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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Een eeuw Kleiwegkwartier (2)
Het boek over het Kleiwegkwartier begint
vorm te krijgen. Hoe zit het met de bewoners?
Het Kleiwegkwartier was onderdeel van
de forensengemeenten Hillegersberg en
Schiebroek. Er kwamen relatief veel mensen
met goede banen en eigen bedrijven in
het gebied wonen. Men kocht een huis of
investeerde in huizen die werden verhuurd
aan mensen met werk. Door de crisis van
de jaren dertig was er echter ook veel
leegstand.

Bewoners Kleiwegkwartier welkom
in De Doelen op zaterdag 13 oktober
Die inleiding doet Martin Baai (1981), zelf
slagwerker bij het orkest. Baai laat het
orkest delen van de muziek voorspelen
en vertelt erover. Ook betrekt hij graag de
toeschouwers bij de inleiding door ze te
laten zingen of klappen. Of hij dat ook op
zaterdag 13 oktober gaat doen, vroegen
we hem. Maar dat weet hij nog niet. Martin
Baai: ‘Ideaal is het om de mensen letterlijk
in de muziek of een compositietechniek te
krijgen door hen zelf iets te laten ervaren of
door hen zelf iets te laten doen. Maar voor dit
concert heb ik nog niets gevonden wat ik op
die manier beter duidelijk zou kunnen maken
dan woorden, dus misschien blijft dat stuk
gereedschap in de kist...’

De Tweede wereldoorlog veroorzaakt
veel leed en brengt persoonlijke schade
toe aan de gemeenschap. De Joodse
gemeenschap verdwijnt. Mannen worden
in Duitsland te werk gesteld via de Arbeidsinzet. In 1944 veroorzaken de razzia’s
veel ellende. Na het bombardement van
Rotterdam komen er tal van mensen uit de
stad in het Kleiwegkwartier wonen.
Na de oorlog blijft de gemeenschap
in slechte staat achter. Niet meer als
zelfstandige gemeenschap, maar als deel
van Rotterdam. De stad besteedt veel tijd
en geld aan de opbouw en uitbouw van de
havens. Voor de sociale nood van de burger
is weinig oog. Aanvankelijk leven mensen
weer binnen de sociale verbanden van voor
de oorlog. De kerken spelen daarin een
belangrijke rol. Er is veel woningnood. Ook
in het Kleiwegkwartier is het moeilijk om een
huis te vinden. Vanaf de jaren zestig ontzuilt
het Kleiwegkwartier. De kerken raken in snel
tempo ontvolkt en gaan een ondergeschikte
rol spelen. Het gemeenschapsdenken van
de jaren vijftig maakt plaats voor individuele
ontplooiing. Vanuit het kerkelijk en
maatschappelijk leven gaan mensen zich
verenigingen in het sociale opbouwwerk. Dit
leidt tot de oprichting van het Initiatiefcomité
Kleiwegkwartier.
In de jaren zeventig en tachtig wordt
de negatieve kant van het particuliere
huizenbezit zichtbaar. Huizen zijn in slechte
staat. De eigenaren investeren nauwelijks,
maar splitst de woningen en verkoopt
massaal. De bedrijven drukken een grote
stempel op het leven. Er wordt veel overlast
ervaren. Het sterk toegenomen verkeer
en de milieuvervuiling beïnvloeden het
leefklimaat binnen de wijk negatief. Het
aantal inwoners is sterk gedaald. De wijk
is vergrijsd. Tijdens de jaren negentig is
het aantal bedrijven sterk afgenomen. De
gebouwen maken plaats voor woningen.
Slechte huizen worden gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. Veel huizen
worden opgeknapt. Het aantal inwoners is
verder gedaald. Inmiddels zijn veel winkels
verdwenen. De Nassaukerk aan de Kleiweg
is gesloopt. De Christus Koningkerk staat
leeg. Het bijbehorende complex heeft
inmiddels andere functies gekregen.
De opbloei van het Kleiwegkwartier zet
verder door in de nieuwe eeuw. Het
inwoneraantal blijft stabiel en de bewoners
zijn jonger dan voorheen. De wijk is geliefd
om te wonen. De jonge mensen zijn veelal
hoog opgeleid. De huizenprijzen stijgen
enorm. Het winkelaanbod is veranderd.
Toch zijn er ook zorgen. Door het steeds
lagere grondwaterpeil zijn er veel huizen
met funderingsproblemen. Bewoners
pakken dit gezamenlijk aan. Ook nu weer
zijn er slecht onderhouden particuliere
woningen. Ze worden veelal verhuurd
aan Oost-Europese migranten, die er
tijdelijk wonen. De gemeente bestempelt
het Kleiwegkwartier als een verbeterwijk.
Tegelijkertijd verwacht Rotterdam veel
van de aanwezige burgerkracht van de
bewoners van het Kleiwegkwartier, maar
investeert marginaal in een infrastructuur
die nodig is om die krachten aan te boren
en te organiseren.
Henk Koetsveld

