken bij plannen voor 
hun wijk. Er wordt een gebiedsplan ge-
maakt met voorstellen om de wijken te ver-
beteren en de gebiedscommissie zal onder 
andere adviseren op het gebied van veilig-
heid, buitenruimte en wijkwelzijn. D66 ziet 
in de gebiedscommissie een nieuwe kans 
voor goede inspraak en het betrekken van 
bewoners en ondernemers bij wat er in hun 
omgeving gebeurt. D66 zal zich hard ma-
ken dat de gebiedscommissie ook ergens 
over gaat en dat het niet verwordt tot een 
groepje dat zo nu en dan eens vrijblijvend 
mag meedenken.Onze gebiedscommissie-
leden zullen optimaal de verbinding met de 
fractie van D66 in de gemeenteraad gebrui-
ken. D66 ziet in bewonersinitiatieven, zoals 
de aanpak van het Koeienpleintje, een be-
langrijk middel om bewonersideeën tot uit-
voering te brengen. Ook aandachtspunten, 
zoals bijvoorbeeld de door bewoners aan-
gedragen paalrotproblematiek, willen wij in 
het gebiedsplan opgenomen zien.  

2.  Waar staat uw partij voor, 
wat is het speerpunt.
D66 wil ruimte voor bewoners, ondernemers 
en hun initiatieven, daadwerkelijke participatie.  

Wij zetten in op:
Schoon Heel Veilig
•  De buitenruimte dient minimaal de hui-

dige kwaliteit te behouden. 
•  Maximum snelheden moeten gehandhaafd 

worden en fietsroutes dienen veilig te zijn. 
•  De veiligheid (liefst ook het veiligheids-

gevoel) mag niet achteruit gaan en initia-
tieven als “buurt bestuurt” moeten verder 
worden uitgebreid. 

Participatie
•  De gemeente en gebiedscommissie 

werken samen met bewoners en onder-
nemers aan een goed woon-, werk- en 
leefklimaat.

•  De gebiedscommissie informeert bewo-
ners goed over plannen en ontwikkelin-
gen in hun wijk. 

•  Bewonersinitiatieven krijgen ruim baan.
•  Informatie over de wijk voor bewoners is 

goed en gemakkelijk beschikbaar.
•  Mensen moeten zo goed mogelijk mee 

kunnen doen in de maatschappij, zorg en 
welzijnswerk is afgestemd op de vraag. 
Informatie over zorg en welzijn is goed te 
vinden, zodat mensen zelf een keuze kun-
nen maken.

Duurzaamheid
•  Hillegersberg-Schiebroek behoudt een 

groen karakter en de wijken hun eigen 
identiteit.

•  De gemeente (op advies van de gebieds-
commissie) neemt maatregelen voor ver-
betering van de luchtkwaliteit en beper-
king van de geluidsoverlast bij Rotterdam 
The Hague Airport en de A13/A16.

•  Natuurlijke oevers en ecologische zones 
worden behouden en uitgebreid.

•  Afvalscheidingwordt bevorderd.

Dienstverlening 
•  Het loket voor paspoorten en rijbewijzen 

aan de Argonautenweg blijft bestaan.

3.  Waarin onderscheidt uw partij zich  
van de andere?

D66 gelooft, in tegenstelling tot sommige an-
dere partijen, niet in maakbaarheid van de 
stad, maar wel in de kracht van bewoners en 
ondernemers in de wijk zelf. Zij hebben vaak 
hele goede ideeën over hoe dingen anders 
en beter moeten. Zij zien vaak heel snel de 
gevolgen van bepaalde maatregelen voor hun 
buurt, veel beter dan de leden van de gemeen-
teraad of de ambtenaren aan de Coolsingel.

4.  Wat is uw prioriteit voor het  
Kleiwegkwartier?

Dat is mede afhankelijk van wat bewoners en 
ondernemers aangeven, maar D66 zal zich 
er zeker voor inzetten het weinige groen uit 
te breiden en te behouden. Wij vinden het 
belangrijk dat samen met de ondernemers 
en bewoners van de Kleiweg gewerkt wordt 
aan verbetering van het profiel van de Klei-
weg. We zien daar steeds meer leegstand 
van winkels en verschraling van het winkel-
aanbod. De huidige parkeerproblemen voor 
bewoners kunnen worden verlicht door te 
regelen dat er ’s avonds gebruik mag wor-
den gemaakt van bedrijfsparkeerplaatsen. 
D66 maakt zich zorgen over de overlast en 
vervuiling door de A20. De plaatsing van het 
nieuwe geluidscherm aan de kant van Noord 
moet niet tot gevolg hebben dat men in het 
Kleiwegkwartier meer geluidsoverlast gaat 
ondervinden van de snelweg.

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar  
gesteld, wat of wie is uw inspiratie?

Rita Spaan Klauss
Ik ben vanuit mijn rol van betrokken bewo-
ner, voorzitter van een bewonersorganisa-
tie, in de rol van fractievoorzitter gekomen. 
Ik vind het belangrijk dat bewoners en 
ondernemers goed betrokken en geïnfor-
meerd worden over ontwikkelingen in hun 
omgeving en dat hun inbreng serieus ge-
nomen wordt. De gebiedscommissie is een 
kans om hier meer invulling aan te geven en 
ik hoop die kans ook te krijgen.

