
Bijna twee jaar geleden maakten de 
deelgemeente plaats voor de gebieds-
commissie. De Buurtkrant is heel  
benieuwd hoe de commissie haar  
taken oppakt en wat de resultaten zijn. 
Piet Koole, sinds één jaar lid van de  
gebiedscommissie, maakte tijd vrij.

Piet ontvangt bij hem thuis. Hij woont sinds 
enkele maanden zelfstandig in een apparte-
ment dat uitkijkt over de wijk. Trots opent hij 
het raam voor een blik op de skyline van het 
Kleiwegkwartier. ‘Ik heb uitzicht over de wijk 
waarvoor ik actief ben, mooi hè?’    

Hij werd als zeventienjarige gekozen als 
jongste lid van de commissie. Hij moest 
zich tot zijn achttiende verjaardag laten 
vertegenwoordigen. Maar dat dempte zijn 
enthousiasme niet. Integendeel. Door zijn 
jeugdige uitstraling zou je bijna de fout  
maken dat je hem niet serieus neemt. Bij 
mijn eerste vraag: Hoe hij het eerste jaar als 
politicus heeft ervaren? word ik meteen op de 
vingers getikt: ‘Ik ben geen politicus, ik ben 
een actieve bewoner! Dat is mijn rol als lid 
van de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek. De taak van de gebiedscom-
missie is luisteren naar bewoners, bevorde-
ren en verzamelen van bewonersinitiatieven 
en advies uitbrengen aan de gemeente-
raad. Zo probeer ik mijn werk te doen.’ 

In het dagelijks leven is Piet student  
Ruimtelijke Ordening & Planologie. Hij is 
lid van de Socialistische Partij. ‘Ik probeer 
me in te zetten voor mensen die het moei-
lijk hebben. Mensen met een klein inkomen 
zijn vaak druk met overleven. Ze ervaren 
veel criminaliteit, wonen in tochtige huizen 
en vereenzamen in de anonimiteit. Dat  
kunnen we niet accepteren. Deze mensen 

voelen zich in de steek gelaten door de  
huidige politiek. Een andere belangrijk  
actualiteit is de funderingsproblematiek. Het 
is belachelijk dat de bewoners alles moeten 
betalen om hun huizen te redden, terwijl 
de grondwaterstand door instanties wordt 
bepaald en geregeld. Door de lage grond-
waterstand is elders veel geld verdiend en 
bespaard. Waarom moeten de gedupeerde 
bewoners de prijs betalen? Dit signaal kun-
nen we als gebiedscommissie laten horen.’  

‘Ik probeer de bewoners van de wijk te 
vertegenwoordigen en hen te stimuleren 
hun mening te geven. Daarmee sta ik als  
nieuweling misschien anders erin als de  
andere leden. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze insteek tot betere resultaten leidt.’

Piet Koole is wat teleurgesteld in het functio-
neren  van de commissie en haar resultaten. 
‘De meeste leden zijn ex-bestuurders of le-
den van de deelraad. Zij acteren vaak zoals 
ten tijde van de deelraad, als politicus dus. 
Er wordt eens per maand vergaderd en de 
leden van de gebiedscommissie spreken 
vanuit hun partijvisie en dat is het dan. Het 
lijkt erop dat een deel de connectie mist met 
bijvoorbeeld een wijk als Schiebroek-Zuid.’

De vergaderingen van de commissie ontaar-
den dan ook vaak in oeverloze discussies, 
zoals recent bij het onderwerp de Skave-
husjes, de containerhuizen op de grens van 
Schiebroek en Overschie voor bewoners 
die elders overlast gaven. Na een avond 
vergaderen en nadat de bewoners hun zeg-
je hebben mogen doen, was er nog geen 
advies voor de Coolsingel. Koole: ‘Het lijkt 
erop dat de partijleden hun oude rol onder 
een nieuwe naam zijn blijven vervullen. Dat 
had moeten veranderen. Er is bijvoorbeeld 

geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven.  
Helaas is een groot deel daarvan niet  
gebruikt en dat gaat straks terug naar de  
Coolsingel. Er waren te weinig aanvragen. 
Naar ik meen het gevolg van onbekend-
heid bij de bewoners. Die moeten worden 
begeleid bij het indienen van een initia-
tiefvoorstel. De gebiedscommissie moet  
hiervoor naar de bewoners toe gaan,   
proactief zijn. Dan wordt het beschikbare 
budget wel gebruikt.’

Piet heeft nog wel suggesties om uit de im-
passe te komen. ‘Wat mij betreft mogen er 
geen mensen namens een politieke partij 
in de gebiedscommissie gaan zitten. Pas 
als mensen echt als bewoner deelnemen, 

dan gaat het orgaan functioneren zoals het 
moet. Gebiedscommissie en ambtenaren 
moeten verplicht de straat op. Desnoods 
het kantoor een dag per week sluiten om 
zo ambtenaren te dwingen een werkplek in 
de wijk te zoeken.’ Zelf heeft hij het voorne-
men om minder tijd te besteden aan al die 
adviezen voor de Coolsingel. ‘Daar wordt  
weinig mee gedaan dus dat is niet zinvol. 
Het accent moet verschuiven naar spreken 
met bewoners en hen stimuleren bewoners-
initiatieven te ontwikkelen. Kortom, minder 
praten onderling, minder stukken schrijven 
en meer naar buiten en contact met de 
mensen voor wie we het doen!’

Ciska Evers

•  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.

•  Zaterdag 12 december, Oranjekerk, 
aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur, 
Kerst Singin met koor Intercession 
onder leiding van Bernard Hoving met 
medewerking van ds. Hans Bouma. 

•  Zondag 13 december, Bergpolderplein, 
13.00 - 20.00 uur, Wintermarkt met Kids 
Winterplein, ijsbaan, springkussen, etc. 