www.bokrotterdam.nl
www.bewonershis.nl

Martin Baai heeft veel musical ervaring. Hij
werkte twaalf jaar in het Circustheater in
Scheveningen bij Aida, Tarzan, Lion King en
Wicked. Als percussionist en drummer, maar
ook als dirigent.
Chris Mast

Het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. (foto: Jan Hordijk)
Zaterdag 13 oktober staat de Grote
Zaal van De Doelen in het teken van
het Kleiwegkwartier. Dat komt zo. Het
Rotterdams Philharmonisch Orkest
viert dit jaar dat het honderd jaar oud
is. De jubileumconcerten waren in juni,
ook verscheen het jubileumboek. Het
gehele kalenderjaar nodigt het orkest
bij de concerten de bewoners van één
specifieke Rotterdamse wijk uit. Zaterdag
13 oktober is het Kleiwegkwartier aan de
beurt. De toegang is helemaal gratis. Wel
noodzakelijk is aanmelding vooraf, zie
onderaan.
Op het programma staan twee werken,
niet uit het bekende repertoire, maar juist
interessant, omdat ze laten horen wat een
bijzonder en veelzijdig instrument een
orkest is, als het zestig tot tachtig musici laat
samenspelen. De twee composities vertellen
beiden een verhaal, het is eigenlijk balleten operamuziek. Ook hebben ze gemeen,
dat ze direct na de Eerste wereldoorlog zijn
gecomponeerd en in China spelen.
Op het programma staat van de van oorsprong
Russische componist Igor Strawinsky
(1881-1972) Le Chant du Rossignol,

(De zang van de Nachtegaal) en van de
Hongaar Bela Bartok (1881-1945) de suite
De Wonderbaarlijke Mandarijn. Om met
het laatste stuk te beginnen, dat beeldt de
lotgevallen uit van een Chinese aristocraat
die door een vrouw wordt binnengelokt
om te worden beroofd door drie van haar
‘vrienden’. Uiteindelijk sterft hij.
De Zang van de Nachtegaal is de symfonische
suite die Strawinsky heeft gemaakt van zijn
opera De Nachtegaal. Het is gebaseerd op
een sprookje van Hans Christian Andersen,
ook uitgebeeld in sprookjespark De Efteling.
Het gaat over een Chinese keizer, die zo
onder de indruk is van de zang van de
nachtegaal, dat hij de vogel wil kooien in zijn
paleis. De nachtegaal wil zijn vrijheid houden,
waarop de keizer de voorkeur geeft aan een
mechanische nachtegaal, een geschenk van
Japanse gezanten. Als de keizer dreigt te
sterven, keert de echte nachtegaal terug en
geeft de keizer het leven terug. Het concert
op zaterdag 13 oktober wijkt qua formule af
van een gebruikelijk symfonie-concert. Zo is
er een vrije plaatskeuze, is er een inleiding,
waarbij het orkest al op het podium heeft
plaatsgenomen en de woorden van de
inleider illustreert.

Agenda
• 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.
• Zaterdag 8 september (open monumentendag), trammuseum RoMeO, Kootsekade 10.00 - 16.00 uur. Openstelling
historische collectie, toegang vijf euro,
kinderen 4-12 en 65+ drie euro, kinderen
onder de vier jaar en houders Rotterdam
Pas gratis.

• Zaterdag 29 september, Huis van de
wijk, Arcadia, 110-Morgen, gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek,
snelloket bewonersinitiatieven.
• Zaterdag 29 september, De Buurvrouw
(voorheen De Castagnet Larikslaan 200),
10.00 - 23.00 uur. Buurtmakersfestival,
www.buurtmakersfestival.nl.
• Dinsdag 2 oktober, Oranjekerk, 10.00
uur, culturele ochtend, lezing ‘Van
Hillegonda tot Hillegersberg’ door Hans
Mani, oud-voorzitter van de Vereniging
Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW).