Laura van der Sluijs
Ik vind het belangrijk dat bewoners betrok-
ken worden bij de ontwikkelingen in hun wijk. 
Als betrokken bewoner uit Hillegersberg-
Schiebroek zie ik daar een mooie kans voor 
de gebiedscommissie. Nog mooier zou 
zijn als ik zelf in die gebiedcommissie kan 
plaatsnemen om daar invulling aan te geven, 
vandaar dat ik me verkiesbaar heb gesteld. 

FeddePeutz
De vraag is niet wat de overheid voor mij, 
maar wat ik aan de overheid kan doen.  Juist 
nu de deelgemeente is vervangen door een 
gebiedscommissie, hebben we mensen no-
dig die heel veel willen doen voor onze wijk. 
We moeten stemmen op iemand die dag en 
nacht op de Coolsingel wil praten met de 
burgemeester en met onze vertegenwoordi-
gers in de gemeenteraad om onze wijk daar 
in beeld te houden. Die mensen kunnen we 
zoeken, of we kunnen ze zijn.

Hermann Matieschek
Als deel van de D66 fractie voor de ge-
biedscommisie van Hillegersberg-Schie-
broek vind ik dat naast onze algemene pun-
ten ook de belangen van de ondernemers 
van het gebied vertegenwoordigd moeten 
worden. Hier ben ik de juiste persoon voor. 
Ook moet er gewerkt worden om de werk-
gelegenheid uit te breiden. 

Vanuit de middenpositie van het CDA kun-
nen we goed samenwerking met alle ver-
schillende partijen, wat er ook toe leidde dat 
het CDA deelnam aan de coalitie die ook 
een heel groot deel van het CDA-verkie-
zingsprogramma heeft kunnen uitvoeren.

4.  Wat is uw prioriteit voor het  
Kleiwegkwartier?

Na jaren CDA-gelobby voor aandacht 
voor het Kleiwegkwartier –door politici van  
andere politieke partijen werd het CDA gek-
scherend de partij van het Kleiwegkwartier 
genoemd- heeft de deelgemeente samen 
met bewoners en ondernemers een lan-
getermijnvisie opgesteld voor het Kleiweg-
kwartier. Het doel voor 2040 is het Kleiweg-
kwartier als “een aantrekkelijke woonwijk 
binnen de stad Rotterdam, met een goed 
voorzieningenniveau en een diverse werk-
gelegenheid, die een waardevolle bijdrage 
levert aan de Rotterdamse economie. Nieu-
we ontwikkelingen dragen bij aan een duur-
zame en toekomstbestendige wijk.” 

De afgelopen twee jaar is een begin ge-
maakt. Zo is het Muizengaatje flink opge-
knapt, is er aandacht gekomen voor het 
mobiliseren van de winkeliers, is de speel-
weide bij de Baroniëstraat opgeknapt, zijn 
de regels voor het aanleggen van geveltui-
nen vereenvoudigd en helder geformuleerd, 
zijn een paar extra parkeerplaatsen aange-
legd en is het Bergpolderplein opgeknapt. 
Op korte termijn bestaat de aanpak vooral 
uit kleinschalige oplossingen. Het moet 
daar niet bij blijven want we zijn er ook nog 
niet. Zo is het Bergpolderplein gerenoveerd, 
maar het bruist nog niet. Om het plein tot 
een succes te maken is meer nodig dan 
mooie bestrating. Tijdens een schouw met 
actieve bewoners in februari werden we 
aangesproken door een ondernemer die 
graag windschermen wilde plaatsen, zodat 
er op het plein ook bij een beetje wind nog 
heerlijk op het terras gezeten kan worden. 
Klinkt prima, maar de ondernemer vreesde 
hij dat de gemeente niet mee wilde werken. 
Het CDA zal niet alleen aan de Coolsingel 
lobbyen voor aandacht en geld voor realisa-
tie van de gebiedsvisie, maar ook meestrij-
den met al die betrokken mensen die zich 
inzetten voor de wijk zodat ieder zijn of haar 
steentje aan het Kleiwegkwartier kan bijdra-
gen en we met elkaar in 2040 nog steeds 
kunnen zeggen dat het Kleiwegkwartier een 
aantrekkelijke woonwijk is! 

Lijsttrekker, Jaco de Hoog

5.  Waarom heeft u zich verkiesbaar  
gesteld, wat of wie is uw inspiratie?

Ik ben geboren en getogen in het Kleiweg-
kwartier. Mijn vader, Anton Stapelkamp, 
heeft zich jarenlang ook politiek ingezet 
voor de mensen van Hillegersberg-Schie-
broek. In mijn pubertijd vond ik nationale en 
internationale politiek interessanter, terwijl 
hij vond dat de lokale politiek voor mensen 
veel belangrijker was. Afgelopen twee jaar 
was ik burgercommissielid en heb ik ook in-
gezien dat ik in de lokale politiek veel meer 
voor mensen kan betekenen. Voor onze wijk 
wil ik mij inzetten, wil ik er zijn voor u!

dezelfde lijst vragen voorgelegd die be-
trekking heeft op het Kleiwegkwartier. De 
antwoorden van de lijsttrekkers  leest u op 
deze pagina’s en de volgende bladzijde. 
Deze krant biedt u dit overzicht neutraal 
aan. De redactie hoopt dat u hiermee uw 
voordeel kunt doen bij het bepalen van uw 
keuze.

Let op! Stemmen voor de gebiedscommis-
sie kan alleen bij een stembureau in het 
gebied waar u woont. In het Kleiwegkwar-
tier kunt u stemmen in de Oranjekerk en 
de Tarcisiusschool. Kiest u voor een ander 
stembureau, bijvoorbeeld op een treinsta-
tion, dan kunt geen stem uitbrengen voor 
de gebiedscommissie.