•  Dinsdag 15 december, Plaza Arcadia 
(110-Morgen), 14.00 uur TOR Revue 
met De Wederopbouw van Rotterdam, 
een voorstelling met liedjes over de 
wederopbouw van Rotterdam, diner om 
12.00 uur. Kosten 2,50 euro, aanmelding 
info@bo110morgen.nl of telefonisch 010-
4188690 (werkdagen van 9.00-12.00 uur). 

•  Donderdag 17 december, 9.00 - 21.00 
uur HMC, Erasmuspad 10, workshops, 
drie uur vijf euro voor Serious Request 
met in de pauze in de cantine bingo, 

Kerstmarkt met HMC producten,  
hapje en drankje:  
www.seriousrequest.hmccollege.nl

•  Zaterdag 19 december, Bergse 
Dorpsstraat, 12.00 uur onthulling hersteld 
reliëf Hillegondabeeld met optreden van 
vrouwenkoor Encore. 

•  Dinsdag 5 januari 2016 Oranjekerk, 
culturele ochtend 10.00 uur ‘Houd je van 
Holland?’ door de heer P.Hakkesteegt 
van Natuurmonumenten 

•  Vrijdag 8 januari 2016, Anthony Duyklaan 
9, 16.30 - 19.00 uur Nieuwjaarsreceptie 
van de Bewoners Organisatie 
Kleiwegkwartier voor alle bewoners en 
ondernemers. 

•  Dinsdag 2 februari 2016 Oranjekerk, 
culturele ochtend 10.00 uur ‚‘De bouw 
van de Oranjekerk’ door Chris Mast.

•  Dinsdag 16 februari 2016 Oranjekerk, 
muzikale ochtend om 10.00 uur met 
optreden van tenor, begeleid door pianist 
en gitarist. Afwisselend programma.

•  Wijkwinkel, Anthony Duyklaan 9, open 
van dinsdag tot en met donderdag van 
9.30 uur tot 12.00 uur. Voor vragen van 
wijkbewoners. Vakantiesluiting van 19 
december tot en met 3 januari 2016.
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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Kijk ook eens op:

De gemeente riep bewoners op een  
vuilcontainer in de buurt te adopteren. 
De bedoeling is dat de adoptieouder een 
oogje in het zeil houdt bij de container. 
Als er afval naast staat: gooi het erin. Is 
de bak verstopt? Met de sleutel kan je de 
schachtdeur openen om de boel weer te 
laten doorstromen. Volle bak: melden bij 
de gemeente. De gemeente garandeert 
dan dat binnen 24 uur wordt geleegd.  
Kortom: kleine moeite met groot plezier 
voor je eigen buurt.

Het leek me wel wat. Ben ik eindelijk ook 
moeder! Ik gaf me op voor een afvalbak 
die tijdelijk was verwijderd vanwege werk-
zaamheden en zo werd ik containermoe-
der van een herplaatsingskandidaat.
De gemeente toonde haar dankbaarheid 
in de vorm van schoonmaakattributen 
en een persoonlijke code. Daarbij de  
instructie om mijn meldingen te doen met 
de code waaraan ik kon worden herkend 
als adoptieouder. Ik mocht ook mee doen 
met een foto in een promotiecampagne in 
de media. Daarvoor heb ik bedankt: ik sta 
al genoeg in de krant.

Vol energie begon ik aan deze nieuwe 
carrière. Maar als adoptiemoeder van 
een tijdelijk niet bestaande container 
krijg je geen opvoedingsfrustraties. Geen  
probleem want mijn route naar het sta-
tion of supermarkt ligt  bezaaid met bak-
ken en die hebben vast niet allemaal een 
pappie of mammie. Ik kende mijn code al 
snel uit mijn hoofd. En de gemeente kon 
aan de hand van mijn reeks appjes mijn  
dagelijkse gangen nauwgezet volgen.

Na enkele weken werd mijn eigen kindje 
afgeleverd. Dat ging niet geruisloos. De 
afdeling Herplaatsing was vergeten dit 
door te geven aan de afdeling Legen. De 
bak was binnen no time overvol en stond 
te krijsen om hulp. En op zo’n moment 
moet je als kersverse ouder in de benen. 
Het appje met Adoptant: neem dit kindje 
weer op in de route was genoeg, want 
daarna was er weer sprake van Rust, 
Reinheid & Regelmaat.

Het einde van het jaar is een goed  
moment om de balans op te maken. Ik 
heb de indruk dat de boel er schoner bij 
ligt. Zelfs de papierbak op de Elektro-
weg is vaker gebruiksklaar. Een enkele 
week ging het mis, maar dan ook bij alle  
bakken. Na mijn hulproep was de  
gemeente zo sportief om te bellen met 
de boodschap dat er een probleem was 
met materieel en personele bezetting. Dat 
kan gebeuren. Kortom adoptieouders van 
containers zijn een goede aanvulling op 
de leefbaarheid van de wijk. Ik heb het 
voornemen voor 2016 mijn nakomeling 
te blijven koesteren in de hoop dat meer 
mensen dat voorbeeld volgen.

Natuurlijk dacht ik ook: ‘Moet ik het werk 
van de gemeente erbij doen? Ik betaal 
toch al belasting?’ Klopt, maar het zwerf-
vuil komt niet als manna uit de hemel val-
len. Het zijn bewoners, die het zelf laten 
rondslingeren. En opruimen kost belas-
tinggeld.
Dus laat de troep niet liggen en 
geef je ook op als adoptant via  
www.rotterdam.nl/containeradoptie

Dan nog een vraag aan de gemeente: 
Hoe worden schone wijken, wijken met 
veel adoptieouders, beloond? Met een 
korting op de afvalstoffenheffing? En een 
opmerking: 
Denk ook eens na over die nietszeggen-
de boodschap na elke melding: ´Uw mel-
ding is afgehandeld.´ Ja en dan?

