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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Nieuwe
stembureaus
In het Kleiwegkwartier zijn er geen stembureaus, die drie dagen zijn geopend.
Alle bureaus zijn alleen beschikbaar
op de echte verkiezingsdag woensdag
17 maart. Wel is het even opletten qua
locatie, want er zijn nieuwe locaties

De Poort van Noord
moet aantrekkelijker

Meest opvallend de tramremise aan de
Kootsekade. Bewoners uit de Prinses
Margrietlaanbuurt kunnen ook zoals
vanouds terecht bij Lommerrijk. Ook het
gymnastieklokaal van de Tarcisiusschool
aan de Johan de Wittlaan is weer in bedrijf,
evenals vanzelfsprekend de Oranjekerk.
Nieuwe locatie is speeltuin De Torteltuin
aan de Van Enckevoirtlaan.
Wie toch op maandag of dinsdag wil
stemmen kan zijn heil zoeken in de
Opstandingskerk aan het Lisplein of als
hij in Hillegersberg wil blijven het kantoor
van de vroegere deelgemeente aan de
Argonautenweg. Voor automobilisten is er
een stembureau ingericht op het P&R terrein
van het metrostation aan het Meijersplein.

De Torteltuin
weer open
Ook het speelgedeelte van speeltuin
De Torteltuin is weer open. Het hoofdgebouw
met het buffet blijft gesloten.

Koningsdag
Ook dit jaar - vanwege de welbekende
omstandigheden - geen rommelmarkt
op de Kleiweg op Koningsdag.
Met de voorbereidingen zoals de
vergunningsaanvraag is alleen al een
termijn van zes weken gemoeid en zoals
iedereen zal begrijpen, is de situatie
daarvoor te onzeker.
Het bestuur van speeltuin De Torteltuin heeft
beloofd om te kijken of er voor de kinderen
toch een kleedjesmarkt kan worden
gehouden. Maar de beslissing daarover zal
pas op het laatste moment kunnen worden
genomen.

Afvalknijpers
beschikbaar
Goed nieuws voor iedereen, die het niet kan
laten om een leeg bier- of limonadeblikje op
te rapen en in een prullenbak te deponeren.
Er is professioneel opruimmateriaal
beschikbaar van de gemeente Rotterdam,
waarmee het bukken tot de verleden tijd
behoort. Iedereen die met zo’n knijper van
oerdegelijke Duits fabrikaat op pad wil
gaan, kan een berichtje sturen naar de BOK
met zijn adres. We zorgen dan dat het wordt
thuisbezorgd.

Agenda
• Dinsdag 16 maart, 20.00 uur.
Digitale vergadering Gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.
• Dinsdag 13 april, 20.00 uur.
Digitale vergadering Gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.
• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9,
niet geopend, maar wel telefonisch
bereikbaar via 010-4224445 en via 		
info@bokrotterdam.nl.

De Poort van Noord vanaf het Noorderkanaal. (foto: Theo Joosten)
Stichting Plezierrivier de Rotte schreef
een prijsvraag uit om de Rotte op
sommige plekken aantrekkelijker te
maken voor bewoners. Er kwamen 39
inzendingen binnen voor het meest
zuidelijkste stukje Rotte dat langs het
Kleiwegkwartier loopt en De Poort van
Noord moet gaan worden. Twee daarvan
zijn uitgekozen om verder te worden
uitgewerkt. Ze krijgen elk 2500 euro om
dit te doen en hun verder ontwikkelde
idee te presenteren op de zogenaamde
Rotteconferentie van vrijdag 4 juni.