• Zondag 16 september, Rebelz aan de
Rotte en andere locaties. Huiskamerroute
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg.

• Dinsdag 16 oktober, vergadering van
de Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek.

• Dinsdag 18 september, Oranjekerk, 10.00
uur, muzikale ochtend, optreden van de
muziekgroep Yoska. Muziek en zang uit
Rusland.

• Dinsdag 6 november, Oranjekerk, 10.00
uur, culturele ochtend, lezing ‘NoordHolland van streek tot streek’, door de
heer van den Berg.

• Dinsdag 25 september, vergadering van
de Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek.

• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9, open van
dinsdag tot en met donderdag van 9.30
uur tot 12.00 uur.

Na afloop kan er in de hal van de Doelen
in informele sfeer worden nagepraat, één
drankje staat klaar.

Aanmelding via
www.rotterdamsphilharmonisch.nl/wijk
en het invullen van het aanmeldformulier
via de postcode. De wijkwinkel is
beschikbaar voor hulp. Aanmelding
vóór zaterdag 29 september. De
kaarten worden een week van tevoren
thuisgestuurd.

Alleen voor de postcode 3051
De meeste bewoners van het
Kleiwegkwartier hebben postcode 3051,
maar er zijn uitzonderingen. Tussen het
SFG en Randstadrail hebben de bewoners
postcode 3045 en nabij Lommerrijk (een
deel van de Johan de Wittlaan) heeft de
postcode 3054. Voor deze postcodes heeft
het RPhO een andere datum gereserveerd.

Dirigent zaterdag 13 oktober is Matthias
Pintscher (1981), ook componist. Een dag
eerder brengt het RPhO de Nederlandse
premiere van zijn compositie Shirim voor
bariton en orkest uit 2017. Pintscher is
geboren in Duitsland, maar woont nu in
Parijs en New York.

Postcode 3045 is vrijdag 16 november
aan de beurt met onder meer Beethoven,
vijfde symfonie en vijfde pianoconcert en
postcode 3054 donderdag 8 november
met een Frans programma met muziek
van Debussy en de orgelsymfonie van
Saint-Saëns.

Zoekplaatje
Voor het nieuwe Zoekplaatje hebben dit keer een foto gekozen uit ons eigen
archief. Waar in het Kleiwegkwartier is deze foto genomen, wat valt er te
vertellen over het afgebeelde pand en van wanneer zou de foto zijn?

Stef Stolk uit Valkenswaard: ‘De foto toont
een uithangbord met het opschrift In den
Baars. Dat was destijds een café-herberg
aan de Rechter Rottekade. Links op de
foto zien we de zijgevel van de tramremise
van de RET aan de Kootsekade. Tot 1905
stond op deze plaats oliemolen De Koot,
de naamgever van deze woonbuurt en de
Kootsekade.’

wanneer hij kwaad was en een glaasje
teveel had gedronken, uitgerust met een
zeer grote mond. Bij de herberg was
een overzetveer en op het huisje aan
de overkant, dat verdween na de bouw
van de manege, (inmiddels ook al weer
verdwenen) stond te lezen ‘Hier zet men
koffie en over.’ De Leeuw was niet zo’n
stipte pontbaas, misschien is dat mede de
aanleiding voor de bouw van de (Philips
Willem)brug, die toen bekend stond als de
‘ijzeren brug bij de blikfabriek’. Het initiatief
kwam van C.N.A. Loos, de eigenaar
van het Plaswijckpark, die aan de Linker
Rottekade een aantal huizen wilde laten
bouwen. De goede tijden van het Baarsje
waren toen voorbij.

Bouke Savert stuurde (wederom dank)
de actuele foto en schreef daarbij: ‘Op
de originele foto was door de bomen De
Baars bijna niet te zien. Hij komt hij nu
beter uit de verf. De uitspanning stond op
de hoek van de Kootsekade en de Rechter
Rottekade. Er is een hoop veranderd in de
loop der jaren, maar op de achtergrond is
de tramremise nog wel te zien.’