Ciska Evers

Containermoeder

Agenda

Piet Koole (18) is héél kritisch 
over de gebiedscommissie 

Piet Koole en de skyline van het Kleiwegkwartier (foto: Theo Joosten)



Zoekplaatje Tien scholen in het Kleiwegkwartier
komen aan bod in nieuw VSW boek
Dit is mijn school is de titel van een 
boek dat in november is verschenen. 
Het is geschreven door de zes leden 
van de commissie Studie & Inventarisa-
tie van de Vereniging Stedebouwkundig 
Wijkbehoud. Die vereniging is in 1977 
opgericht en stelt zich ten doel de stijl 
en sfeer van de wijk te beschermen en 
te behouden.

Het boek besteedt aandacht aan zoals op 
de cover staat vermeld Oude, nieuwe, her-
gebruikte en soms zelfs verdwenen school-
gebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge.
Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, 
Jeugd en Zorg schreef een voorwoord. 
Daaruit leren we dat hij naar de lagere 
school ging in het Zeeuwvlaamse Zaam-
slag, geen plaats die aan bod zal zijn ge-
komen in de lessen aardrijkskunde in de 
behandelde schoolgebouwen. Het boek, 
dat ruim honderd pagina’s telt begint met 
een overzicht van de geschiedenis van het 
schoolgebouw. Dat begint in 1800 en stipt 
onder meer aan de uitbreiding van het aan-
tal schoolgebouwen nadat de leerplichtwet 
in 1900 werd ingevoerd. Daarna wordt aan 
elk schoolgebouw één of twee pagina’s ge-
wijd, waarbij de nadruk op de bouwkundige 
aspecten.
Van de 55 behandelde scholen staan er 
tien in het Kleiwegkwartier. Daarvan is een 

minderheid nu nog in gebruik als school 
voor dezelfde categorie kinderen als het 
werd gebouwd. Het meest radicale herge-
bruik is van de voormalige lagere school 
en bewaarschool aan de Koraalstraat, nu 
in gebruik voor ateliers van kunstenaars. 

Ook de Nassauschool voor Gereformeerd 
Onderwijs aan de Anthony Duyklaan 5 is in 
hergebruik door centrum Djoj. In de scholen 
aan de Saffierstraat en Hillegondastraat krij-
gen inmiddels zeer moeilijk lerende kinde-
ren les. Onafgebroken sinds het bouwjaar 

1930 fungeert de Tarcisiusschool aan de 
Johan de Wittlaan. Het boek karakteriseert 
de voormalige Julianaschool aan de Prin-
ses Margrietlaan als het meest verbouwde 
schoolgebouw van de wijk. Nog niet ge-
noemd zijn de Bergse Zonnebloem, die nu 
wordt verbouwd cq herbouwd, de voorma-
lige Wilhelminaschool aan de Margrietstraat 
en de bewaarschool aan de Hoofdlaan.
Niet helemaal nauwkeurig is het boek in de 
aanwijzing van de architecten. L.N. Krijgs-
man jr, de bouwer van de Oranjekerk, ont-
wierp de scholen aan de Saffierstraat, Mar-
grietstraat, Anthony Duyklaan en Prinses 
Margrietlaan. Van de hand van de gemeen-
terachitect van Schiebroek, H. Russcher zijn 
de scholen aan de Koraalstraat en Hoofd-
laan. Die school is niet van 1922 zoals de 
schrijvers ons willen doen geloven. Het valt 
na te lezen in het Rotterdamsch Nieuwsblad 
van 29 november 1934 waar het bericht 
stond over de aanbesteding. Uiteindelijk 
kwam die school gereed in 1936.
De toenmalige gemeentearchitect van  
Hillegersberg C.N van Goor ontwierp de 
beide scholen aan de Hillegondastraat en 
H.P.J. de Vries is de architect van de Christus 
Koningkerk en de omringende bebouwing. 
Dat schoolgebouw heeft -als enige in het 
Kleiwegkwartier - de status van gemeente-
lijk monument.
Het boek kost 12,50 euro.     

Chris Mast

Oranjekerk zoekt vrienden

De Oranjekerk is, naast kerk, ook het 
Rozenlaancentrum: uitgegroeid tot een 
plek waar wijkbewoners samenkomen voor 
de leeszaal, buurt- en thema-avonden, 
culturele ochtenden, koorrepetities of een 
cursus.
Om dit middelpunt van de wijk niet te laten 
verdwijnen heeft de Toekomst Commissie 
de actie 'Vrienden van de Oranjekerk' 
gestart. Wie wil meedoen aan deze actie en 
de Oranjekerk financieel wil steunen, kan 
zich melden met een e-mail naar vrienden@
pkn-oranjekerk.nl of door te bellen met 010-
4653547.

Direct geld overmaken kan natuurlijk ook 
op NL75 RABO 0129 4640 23 ten name 
van Wijkkas Oranjekerk Rotterdam onder 
vermelding van 'vriend'. Oranjekerk in de jaren vijftig (foto: particuliere collectie)

Wintermarkt Beleef de Nieuwe Kleiweg
op Bergpolderplein op zondag 13 december
De Ondernemers Vereniging Kleiweg-
kwartier heeft (wederom) de organisatie 
op zich genomen van de traditionele 
Kerstmarkt (pardon Wintermarkt) op het 
Bergpolderplein.

Het thema is Beleef de nieuwe Kleiweg.  
Volgens Elianne Braskamp voorzitter van de 
vereniging willen de ondernemers met dat 
thema de aftrap geven voor diverse vernieu-
wingen op de Kleiweg. 

Op het plein zal op diverse manieren een 
Winterse sfeer worden gecreëerd. Zo  
zullen er heerlijke en eerlijk winterse gerech-
ten gemaakt door de ondernemers van de 
Kleiweg worden geserveerd. Ook voor een 
lekker koud biertje of een warm wijntje kan 
je terecht op het plein. 

