
•  Elke woensdagochtend 10.00 - 11.30 
uur koffie-inloop bij de BOK voor alle 
buurtbewoners.

•  Oranje leeszaal/bibliotheek elke dinsdag van 
10.00 - 12.00 uur en elke donderdag van 
15.00 - 17.00 uur Oranjekerk, Rozenlaan 20.

•  Dinsdag 4 augustus Oranjekerk, culturele 
ochtend 10.00 uur. Speelfilm Fanfare van 
Bert Haanstra. 

•  Dinsdag 25 augustus, Willem van den 
Hoonaardzaal, Argonautenweg 20.00 uur 
vergadering van de Gebiedscommissie.

•  Dinsdag 1 september Oranjekerk, 
culturele ochtend 10.00 uur. De bouw 
van de Erasmusbrug door de heer H.J. 
Bouwman.

•  Elke maandag 15.30 - 17.00 sportinstuif 
(8-18 jaar) nabij viaduct Rozenlaan.

•  Elke dinsdag 15.30 - 17.00 sportinstuif 
(8-14 jaar) De Torteltuin. 

•  Elke woensdag 13.30 - 15.00 uur 
sportinstuif (8-14 jaar) De Torteltuin.

•  Elke vrijdag 9.00 en 9.45 uur. Guldrun 
Yildiz leest kinderen voor bij ’Ver van 
hier’, Kleiweg 69. Informatie op: http://
praktijknoord.nl/informatie/index.html

•  Wijkwinkel gesloten tot en met 17 
augustus. Daarna weer open van 
dinsdag tot en met donderdag van 
9.30 uur tot 12.00 uur. Voor vragen van 
wijkbewoners.
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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

De Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek vergaderde dinsdag 16 juni 
in het Kleiwegkwartier bij Kitsch & Kunst. 
Het was de derde van een reeks vergade-
ringen, die in de wijk plaatsvond, een ini-
tiatief van Piet Koole, het in januari nieuw 
geïnstalleerde lid van de SP als vervanger 
van Jelle Tiernego. Beiden ook bewoners 
van het Kleiwegkwartier maar dat terzijde.

Eerder was de Gebiedscommissie te gast bij 
de Hockey Club Rotterdam en het Rheuma 
Verpleeghuis. Doelstelling is het contact met 
de bewoners te verstevigen. Ten aanzien van 
het Kleiwegkwartier lukte dat. Er zaten veel 
bewoners op de publieke tribune. Bekende 
buurtbewoners als Rita Dorchain en Gerrit 
Hizerd lieten van zich horen. Overigens was 
het in tegenstelling tot de andere locaties wel 
pasen en meten met de ruimte. Het drie keer 
vergaderen op locatie was een proef. In de 
laatste vergadering, weer wel op de Argo-
nautenweg, is met een krappe meerderheid 
besloten vooralsnog in de wijk te blijven ver-
gaderen.

Naar aanleiding van de wisseling van 
voorzitter en vice-voorzitter, die zoals be-
richt in het vorige nummer plaats vond op 
een ingelaste vergadering in april, had 
de Bewonerslijst, de samenwerking van 
Bewonersorganisaties, zich in een brief 
tot het College van B&W gewend met de 
vraag - kort samengevat - of dat zo maar 
kon en of dit de bedoeling van het bestu-
ren met de Gebiedscommissie was.

Wethouder Eerdmans heeft op 9 juni ge-
antwoord. De wethouder, eigenlijk de be-
handelend ambtenaar drs. J.L. Oppelaar, 
vatte de brief van de heren Van Eijsden en 
Pierweijer samen in twee verzoeken. Ten 
eerste het schorsen, onderzoeken en even-
tueel vernietigen van het wisselbesluit. Ten 
tweede het voorstel om tot aanpassing van 
de verordening te komen met expliciete cri-
teria voor ontslag van een (vice-)voorzitter.
Op het eerste verzoek gaat Eerdmans niet in. 
Hij legt uit, dat er niets procedureels is aan te 
merken op het besluit. Het is met meerder-
heid van stemmen genomen. Uit het feit, dat 
de Gebiedscommissie uit haar midden een 
voorzitter aanwijst, volgt volgens hem, dat 
ook tussentijds met dezelfde meerderheid 
een nieuwe voorzitter kan worden aangewe-
zen.Ten aanzien van het tweede verzoek, een 
aanpassing van de verordening, komt hij de 
briefschrijvers wel tegemoet. Hij schrijft: ‘Wij 
begrijpen de noodzaak voor meer duidelijk-
heid over de motivatie voor het aanwijzen 
van een nieuwe (vice-)voorzitter, waarmee 
de oude van zijn taak wordt ontheven.’ Bij 
de komende verbetervoorstellen inzake de 
werking van het stelsel Gebiedscommissie 
zal de wethouder met een voorstel komen.
Overigens, als Colette Everse (LeefbaarRot-
terdam) in de laatste vergadering van de 
Gebiedscommissie haar zin had gekregen, 
dan was Henk Kamps (GroenLinks) daar op 
zijn beurt als voorzitter weggestemd. Steen 
des aanstoots was een brief, die Kamps sa-
men met nog vier andere voorzitters van een 
Gebiedscommissie, had gestuurd aan het 
College van B&W. Die brief was een protest 
tegen bezuinigingsmaatregelen van het Col-
lege. Zo wordt een kwart van de bezuiniging 
in het gemeentelijk apparaat gevonden bij 
ambtenaren die voor de gebieden werken 
en is ook een deel van het geld, dat de voor-
malige deelgemeenten hadden gespaard 
voor het onderhoud van de buitenruimte, 
wegbezuinigd. Volgens Everse had Kamps 
op eigen houtje geopereerd en gehandeld 
zonder instemming van zijn medeleden. Laat 
dat nou net één van de verwijten zijn, die de 
weggestuurde voorganger van Kamps de 
VVD-er Jaco de Hoog ook kreeg...
Wordt vervolgd...
     

‘t Veertiende

Bericht van de
Argonautenweg
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Onze wijkagent 
maakt de balans op 
Will Stolzenbach (43) is nu vijf jaar onze 
wijkagent. Een goed moment om eens 
stil te staan bij zijn ervaringen. Hoe is 
het om wijkagent te zijn in het Kleiweg-
kwartier? Wat maak je zo allemaal mee 
in die unieke job? Wat zie je als je vanuit 
de visie van agent kijkt naar onze wijk? 
Will maakt graag tijd voor de Buurt-
krant. Contact met de buurt is essenti-
eel in zijn functie.