Redactie Buurtkrant

Toelichting bewoners
Helaas was er op deze pagina onvoldoende ruim-
te voor alle antwoorden. De toelichting van de lijst  
Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek (lijst 18) vindt u 
op de pagina hierachter.

van links naar rechts. Hermann Matieschek, 
Laura van der Sluis,  Fedde Peutz en Rita 
Spaan Klauss.

Grenswijziging bij Ceintuurbaan
De Gebiedscommissie Hillegersberg-Schie-
broek krijgt een grotere oppervlakte dan de 
deelgemeente had. Er komt per 19 maart een 
grenswijziging, die een oude onlogica opheft. 
De oude grens tussen de deelgemeente Noord 
en het Kleiwegkwartier liep namelijk niet zoals 
iedereen dacht en verwachtte parallel met de 
natuurlijke grens van de spoorlijn. Deze grens 
lag noordelijker, zodat de bedrijfjes aan de 

spoorzijde van de Ceintuurbaan, onder de deel-
gemeente Noord vielen. Het ging hier om een 
oude grens, waardoor bijvoorbeeld ook café 't 
Viaduct, aan de kant van Hillegersberg, geen 
huisnummer heeft aan de Straatweg maar een 
huisnummer aan de Bergweg... Per 19 maart ligt 
de grens wel op de spoorweg en zit Hillegers-
berg-Schiebroek iets ruimer in zijn jasje.



Bewoners! Hillegersberg – Schiebroek 
is geen politieke partij, maar een uniek 
samenwerkingsverband tussen de zes 
bewonersorganisatie in  Hillegersberg – 
Schiebroek.

Gezamenlijk hebben we voor deze aanpak 
gekozen omdat door het opheffen van de 
deelgemeentes en het opzetten van gebieds-
commissies we moesten proberen als bewo-
ners niet buitenspel te worden gezet en een 
plaats in die commissie zien te bemachtigen.

We staan voor het belang van de bewoners, 
want dat doen de bewonersorganisaties al-
lemaal. Punten die we op de agenda moe-
ten krijgen zijn vooral aandachtspunten die 
aangegeven worden vanuit bewoners  zoals: 
“Meepraten, meedenken en meedoen: de in-
zet is met zoveel mogelijk belangenorganisa-
ties van bewoners en ondernemers samen te 
werken, discussie te stimuleren en bewoners-
initiatieven te activeren en te ondersteunen.  

Voor dit laatste onderdeel beschikt de ge-
biedscommissie over een eigen budget, waar 
rechtstreeks over beslist kan worden.
“Sociale veiligheid & verkeersveiligheid: soci-
ale veiligheid en verkeersveiligheid spelen in 
alle wijken een belangrijke rol, zij zullen veel 
aandacht krijgen. “Woonkwaliteit: de kwaliteit 
van woningen en leefomgeving heeft een 
hoge prioriteit, wij vinden daarbij vooral het 
bewaken van de eigenheid van de wijken van 
groot belang. “Groen & openbare ruimte: het 
goed en voldoende onderhouden van het 
bestaande groen en de bestratingen vereist 
grote zorg. Maar ook het meedenken over na-
tuur- en groen- en waterbeleid speelt daarbij 
een belangrijke rol. “Welzijn: we vinden het 
noodzakelijk dat er oog is voor maatschap-
pelijke en sociale ontwikkeling. Wij willen waar 
nodig bijzondere aandacht voor armoedebe-
strijding en voor mensen die in een sociaal 
isolement leven

Zoals al aangegeven is Bewoners! Hillegers-
berg – Schiebroek geen politieke partij.
We onderscheiden ons doordat wij niet poli-
tiek gericht zijn maar bewonersgericht. Ik denk 
dat daar het grote verschil ligt door als geza-
menlijke bewoners mee te doen en je stem te 
laten horen.

Voor het Kleiwegkwartier nemen we daar in 
mee het verhaal over de funderingsproblema-
tiek, ondernemersproblematiek, parkeerdruk 
op de openbare weg en de veiligheid op en-
kele kruispunten in het kleiwegkwartier.

Persoonlijk heb ik me verkiesbaar gesteld, 
omdat ik steeds meer merk dat bewoners 
geen vertrouwen meer hebben in de politiek. 
Helaas deel ik die mening gedeeltelijk ook. 
Geen deelgemeentes meer, dat betekent dat 
bijna alle beslissingen over onze wijken op de 
Coolsingel worden genomen. Als bewoners-
organisaties weten we vaak veel van wat er 
zich afspeelt in onze wijken. Als het dan toch 
op adviseren aankomt voor onze wijken in een 
gebiedscommissie, dan denk ik dat we als 
bewoners zonder een politieke achtergrond 
erbij moeten zijn. Gelukkig denken de kandi-
daten, die zich beschikbaar hebben gesteld, 
er nagenoeg hetzelfde over en maakt het ons 
ook niet uit welke wijk we vertegenwoordi-
gen. Dus omdat er geen kandidaat is uit het 
Kleiwegkwartier betekent het niet dat we hun 
belangen niet meewegen. De zes bewoners-
organisaties zullen moeten zorgen voor de 
voeding om ons aan het werk te houden.

Stem daarom lijst 18 Jan Pierweijer ook als 
lijsttrekker voor het Kleiwegkwartier.