De plek
Tijdens mijn vele wandelingen door de
wijk ten behoeve van het schrijven van
het boek Een eeuw Kleiwegkwartier liep
ik regelmatig langs de Rotte. Ook het
afgelopen jaar doe ik dat weer omdat
‘jezelf vermaken in je eigen buurt’
sterk wordt gepropageerd. Ons stukje
Rotte begint bij het Bergse en Broekse
verlaat, een rijksmonument. Je kunt de
wijk uitlopen richting Prinsenmolen, het
park in met dezelfde naam. De andere
kant op, richting de hoge brug, loop je
op de Bergse Rechter Rottekade langs
nieuwbouw en enkele gebouwen uit de
jaren twintig en dertig. Ik fantaseer daar
de auto’s weg die langs de Rotte staan
en zie een wandelboulevard voor me met
wat bankjes. Een fantasie die ik ook wel
eens heb gehoord bij Buurt Bestuurt uit de
Prinses Margrietlaanbuurt. Voorbij de brug
ligt de jachtwerf Wurth, met daarachter de
oude tuinderswoningen en het voormalige
veerhuis (met vis op de gevel). Voorbij de
Kootsekade wordt de sfeer weer anders.

Daar ligt de voormalige loonmaalderij
en Tims limonadefabriek. Er liggen wat
woonboten, steigers voor bootjes van
kinderen en verderop een drijvend terras
van Rebelz aan de Rotte. Nog verder
onder de spoorlijn en de Rijksweg wordt
de sfeer echt ongezellig en heeft de
plek zelfs iets troosteloos. Dit is precies
de plaats waar de Poort van Noord moet
komen en dus aantrekkelijk (en veiliger)
moet worden gemaakt.

Jury en winnaars
Waarnemend BOK voorzitter Sabrina OngAban was één van de juryleden. ‘Het was
een hele klus, want we kregen een lange
shortlist van wel twintig, meest kansrijke,
inzendingen om te beoordelen’ vertelt
Sabrina. ‘Ik heb vooral gekeken naar de
inzendingen, die leven in de brouwerij
kunnen brengen en voor beweging
zouden kunnen zorgen’ vertelt ze verder
op mijn vraag.
De winnaar is de inzending van Marit
Schavemaker en Jet ten Voorde, beiden
afgestudeerd aan de TU Delft, met de
naam: Rotte, stel je voor. Hun plan weet
de Poort van Noord actief te maken. Het
plan spoort mensen aan om de plek echt
te gaan gebruiken. Allereerst door de
plek te markeren met verlichting, gebruik
makend van de reflectie van het water van
de Rotte. Daarnaast door het een actieve
omgeving te laten worden die geschikt
voor verschillende leeftijden en activiteiten.
Met onder andere schommels onder de
bruggen, een klimwand aan de wanden
van het viaduct, trampolines en fitness

installaties. En met zitjes waar genoten
kan worden van het water en de plek
zelf. ‘Deze inzending had duidelijk ook
mijn voorkeur’, vertelt Sabrina. Maar ook
de tweede winnaar had haar sympathie:
‘Hoewel ik die wat statisch vind’ gaat ze
verder. Die tweede winnaar is de inzending
De Beeldenro(u)tte van weer twee andere
jonge architecten: Margit van Schaik en
Jesper Baltussen. Zij willen van de Poort
van Noord een grote beeldentuin maken,
waarbij de ruimte onder de viaducten
wordt gebruikt voor werkplaatsen en
ateliers voor kunstenaars. In ruil voor een
betaalbare atelierruimte wordt van deze
kunstenaars gevraagd op een actieve
manier zorg te dragen voor de tuin. ‘Zo
kan de Poort van Noord zich ontwikkelen
tot een ‘kunsteiland, waar natuur en kunst
op zo’n manier samenkomen dat ze elkaar
versterken’, aldus Margit en Jesper.

Uiteindelijke winnaar
De stichting ‘Plezierrivier de Rotte’
heeft deze prijsvraag uitgeschreven in
samenwerking met de Van der Leeuwkring,
behorend bij het Architectuur Instituut
Rotterdam (AIR) en met de gemeente
Rotterdam. Tijdens de Rotteconferentie
van vrijdag 4 juni zal de uiteindelijke
winnaar worden bekend gemaakt. Op
welke manier en door wie het uiteindelijke
plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd
en wie het eigenaarschap zal gaan
dragen is nog niet bekend. We blijven de
zaak volgen en zullen verslag doen in de
Buurtkrant.