De Terbregse informatie is afkomstig van
de heer L van Lambalgen van de Stichting
Molendocumentatie. In 1960 sprak hij met
J. de Visser, toen al een hoogbejaarde
molenaar, die smakelijk kon vertellen, zo
ook over de eigenaar in de negentiende
eeuw. Dat was Klaas Voorwinde, hij was
niet alleen de molenaar, maar ook de
herbergier. Zijn vrouw dreef de herberg.

Oplossingen zoals altijd per mail naar
buurtkrantbok@gmail.com of in de
brievenbus op de Antony Duyklaan 9.
Dan nu over naar de inzendingen op het
vorige zoekplaatje. Er kwamen (maar)
twee inzendingen binnen: onze vaste
inzenders.

Hartstarter hangt naast
Schiebroekse Apotheek

De AED straalt ‘s avonds een gloed uit, zodat hij ook in het donker herkenbaar is. (foto: Theo Joosten)
Sinds deze zomer heeft het Kleiwegkwartier een apparaat dat het hart van mensen die een hartstilstand hebben gekregen, weer
aan de praat kan krijgen. Zo’n apparaat heet een AED, een Automatische Externe Defibrillator, kortweg een hartstarter. Het hangt
aan de gevel van de apotheek naast de afhaalautomaat (Uitweg 74).
Het initiatief tot de plaatsing is gekomen van
de Schiebroekse Apotheek, die dankzij een
project van de Gemeente Rotterdam en de
Hartstichting de beschikking over een AED
kon verkrijgen. De AED is geplaatst in de
speciale Hartstichting-AED-kast buiten. Hij
is nu 24 uur per dag beschikbaar voor de
bewoners in de omgeving.

Ook Activos gaat zich
inzetten voor senioren
Conny de Ruiter en AnnaMarie ten
Haken hebben een stichting opgericht
om activiteiten voor senioren in
Hillegersberg-Schiebroek te organiseren.
Die heet Stichting Activos.

Het feit dat de tramremise was te zien,
maakte de datering gemakkelijker. Stef
Stolk: ‘De tramremise werd opgeleverd in
augustus 1923, zodat de foto van na deze
datum is, vermoedelijk rond 1930.’
Dan nog iets meer over In den Baars. De
Terbregse Buurtkrant schreef in oktober
1999 en april 2000 over de molen en
de herberg. Daaraan ontlenen we het
volgende. De laatste herbergier was Jan
de Leeuw, een man van groot postuur en

Zijn zoons zorgden ervoor dat gedurende
het seizoen in een paar netten in de Rotte
altijd snoek, voorn, paling en baars in
voorraad was. Luie vissers, die liever van
de jenever slurpten in de herberg, dan
hun hengel uit te slaan, kregen van de
herbergier wat van die vis mee, zodat het
thuisfront geen argwaan zou krijgen.

De
AED
is
aangemeld
bij
het
oproepsysteem voor reanimatie en helpt
zo het Kleiwegkwartier veiliger te maken.
Bij een hartstilstand van iemand in de
buurt
gebruiken
burgerhulpverleners
deze AED. Zij krijgen een oproep en zijn
daardoor vaak als eerste bij het slachtoffer.
Doordat zij deze AED snel ter plaatse

Beiden hebben veel ervaring in het
organiseren
van
activiteiten
voor
ouderen. Conny werkte ruim tien jaar
bij welzijnsorganisatie Thermiek in de
Wilgenkoepel en op de Sleedoornlaan,
coördineerde activiteiten en cursussen en
regelde de verhuur van buurthuizen voor
activiteiten van senioren. Daarna was ze
twee jaar activiteitenbegeleider bij Laurens.
AnnaMarie heeft veertig jaar gewerkt in de
ouderenzorg, eerst als verzorgende en later

na haar studie als activiteitenbegeleider
in verzorgingshuizen en negen jaar als
coördinator van een activiteitencentrum in
Overschie.
Ze hebben veel ideeën voor een
activiteitenprogramma,
ontspannings-,
educatieve en creatieve activiteiten.
Vanzelfsprekend willen ze vooral ook
gezelligheid brengen, sociale contacten
bevorderen en zo meehelpen eenzaamheid
te bestrijden. Niet alleen senioren zijn
welkom, ze willen ook graag activiteiten
organiseren voor andere groepen. Af een
toe is er een gezellig busreisje. Voor de nog
zeer mobiele senioren is er Op de pedalen
met Activos.