Noot van de redactie. 
Omdat het hier niet om een politieke partij 
gaat vindt de lijsttrekker van de Bewoners!  
Hillegersberg Schiebroek dat hij de gestel-
de vragen niet kan beantwoorden. Hij wil 
geen beloftes doen, maar vindt dat de in-
put uit de bewoners moet komen. De door 
hem genoemde punten zijn aangedragen 
vanuit het Kleiwegkwartier. Wij hebben 
daarom zijn reactie in zijn geheel geplaatst

Toelichting

SAMEN IN HET KLEIWEGKWARTIER 

Het team van de PvdA met op de achterste rij vlnr Rachid Elouachoun, Florence Fatehmahomed-Eduarda, Chris Mast, Manon Marges 
en Mitchell Oosterwolde. Zittend vlnr Piotr van Rij, Ron Vermeulen, lijsttrekker Edward Sterenborg, Guido van Hulzen en Nadia van Rij. 

RELATIETHERAPIE / PSYCHOTHERAPIE
Lies van Dalen - Praktijk voor Relatietherapie /  

Psychotherapie te Rotterdam
Tel.: 010-4660419  / 06-21175255 

E-mail: contact@lies-van-dalen.nl

Niet vergoed? Dan speciaal tarief!

GEBIEDSCOMMISSIE - GEBIEDSCOMMISSIE - GEBIEDSCOMMISSIE

Funderingsproblemen?
Brefu heeft meer dan 25 jaar
ervaring op het gebied van
funderingstechnieken en
grondmechanica.

Onze specialiteit is het uitvoeren
van het totale funderingsherstel-
pakket.

Momenteel verrichten wij funderingsherstel in diverse straten in 
Rotterdam. Door onze jarenlange ervaring begrijpen wij als geen 
ander dat funderingsherstel voor huiseigenaren een ingewikkeld 
traject is waarbij heel wat komt kijken. 

Op basis van een vrijblijvend gesprek worden uw wensen en 
mogelijkheden besproken. Vervolgens ontvangt u een heldere en 
duidelijke kostenopstelling.

Nadat u een keuze heeft gemaakt, zullen door ons de volgende 
aspecten worden gecoördineerd en uitgevoerd:

 • Het aantal en de lengte bepalen van de funderingspalen.
 • De bodemkwaliteit bepalen.
 • Reken- en tekenwerk (engineering) uitvoeren.
 • Een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente.
 • Sloop- en grondwerkzaamheden verrichten.
 • De funderingspalen aanbrengen.
 • De fundering aanbrengen.

Contactgegevens
Brefu Funderingstechnieken b.v.
Franse Akker 9a
4824 AL Breda

Telefoon: 076-5146494
E-mail: info@brefu.nl
Website: www.brefu.nl

Basis Zdrave
Praktijk voor 

Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam, 
010 - 418 07 58 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

gediplomeerd pianostemmer & technicus

Frank Bergman
de pianostemmer

Lathyrusplein 3a 3051 TL Rotterdam

010 - 2653510
fbergman@depianostemmer.nl

Uw instrument vakkundig gestemd! 
Ook voor alle reparaties en onderhoud.

verbouwingen - interieurbouw - beveiligingen

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

binnen- en buitenshuis.
Ook leveren en monteren wij al

uw kastenwanden op maat !!

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



Wijkzuster
Vroeger was de wijkzuster/-broeder de spil in 
de wijk. Iedereen kende de verpleegkundige 
die, meestal op de fiets, door het dorp reed 
en iedereen bijstond met raad en daad. In 
de jaren ’90 werd, om kosten te besparen, 
de medische zorg voor hulpbehoevenden 
bij de wijkzuster weggehaald. Instellingen 
worden groter en groter, waardoor patiënten 
vaak te maken krijgen met veel verschillende 
hulpverleners en de zorg zo een anoniem 
karakter krijgt. Buurtzorg brengt de wijkver-
pleegkundige weer terug in de wijk, maar 
wel met de kennis van nu. Vanwege de klein-
schaligheid gaat het om directe, vertrouwde, 
kleinschalige zorg door hoogopgeleide ver-
pleegkundigen.

Knoop doorhakken
Mo en Barbara leerden elkaar kennen in de 
jaren ’90, als collega’s bij de Thuiszorg Rot-
terdam in Kralingen. Drie jaar geleden hoor-
den ze over Buurtzorg. “We kijken kritisch 
naar de veranderingen in de zorg van de 
afgelopen jaren. Wij staan volledig achter het 
concept van Buurtzorg. We wilden daarom 
graag een zelfsturend team opstarten in 
Hillegersberg-Schiebroek. Elk team is zelf 
verantwoordelijk voor het organiseren van 
de zorg. In Kralingen was er destijds al wel 
een Buurtzorgteam actief. We hebben daar 
regelmatig mee gesproken. Daarnaast zijn er 
regiocoaches van Buurtzorg Nederland, die 
ons goed begeleid hebben en ons het ver-
trouwen hebben gegeven dat dit een goed 
initiatief is. Sinds februari 2013 is Hillegers-
berg-Schiebroek een Buurtzorgteam rijker.”

Samenwerking
Inmiddels is het klantenbestand flink uitge-
breid. Door het groeiende succes moest het 
team al snel uitbreiden. Op dit moment zijn 
ze met vijf verpleegkundigen, waarvan Mo 
en Barbara de meeste uren werken (dag-, 
avond- en weekenddiensten). Kleinschalig-
heid, kwaliteit en persoonlijk contact blijft van 
groot belang. Een Buurtzorgteam bestaat 
daarom uit maximaal 10-12 medewerkers. 
“Samenwerking staat centraal bij Buurtzorg. 
Samenwerking met Buurtzorg Nederland, 
met elkaar, met huisartsen, fysiotherapeu-
ten, maar ook wijkinitiatieven zoals Stichting 
Doordewijks of Tante Corrie om de thuissitu-
atie van de klant te verbeteren. Daarnaast 
kunnen patiënten rekenen op 24-uurs bereik-
baarheid.” Buurtzorg Hillegersberg-Schie-
broek kent (nog) geen wachtlijst. 