De thuisbasis  voor het Basisteam Hille-
gersberg, Schiebroek, Overschie en Lansin-
gerland is het bureau op de Prins Frederik 
Hendrikstraat. Als ik binnen kom, zie ik het 
bekende zwarte politievest met gele strepen 
op zijn bureau liggen. Een mooie kans dit 
eens nader te bekijken. ‘Ik ben  heel blij met 
het nieuwe uniform. Het ziet er goed uit,  is 
stevig, slijtvast en comfortabel. Dit kogelwe-
rende vest zijn we tegenwoordig verplicht te 
dragen. Ook op hete zomerse dagen in een 
rustige wijk als het Kleiwegkwartier. Ik ben 
er inmiddels zo aan gewend dat ik het niet 
eens meer voel.’ Bij het uniform horen ook 
bekende politieattributen: wapen, pepper-
spray, handboeien, lampje en bonnenboek-
je. Het belangrijkste is gewichtloos en toch 
het meeste goud waard: Een flinke dosis 
humor en vlotte babbel.
 
Will  begon zijn carrière bij de Marechaus-
see en stapte na een aantal jaren over naar 
de politie. Hij  vond de politietaak toch leu-
ker en veelzijdiger. Na enkele jaren surveil-
lancewerk ging zijn hart uit naar de functie 
van wijkagent. ‘Hoe mijn werkdag eruit ziet? 
Dat is heel verschillend. Ik deel mijn tijd en 
werk zelf in. Daar waar nodig geef ik priori-
teit of laat ik extra surveilleren. Ik heb zelden 
dienst bij evenementen elders in de stad. 
Als wijkagent merk ik weinig van reorgani-
saties bij landelijke politie. Mijn functie en 
plaats tewerkstelling is hetzelfde gebleven. 
De inhoud van mijn taak fluctueert wel mee 
met de landelijke trends. Babymelkpoeder 
in de schappen van de plaatselijke winke-
lier is een doelwit van handelaren en helers. 

Voor de rest gaat het hier vooral om fietsen-
diefstal, burenoverlast, verkeer en hangjon-
geren. Het leuke van wijkagent zijn is dat ik 
zie altijd resultaat zie. Juist het structureel 
oplossen van problemen geeft voldoening. 
Dit is een belangrijk verschil met reguliere sur-
veillancedienst, waarbij  het accent meer ligt 
op het spreekwoordelijke brandjes blussen.’

‘Een belangrijke factor van succes is en 
blijft de signaleringen door bewoners. Het 
is slechts één keer gebeurd dat ik bij een 
surveillance een inbreker met een televisie-
toestel in zijn handen door een kapot raam 
naar buiten zag stappen. Ik kon het toestel 
meteen aanpakken en hemzelf inrekenen. 
Je had zijn gezicht moeten zien!  Zo’n lucky 
shot komt natuurlijk nooit meer voor. Daar-
om zijn burgers die 112 bellen bij een heter-
daadsituatie zo belangrijk.

Winkeldiefstal gebeurt door alle lagen van 
de bevolking. Soms sta ik bij iemand die 
voor zestig cent heeft gestolen. Daders zijn 
echt niet altijd mensen aan de onderkant 
van de samenleving. Zo was er een oude 
dame die bij de supermarkt een aantal ke-
ren de hapjesborden met stukjes kaas in 
haar tas omkeerde. Ik heb haar moeten uit-
leggen dat dat niet mag. Ik had haar klein-
zoon kunnen zijn! 

Burenoverlast gebeurt echt niet alleen maar 
bij overbevolkte panden met seizoenarbei-
ders. Daar hebben we juist weinig overlast 
van. Het zijn gewone burgers die elkaar af 
en toe het leven zuur maken.

Jongerenoverlast pak ik aan door hotspots in 
de gaten te houden en hangjongeren weg te 
sturen. Op gegeven moment vinden ze dat ir-
ritant en blijven ze weg. Hetzelfde geldt voor 
rondhangende personen die op zoek zijn naar 
woningen waar makkelijk is in te breken. Als 
ze weten dat ze in beeld zijn vertrekken ze.

‘Buurt Bestuurt’ het samenwerkingsverband 
waarin we samen met bewoners (in het 

Kleiwegkwartier rondom de Kootsekade) 
en gemeente prioriteiten bepalen, was voor 
mij een eyeopener. Met mijn politieopleiding 
ben ik vooral getraind om verdachte situa-
ties en personen te herkennen. Ik was echt 
even sprakeloos toen een bewoner precies 
aanwees wat hij als misdaad beschouwde: 

Een verse hondendrol op de stoep en zwerf-
vuil in de goot. Een drol kan ik als agent 
moeilijk arresteren. Hondenbezitters  die 
niet opruimen krijgen van mij na een waar-
schuwing dus wél een bon.’

Ciska Evers

Wijkagent Will Stolzenbach op de hoek van de Kootsekade en de Willem van  
Hillegaersbergstraat (foto: Jan Vermaak)

Wijksafari op zaterdag 25 juli over
'Natuur in het Kleiwegkwartier' 
De BOK organiseert op zaterdag 25 juli 
de eerste van een reeks wijksafari’s. 
Dick Hoek en Arend Knibbe nemen be-
langstellenden mee op een wandeling 
door de wijk waarin ze iets vertellen 
over de natuur in het Kleiwegkwartier: 
bomen, struiken en planten.

De wandeling begint om 10.00 uur ’s och-
tends en start bij het kantoor van de Be-
woners Organisatie Kleiwegkwartier aan 
de Anthony Duyklaan 9. De wandeling zal 
ongeveer anderhalf uur duren. Aanmelding 
is niet nodig. Deelname is gratis. Vanaf half 
tien staat de koffie klaar. 

Eind september snelloket
voor Bewonersinitiatief 
'Een goed idee? Doe d’r wat mee! On-
der dat motto wil de gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek bewoners en 
verenigingen inspireren om hun goede 
ideeën voor straat, wijk of gebied om te 
zetten in een plan.’

Zo begint een brief, die Laura van der Sluijs, 
vice-voorzitter van de gebiedscommissie 
op 8 juli aan de BOK heeft gestuurd. De 
brief vervolgt:

'Een goed idee is nog niet meteen een uitge-
werkt plan, dat aan alle voorwaarden voldoet. 
Daarvoor is tijd nodig, organisatietalent en in-
formatie over de mogelijkheden. Met vereende 
krachten lukt het meestal wel. De leden van de 
Gebiedscommissie, Opzoomermee en me-
dewerkers van de gemeente staan klaar om u 
vooruit te helpen. Ze komen langs en denken 

met u mee. En als een goed idee een goed 
plan is geworden, kunt u er bij de gebieds-
commissie budget (tussen de 250 en 10.000 
euro) voor aanvragen via het bewonersinitiatief.