Henk Koetsveld

Plezierrivier
De Rotte
Stichting Plezierrivier De Rotte bestaat
sinds 2015. Ambitie is de bekendheid
en de aantrekkelijkheid van de Rotte
te vergroten. Een paar maanden na de
oprichting gaf de stichting een brochure
uit onder de titel De Rotte beweegt je,
ondertitel Perspectief voor ondernemers
en belanghebbenden. Daarin waren
negen sleutelplekken geselecteerd,
van de bron en de molens naar de dam
nabij de Markthal. Belangrijke plekken
in Rotterdam de Crooswijksebocht en
het Noordplein. Nummer vijf is de De
Poort van Rotterdam.
Citaat: ‘Het infralandschap dat in de
loop der tijd in oost-west richting is
ontstaan, maakt de oorspronkelijke
noord-zuid verbinding van binnen naar
buiten (stad Rotterdam en buitengebied)
ondergeschikt en onaantrekkelijk. Spooren weginfrastructuur zorgden voor nieuwe
dynamiek met de snelwegafslagen en het
treinstation. De Rotte als landschappelijk
en van oorsprong verbindend element
van binnen naar buiten moet juist op
deze plek weer betekenis krijgen op de
schaal van de mens en het tempo van
de natuur.’ En een stukje verder: ‘De
(openbare) ruimte op deze sleutelplek
zal dus aantrekkelijker moeten worden
ingericht.’ Als illustratie is toegevoegd
een voorbeeld van een parklandschap
onder een infra knoopppunt in Houston
genaamd Buffalo Bayou.

Zoekplaatje
Voor het nieuwe zoekplaatje kozen we een foto, die we inschatten als gemiddeld
moeilijk. De vragen zijn: Wat zien we hier? Van wanneer dateert hij? Hoeft niet
op het jaar precies. En welke herinneringen heeft u aan dit gedeelte van het
Kleiwegkwartier?

Oplossingen zoals altijd per mail naar
buurtkrantbok@gmail.com of in de
brievenbus van de BOK op de Antony
Duyklaan 9, uiterlijk de laatste week van
april. Over naar het vorige zoekplaatje.
Er waren acht inzendingen net zoals de
laatste keer.
Veel inzenders merkten op, dat het
goede antwoord er naast stond in het
artikel over de nieuwe plannen voor de
kruising. Zoals mevrouw Van Boven
schreef: ‚‘Twee foto’s naast elkaar met
bijna een eeuw verschil.’ Christel van
Hees herkende de Kootsekade aan
de hoekige erkers, nergens anders in
het Kleiwegkwartier. Nieuwe inzenders
Cindy en Marijn zagen hun eigen huis
op de Kootsekade. Voor de routiniers
was het dus niet al te moeilijk. Maar er
zijn ook nieuwelingen. Zo schreef Rutger
Stapelkamp dat het wel even zoeken
was. Hij had eerst aan de Prinses
Margrietlaan gedacht.
Zoals vaak kwam de meest nauwkeurige
omschrijving uit Valkenswaard van Stef
Stolk: ‘We kijken in de richting van de