Terwijl de ouderen lekker genieten van een 
hapje of een drankje of aan het shoppen 
zijn kunnen de kinderen schaatsen of lekker 
springen op het springkussen.

De Wintermarkt begint om 13.00 uur en 
duurt tot 20.00 uur, ook is is er muziek, dans, 
sport, poëzie en wordt er voorgelezen. 

Vanwege de Wintermarkt zal verkeer 
van de Juliana van Stolberglaan naar de 
Kleiweg en vice versa  worden omgeleid. 
Ook de parkeerplaatsen voor Corry’s 
dierenwinkel zijn niet toegankelijk, er geldt 
een parkeerverbod. Ook de fietsen die in de 
fietsbeugels op het Bergpolderplein staan 
moeten een ander plaatsje vinden.

De Oranjekerk, sinds 1934 een baken in het Kleiwegkwartier, vecht voor zijn bestaan zo laat Gerda Bisschop-Enthoven van de 
Commissie Toekomst gebouw Oranjekerk de Buurtkrant weten. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden, dat het voortbestaan 
van de Oranjekerk niet meer vanzelfsprekend is. Sloop is nog niet aan de orde, maar het ledental neemt af en dat leidt tot finan-
ciële problemen.

Oplossingen als altijd per mail  
naar buurtkrantbok@gmail.com 
of in de brievenbus van de BOK op 
de Anthony Duyklaan 9, uiterlijk ruim 
een week voor de verschijning van het 
volgende nummer.

Het vorige zoekplaatje leverde vijf 
oplossingen op. Drie van de vaste 
inzenders: wat zou deze rubriek zijn 
zonder hen... En twee van nieuwe. 
Bijna per omgaande mailde Esther de 
Leeuwe: Hoofdlaan! Sinds een klein jaar 
onze straat! Ook een nieuwe inzender was 
de familie Ingen. Jan van Ingen schreef: 
'Het raad- of zoekplaatje is de Hoofdlaan 
in vroeger tijden. Onze kinderen zijn er 
vele jaren doorheen gegaan naar de Da 
Costa school en kleuterschool en over 
het kippenbruggetje naar Schiebroek.'
Over naar de vaste inzenders. Bouke Sa-
vert, die weer de moderne foto (daarvoor 
dank) stuurde, schreef: 'Leuk 
idee om nu eens één van de 
belangrijkste straten van Rot-
terdam als zoekplaatje voor 
te stellen. De Hoofdlaan is 
dus niet zomaar een straatje.
Vergeleken met de foto uit 
de jaren dertig is de rust hier 
wel volkomen verdwenen. 
Helaas ontsiert het blik van 
tegenwoordig de aanblik ge-
heel. Het was echt een nos-
talgisch plaatje van weleer. 
In de verte zien we nog het 
bruggetje over de Erasmussingel.'

En uit Valkenswaard mailde Stef Stolk: 
'Ik vind het iedere keer weer leuk om het 
zoekplaatje te bestuderen en tot een 
liefst gefundeerde oplossing te komen. 
Het is treurig dat er iedere keer zo wei-
nig inzendingen zijn. Naar de reden hier-
voor kan men slechts raden: te moeilijk, 
geen interesse, geen tijd? Bij het zien 
van dit zoekplaatje dacht ik aanvankelijk 
aan de Juliana van Stolberglaan. Maar 
die laan is noch een belangrijke straat, 
noch herkende ik hedendaagse pan-
den op de foto. De belangrijkste straten 
in het Kleiwegkwartier zijn mijns inziens 
uiteraard de Kleiweg en de Straatweg. 
Maar ook hier bood de bebouwing op 
de foto mij geen aanknopingspunten. 
Maar toen las ik nog eens aandach-
tig uw tipje van de sluier: de straat was 
en is één van de belangrijkste straten 
uit het Kleiwegkwartier en het huidige 
Rotterdam. Dan moest de toevoeging 
belangrijkste in de straat-naam verscho-
len zijn. Zo kwam ik op een andere woord 
voor belangrijkste, namelijk hoofd. Maar 
een Hoofdstraat of Hoofdweg in het Klei-
wegkwartier is er niet. Maar er bestaat wel 

een Hoofdlaan! 
Natuurlijk: dit is de Hoofdlaan gezien 
in de richting van de brug over de 
Erasmussingel. Vóór de annexatie in 1941 
behoorde dit deel van het Kleiwegkwartier 
tot de gemeente Schiebroek en was de 
Hoofdlaan een belangrijke laan vanwege 
de aanwezigheid van het Schiebroekse 
raadhuis nabij de Kleiweg. Dat raadhuis 
stond er vanaf 1875 en deed dienst tot 
1930. Daarna werd het raadhuis aan de 
Ringdijk betrokken. Het nabijgelegen 
NS-station van het Hofpleinlijntje droeg 
destijds dan ook de naam Schiebroek, 
later Kleiweg.'

Vaste inzenders Cor en Marjan van 
Herk waren niet zo gecharmeerd van 
het oplichten van het tipje van de sluier: 
'Waarom wordt deze ene keer een tipje 
van de (welke) sluier opgelicht?

Is deze tip gegeven omdat het nu vanaf 
de Kleiweg er niet zo uitziet? De entree 
van de straat is smal, de daklijn aan de 
linkerkant is ook erg veranderd. Het was 
tot 1930 een belangrijke straat in Schie-
broek, de Hoofdlaan. Waarom: vlakbij 
deze laan stond aan de Kleiweg het uit 
1875 daterende raadhuis, dat dienst 
heeft gedaan tot 1930.'
Dan het tijdstip van de foto. Stef Stolk 
schrijft: 'Voor de datering van de foto heb 
ik de pandkaarten van het Stadsarchief 
ingezien. De panden met de even 
huisnummers aan de linkerzijde dateren 
van 1924, die aan de rechterzijde in dit 
deel van de straat uit 1926. Gelet op de 
nog jonge beplanting vermoed ik dat de 
foto gemaakt is circa 1930.'