Bij de loting kwam Bouke Savert uit de bus
als winnaar van de cadeaubon. Hij kan
hem ophalen in de buurtwinkel.

AnnaMarie ten Haken (links) en Conny den Ruiter hebben de stichting Activos opgericht.

brengen, heeft het slachtoffer een grotere
overlevingskans.
Wie zelf kan reanimeren, kan zich als
burgerhulpverlener aanmelden via:
www.hartstichting.nl/reanimatie.

Donderdag 6 september is de start van een
activiteitenprogramma in de Oranjekerk.
De tijd is van 10.30 tot 16.30 uur. In de
ochtend is er een contact-spelochtend
waar gezelligheid en contact maken voorop
staat en in de middag een afwisselend
programma met bingo en diverse thema’s.
Het volledige programma ligt op diverse
plekken in de wijk en staat ook op de
website en facebook.
Wie als vrijwilliger zijn steentje wil
bijdragen, is welkom op donderdag,
vanaf 6 september, in de Oranjekerk of
kan een afspraak maken met Conny de
Ruiter (06 57001462) of AnnaMarie ten
Haken (06 82460068).
Mail: stichtingactivos@gmail.com
Website: www.stichtingactivos.nl
Facebook: Stichting Activos Rotterdam

Nieuwbouw RET
vordert gestaag

Ontwikkeling
Ceintuurbaan
kernpunt
in wijkagenda
De in maart van dit jaar gekozen
gebiedscommissie
HillegersbergSchiebroek heeft het spoorboekje voor
de periode 2019-2022 vastgesteld.
Dat is gebeurd onder de naam Wijkagenda.
Er is er één voor Schiebroek en één voor
Hillegersberg. We beperken ons tot de
laatste. Het stuk van tien pagina’s valt in drie
delen uiteen. Het begint met het Wijkprofiel,
daarna volgen de Opgaven en daarna
volgen de Wijkdoelen. We beperken ons tot
de opgaven en de doelen.

Blik vanaf het Rozenlaanviaduct op de nieuwbouw van de centrale werkplaats van de RET. (foto: Theo Joosten)
De nieuwbouw van de centrale werkplaats van de RET aan de Kleiweg vordert gestaag. Het hoogste punt van de bouw is in
juli bereikt (vroeger vierden de bouwers dat), alle vloerdelen zijn gestort, de laatste eind juli. Het gebouw heeft zijn contour.
Omdat de planning een beetje onder druk
stond, is besloten om ook op zaterdag
te werken. Eind 2018 moet de centrale
werkplaats gereed zijn. In de centrale
werkplaats kunnen zowel metro’s, trams als
bussen onder handen worden genomen.
Metrostellen bereiken de werkplaats
via Randstadrail. De aftakking is in het
Pinksterweekeinde aangelegd. Begin juli is
ook de spoorbeveiliging in orde gebracht.
Trams, die moeten worden gerepareerd of
gereviseerd, volgen het tramspoor via de
oude poort naast de huizen aan de Kleiweg.
De tramrails met de vele lussen daar blijft
liggen. In noodgevallen, bijvoorbeeld als
de Erasmusbrug is gestremd en de remise
Beverwaard niet is te bereiken, dienen de
tramrails als nachtelijke opvangvoorziening
voor de trams van de Rechter Maasoever.

Zowel voor de trams als voor de
metrostellen is een nieuwe traverse
aangelegd. De traverse is een horizontale
lift waarop metro- en tramstellen de
werkplaats in kunnen worden ‘geschoven’.
Begin januari 2019 vindt de verhuizing plaats
en daarna wordt de centrale werkplaats in
gebruik genomen. Via de onderdoorgang
van het Rozenlaanviaduct komt er ook
een nieuwe personeelsingang met op
het terrein een aantal parkeerplaatsen
voor het personeel. De ingang aan de
Kleiweg blijft bestaan voor de bussen.
Gereed is inmiddels al de nieuwe was- en
tankvoorziening voor de bussen. Vanuit
de metro heeft men een goed zicht op
de installatie, die soms ook ‘s avonds hel
verlicht is. De oude was- en tankplaats
is gesloopt, ook is de grond gesaneerd.

Aan de kant van de Kleiweg heeft eind
juli het heiwerk plaatsgevonden voor het
nieuwe kantoor voor de bus. Daarvan moet
de opbouw nog beginnen.