een opvouwbaar houten klaphekje met
rood-witte schrikstrepen. Destijds een
belevenis om naar te kijken!’
Dan de herinneringen. Voor Jan de Vrijer
is dat de familie Van Steenis die aan
het begin van de Kootsekade woonde
en daar dichtbij een carrosseriebedrijf
had. Hij mocht daar vaak zaagsel en
houtsnippers ophalen voor zijn hamster.
En Jan Bogaarts stapte met zijn moeder
en zus (en de krentenbollen) een aantal
jaren elke week op lijn 14 voor de reis
naar zijn tante Op Zuid.
De datering was dit keer ingewikkeld.
Jan
Bogaarts
beredeneerde
dat
op de Kootsekade nog geen spoor
van tramrails te zien was en dat dat
betekende genomen voor 1923. Ook
Cindy en Marijn menen dat de foto
daarom van voor 1924 dateert. Mevrouw
Van Boven veronderstelt dat de mannen
zich misschien wel bezig houden met
herstelwerkzaamheden aan de rails van
paardentram. Ook Christel van Hees
komt uit op de periode tussen 1905
en 1923 omdat de molen De Koot niet

Vriendinnetjes zamelden
geld in voor Plaswijckpark
Elodie, (8) Sara, (8) en Roos (7) zijn drie
vriendinnetjes uit het Kleiwegkwartier.
Ook zij schrokken natuurlijk enorm van
de (aangestoken) brand eind januari in
hun geliefde Plaswijckpark. Het theater/
restaurant stond in lichterlaaie. De
hartsvriendinnen gingen spontaan de
straat op om huis-aan-huis te collecteren.
Maar liefs 222,30 euro haalden ze op
bij meelevende buurtbewoners. Ze
overhandigden dat aan vertegenwoordiger
van het Plaswijckpark. Want alle beetjes
helpen toch?

Wat ging er als eerste door hun hoofd toen
ze het verschrikkelijke nieuws vernamen?
Alle drie roepen ze tegelijk: ‘Waarom?? Het
is zo’n mooi familiepark! Waarom doe je
dat? En dan de dieren? Gelukkig zijn die
allemaal snel in veiligheid gebracht.’
Roos heeft haar verjaardag nog gevierd op
het podium. Elodie en Sara waren er nog
met Sinterklaas. Ze kennen het park goed
en ook de dieren die daar zijn. Stokstaartjes,
geiten, struisvogels, hertjes. Ze kunnen het
allemaal benoemen. De zwanen, maar dan
niet de echte, maar de waterfietsen.
Er wordt hardop gefilosofeerd op de vraag
of de daders de schade moeten betalen?
‘Jazeker, maar hebben ze wel zoveel geld?’

(meer) is te zien. Jan de Vrijer denkt
begin jaren dertig. Bouke Savert, die ook
weer de aktuele foto leverde (daarvoor
dank) schat eind jaren dertig. Rutger
Stapelkamp verwoordt zijn verwarring:
‘Ik kan geen trambanen onderscheiden,
doch de gebouwen zijn uit 1923-1925
en ik denk niet dat de foto van net na
de oplevering is. Ik ga voor 1931.’ Stef
Stolk concludeert identiek: ‘Te zien aan
de voertuigen en de lantaarnpalen moet
de foto al tamelijk oud zijn. Het pand
op de hoek links (Straatweg 62) dateert
van 1925 en dat op de hoek rechts (nr.
60) is van 1923. Door de onscherpte
van de foto zijn de tramrails van lijn 14
op de Straatweg en die van en naar de
remise aan de Kootsekade helaas niet te
zien, maar die moeten er toen wel zijn
geweest. Ik vermoed de tweede helft van
de jaren twintig.’
Bij de loting voor de cadeaubon kwam
Rutger Stapelkamp uit de bus als
winnaar. Hij kan hem komen ophalen op
het kantoor van de BOK: wel even een
afspraak maken!

Hoe denken ze over de wederopbouw?
Zij vinden alle drie dat het theater maar
snel weer moet worden opgebouwd
maar dan liever niet met een rieten
dak. Gewoon helemaal van steen. En
ze hopen ook dat de jeugdige daders
enorm zijn geschrokken en dit nooit
meer zullen doen!