Op één van de laatste zaterdagen in sep-
tember (datum staat nog niet vast) opent de 
gebiedscommissie eenmalig een snelloket. 
Heeft u uw plan goed uitgewerkt dan zijn ge-
biedsnetwerkers aanwezig om samen met u 
de puntjes op de i te zetten voor een betere 
kans van slagen. Na een korte uitleg van uw 
plan aan de commissie krijgt u nog dezelfde 
dag de uitslag. Lijkt u dat iets? Neem dan voor 
eind augustus contact op met Edith Wolvers.

Email e.wolvers@rotterdam.nl of  
06 1031 3041 (dinsdag, donderdag  

en vrijdag).’
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Zoekplaatje

Met het nieuwe zoek-
plaatje gaan we voor de 
verandering is lang te-
rug in de tijd. Niet naar 
de begintijd van de fo-
tografie, maar wel naar 
de tijd, dat als er een fo-
tograaf met zijn appara-
tuur verscheen de jeugd 
samenstroomde om te 
worden vereeuwigd. 
Of dit zoekplaatje voor 
de lezer gemakkelijk of 
moeilijk zullen we zien 
in de inzendingen.

Onze vragen zijn welke 
straat of weg is hier te zien, 
wat valt er te vertellen over 
de huizen links op de foto 
en wanneer zou de foto 
genomen kunnen zijn?
Inzendingen zoals gebrui-
kelijk uiterlijk een week 
voor het verschijnen van de 
volgende Buurtkrant naar 
buurtkrantbok@gmail.com 
of per brief naar de brievenbus van de 
BOK, Anthony Duyklaan 9.
Dan de oplossing van de vorige keer. Het 
betrof een foto, die niet afkomstig was uit 
ons eigen archief, maar die was ingezon-
den door vaste inzender Stef Stolk uit Val-
kenswaard. Verderop meer met zijn eigen 
toelichting.
Willy Tiggelman uit de Hagedoornstraat, 
die ons complimenteerde voor 'steeds 
weer die vertrouwde, informatieve buurt-
krant' herkende de Rozenlaan. Zij kreeg 
bij het zien van de foto een associatie, 
want ze schreef: 'De zijstraat rechts is de 
Orchideestraat, waar wij kinderen, ergens 
in de jaren vijftig op zoek gingen naar 
het huis waar de Zwarte Ruiter zich had 
verstopt en waar hij was opgepakt. Die 
naam sprak zo tot onze verbeelding dat 
wij verwachtten zijn dolende paard tegen 
te komen. Het fijne weet ik er niet van, het 
had geloof ik iets met de oorlogstijd te 
maken, maar voor ons kinderen gonsde 
de Rozenlaan en omstreken van span-
ning en avontuur.'
Ook wij herinnerden ons ineens de naam 
van de Zwarte Ruiter. Op de pagina hier-
naast hebben wij uitgezocht wat nu pre-
cies de relatie was tussen het Kleiweg-
kwartier en de Zwarte Ruiter. 
De vaste inzenders Cor van Herk en Bouke 
Savert lieten ons ook dit keer niet in de steek.
Cor van Herk schreef: 'Je ziet de Rozen-
laan naar de Uitweg. Het ziet er nu wel 
anders uit, geen scheiding in de rijstraat 
en nu fietspaden. Ook dit type straatlan-
taarns zijn uit het straatbeeld verdwenen. 
De verkeerslichten, kruising met Kleiweg, 
zijn er nog niet, wanneer zouden die er 
zijn gekomen?’
En Bouke Savert: 'Het was gemakkelijker 
dan de vorige keer. Ik herkende de Ro-
zenlaan. Een straat waar mijn grootouders 
tachtig jaar geleden woonden. (...) Het 
was nog een gemoedelijke en wat rustiger 
tijd dan nu.' Bouke Savert zond ons ook 
weer een actuele foto, daarvoor dank. 
Dan de vraag waneer de foto was ge-
maakt. Willy Tiggelman hield het op eind 
jaren vijftig/begin zestig, omdat er geen 
televisieantennes op het dak van het rijtje 
huizen te zien zijn. Cor van Herk meen-
de rond 1960. Cor weet dat in 1954 het 
Rozenlaanviaduct over het spoor en het 
Rotte-Schiekanaal is aangelegd en de 
RET-bus daar over heen rijdt. Ook Bouke 
Savert houdt het op begin jaren zestig.
Tot slot laten we Stef Stolk, de maker van 
de foto, aan het woord: 'Deze zwart-wit 

foto maakte ik juli 1965 met mijn eerste 
kleinbeeldcamera vanuit het slaapkamer-
raam op de tweede verdieping van mijn 
ouderlijk huis tegenover de Oranjekerk 
aan de Rozenlaan. De foto toont het 
avondspitsuur op de Rozenlaan in de 
richting van het kruispunt met de Klei-
weg en de Uitweg. Links vooraan is de 
hoek met de Begoniastraat en rechts 
de hoek met de Orchideestraat. Op de 
foto is een RET-bus van lijn 45 te zien 
die zojuist is vertrokken van de bushal-
te direct voor ons huis (halte nog juist 
te zien aan de geblokte tegels vooraan 
langs de stoeprand) en deze zal via de 
Uitweg naar Schiebroek rijden. Buslijn 
45 onderhield toen de dienst tussen het 
Centraal Station en Schiebroek. Na de 
doortrekking in januari 1969 van tramlijn 
5 van het eindpunt Schieweg naar Schie-
broek middels een tramviaduct werd de 
route van lijn 45 sterk ingekort en kreeg 
hij zijn eindpunt bij het hoofdkantoor en 
werkplaats van de RET aan de Kleiweg 
en ging de route via de Begoniastraat 
en de Rozenlaan richting Rozenlaanvia-
duct naar CS. De route terug verliep via 
de Akkerwindestraat. Voor de kenners: 
de bus bezit nog het oude rode, ronde 
RET-embleem en is een zogeheten Ver-
heul-bus met Werkspoor-carrosserie uit 
de serie 770-799. Op de Uitweg zijn de 
winkels zichtbaar van ijzerwarenhandel 
Jurgens en woninginrichter Heijndijk. Op 
het einde van de Rozenlaan links zaten 
schildersbedrijf Van Baarle, rijwielherstel-
ler en -stalling Schalk en een filiaal van 
bakkerij Den Hartigh. De situatie thans, is 
afgezien van thans vrij liggende fietspa-
den, nauwelijks veranderd.'
Tot slot de uitslag van de loting. Willy Tiggel-
man is de gelukkige, zij kan (na de vakantie) 
de bon ophalen in de Wijkwinkel. 