De schatting van Cor en Marjan van Herk 
is 1928. En Esther de Leeuwe (haar huis 
is van 1924) schat jaren dertig. Het goede 
antwoord is 1929, want de foto is van een 
prentbriefkaart uit dat jaar. Dan de uitslag 
van de loting. De bon is gewonnen door 
de familie Van Ingen, zij kunnen hem 
ophalen in de wijkwinkel. 

Met het nieuwe zoekplaatje gaan we wederom terug naar de tijd dat het nog 
rustig was op straat en weg (oei! daar zouden we bijna de oplossing hebben 
verraden). Wat zien we op deze foto, welke herinneringen hebt u en van wan-
neer is deze foto? Drie vragen.

Tegelijkertijd met deze Buurtkrant  
verschijnt de Funderingskrant voor het 
Kleiwegkwartier. Het verschijnen daarvan 
is mogelijk gemaakt door de Gebieds-
commissie Hillegersberg-Schiebroek, 
die het budget daarvoor ter beschikking 
heeft gesteld in het kader van de rege-
ling voor Bewonersinitiatieven.

Het Kleiwegkwartier is - zoals inmiddels 
wel bij (bijna) alle bewoners bekend - een 
gebied, dat door de gemeente is aange-
wezen als aandachtsgebied. Twee fac-
toren spelen daarbij een rol, de meeste 
huizen hebben houten palen en het Klei-
wegkwartier ligt veel hoger als de polder 
Schiebroek en het Molenlaankwartier. Het 
Kleiwegkwartier deelt de problematiek met 
Oud-Hillegersberg. Door die hoge ligging  

is de grondwaterstand kwetsbaarder.  
De Funderingskrant behandelt de proble-
matiek wijksgewijze, in het eerste nummer 
de Edelstenenbuurt, de Bloemenbuurt West 
en de buurt van Emma- tot Statenlaan.

Begin 2016 verschijnt het tweede nummer. 
Wie geen Funderingskrant heeft gekregen, 
kan hem nabestellen via 
funderingskrant@outlook.com.
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Het Schiereiland heeft zijn
eigen whatsappgroep

Freek en Rob: ‘De eerste whatsappgroep 
werd er één voor onderwerpen rond 
veiligheid. Mensen die getuige waren van 
ongewenste taferelen konden hierover 
een bericht zetten in de app. De tweede 
appgroep is de sociale whatsappgroep, 
beter bekend als de konijenapp voor huis, 
tuin- en keukenvraagstukken. Met één 
berichtje worden alle leden bereikt, zo is 
iedereen snel op de hoogte en kunnen 
mensen elkaar zo nodig helpen.’

De heren vertellen smakelijk over de 
oorsprong van de naam van de sociale app. 
‘Vlak na de start met de eerste appgroep 
ging de inhoud van de berichtgeving vooral 
over een rondhuppelend konijntje. Dit was 
niet helemaal het type onderwerp dat de 
deelnemers voor ogen hadden, dus werd 
meteen de tweede appgroep opgericht 
voor huis-, tuin- en keukenvraagstukken. 
Groep 2 kreeg als werknaam konijnenapp 
mee. Twee groepen dus voor hetzelfde 
afgebakende geografische gebied met elk 
een eigen soort onderwerp. Zo houd je 
urgente zaken en klein leed gescheiden. 
Ieder nieuw lid/bewoner bepaalt zelf welke 
groep interessant is.’

‘Veel werk was het niet om dit te realiseren. 
Met mond-tot-mond reclame bereikten 
we de mensen en nodigden hen uit tot 
deelname. Enkele deelnemers wilden de 
beheerderrol op zich nemen. Die letten ook 

op taalgebruik en de algehele toonzetting 
in de berichten en zo werd het helemaal 
makkelijk om de groep levend te maken en 
levensvatbaar te houden.’

Resultaten zijn er zeker. Jongeren die een 
bankje hadden vernield, konden door een 
goed signalement en getuigenverklaringen 
worden opgepakt door de politie. De infor-
matie daarover kon via de app snel worden 
uitgewisseld, zodat iedereen wist wat er was 
gebeurd en dat actie was ondernomen. De 
jongeren moesten de schade vergoeden. 
Een incident waarbij auto’s werden bekrast 
door kinderen uit de eigen straat kon snel 
worden geneutraliseerd en in der minne 
geschikt tussen ouders en eigenaren. Als 
er ongewenste personen worden gesigna-
leerd dan wordt dat snel door geappt en 
komen de bewoners vaak meteen hun huis 
uit om poolshoogte te nemen en zichtbaar 
te zijn. Het blijft niet alleen bij berichtjes 
op de telefoon, maar men helpt elkaar ook  
actief. Dat verhoogt de sociale cohesie  op 
Het Schiereiland en zo wordt beginnende 
rottigheid meteen geneutraliseerd.

Whatsappgroepen hebben drie belangrijke 
voordelen: buren hebben gemakkelijk 
contact waardoor het gevoel van anonimiteit 
afneemt en het gevoel van veiligheid wordt 
vergroot. Zo nodig kan men snel om hulp 
vragen en als op de juiste manier actief 
wordt gereageerd, werkt het de-escalerend. 