Wijkraden nemen de plaats
in van gebiedscommissie
Ook de gebiedscommissies zijn geen lang leven beschoren. De lokale bestuursvorm,
in 2014 de opvolger van de deelgemeente, verdwijnt in maart 2022 na twee
bestuursperioden van vier jaar. In Hillegersberg-Schiebroek telt de gebiedscommissie
dertien leden. De grote politieke partijen zijn vertegenwoordigd tesamen met een lijst
van de gezamenlijke bewonersorganisaties. De gebiedscommissie vergadert in het
openbaar maandelijks, voornaamste taak is de goedkeuring van bewonersinitiatieven
en het gevraagd of ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur.
Het nieuwe model, gepresenteerd in een
brief aan de gemeenteraad van 19 januari
2021, zet de wijk centraal onder de naam
Wijk aan Zet. Volgens deze brief is het
huidige bestuursmodel toe aan een aantal
fundamentele wijzigingen.

Kootsekade, we staan met onze rug
naar de Kleiweg. In de jaren vijftig
en zesig zat rechts op de hoek café
De Tol en links vlees(ch)houwerij De
Vrijer. Schuin tegenover De Vrijer op
de hoek van de Kleiweg zat concurrent
keurslager Lindeman. Op de andere
hoek van de Kleiweg kledingwinkel
Jan van der Hart, later een filiaal van
kolenhandel A. van Weelden. Na de
intrede van het aardgas in de jaren
zestig kwam daar een bankfiliaal van
de ABN. Ook toen was dit al een druk
en gelijkwaardig kruispunt met tramrails
in alle richtingen. Maar naar mijn weten
heeft er nooit een ernstige aanrijding
plaatsgevonden, waarschijnlijk omdat
een ieder dit kruispunt met gepaste
voorzichtigheid naderde. De tram had
(en nam!) uiteraard voorrang van welke
richting die ook kwam. Ik herinner
me nog een RET-wegwerker die hier
regelmatig met een pook de wirwar van
tramwissels en kruisingen van straatvuil
ontdeed en onverschrokken zijn werk
deed tussen het voorbijrijdende auto- en
tramverkeer met als enige bescherming

Vanaf links Elodie, Sara en Roos. (foto:Theo Joosten)

Doelstelling is: dat meer Rotterdammers vinden
dat zij worden betrokken en meebeslissen
over maatregelen in hun leefomgeving. Er
is wel een duidelijk onderscheid tussen
stedelijke thema’s en wijkthema’s. Over
stedelijke thema’s zoals mobiliteit, bouwen
of de energiestransitie heeft de wijkbewoner
niets te zeggen.
De nieuwe wijkraad wordt ook gekozen,
maar hij wordt gedepolitiseerd. Verkiezingen
vinden plaats op persoonlijke titel, zonder
(partij)politieke lijsten. In de visie van het
gemeentebestuur wordt daarmee de
drempel van de verkiesbaarheid verlaagd.
Rotterdammers die niet politiek actief zijn,
krijgen zo de ruimte. In die visie is er dan
minder sprake van tegengestelde belangen
en meer focus op de wijk. Daardoor wordt
de wijkvertegenwoordiging een mozaïek

aan belangen, idealen en achtergronden die
samen de wijk vertegenwoordigen en het
draagvlak om mee te doen vergroten. Citaat:
‘De rol van de wijkvertegenwoordigers in deze
vorm is dus minder van formele bestuurlijke
aard en meer in de rol van actieve bewoners
die zich inzetten voor de wijk door die te
vertegenwoordigen en de schakel te vormen
tussen wijk en stadsbestuur.’ En in een andere
context formuleert het college: ‘Het is niet de
bedoeling dat de wijkvertegenwoordiging
fungeert als een op zich zelf staande politiek
georiënteerde bestuurslaag.’
De wijkvertegenwoordigers krijgen drie taken:
te signaleren, te toetsen en te verbinden.
Hun werkwijze moet niet formeel en
bureaucratisch zijn, maar vooral praktisch.
In de visie van het college zijn gemeente en
wijkvertegenwoordiging voortdurend met
elkaar in gesprek. Zij sturen elkaar geen
adviezen en antwoorden meer per post maar
zitten met elkaar aan tafel. Ze werken samen.
En op een andere plaats in de brief heet
het: ‘Het college voelt meer voor het invullen
van structurele gespreksmogelijkheden,
zowel met de organisatie als het college om