De RET houdt op het terrein een
rondleiding voor de buren en andere
belangstellenden op donderdag
27 september van 19.00 tot 20.00
uur. Zie ook de aankondiging op de
voorpagina.
Inschrijving is noodzakelijk via
een mailtje aan :
informatiebijeenkomst@ret.nl

Kleedjesmarkt in Buurttuin
Het Zwembad krijgt vervolg
Op zaterdagochtend 1 september waren in de Buurttuin Het Zwembad heel wat kinderen druk in de weer met het uitstallen
van allerlei spulletjes. Het was namelijk kleedjesmarkt. Sommige kinderen hoopten met de verkoop de spaarpot wat aan te
vullen, anderen gingen juist snuffelen bij de buren of er daar iets nieuws was te vinden.

Bij de opgaven worden er een vijftal
onderscheiden. Die zijn een verbetering
van de verkeerssituatie, een verbeterde
woonongeving, een verbetering van de
maatschappelijke situatie van kwetsbare
bewoners, een gezondere en veiliger
leefomgeving en een vitalere wijkeconomie.
De verbeterde verkeerssituatie wordt
onderscheiden in een lagere parkeerdruk
in delen van Hillegersberg, waar mogelijk
een betere verkeersdoorstroming op
de belangrijke wegen en verbeterde
verkeersveiligheid rond doorgaande wegen
en bij scholen.
De parkeeroverlast wordt geduid te
bestaan in het Kleiwegkwartier, rond het
Plaswijckpark en in de wijken rond de
Bergse Dorpsstraat. Aangestuurd wordt op
een visie op de mobiliteit in HillegersbergSchiebroek waarbij de gemeente samen
met bewoners en ondernemers het
verkeersaanbod en de wijze van vervoer
breder beschrijft met als doel het treffen van
maatregelen.
Onder de wijkdoelen is nog vermeld, dat
de parkeerdruk in het Kleiwegkwartier kan
worden verminderd door de mogelijke
invoering van betaald parkeren, doch dat
het besluit van de wethouder nog moet
volgen. Hebben we het mis als we dat
vinden klinken als een aankondiging van
dat besluit?
De verbeterde woonomgeving komt
er via het verder faciliteren en stimuleren
van de aanpak van de funderings- en
grondwaterproblematiek en het verhogen
van de kwaliteit van de buitenruimte. Ook
moet er een integrale visie komen op
de ontwikkeling van het gebied rond de
Ceintuurbaan, die zich richt op wonen,
bedrijvigheid en verkeer. Aanleiding is de
huidige leegstand, waarmee wordt gedoeld
op één van de panden van Correct en het
pand dat vroeger de autoshowroon van
Eef&Huub was. Het ambtelijk jargon is
wat omfloerst, maar wat wordt bedoeld is

De kleedjesmarkt in Buurttuin Het Zwembad krijgt volgend jaar een vervolg. De Buurttuin heeft zijn ingang aan de Willem van Hillegaersbergstraat nabij de Prinses Margrietlaan. (foto: Theo Joosten)

Het idee voor de markt was van Marijke
Terwisscha van Scheltinga: ‘Voor veel
gezinnen is de vakantie ook het moment
om eens door de kasten te gaan en uit
te zoeken wat er weg kan. En wat doe
je dan met die stapels kleding, boeken
en speelgoed die niet meer worden
gebruikt? Het zou toch leuk zijn als andere
kinderen er nog eens mee konden spelen.
Bewaren tot Koningsdag? Dat duurt nog
zo lang.’ Marijke stuurde een mailtje naar
de Buurttuin-commissie met de vraag of
haar dochters Tessa en Iris samen met
andere kinderen een einde zomervakantie
verkoop mochten organiseren. De
commissie
was
ook
enthousiast,
vervolgens zijn er snel uitnodigingen
geschreven en postertjes gemaakt.
Op deze zonnige zaterdag waren er tien
gezinnen met een kleedje, de meeste met
twee of soms drie kinderen. De kinderen
en ouders keken zaten afwisselend bij