Rob en Freek bevelen bewoners van 
andere buurten de buurt whatsapp aan. 
Het opzetten is niet moeilijk en kost weinig 
tijd. Als ervaringsdeskundigen hebben ze 
handige tips:
Baken een wijkdeel af van maximaal 
honderd huizen, de app beperkt het aantal 
deelnemers tot honderd per groep. Nodig 
buren uit dat gebied uit via mond-tot-mond 
reclame. Nieuwe deelnemers moeten 
worden aangebracht door bekenden die 
al deel uitmaken van de groep. Zo houd je 
de controle. Bij geografisch aangrenzende 
groepen moeten enkele personen deel 
uitmaken van beide groepen, zodoende 
kan het bericht van de ene groep worden 
doorgegeven aan de andere. Houdt een 
strikte scheiding aan tussen veiligheids-
issues en sociale berichten. Beheerders 
van de groepen moeten dit bewaken en 
deelnemers helpen zich aan de afspraken 
te houden. Maak goede afspraken over 
foto’s. Fotografeer wel, maar bewaar 
foto’s privé. Meteen delen met de hele 
groep is niet verstandig. Die foto’s kunnen 
onbedoeld via sociale netwerken de hele 
wereld over met ongewenste gevolgen. Bij 
een acuut incident behalve whatsappen 
vooral direct 112 bellen. Of indien minder 
acuut: 0900 8844. De politie is altijd blij 
met de mogelijkheid snel ter plaatse te 
zijn om direct te kunnen ingrijpen. Verder 
is gedegen bewijsmateriaal in de vorm 
van signalementen en aangiftes heel 
belangrijk. De berichten uit de appgroep 
kunnen helpen. In de praktijk is dat op het 
schiereiland bewezen. 

Een whatsappgroep kan helpen om de 
sociale cohesie in de wijk te vergroten. 
Maar het is geen substituut voor persoonlijk 
contact. Het moet meer omvatten dan 
simpel lezen en schrijven van berichtjes. 
Mensen moeten ook hun huis uit komen om 
contact te hebben. Zo nodig een helpende 
hand uitsteken. In gesprek gaan met elkaar. 
Zodat men elkaar kent van (bij)naam en 
gezicht. Als bewoners op straat niets met 
elkaar te maken willen hebben dan werkt 
zo’n appgroep ook niet. 

Freek en Rob oriënteren zich verder op 
de mogelijkheden van het plaatsen van 
bordjes die ongewenste gasten alvast 
waarschuwen dat er in de wijk op elkaar en 
op elkaars spullen wordt gelet. Hierover zijn 
ze in gesprek met de Gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek. Als we rond de 
wijk dezelfde bordjes regelen in goed overleg 
met de gebiedscommissie hoeven we ook 
geen precario te betalen, ook belangrijk. 

Ciska Evers

Voor aanvullende informatie over  
whatsapp groepen zie: www.wabp.nl  

en www.buurtwhatsapp.nl en  
www.informatiebord.nl.

Rob Beek (links) en Freek Boulogne, initiatiefnemers van de WhatsAppgroep op  
Het Schiereiland (foto: Theo Joosten) 

Op Het Schiereiland gevormd door de Schiebroeksesingel, het Arolsenplein, de  
Emmalaan en de Schiebroekseweg houden bewoners contact via whatsapp. Wat 
eerst vooral een gemakkelijk communicatiemiddel was tussen de leden van de  
Bewonersvereniging Het Schiereiland groeide uit tot een tweetal appgroepen voor 
veiligheid en sociale cohesie. Rob Beek en Freek Boulogne zijn de initiatiefnemers. 
De Buurtkrant was nieuwsgierig en vroeg zich af of dit een voorbeeld is voor andere 
bewonersgroepen. 

Els Veltkamp koestert haar
popjes als Sweet Heroes

Een jaar geleden maakte ze haar eerste 
popje van witte stof, gestikt, zo puur mo-
gelijk. ‘Toen heb ik er een ijzeren frame en 
magneetjes in gemaakt en met meerdere 
popjes stop motion filmpjes gemaakt. De 
popjes hebben daarna maanden in een la 
gelegen, omdat ik zoekende was naar de 
betekenis. Half maart wist ik het. Toen heb 
ik contact gezocht met twee vriendinnen om 
te brainstormen. Eén van hen heeft gehol-
pen bij het perfectioneren van het popje. 
De ander met de positionering van het popje, 
het vormgeven van het merk, de ‘branding’. 
Weekendenlang waren we er mee bezig, we 
waren ontzettend gedreven.  Als kind al maak-
te ik zelf popjes van stof, die zijn de basis voor 
‘Sweet Heroes®’. Ik wilde nú een zo puur mo-
gelijk popje maken dat betoverend mooi zou 
zijn. Ik wilde dat de kinderen ze naar eigen in-
zicht konden kleuren, een eigen karakter kon-
den geven, een eigen held of vriendje maken. 

Als dat kon, dan zou het  popje heel erg fijn 
zijn voor alle kinderen, en vooral ook voor 
kindjes die het moeilijk hebben. Dat gaf mij 
de betekenis. Vandaar ook de naam ‘Sweet 
Heroes®’, één popje vertegenwoordigt 
meerdere helden. En sweet staat voor lief, 
zacht, zoet en schattig.’

‘Toen bedacht ik dat ik ze in Nepal wilde 
laten maken, het andere goede doel. Door 
mensen die daar hun brood mee kunnen 
verdienen, in ateliers met goede arbeids-
omstandigheden. Mijn vriendin is gespeci-
aliseerd in fair production in Nepal en met 
haar werken we nu nauw samen. De ge-
bruikte stof is van stevige, gecertificeerde 
biologisch katoen. De popjes hebben Ne-
palese namen gekregen: Nanu en Babu.  
Dit zijn daar een populaire jongens- en 
meisjesnaam. Daarna was het zoeken naar 
de juiste stiften. Stiften waarmee je de stof 
heel mooi in kon kleuren en ook nog milieu-
vriendelijk. Het was een ware zoektocht, 
maar ik heb ecostiften gevonden die uitwas-
baar én navulbaar zijn. ‘

Als je een Nanu of Babu koopt, wordt hij of 
zij geleverd in een mooie doos. In de doos 
zitten vijf verschillende stiften, waarbij je 
kunt kiezen voor de aarde-variant met aar-
dekleuren of de sky-variant met frisse, felle 
kleuren.  Ook is er een kleurplaat op de site 
te vinden om eerst te oefenen met het in-
kleuren van het popje. Dan gaat het daarna 

op het popje als vanzelf. In eerste instantie 
zijn de dozen gevuld door vrienden. Sinds 
kort heeft Els via Pameijer iemand aangeno-
men, die de dozen in  een razend tempo vult.