Tien tips van wijkagent
Will Stolzenbach
Het Kleiwegkwartier scoort een 10 op 
de veiligheidsindex. Kortom het is pret-
tig wonen in deze wijk. Dat wil niet zeg-
gen dat er niets gebeurt. In de komende 
vakantieperiode is het goed om te we-
ten wat de risico’s zijn en hoe die te be-
perken. Hier tien aandachtspunten:

1.  Fietsendiefstal is een hot item in het Klei-
wegkwartier. Dat komt omdat veel fietsen 
bij gebrek aan schuur en stallingsruimte 
buiten staan. Een fiets met enkel een fiets-
slot wordt door een dief opgetild. Daarom 
is het belangrijk rijwielen met een stevig 
kettingslot te verankeren aan een ijzeren 
oog dat in de muur is geklonken. Een lan-
taarnpaal of fietsnietje zijn ook geschikte 
ankerplaatsen. Let daarbij altijd op dat er 
voldoende ruimte is voor passanten. Slor-
dig geparkeerde fietsen zijn hinderlijk voor 
slechtzienden en mensen met rollator of 
wandelwagen, zoals in nummer twee van 
deze Buurtkrant wijkbewoner Gerrit Hit-
zerd uit eigen ervaring liet optekenen.

2.  Woninginbraak komt in golven. In die 
piekperioden is een groep actief. Opval-
lend is dat in het Kleiwegkwartier wonin-
ginbraak hoofdzakelijk plaatsvindt in de 
namiddag en in de vroege avonduren. 
Dat zijn momenten dat mensen thuisko-
men en weer even de straat opgaan. Dan 
wordt vaak niet de moeite genomen deur 
of raam goed af te sluiten. Een inbreker 
heeft maar enkele minuten nodig om zijn 
slag te slaan. Sluit deuren en ramen dus 
altijd af. Dit geldt ook voor tuindeuren en 
bovenlichtjes. Ook al gaat u alleen maar 
even weg om de kinderen op te halen of 
een boodschap te doen. 

3.  Bel 112 als je bijvoorbeeld iemand ziet 
die bij meerdere woningen naar binnen 
kijkt of aan een fiets staat te morrelen. 
Zo iemand kan van plan zijn iets onge-
oorloofds mee te nemen. Het voordeel is 
dat bij bellen naar 112 politie veel sneller 
ter plekke is. Belangrijke informatie voor 

de politie is in welke richting de persoon 
zich beweegt. Geef ook een beschrijving 
van kleding en postuur of het kenteken 
van het voertuig. Mensen bellen helaas te 
vaak het 0800 nummer. Maar dan komen 
we als politie te laat. Bij twijfel 112 bellen dus!

4.  Mensen denken dat ze niets kunnen doen 
tegen misdaad. Iemand aanspreken mag 
altijd. U kunt ook een willekeurig klets-
praatje beginnen. Wetsovertreders willen 
niet worden gezien, dus als ze merken 
dat ze in beeld zijn vertrekken ze voordat 
ze toeslaan. Wel blijven letten op eigen 
veiligheid. Ook hier is 112 bellen een 
goede actie.

5.  Vraag buren op uw woning te letten als u 
op vakantie bent.

6.  Let op wat u schrijft op sociale media 
zoals Facebook. Inbrekers lezen deze 
berichten, ook al denkt u dat ze alleen 
voor vrienden zichtbaar zijn. Zet dus 
niet op Facebook dat u volgende week 
op vakantie gaat. U laat daarmee weten 
dat er tijdens die periode geen bewoner 
thuis is. Adresgegevens zijn makkelijk te 
vinden door uw naam met woonplaats 
en eventueel een activiteit te googelen. 
Op verkoopsites zoals Funda staan vaak 
foto’s met interieur met de dure geluidsin-
stallaties. Het adres staat erbij dus is pre-
cies bekend waar het te halen is. Google 
Maps wijst de potentiële inbreker letterlijk 
de weg.

7.  Een nieuwe truc die wordt gebruikt is 
mensen weglokken uit de woning door 
middel van een alarmerend telefoontje. 
Mensen worden zogenaamd namens 
112 gebeld met verzoek naar het bu-
reau te komen om slecht nieuws te ho-
ren. Als de bewoner dan naar het bureau 
komt, dan is er niemand meer thuis en 
slaan inbrekers hun slag. Dit soort te-
lefoontjes komen altijd van oplichters.  

Als er echt iets aan de hand is met een 
familielid komt de politie zelf aan huis. 
Agenten kunnen zich legitimeren. 

8.  Meldt aan de dienst Stadstoezicht als 
een auto maandenlang op dezelfde plek 
staan. Stadstoezicht kan dan contact op-
nemen met de eigenaar. Kentekenplaten 
van auto’s worden minder gestolen sinds 
de popnagelactie van dit voorjaar. Ook 
kenteken graveren in ruiten maakt voer-
tuigdiefstal onaantrekkelijk. Het helpt dus 
om dit soort maatregelen te nemen.

9.  Laat uw hond aangelijnd uit op de aan-
gewezen plekken en ruim poep op. Het 
is niet netjes als u plezier heeft van uw 
huisdier en de last aan anderen laat. Gooi 
afval niet op straat maar in de container of 
neem het mee naar huis.

10.  Houdt rekening met elkaar en houdt  u 
zelf ook aan de regels. Zeker als u klaagt 
over het gedrag van anderen. 

Foto: Jan Vermaak

Meneer Blij is een blijvertje op de Kleiweg

Buurtbewoners met ervaring op de Klei-
weg kunnen nog altijd opsommen hoe-
veel slagers, groenteboeren en kruide-
niers er in vroeger tijden wel niet waren 
op de Kleiweg. Van veel soorten winkels 
zijn er nu nul. Een uitzondering zijn de 
kledingreparatiebedrijven, gecombineerd 
met een stomerijservice. 

In de Buurtkrant van september 2010 inter-
viewden we twee ondernemers. Kledingre-
paratie Alternatief op de Kleiweg 110 en 
Naaiatelier Tatiana op nummer 183, bijna 
naast café-restaurant De Gouden Snor. 
De laatste onderneming heeft inmiddels 
zijn deuren gesloten. Daarvoor in de plaats 
kwam snackbar Hazar. Alternatief heeft een 
vaste klantenkring opgebouwd.