Trots
De dames vertellen met enthousiasme over 
hun vak: “Zorg is zo’n mooi vak. Het is fan-
tastisch om met mensen te werken en ze te 
kunnen helpen. Je komt overal en je hebt 
veel variatie in je werk. Iedereen heeft zijn ei-
gen verhaal, waar we graag naar luisteren. Al 
werkt het fietsritje naar de volgende patiënt 
soms wel goed om je hoofd leeg te maken. 
Bovendien zijn we heel trots op wat we bin-
nen een jaar bereikt hebben.”

Contact
Heeft u of iemand in uw omgeving thuiszorg 
nodig? Denk dan eens aan Buurtzorg Hillegers-
berg-Schiebroek. Tel: 06 – 12345627 E-mail:  
rotterdamschiebroek@buurtzorgnederland.
com

Laura Nugteren

Buurtzorg, een natuurlijk alternatief voor thuiszorg

In de thuiszorg waait een frisse wind: Buurtzorg. Buurtzorg levert thuiszorg aan  
ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Denk aan hulp bij persoon-
lijke verzorging, wondverzorging, stomazorg, ondersteuning na ziekenhuisopname 
en terminale zorg. Deze landelijke thuiszorgorganisatie is in 2006 ontstaan met het 
doel om de versnippering van de thuiszorg tegen te gaan door het verminderen van 
het aantal zorgverleners per patiënt. Inmiddels telt het snel ontwikkelende Buurtzorg 
Nederland ongeveer 700 kleine, zelfsturende teams verspreid door heel Nederland. 
Ook in Hillegersberg-Schiebroek is Buurtzorg actief. De buurtkrant sprak met de  wijk-
verpleegkundigen Mo Visscher en Barbara Troost. 

De Buurtkrant opent een nieuwe serie 
over 'Topsport en topsporters in het Klei-
wegkwartier'. Het eerste deel is gewijd 
aan de waterpoloërs van de Sportvereni-
ging Hillegersberg. 

Zaterdag 8 februari Zwembad De Wilgen-
ring. Het is zomers binnen. Temperatuur van 
het water 24 graden celsius, de lucht voelt 
nog warmer aan. Zeventien minuten later 
dan aangekondigd fluiten om 17.57 uur de 
scheidsrechters voor het begin van de strijd 
tussen traditieclub SVH sportvereniging Hil-
legersberg en ZVVS uit Vlaardingen. Het is 
een wedstrijd in de eerste klasse, de één-na-
hoogste klasse, bestaande uit twaalf teams. 
De Vlaardingers staan bovenaan, SVH ver-
toeft in de middenmoot.

Waterpolo is een goalsport. Er is een keeper 
en elke partij heeft zes veldspelers. Aan de 
kant op de kruising van korte en lange kant 
zit SVH-coach Joost Vlag naast de reserves. 
Reserves, reserves? Echte reserves zijn het 
niet. Het zijn degenen, die geen  plaats heb-
ben in de beginopstelling. Maar er mag on-
beperkt worden gewisseld, zodoende duiken 
ook veelvuldig de eerst reserves in het water. 
SVH is herkenbaar aan de witte badmuts met 
het otterembleem, de tegenstander draagt 
een zwarte badmuts. Ook de zwembroek 
ademt historie: in de geel-blauwe Hillegers-
berg kleuren met daarop het otterembleem, 
dat is ontworpen door de kunstenaar Her-
man Bieling, één van de oprichters van 't 
Zwarte Plasje in 1914. Aan beide lange zijden 
lopen met het spel mee de twee scheids-
rechters, gekleed in een witte pantalon en 
een oranje-groen shirt. Ze fluiten dikwijls voor 
een overtreding, als die ernstiger is, moet er 
een speler voor twintig seconden naar de 
kant. Vaak valt er in zo’n man-meer situatie 
een doelpunt. 

Langs het bad 75 toeschouwers. Iedereen 
heeft bij de ingang blauwe slofjes over zijn 
schoenen getrokken of is op blote voeten. 
Neutrale toeschouwers zijn er niet, de uit-
gebreide SVH-familie zit langs de kant. Hun 

betrokkenheid is groot en soms krijgen de 
scheidsrechters dan ook de volle laag, maar 
die houden zich stoïcijns doof. Verwonderlijk 
is dat commentaar niet, want waterpolo lijkt 
wel de enige sport te zijn, waar de scheids-
rechter even veel ziet als de toeschouwers. 
Als die toeschouwer ook nog enige tientallen 
jaren waterpolo ervaring heeft, dan kan die 
beter vermoeden welk duw- en trekwerk zich 
onder water afspeelt, dan de scheidsrechter, 
die - klaagzang langs de kant - vaak geen 
polo-ervaring heeft.