‘My World’ is de naam van de stichting waar 
‘Sweet Heroes®’ uit voortkomt. ‘Ik wil dat we 
niet alleen aan onze eigen wereld denken, 
maar ook aan de andere wereld. In die an-
dere wereld worden de popjes gemaakt, 
waar de kinderen hier mee spelen, maar 
ook daar, of in Syrië, of in Irak, overal  waar 
kinderen zijn. Het atelier waar de popjes 
worden gemaakt, is zwaar beschadigd ge-
raakt door de aardbeving in april.  Gelukkig 
hebben alle medewerkers van het atelier het 
overleefd. Na een paar weken konden ze de 
productie van de popjes weer oppakken. 
Het bood hen ook troost om hiermee door 
te kunnen. ‘

De ambitie van Els is dat kinderen in vluch-
telingenkampen ook hun eigen ‘Sweet 
Heroes®’ hebben. ‘Mijn droom is dat er een 
container vol naar Syrië gaat. Ik weet dat 
die kinderen er heel veel plezier van zul-
len hebben. ‘Vooralsnog richt Els zich op 
de kinderen hier. Via de betere speelgoed- 
winkels, ziekenhuiswinkels, kinderdagverblij-
ven, peuterspeelzalen en BSO’s hoopt ze zo-
veel mogelijk kinderen te bereiken. De popjes 
worden nu al gebruikt bij Cesartherapie en door 
kindertherapeuten. Kinderen kunnen eerst een 
boos popje tekenen om hun boosheid of ver-
driet te uiten. Daarna kunnen ze er een blij pop-
je van maken, als ze hun tranen weggeveegd 
hebben. “Ik ben nu ook bezig met een offerte 
voor een zorginstelling met dementerende be-
jaarden. Zo ben ik op zoek naar mensen die er 
baat bij kunnen hebben. Ook als je ziek bent 
en niet zo stevig de stiften vast kunt houden, 
zijn de popjes toch nog makkelijk te bekleuren.’

Els benadrukt dat er veel buurgenoten heb-
ben meegewerkt aan de totstandkoming 
van Sweet Heroes®’. Van de feedback tij-
dens de ontwikkeling ervan tot de kinderen 
op de foto’s en het inpakken van de dozen, 
de lancering bij kinderboekwinkel ‘Ver van 
hier’,  tot het maken van een heus lied ter 
promotie. En daar is ze erg dankbaar voor.

Xandra Savelkouls

www.sweetheroes.nl

Puur, dat is het motto van Els Veltkamp, oprichter van communicatie-advies- 
bureau ‘What Else?’, voormalig voorzitter van het ondernemersnetwerk ZZPRO 
en bedenker van ‘Sweet Heroes®’. Na een aantal turbulente jaren was Els, die 
woont in de Edelstenenbuurt, op zoek naar een nieuwe impuls. Ze stopte met het 
voorzitterschap van ZZPRO om meer ruimte te creëren voor haar artistieke talenten: 
fotografie, schrijven en bezig zijn met haar handen vanuit de ideeën in haar hoofd.

Els Veltkamp temidden van haar Sweet Heroes (foto:Theo Joosten)

Parkeren: het vervolg

Die is eind november verschenen onder 
de titel Parkeren in beweging, Parkeerplan 
2015-2018. Het is een consultatie versie, 
wat wil zeggen, dat iedereen nog zijn zegje 
mag doen, waarna hij definitief wordt vast-
gesteld door de gemeenteraad. Voor dege-
nen die hem zelf willen lezen: met googelen 
komt hij nog niet te voorschijn, beter is het 
om te zoeken via de naam op de website 
van de gemeenteraad (raadsinformatiesy-
steem), waar alle stukken voor de leden van 
de gemeenteraad beschikbaar zijn.

Om maar met de deur in huis te vallen: het 
Kleiwegkwartier komt in de nota niet voor. De 

aandacht in de nota is geografisch verdeeld 
in drieën: de binnenstad, wijken en stadsrand.
Ten aanzien van de binnenstad poogt het 
nieuwe beleid het parkeren op straat terug 
te dringen ten gunste van het parkeren 
in parkeergarages. Ten aanzien van de 
wijken merkt de nota op dat de opgave 
'meer divers' is. Er wordt gekozen voor 
'maatwerk'. Voor de (eventuele) uitbreiding 
van het betaald parkeren wordt een 
aantal aandachtsgebieden benoemd, die 
bevinden zich allemaal op Zuid in Charlois, 
Feijenoord en IJsselmonde. Het in het vorige 
nummer geschetste beleid bij de invoering 
van betaald parkeren wordt bevestigd. 

Die drie stappen zijn achtereenvolgens 
parkeertelling, draagvlakonderzoek en 
advies gebiedscommissie. Daarna neemt het 
College van B&W een beslissing. De norm 
van (meer dan) 85 procent bezetting voor de 
bepaling van parkeerdruk, is gebleven.
Nieuw in het beleid is aandacht voor 
het parkeerbeleid in de zogenaamde 
kansrijke wijken. Dat begrip komt uit het 
collegeprogramma en werd toen - een 
beetje smalend door de critici - vertaald 
naar bakfietswijken. Over kansrijke wijken 
schrijft de nota: 'Rond het centrum liggen de 
stadswijken met relatief veel vooroorlogse 
woningen en lange winkelstraten. Wijken 
waar de horeca opleeft, mensen zich 
de stoep toe-eigenen (...) Wijken met 
steeds meer daadkrachtige gezinnen.' 
De kansrijke wijken worden meer kind- en 
gezinsvriendelijk gemaakt door als daar 
draagvlak voor is het parkeren terug te 
dringen ten bate van het leven op de stoep. 