Sinds september 2010 zijn er twee kledingre-
patiebedrijven bijgekomen. Recent op de Klei-
weg 206 op de hoek van de Duizendschoon-
straat Pamukkale, dat eerder op de Nieuwe 
Binnenweg was gevestigd, maar daar met 
een aflopend huurcontract kreeg te maken. 
Pamukkale, eveneens met een stomerij ser-
vice, verkoopt ook kleding zoals overhemden, 
pantalons en spijkerbroeken. Opgelet: hun 
vakantie is van 20 juli tot en met 17 augustus. 

Niet ver van de Straatweg is sinds bijna vijf 
jaar de Turkse Haydar Mutlu (59) gevestigd. 
Mutlu betekent in het Turks 'blij' en onder die 
naam gaat deze stomerij en kledingrepara-
tie ook door het leven. Omdat 'meneer Blij' 
een blijvertje lijkt te zijn, maakten we een 
praatje. Hij is nu ruim twintig jaar in Neder-

land werkte eerder in Leiden en Delft, maar 
wilde eigen baas zijn en dat heeft hij op de 
Kleiweg voor elkaar. Oorsponkelijk op num-
mer 8, sinds een paar maanden twee deu-
ren verder op nummer 12.
De vriendelijke en immer goedlachse 
Haydar Mutlu is geboren in Kirsehir, onge-
veer van 160 kilometer van de hoofdstad 
Ankara in Centraal-Turkije. Vijf jaar geleden 
vroeg de Buurtkrant aan beide ondernemers 
of er ook minder leuke kanten aan de Klei-
weg zaten, maar daar wil meneer Blij niet 
van weten: 'Allemaal leuke mensen hier, 
doen niet moeilijk, zijn goede mensen.' Zo: 
hoort u het ook eens uit onverdachte bron...

Meneer Blij, hier nog, voor de 'oude' winkel. (foto: Theo Joosten)

Meer (winkel) nieuws
van de Kleiweg
* Bij slijterij Mitra op de Kleiweg, heeft 
Wim Fiering, die 31 jaar lang het filiaal 
heeft gedreven, op zaterdag 13 juni af-
scheid genomen. Zijn opvolger(s) zijn 
Gerard en Petra Walters, zelf woonachtig 
in Rijswijk, die de zaak nu gaan runnen in 
franchise. Ze hebben aangekondigd als 
ze wat gesetteld zijn de kennismaking 
met de klanten te verdiepen.

* Het echtpaar Lin heeft per 1 juli het 
Chinese restaurant Little Asia op de Klei-
weg 87 overgenomen. De eerste weken 
van juli hebben beiden besteed aan een 
kleine verbouwing en het op orde bren-
gen van de voorraad. De opening staat 
nu gepland op woensdag 22 juli. 

* Dan kreeg nog de BOK nog een ver-
zoek. Of het in het Kleiwegkwartier een 
ruimte van 220 m2 wist die op korte ter-
mijn beschikbaar is. Wij wisten die ruimte 
niet, maar we geven de oproep maar 
door aan de lezers. We hebben de details 
voor geïnteresseerden.



18 mei 1957: politie arresteert uit de gevangenis
ontsnapte Zwarte Ruiter in huis Orchideestraat 25b
In de kranten van zaterdag 18 mei 1957 
was het Kleiwegkwartier nieuws op de 
voorpagina. De Rotterdamse politie 
arresteerde in het huis aan de Orchi-
deestraat nummer 25 b een landelijk  
bekende crimineel, die een maand eerder 
uit de strafgevangenis in Scheveningen 
 was ontsnapt door de spijl van zijn  
celraam door te vijlen.

De uit Oost-Brabant afkomstige bandiet had 
in de cel een briefje achtergelaten: 'Zeer  
geachte vrienden, angst voor de cel deed me 
er toe besluiten te ontvluchten. Het spijt mij, 
dat ik dit de directeur heb moeten aandoen, 
 maar ik weet dat de cel de dood voor mij  
betekent. Ik verzoek mijn bewakers mij dit 
niet kwalijk te nemen. Levend of dood, jullie 
zien me niet terug.'

De Zwarte Ruiter was veroordeeld omdat hij 
in november 1954 in Ravestein bij een ge-
wapende overval de directeur van het post-
kantoor dodelijk had verwond. Ook daarna 
had hij met wisselend succes nog diverse 
overvallen gepleegd meestal met behulp 
van gestolen auto’s. Op de vlucht van één 
van die overvallen had hij op de weg tus-
sen Boekel en Gemert een fietser dood-
gereden. Na zijn vlucht was hij ruim een 
maand op vrije voeten. Het onderdak in de 
Orchideestraat 25b was hem onder dreiging 
verschaft door de bewoner een tot Neder-
lander genaturaliseerde Pool, in de kranten 
aangeduid als B., die directeur was van een 
worstfabriek, een kennis uit de gevangenis.

Het Vrije Volk bevatte op de voorpagina een 
minitieus verslag. We citeren:

'Veertien rechercheurs in burger hadden 
de woning zodanig omsingeld, dat de lang  
gezochte misdadiger van een ontvluch-
tingspoging via de achterdeur afzag. Hij 
ging snel weer naar binnen en rende de 
trap op. Aan het verzoek naar beneden te 
komen en geen moeilijkheden te maken, 
voldeed hij echter. "Pech gehad",  zei hij 
met een vloek en liet zich vervolgens ge-
bonden naar een elders gereedstaande  

overvalwagen brengen.
Uiteraard was de opschudding in de Orchi-
deestraat niet gering. Velen zagen de inval 
van achter de ramen gebeuren. De politie-
mensen hadden zowel de Orchideestraat 
als de Hagedoornstraat geheel afgezet, de 
kinderen naar binnen gezonden en vervol-
gens positie gekozen. Dit alles gebeurde, 
zonder dat men er in het hoekpand 25b erg 
in kon hebben. Er zaten al vier rechercheurs 
op het dak, toen de Zwarte Ruiter nog geen 
onraad vermoedde.
De operatie, opzettelijk zonder gewapend 
vertoon, uitgevoerd onder leiding van com-
missaris Melles, hoofdinspecteur Moerman 
en inspecteur Kalma, verliep snel en precies 
volgens plan. Velen zagen het wegvoeren 
van de Zwarte Ruiter, maar beseften niet 
dat hij het was. Herkenning was trouwens 
moeilijk: bij had zijn haar rood laten verven 
en droeg een zwarte uilebril. Hij had voorts 
een lichtbruin jasje aan, een bruine pantalon 
en bruine sandalen.’