SVH begint sterk, neemt een voorsprong, 
maar halverwege manifesteert het krachts-
verschil zich al. De Vlaardingers komen drie 
tot vier goals voor. Eindstand 8-12.
Ook langs de kant voorzitter Jelle van de 
Sandt. Op zo’n speeldag heeft hij meerdere 
rollen. Hij speelde zelf mee in het derde en 
floot als scheidsrechter het zesde. Eigen 
leiding bij de lagere teams is ook in het wa-
terpolo standaard. Van de Sandt (29), die 
woont op de Kleiweg,  runt met zijn mede-
bestuurders een club van 180 leden. Aan-
was is welkom. Doelstelling voor het eerste 
is een plaats in de hoogste klasse, waar de 
club lang geleden ook speelde en toen bijna 
landskampioen werd. Toen was waterpolo 
nog een zomersport en trok 't Zwarte Plasje 
zondagsmiddags honderden toeschouwers. 
Bij promotie naar de hoogste klasse is er een 
hobbel. Rotterdam heeft geen zwembad dat 
voldoet aan de eisen van de eredivisie. Voor 
de zelfgekroonde Sportstad Rotterdam is dat 
toch een pijnlijke constatering...

SVH speelt thuis op zaterdag 15 en 29 maart 
en 12 april. Op www.svh-waterpolo.nl de 
exacte tijd. De toegang is gratis. Voor het 
lidmaatschap van Het Zwarte Plasje (bij aan-
melding vóór 10 april met korting) zie www.
zwarte-plasje.nl

Tips over topsporters uit het Kleiwegkwartier 
welkom via buurtkrantbok@gmail.com
 

Chris Mast

SVH is de subtop in het waterpolo

WAAROM ZOUDEN WE DIE A20 
NIET GEWOON OVERKAPPEN?

Verkiezingsprogramma GroenLinks 2014

Time-out van SVH met coach Joost Vlag. Links met rode badmuts keeper Viktor van de Berg. 
Rechts voorzitter Jelle van de Sandt (foto Lara van de Sandt)

Roeivereniging Nautilus introduceert “FiftyFit roeien”
Roeivereniging Nautilus heeft een vesti-
ging aan de rand van onze wijk: Het Prin-
semolenpad. Voor ons landrotten is dit 
een beetje een vergeten hoekje. En dat is 
zonde, want de vereniging is interessant 
voor jong en oud. Nautilus is een actieve 
vereniging met ongeveer 450 leden en 
heeft een uitgebreide vloot van bijna 
100 boten. Speciaal voor 50-plussers die 
door de week tijd hebben wordt FifyFit 
Roeien geïntroduceerd.

FiftyFit Roeien vindt plaats op de locatie aan 
het Prinsemolenpad 5. In onze eigen wijk 
dus!

Bewegen is belangrijk, voor iedereen. Roeien 
is bij uitstek een sport waarbij je veel spie-
ren gebruikt èn het is een sport die je lang 
kunt blijven beoefenen zolang je maar fit 
blijft. 50-plussers hoeven geen wedstrijden 
meer te winnen, Het roeiplezier staat voorop.  
Gezellig samen buiten actief bewegen, in 
een ongedwongen sfeer. Hanneke Willem-
sen is initiatiefneemster voor FiftyFit Roeien 
bij Nautilus. “We leren mensen roeien zonder 
de druk dat er na twee maanden al een proef 
moet worden afgelegd. Dat mag best wat 
langer duren.”
  

Er komen twee groepen FiftyFitters die op de 
dinsdagochtenden gaan roeien, een begin-
nersgroep om 09.15 uur en een gevorder-
dengroep die om 11.15 uur start.
Daar tussenin is er gelegenheid om geza-
menlijk koffie te drinken. Dat maakt FiftyFit 
Roeien bij Nautilus een goede combinatie 
van sport, lekker buiten zijn en gezelligheid.
Nautilus roeit behalve aan de Rotte ook op 
de Maas dus als u denkt dat u in de loop van 
de tijd bent uitgekeken op de Rotte, kunt u 
op een later tijdstip alsnog de Maas eens 
gaan proberen.

Meer informatie is te vinden op de website van 
Roeivereniging Nautilus, www.rvnautilus.nl, 
e-mail: FiftyFitRoeien@rvnautilus.nl 

Ciska Evers

Ondertekening convenant 

Koeienplein 

Op donderdag 13 februari heeft voorzit-
ter van de Deelgemeente Jan Cees van 
Duin samen met John Meuffels van de 
BOK het convenant Koeienplein onder-
tekend. 

Hierbij waren Chantal Zeegers, portefeuil-
lehouder buitenruimte en initiatiefneemster 
Marloes van Brugge aanwezig. In het conve-
nant is geregeld wie voor welk onderdeel van 
het onderhoud verantwoordelijk is. 

De deelgemeente is verantwoordelijk voor de 
speeltoestellen, de bomen en de bestrating.
De buurtbewoners die het convenant on-
dertekenen zijn verantwoordelijk voor het 
opgeruimd houden van de speeltuin en voor 
het overige groen. Zij moeten er samen voor 
zorgen dat het een leuke speelplaats blijft.

Het Kleiwegkwartier is de creatieve wijk 
van HiS. Er wonen hier relatief veel cre-
atieve mensen; van kunstenaars die in-
ternationaal exposeren tot veelzijdige 
tekstschrijvers. Gelukkig zijn er ook vrij 
toegankelijke plekken waar je kunst kunt 
bekijken. Eén van die verborgen plekken 
in het Kleiwegkwartier is de Buurtwerkplek 
onder leiding van Hermann Matieschek. 