Onmiskenbaar heeft het Kleiwegkwartier 
een aantal kenmerken van een kansrijke 
wijk. Maar de negen kansrijke wijken zijn al 
eerder benoemd. Het zijn wijken zoals - om 
in de buurt te blijven - het Liskwartier en het 
Oude Noorden.

Het nieuwe beleid rekent af met de 
zogenaamde Blauwe zones. In een 
blauwe zone kan met het gebruik van een 
parkeerschijf gratis worden geparkeerd. 
Blauwe zones zijn in een aantal 
deelgemeenten ooit ingevoerd, niet in 
Hillegersberg-Schiebroek. Het College laat 

de bestaande blauwe zones voortleven, 
maar gaat geen nieuwe blauwe zones 
invoeren. Zoals de nota schrijft: 'Binnen het 
stedelijk systeem kiezen we voor één helder 
systeem van parkeerregulering namelijk 
betaald parkeren.' Nieuw beleid is er aan de 
stadsrand. In de nota wordt aangekondigd 
dat parkeren op het parkeerterrein aan het 
Meijersplein op termijn ook twee euro gaat 
kosten. Al eerder was dat tarief ingevoerd voor 
soortgelijke P+R terreinen zoals Kralingse 
Zoom en de Prins Alexander Polder.
   

Chris Mast

In de vorige Buurtkrant hebben we een hele pagina besteed aan de parkeer- 
problematiek in het Kleiwegkwartier. Uit een aantal reacties is ons gebleken, dat 
het onderwerp leeft. Zie ook de ingezonden mededeling van het bestuur van de 
Bewonersvereniging Statenlaankwartier op de volgende pagina. De vorige maal re-
fereerden we onderaan de pagina aan het nieuwe beleid van het College van B&W. 
Aangekondigd was een nieuw nota over parkeren.



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.

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  
Union  

Kreidler  
Alpina

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

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. Vakantiesluiting 
van 19 december tot en met 3 januari 2016.

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 (hoek Kleiweg/
Topaasstraat). 

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag 19 
februari 2016. Daarna op de vrijdagen 15 april, 
3 juni, 15 juli, 9 september, 28 oktober en 16 
december.  

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

RUGKLACHTEN?

Versterk je rug met pilates. 
Elke maandag en vrijdag in Schiebroek 

en elke dinsdag in Overschie.

Schrijf je nu in voor een gratis proefles op 

www.mariannesportenbeweging.nl

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.

Ingezonden
Parkeren in het Kleiwegkwartier:
op zoek naar het ei van Columbus
'De Bewonersvereniging Statenlaankwartier is blij 
met de aandacht die in de vorige Buurtkrant is  
gegeven aan parkeren in het Kleiwegkwartier. 
Het bestuur van de vereniging onderschrijft dat 
er sprake is van een parkeerprobleem, dat veel  
bewoners raakt. In het artikel staat echter een  
passage, die niet correct is. Dit betreft de zin dat 
'een aantal bewoners uit het Statenlaankwartier 
zich tot de Gebiedscommissie had gewend met het 
verzoek om in het Kleiwegkwartier of een gedeelte 
daarvan betaald parkeren in te voeren.'

Op 6 oktober vond een overleg met de Gebiedscommis-
sie over de parkeerproblematiek plaats. Leden van het 
bestuur van de Bewonersvereniging Statenlaankwartier 
wilden tijdens deze bijeenkomst de parkeerdruk en het 
verlies van parkeerplaatsen in de buurt door de jaren 
heen onder de aandacht brengen, om vervolgens samen 

met de Gebiedscommissie naar oplossingen voor de 
parkeerdruk te zoeken. Daarbij is gesproken over betaald 
parkeren als één van de mogelijke oplossingen, maar 
de focus lag veel breder. Het is van belang om eerst de 
resultaten van een parkeerenquête onder de bewoners 
van het Statenlaankwartier grondig te analyseren. De res-
pons op die enquête was enorm; vrijwel alle bewoners 
hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. Op basis 
van de resultaten kan worden geconstateerd dat de be-
woners de parkeerdruk zeer zeker een groot probleem 
vinden. Het is nu zaak om te bestuderen naar welke 
oplossing(en) de voorkeur van de bewoners uitgaat. De 
uitkomsten van die studie zullen met de Gebiedscommis-
sie worden gedeeld.'

Anke van Heur, 
voorzitter Bewonersvereniging Statenlaankwartier

 

Een stalling voor de fiets
Drie fietsenstallingen in de wijk laten weten, dat er weer 
plaats is. De kosten zijn € 5,50 per maand. Het gaat 
om de stalling op de hoek van Margrietstraat en de  
Lisbloemstraat (fransellie@aol.nl), de fietskluizen 
op de hoek van de Prins Frederik Hendrikstraat en  
de Elektroweg (fdvanleeuwen@gmail.com) en de  
brandweerkazerne in de Prins Frederik Hendrikstraat 
(mackaypannekoek@hetnet.nl).

Aanmelding per email op het adres dat 
staat vermeld bij elke stalling.

Ook steiger aan de 
Prins Bernhardkade
Ook aan de Prins Bernhardkade komt een steiger. 
In de vorige Buurtkrant vertelde Ria Dorchain over 
haar troetelkind, de steiger in de Rotte nabij Kitsch 
en Kunst, waarvoor inmiddels de eerste paal is ge-
slagen.
De nieuwe steiger aan de Prins Bernhardkade heeft 
niet zo’n peetmoeder. Integendeel, omwonenden ma-
ken bezwaar tegen het plan. Ank Breugem, die de 
BOK een kopie van haar bezwaarschrift stuurde, vindt 
dat de steiger met een lengte van vijftig meter over- 
gedimensioneerd is. Ook vreest ze ecologische schade 
voor het pas aangelegde bijenlint.

Zij pleit ervoor om alsnog een bijeenkomst te houden, waar 
de omwonenden zich over het plan kunnen uitspreken.