dat wordt gekeken in hoeverre (delen van)
de Ceintuurbaan een woonbestemming
kunnen krijgen. Tot dusverre was dat niet
mogelijk vanwege de regelgeving die
nieuwe woningen nabij spoor- en rijkswegen
uitsluit. Ten aanzien van de grondwater- en
funderingsproblematiek wordt het bestaande
uitvoerings-programma voort-gezet.
De verbetering van de maatschappelijke
situatie van kwetsbare bewoners wordt
vormgegeven door het beter bekend
maken en bereikbaar en toegankelijk
houden van voorzieningen zoals de
vraagwijzer,
bewonersorganisaties
en
schuldhulpverlening. Een onderdeel is al
effectief geworden de sociaal raadsman
van de gemeente, zal weer spreekuur
gaan houden in het kantoor van de BOK.
Bewoners van het Kleiwegkwartier hoeven
voor een gesprek met hem dan niet meer
naar het kantoor aan de Argonautenweg.
Het maken van afspraken blijft wel lopen via
het centrale telefoonnummer 14010.
Een gezondere en veiliger leefomgeving
richt zich op een verbetering van de
luchtkwaliteit en het verminderen van
de geluidsoverlast van auto-, vracht- en
vliegverkeer. Ook moet de kwaliteit van het
water in de Bergse Plassen beter worden,
blauwalg moet worden voorkomen en
het aantal waterplanten moet minder.
Nu moeten motorbooteigenaren bij een
tochtje over de Plassen herhaaldelijk het
kroos uit de schroef verwijderen.
Resteert de vitalere wijkeconomie. De
gebiedscommissie heeft verschillende
winkeliers- en ondernemersverenigingen
gesproken. Geconstateerd wordt dat omdat
in Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel,
Bleiswijk) de winkelgebieden zijn verbeterd,
het winkelend publiek uit die gemeente zijn
heil zoekt in het eigen dorp.
ZZPRO, de vereniging voor ZZP-ers in HiS
heeft aandacht gevraagd voor het feit, dat
het voor hen als kleine ondernemers bijna
ondoenlijk is in de eigen stad opdrachten
te verwerven via aanbestedingen. Ook is
de omvang van het winkelbestand aan de
orde geweest. Een inkrimping ligt voor de
hand.
Zoals boven al aangegeven is de
wijkagenda leidend voor het handelen
van de gebiedscommissie in de komende
periode. Dat betekent dat ook bij de
beoordeling van bewonersinitiatieven zal
worden gekeken in hoeverre ze bijdragen
aan de doelstellingen van de wijkagenda.

hun kleedje of deden een rondje langs
de andere kleedjes. Kleinere kinderen
speelden ondertussen lekker in het zand
en de klimtoestellen. De sfeer was heel
gemoedelijk en gezellig, voor alle bezoekers
was er een kopje koffie of thee of limonade
en veel mensen maakten even een praatje.
Een aantal bezoekers kwam speciaal voor
de markt even naar de Buurttuin. Omdat
het ook Buurttuin-werkdag was, waren er
ook buurtbewoners die hielpen met de tuin.
Misschien hebben de kinderen de meeste
spulletjes wel aan elkaar verkocht, maar op
deze manier heeft er toch een uitruil van
speelgoed plaatsgevonden in de buurt.
Marijke: ‘De kleedjesmarkt was een succes,
natuurlijk een handje geholpen door de
heerlijke nazomerzon.
Dus wat ons betreft volgend jaar weer!’

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

Op zaterdag 29
september snelloket voor
bewonersinitiatieven
Op zaterdag 29 september 2018 is voor
de vierde keer in de geschiedenis van
Hillegersberg-Schiebroek een snelloket
voor Bewonersinitiatieven. De start is om
10.30 uur.
Locatie is dit keer niet het kantoor van de
gebiedscommissie aan de Argonautenweg
maar het Huis van de Wijk, Arcadia, in
de wijk 110-Morgen. Met een goed plan
kunnen bewoners een budget aanvragen
tussen 250 en tienduizend euro. In
principe wordt het plan nog dezelfde dag
beoordeeld, zowel ambtelijk als door de
leden van de gebiedscommissie die erover
stemmen.
Voldoet het aan alle voorwaarden
(realistische begroting, eigen bijdrage
initiatiefnemers,
binnen
doelstelling
wijkagenda etc) dan vindt goedkeuring
nog dezelfde dag plaats. Is er meer tijd
nodig, dan komt het plan op de agenda
van de eerstvolgende vergadering van de
gebiedscommissie op dinsdag 16 oktober.

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.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

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