Exposities in de Buurtwerkplek
Buurtwerkplek is een combinatie van kan-
toor annex huiskamer. Er is zowel de rust om 
te werken als ook een gezellige aanloop van 
deelnemers. De deelnemers zijn zzp’ers en 
bedrijven als Doordewijks. De oprichter Her-
mann Matieschek organiseert diverse ac-
tiviteiten in de Buurtwerkplek. Zo is er elke 
tweede woensdag van de maand ‘open cof-
fee’ voor ondernemers en tweemaandelijks 
de open borrel op vrijdagavond. Regelmatig 
zijn er nieuwe exposities van lokale kunste-
naars. Elke zes tot acht weken verandert de 
expositie. Momenteel hangt het werk van Otto 
Haitsma, foto’s van mensen en dingen. Deze 
expositie is tot 15 maart 2014. De Buurtwerk-

plek bevindt zich aan de Kleiweg 199b, hoek  
Topaasstraat. 

Huiskamerconcert
Michiel Banning en Ruud Bergamin organi-
seren met enige regelmaat huiskamercon-
certen. Beiden zijn woonachtig in het Klei-
wegkwartier. Ruud Bergamin is professioneel 
saxofonist en Michiel Banning is architect die 
o.a. het  Steunpunt Funderingsadvies heeft 
opgericht en zich inzet voor het RO transitie-
team. Kortom een zeer actieve en betrokken 
wijkbewoner. Michiel houdt ook van kunst en 
daarom organiseert hij een serie huiskamer-
concerten. Bij stichting Romeo in de oude 
tramremise heeft Michiel Banning muzikale ac-
tiviteiten georganiseerd. Zijn nieuwste project 
is een huiskamerconcert op vrijdag 7 maart. 
Het huiskamerconcert vindt plaats bij een  
particulier aan de Noordsingel in Rotterdam 
Noord. De uitvoering wordt verzorgd door het 
Alma Trio; Natalie Merfort, sopraan; Svetlana 
Lohman, piano en Joy Andrea Emonds, mez-
zosopraan. De muziek die ten gehore wordt 
gebracht bestaat uit Russische liederen van 
Rachmaninoff en Tchaikovsky en Spaanse lie-

deren van o.a. Granados, Piazzolla, Garcia Lor-
ca en duetten van de Tsjech Antonin Dvorak. 

De avond begint om 20.00 uur. Aanmelden kan 
via  info@banningarchitect.nl. of bellen tel. nr 
06 18391354. Mocht deze datum niet meer luk-
ken maar heb je wel interesse in het komende 
huiskamerconcert? Meld je dan vast aan voor 
het volgende concert. 

Mirjam Fondse

Kunst in de wijk

Eén van de laatste acties van de huidige 
deelgemeente. Het volledig vervangen van 
de brug tussen de Schiebroeksesingel en de 
Ringdijk. De oude brug is gesloopt. Er ligt nu 
een sierlijke variant die mooi past bij de uit-
straling van de singel. 



Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl          andrestapijthuis@live.nl

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00

vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00

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

INFORMATIE
BESTUURSLEDEN BOK
Camiel Coremans (voorzitter), John Hokke 
(secretaris/penningmeester),  
Geer Meershoek, John Meuffels, Ronald Peters 
en Stephanie Appenzeller

KANTOOR BOK, 
WIJKWINKEL en REDACTIE
Antony Duyklaan 9, 3051 HA R’dam
tel: 422 44 45

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag van 9.30-12.00 uur 
(m.u.v. de vakantieperiodes) 
e-mail: info@bokrotterdam.nl

SPREEKUUR SOCIAAL RAADSMAN 
Na telefonische afspraak eenmaal in de 
14 dagen op donderdag (bij de BOK)

REDACTIE
Ciska Evers, Mirjam Fondse,  
Gwen Haslinghuis, Chris Mast,  
Laura Nugteren, Xandra Savelkouls  
en Geer Meershoek (coördinator). 

Kopij voor de volgende krant
inzenden uiterlijk: 7 mei 2014

e-mail: buurtkrantbok@gmail.com
internet: www.bokrotterdam.nl

 Twitter.com/BOKrotterdam

Oplage: 4500 exemplaren
Opmaak: Sander Kruit
Druk: Goos Communicatiemakers,
 Ouderkerk aan den IJssel

Overige informatie is te vinden op de 
website van de BOK www.bokrotterdam.nl

Kleiweg Tweewielers de enige echte  
fietsen maker in het Kleiweg kwartier.

Dealer van:  
Gazelle  
Kreidler 
Batavus  
Sparta

Natuurlijk ook voor reparatie.
Tot ziens in onze winkel!

Kleiweg Tweewielers
info@kleiwegtweewielers.nl

Kleiweg 167
3051 GP ROTTERDAM

Tel 010 4183964
www.kleiwegtweewielers.nl

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

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum en raamdecoratie

Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,  
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.

Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende 
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,  

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

Even voorstellen: Sean Caesar

Schouwen

Beste lezer, in dit artikel stel ik mij graag aan u voor. 
Mijn naam is Sean Caesar (33) en ik ben woonachtig in 
het Kleiwegkwartier. Ik ben geboren Delftenaar uit een 
verder Rotterdamse familie. Er waren momenten dat 
ik vaker in Rotterdam te vinden was dan in Delft. Op 
de Erasmus Universiteit heb ik de studie Bedrijfskunde 
gevolgd, waarna ik bij diverse divisies van Facilicom 
heb gewerkt. In 2007 ben ik met mijn vriendin naar het 
Kleiwegkwartier verhuisd. Bij vv Hillegersberg heb ik 
enkele seizoenen gevoetbald tot een blessure hier een 
einde aan maakte. Nu ben ik veel te vinden op mijn 
racefiets langs de Rotte.