In 1964 (tweede editie 1990) schreef Hans 
van Straten, ook de auteur van een biogra-
fie van de schrijver W.F. Hermans, een boek 
titel Moordenaarswerk, waarin hij honderd 
beroemde moordzaken beschreef. Ook de 
Zwarte Ruiter komt er in voor onder de sub-
kop De wilde nachten van de Zwarte Ruiter. 
Van Straten spreekt over roversromantiek en 
vergelijkt hem met Amerikaanse outlaws. 
Hans Gruijters (geboren in 1925), zoals de 
Zwarte Ruiter heette, handelde in tweede-
hands auto’s. Een groot deel van de oorlog 
bracht hij door in opvoedingsgestichten. Na 
de oorlog smokkelde hij goederen tussen 
Nederland en België, maar in 1949 liep die 
branche op zijn eind. Omdat de handel in 
tweedehands auto’s niet genoeg opleverde 
pleegde hij ook diefstallen. In zijn vrije tijd 
leefde hij als een grand seigneur, hij had 
veel gevoel voor show en joeg bij voor-
keur langs de weg in een gele Cadillac of 
een open witte Buick. In het Oostbrabantse 
Mierlo-Hout was hij een populaire figuur, 
kindervriend en milde schenker aan liefda-
dige instellingen. Jaarlijks organiseerde hij 
het kersenfeest en één keer reed hij in het 

zwart gekleed op een zwart paard het feest-
terrein op. Van die dag dateert zijn bijnaam 
de Zwarte Ruiter.
De Zwarte Ruiter wist lange tijd na talloze 
overvallen onder meer op een kerk (buit 
4000 gulden) uit handen van de Brabantse 
politie te blijven, die teneinderaad zijn sig-
nalement per radio verspreidde, hetgeen 
zijn faam vergrootte. Uiteindelijk gepakt 
bekende hij 28 misdrijven, maar overval in 
Ravestein ontkende hij, hij schoof de schuld 
in de schoenen van een Duitser. Tien dagen 
voor de behandeling van het hoger beroep 
ontsnapte hij. Hij vijlde de spijl van de tra-
liebeveiliging van het klapraam van zijn cel 
door, en liet zich met een zelf vervaardigde 
ladder - gemaakt van steigertouw met spor-
ten van stukjes hout en met een haak van 
het buizenframe van een stoel uit het was-
lokaal - langs de muur zakken en klauterde 
over muren en daken naar de vrijheid. Hij 
moest lang wachten voordat hij ongemerkt 
de bewakers kon passeren, maar na ruim 
drie uur was hij buiten. Zondagmorgen 
kwart over acht werd de ontsnapping ont-
dekt. Hans had toen al in een villawijk van 
Scheveningen een auto gestolen en was 
in de vroege ochtend ook nog even langs 
huis, vrouw en kind geweest. Die maandag-
morgen was zijn brutale ontsnapping voor-
paginanieuws in alle kranten. Zo kopte De 
Telegraaf Klap in het gezicht van justitie en 
Vijanden vrezen wraak. De Volkskrant kopte 
dat het de zestiende ontsnapping was dat 
jaar en en dat er een onderzoek door de mi-
nister persoonlijk zou volgen.
Het spectaculiare van de ontsnapping en 
de gedurfde terugkeer naar vrouw en kind 
stonden in de berichtgeving centraal. Ener-
zijds was hij de gevaarlijke bandiet, ander-
zijds de 'ridderlijke rover'. Zijn verleden werd 
vaag en geromantiseerd weergegeven. 
Door zijn ontsnapping kreeg hij landelijk 
faam, daarvoor was hij een Oostbrabantse 
bekendheid.
  
In juli 1966 kwam hij na twaalf  jaar detentie 
voorwaardelijk vrij. Ook zijn vrijlating werd 
een media spektakel. Twee maanden later 
verscheen hij als zanger op televisie in de 

De Vuist van Duis, de populaire (AVRO-)
show van Willem Duijs. Voor zanger had 
hij toch niet het talent, maatschappelijk 
werd hij succesvol, het door hem gestichte 
schoonmaakbedrijf telde 35 man personeel. 
Met zijn tweede vrouw en dochter woonde 
hij later in Rumpt in een schitterend huis aan 
het pittoreske riviertje de Linge.
In 1980 overleed hij aan een hartaanval. 'Het 
zal niemand verbazen, dat zulks gebeurde 
op een moment, dat hij een paard bereed’, 
scheef Hans van Straten.

Naschrift:
De jonge inspecteur Kalma, die assisteerde 
bij de arrestatie zou later landelijke bekend-
heid verwerven als PSP-politicus. Kalma 

was getrouwd met de dochter van de vroe-
gere hoofdcommissaris Staal.
In 1982 verscheen bij uitgeverij Bert Bak-
ker een boek over de Zwarte Ruiter onder 
de titel Een Oost-Brabantse bandiet (1945-
1957), geschreven door René Jagers een 
cultureel antropoloog.
Over de smokkeljaren van De Zwarte Ruiter 
is een sterk geromantiseerde televisiese-
rie en film gemaakt met Gerard Cox in de 
hoofdrol.
Het Brabants Archief (BHIC) heeft op zijn 
website een uitvoerige biografische schets 
van de Zwarte Ruiter, waaraan ook een deel 
van de bovenstaande informatie is ontleend. 
  

Chris Mast

Voorpagina van Het Vrije Volk van zaterdag 18 mei 1957 met de voordeur en napratende 
buurtbewoners. (bron: www.delpher.nl) 

Het is goed toeven in de buurten waar de bewoners
buiten zitten op de bankjes tussen de bloempotten 
De Stoep is de titel van een recent bij 
de Rotterdamse uitgeverij nai010, ge-
specialiseerd in architectuur, versche-
nen boek. Ondertitel van het boek is 
Ontmoetingen tussen huis en straat. 
Het is een boek met een boodschap. De 
Volkskrant, die op maandag 1 juni een 
recensie aan dit boek wijdde vatte die 
boodschap in de kop samen. Die luidde 
Straattuinbezitters zijn socialer. En de 
onderkop bevatte de conclusie van de 
auteurs: Zitten bewoners buiten op de 
bankjes tussen de bloempotten? Daar is 
het goed toeven.

Komt het omdat in de straat waar ik woon 
recent de (over)buren de ene na de andere 
bank op hun stoep hebben gezet, dat ik het 
boek verwachtingsvol begon te lezen? Want 
het boek heeft een Rotterdamse invalshoek. 
Het feit, dat naast de Gemeente Rotter-
dam ook Woonbron en Woonstad Rotter-
dam, twee corporaties met samen 100.000  
woningen een financiële bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van het 
boek, zal daar niet vreemd aan zijn.