Ruim een maand geleden ben ik toegetreden tot het 
bestuur van de Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier 
(BOK). Als betrokken bewoner heb ik veel ideeën over 

de buurt. Door een actieve rol aan te nemen, kan ik 
ook echt van nut zijn voor ons prachtige Kleiwegkwar-
tier. Op de website van de BOK las ik dat er behoefte 
was aan gemotiveerde bestuursleden. Voor mij was 
één en één twee. Na een bijzonder prettig gesprek met 
voorzitter Camiel Coremans, was het voor mij duidelijk. 
Als het bestuur vertrouwen in mij zou hebben, was ik 
hun man. En zo geschiedde. Op 3 februari jongstleden 
woonde ik mijn eerste bestuursvergadering bij. Er ging 
een wereld voor mij open. Er speelt zoveel meer dan 
ik op het eerste oog vermoedde. En dat vind ik mooi. 
Er gebeuren mooie dingen en er zijn zaken die aan-
dacht behoeven. Daar ga ik graag voor en met u mee 
aan de slag. Hopelijk tot snel, in het Kleiwegkwartier of 
daarbuiten!

Op maandag 17 februari werd geschouwd in het Klei-
wegkwartier. Namens de BOK was Sean Caesar van 
de partij. Er waren meerdere mensen die ook voor het 
eerst aan de schouw deelnamen o.a. Berent Stapel-
kamp en Piet Koole. Zij zijn de nieuw in de politiek en  
lijsttrekkers van respectievelijk het CDA en de SP voor 
de gebiedscommissie verkiezingen. Het was voor hen 
een eerste gelegenheid om zich op buurtactiviteiten te 
richten.
 
De schouw verliep zoals gebruikelijk. Er zijn in totaal 8 
punten door de wijk bekeken. De medewerker van de 
Roteb maakte aantekeningen en vulde de cijfers (1-5) 
in. De algemene indruk is dat de wijk er goed uitziet. 
Uitzonderingen daar gelaten is alles schoon, heel en 
veilig. De aandachtspunten worden of zijn aangepakt. 

BEAUTY CENTER ANGELA al 23 jaar op 
de Kleiweg, Uw MEDISCH SCHOON-
HEIDSSPECIALST DERMATOLOGIE. EEN 
BEGRIP IN ROTTERDAM EN OMGEVING.

Voor al uw huidproblemen en natuurlijk voor 
ontspanning kunt u bij ons terecht. 
O.a. voor:
•  Het verwijderen van fibromen 

(steelwratjes) en pigmentvlekken 
•  Definitief ontharen (20% KORTING)
•  Permanente make-up (lente korting 20%)
• Pedicure MET VOETREFLEX ZONE
• Camouflage
• Acné behandeling
• Afslank behandeling 
• Rimpelcorrectie en nog veel meer. 

Al 23 jaar de plek om jezelf of de gene van 
wie je houdt te verwennen. Een sfeervolle 
gerenommeerde salon in Rotterdam 
Hillegersberg, waar je kunt vertrouwen op 
deskundigheid en optimale aandacht. 
Voorloper van de nieuwste technieken 
en trends, en landelijke bekendheid met 
behandelingen tegen veroudering en  
pigment vlekken. 

Let op onze sale duurt nog één week: 50 tot 
70% korting op alle tassen en sieraden. Sla uw 
slag! op is op! 

Tegen inlevering van deze advertentie 
ontvangt u een cadeaubon

Beautycenter Angela • Kleiweg 113
3051 GL  Rotterdam • 010 - 422 17 41

YOGA
In de prachtige Yogastudio geeft 
Ingrid Dalmeijer met haar team 
dagelijks privé- en groepslessen. 
Yoga maakt je lichaam sterk en 
soepel en geeft rust in je hoofd.
 
YOGA - KINDERYOGA - PILATES -
MEDITATIE – MASSAGE -
ZWANGERSCHAPSYOGA 

BALLET/DANS
In de ruime Dansstudio met 
spiegels en barre zijn er dans 
en balletlessen voor iedereen 
vanaf drie jaar.
 
PEUTER/KLEUTER DANS - 
KLASSIEK BALLET - MODERNE 
DANS - STREETDANCE/HIPHOP 

STUDIO Hillegersberg is iedere dag geopend. Alle 4 studio’s zijn 
ook te huur voor bijeenkomsten, vergaderingen, workshops, 
cursussen, lezingen, coaching , fotoshoots, interviews etcetera.

Meer informatie en inschrijven: www.studiohillegersberg.nl of 
06 20071415. Adres: Minstreelstraat 40, 3051 PK  Rotterdam

Y  O  G  A   D  A  N  S     V  E  R  H  U  U  R

we love Bikes bij Janus
Smaragdstraat 21 - 3051 VP - Rotterdam

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 

Like de facebookpagina, Galaxymode en blijf op de hoogte van de nieuwste collectie.

www.galaxymode.nl

Kleiweg 24, 3051 GR Rotterdam      
Telefoon: 010 - 418 48 47

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.30 uur

zaterdag van 10.00  - 17.00 uur

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS BINNEN 

KOM EEN KIJKJE NEMEN IN ONZE WINKEL EN LAAT U INSPIREREN!

INDIEN U DIT WENST GEVEN WIJ U PERSOONLIJK STYLING ADVIES.

Info? bel 010-218 02 80 of kijk op www.woonvisie.nl

Uw makelaar en financieel adviseur!
Info? bel 010-218 02 80 of kijk op www.woonvisie.nl

Uw makelaar en financieel adviseur!