Maar het Kleiwegkwartier komt er bekaaid 
van af, het wordt in het geheel niet ge-
noemd. De aandacht van de auteurs in 
Rotterdam is gegaan naar wijken als Nieuw-
Terbregge, Pernis, Overschie, Feijenoord, 
Spangen, Charlois, Schiebroek en Blijdorp.

Het boek heeft een caleidoscopische opzet. 
Op de cover staan de namen van de drie 
auteurs, binnen in het boek komt het aantal 
auteurs op zes. Het 240 pagina’s tellende 
boek telt vijf hoofdstukken een inleiding en 
een epiloog. Daarnaast zijn een dertiental 
case-studies opgenomen, zeg maar korte 
geografisch bepaalde hoofdstukjes en een 
tweetal foto-essays.

In de casestudies onder meer aandacht 

voor de zogenaamde luchtstraat (in het 
Justus van Effenblok, een Rijksmonument 
in Spangen) van architect Michel Brinkman, 
maar ook voor projecten in Feijenoord (een 
tuinstraat in de Stampioendwarsstraat), 
Kleinpolder, waar de van oorsprong Duitse 
Lotte Stam-Besse bouwde, het project Le 
Medi in Delfshaven, geïnspireerd op de 
Medina van Marrakesh, de veranda’s van 
Nieuw Terbregge, maar ook voor steden als 
Den Haag, Amersfoort, Leusden en Amster-
dam (IJburg) en in het buitenland Antwer-
pen, Bremen, Hamburg en Londen. 

In de verschillende hoofdstukken is de stoep 
in historisch, stadssociologisch en stads-
psychologisch perspectief geplaatst. Vooral 
de auteurs van de laatste twee genoemde 
hoofdstukken zelf ook 'stadssocioloog' en 
'stadspsycholoog' ontsnappen niet aan het 
in hun vakgebied gebruikelijke jargon, dat 
de argeloze en belangstellende lezer een 
beetje moedeloos maakt. De doelgroep 

voor dit boek moet dan ook eerder worden 
gezocht onder architecten, ontwerpers en 
managers van woningbouwcorporaties en 
hun vakgenoten dan de gebruikers van de 
stoep. Wat ontbreekt is een beleidsmatige 
analyse. Ook Rotterdam had daar model 
voor kunnen staan, want Opzoomermee 
propageerde al begin jaren negentig de 
aanleg van geveltuinen door actieve bewo-
ners (zie ook het kader hiernaast over de 
BOK en de Stoep)

Dat laat onverlet dat er toch wel aardige 
wetenswaardigheden in het boek staan. Zo 
komt in Hoofdstuk 1 het Bouwbesluit aan 
de orde. Volgens die regelgeving mag de 
drempel tussen stoep en woning niet meer 
bedragen dan 2 centimeter, dat om ook de 
gehandicapte mens toegang te verschaf-
fen. In verband met verzakkingen wordt zelf 
één centimeter geadviseerd.
Wie door die bril het Kleiwegkwartier beziet, 
realseert zich dat het Kleiwegkwartier een 
echte dertig jaren wijk is, met vele treden en 
trapjes naar voortuinen en deuren zoals elke 
bezorger (niet van alleen van de post maar 
ook van deze Buurtkrant) weet.

Chris Mast

De stoep
Ontmoetingen tussen huis en straat

Auteurs: Eric van Ulden,  
Daniel Heussen, Sander van der Ham 

e.a. € 29,50
ISBN 978-94-6208-209-0

nai010 uitgevers met steun van Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie, Gemeente Rot-
terdam, Woonbron, Woonstad Rotterdam 
en Era Contour.

De BOK en de Stoep
Ruim tien jaar, om precies te zijn van 
1992 tot en met 2003 organiseerde 
de Bewonersorganisatie Kleiwegkar-
tier (BOK) jaarlijks een geveltuinen-
wedstrijd. In de voorzomer door-
kruiste een jury, die bestond uit drie 
leden, een vertegenwoordiger van de 
gemeentewerf, een ambtenaar van 
de gemeente of deelgemeente en 
een vertegenwoordiger van de BOK 
de wijk op zoek naar de mooiste, aar-
digste of leukste geveltuin. Er was 
een eerste, een tweede en een derde 
prijs. Daarnaast een aanmoedigings-
prijs en soms een speciale prijs voor 
bedrijven.

In de loop der jaren liep de jury tegen een 
probleem aan. Veel geveltuinen waren al 
eens bekroond, dus stelde de jury zich 
zelf de vraag of het vooral naar de nieuw-
komers moest kijken of wederom de ge-
vestigde orde bekronen. Misschien om 
die reden, dat de BOK in 1998 besloot 
voor een jaar pas-op-de-plaats te maken 
met de prijsvraag en een Geveltuinen 
Actie te organiseren. Op zaterdag 4 april 
1998 kwam een speciaal team langs bij 
bewoners, die zich daarvoor hadden 
aangemeld. 
Bewoners hadden de keus uit drie op-
ties. Ten eerste: Aanleg van een geveltuin 
met als geschenk de eerste planten. Ten 

tweede: Advies of verfraaing van de be-
staande geveltuin. Ten derde: het dicht-
tegelen van de bestaande geveltuin.
Het Geveltuinen-hulpteam bestond uit 
de zogenaamde Wijkonderhoudsploeg, 
een groendeskundige van de gemeente-
werf en vrijwilligers van de Wijkwinkel. De 
Wijkonderhoudsploeg was een groepje 
betrokken gemeentewerkers, die met 
een vrachtauto met zand en stenen door 
de wijk reden en kuilen en gaten effen-
den. Na 1998 hernam de wedstrijd weer 
zijn gewone loop.
Straten, die in de jury-rapporten veel- 
vuldig voorkwamen waren in alfabe-
tische volgorde:  
Bergse Rechter Rottekade (tussen Koot-
sekade en Minstreelstraat), Lisbloem-
straat (tussen Azaleastraat en Cein-
tuurbaan), Prins Frederik Hendrikstraat, 
Prinses Margrietlaan, Robijnstraat, Saf-
fierstraat en Topaasstraat. Wel moet wor-
den bedacht, dat straten met voortuinen 
niet in dit rijtje voorkomen. Het gaat im-
mers om geveltuinen.
Na 2003 dook op beleidsniveau het sti-
muleren van een geveltuin nog op in de 
Gebiedsvisie Kleiwegkwartier, die het be-
stuur van de voormalige deelgemeente 
in 2012 presenteerde. Onder het kopje 
Quick Win 4 was een bedrag van 50.000 
euro gereserveerd voor de vergroening 
van woonstraten en gevels. 

Bezorgers gevraagd
De Buurtkrant kan weer een paar (re-
serve) bezorgers gebruiken. De Buurt-
krant verschijnt zeven keer per jaar. Er 
zijn zo’n dertig bezorgers in het Klei-
wegkwartier, die ieder een wijk hebben 
waar ze zo’n honderd tot hondervijftig 
kranten huis-aan-huis bezorgen.

Speciale aandacht vragen we voor een wijk, 
die al langere tijd vacant is: de Van Slinge-
landtlaan, een deel van de Straatweg en 
een deel van de Kleiweg.

Aanmeldingen via info@bokrotterdam.nl 
of (010) 4131529 en 06 4354 7060.



Colofon BOK
Bestuur
Sean Caesar (voorzitter), John Hokke (secretaris-
penningmeester) en Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie
Anthony Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam,  
tel 422 44 45, info@bokrotterdam.nl
Wijkwinkel open van dinsdag tot en met 
donderdag van 9.30-12.00 uur.
Let op: vakantiesluiting tot 17 augustus.

Spreekuur sociaal raadsman
Alleen nog na afspraak met de vraagwijzer,  
via telefoon 06 299 49 820 van maandag  
tot en met donderdag van 9.00 - 12.30 uur,  
op vrijdag van 13.00 - 16.30 uur.

Redactie
Ciska Evers, Theo Joosten (beeld), Chris Mast 
(leiding en eindredactie, 06-4354 7060),  
Xandra Savelkouls.
Medewerker: Marjolein Tan.

buurtkrantbok@gmail.com,  
www.bokrotterdam.nl,  

 twitter.com/BOKrotterdam

Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright,  
het overnemen is niet toegestaan.

Losse exemplaren bij Albert Heijn, Primera, 
de Schiebroekse Apotheek, Opticien Dorssen, 
Zonnemaire en de Buurtwerkplek. Daar liggen 
ook oude nummers. 

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag  
11 september, vervolgens vrijdag 30 oktober. 

Oplage:  5000
Opmaak:  Sander Kruit
Druk:  Goos Communicatiemakers, 
  Ouderkerk aan den IJssel

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

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

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc 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.

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.

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.

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

Ingezonden mededeling
Geachte Redactie Buurtkrant,

Ik reageer op het artikel 'Buurttuin boos over tijdstip 
vernieuwing muur’ in uw vorige Buurtkrant. Als voorzitter 
van de Vereniging van Eigenaren van appartementen 
aan de Philips Willemstraat hoek Bergse Rechter 
Rottekade ben ik al ruim acht jaar bezig aan te geven dat 
de bewuste muur gevaarlijk is en dat de scheuren in de 
muur de afgelopen jaren steeds groter zijn geworden.

In het verleden hebben wij als VvE de opdracht gegeven 
het achterpad, wat langs deze muur loopt, op te hogen. 
Dit ophogen had direct effect op de muur die ineens 
naar de Buurtuin (toen nog Zwembad) begon over te 
hellen. Er ontstonden  spontaan scheuren in de muur. 
Het gevolg was dat wij het achterpad weer af hebben 
laten graven en dit voor zolang hebben aangepast 
totdat duidelijk zou worden wat er zou gebeuren met 
de muur. Deze ontwikkeling  hebben wij destijds aan de 
Deelgemeente gemeld. Al die jaren zijn wij als VvE bezig 
geweest de eigenaar van deze muur te vinden, doch wij 
werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Gevolg was dat wij als VvE jaren zijn blijven zitten met 
een verzakt achterpad waarvan regelmatig de tegels 
vervaarlijk omhoog stonden, spontaan gaten in het 
achterpad vielen omdat het zand wegliep onder de 
muur, regelmatig op kosten zijn gejaagd omdat we het 
achterpad hebben laten herstellen en bij een regenbui 
het pad blank stond. 

Omdat het probleem steeds erger werd en de muur 
steeds grotere scheuren begon te vertonen en meer 
overhelde ben ik half 2013 rond gaan bellen wie ons 
verder kon helpen en heb tevens dit punt ook ingebracht 
in Buurt Bestuurt. 

Dit maal hadden we als VvE geluk dat er eindelijk 
iemand van de Gemeente was die zich bekommerde 
om de onveilige situatie van de muur. Daarna is men 
regelmatig wezen kijken en heb ik overleg kunnen 
voeren met medewerkers van de Gemeente en Grontmij 
hoe dit gezamenlijk op te lossen. 

Nu het duidelijk was dat de Gemeente eigenaar van de 
muur was zag men ook in dat men toch snel iets aan 
deze toch gevaarlijke situatie moest doen.  

Na  de toezegging van burgemeester Aboutaleb - 
tijdens zijn bezoek aan Buurt Bestuurt -  is het in een 
stroomversnelling geraakt en werd alles in het werk 
gesteld om zo snel als mogelijk de oude muur te slopen 
en deze te vervangen door betonnen elementen. Daar 
zijn wij als VvE erg blij mee.

Ad van der Stel
Voorzitter VvE Philips Willemstraat/ 

Bergse Rechter Rottekade

In september Workshop
Goed voorbereid op verlies
Het is qua datum nog ver weg, toch al even een aankon-
diging. Op zaterdag 26 september van 13.00 - 17.00 uur 
vindt er bij de BOK een workshop plaats onder de titel 
Goed voorbereid op verlies. Die is bedoeld voor man-
telzorgers, vrijwilligers en professionals. Meer informatie 
op www.ontzorgdemantelzorger.nu 
De workshop wordt gegeven door Maria Wijnmaalen, 
die nabestaandenconsulent is en Stéphanie Beijnes als 
rouwdeskundige. Deze workshop is gratis.

Zonne-energie uit Terbregge
De zonne-energie van de geplande tweeduizend zon-
nepanelen langs rijksweg A20 bij Terbregge is ook be-
schikbaar voor bewoners van het Kleiwegkwartier, om-
dat het postcodegebied grenst aan dat van Terbregge.
Het project is in het leven geroepen voor mensen die wel 
zonnestroom willen maar geen zonnepanelen op eigen 
dak kunnen of willen plaatsen. Denk aan: flats, monu-
mentale panden, daken op het noorden, dakkapellen, 
grote eikenbomen die het zonlicht tegenhouden, etc. 
Info: www.solargreenpoint.nl