Als ik vertel dat het interview nu alweer
klaar is rennen ze meteen naar de deur.
Weer naar buiten om lekker te spelen.
Wijze jonge dametjes. Maatschappelijk
besef! Hun ouders mogen trots op hen
zijn!
Marjolein Tan

deze informatie op te halen. Het doelt dan
op overleggen met de wijkmanager, een
(gebiedsgerichte) wethouder of partners uit de
wijk.’ Nog niet is uitgekristalliseerd uit hoeveel
leden het nieuwe wijkorgaan gaat bestaan en
wat de grootte van een wijk wordt. Met andere
woorden in hoeveel wijken Rotterdam wordt
opgedeeld.
Een belangrijk deel van de taak van
de huidige gebiedscommissie was het
gevraagd en ongevraagd adviseren van de
gemeentelijke overheid. Die taak komt te
vervallen. In de begeleidende brief zegt de
gemeente daarover: ‘Zowel de advisering als
de beantwoording kost de gebieden en de
gemeente zeeën van kostbare tijd terwijl de
opbrengst voor beide kanten in veel gevallen
matig is. Dit heen en weer schuiven van papier
(...) zorgt voor ergernis en wantrouwen tussen
wijk en stad en draagt niet bij aan de goede
samenwerking waarnaar we allemaal op zoek
zijn.’
Het geld voor bewonersinitiatieven blijft
beschikbaar, maar de verdeling hiervan wordt
dichter bij de bewoners gelegd. Er komt
ook meer geld voor de wijk beschikbaar.
De wijk beheert dit geld niet, maar krijgt
wel zeggenschap over de besteding.
De ambtelijke baas van de wijk is de
wijkmanager. Die krijgt meer mandaat, meer
beslissingsbevoegdheid en een steviger
(groter) team om zich heen.
Het college zet één van de komende weken de
puntjes op de i, het vult dan de details van het
nieuwe stelsel in.

Chris Mast

Rapport EUR aan de basis nieuw stelsel wijkraden
Aan de basis van het nieuwe stelsel van
wijkraden, die aantreden na de verkiezingen
van maart 2022, ligt de rapportage van een
groep wetenschappers van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR) onder
leiding van hoogleraar Armin van Buuren.
Hun derde en laatste rapport dateert van
december 2020. Naast het rapport zijn
er een veertiental aanbevelingen. Het
rappport is in hoofdzaak gebaseerd op een
aantal enquêtes onder vier groepen. Te
weten leden van de gebiedscommissies,
ten tweede ambtenaren van de gebieden,
ten derde ambtenaren van de gemeente
Rotterdam, die te maken hadden met de
gebieden en ten vierde bewoners.
Opvallend is de negatieve grondtoon over
het huidige stelsel van bijna alle betrokkenen.
Ruim tachtig procent van de leden van de
gebiedscommissies laat zich negatief uit
over de invloed van het eigen orgaan op het
stadsbestuur. Betrokkenheid en communicatie

met het college en de gemeenteraad krijgt
het rapportcijfer 4. Men heeft het idee door
de stad niet serieus te worden genomen.
Ambtenaren van de gebiedsorganisatie zijn
overwegend kritisch op het functioneren van
het bestuursmodel. Twee van de drie denkt,
dat er zonder deze bestuurslaag even goed
wijkgericht kan worden gewerkt. Wijkgericht
betekent dat stedelijke beleidsprioriteiten wijkof gebiedsgericht worden geïmplementeerd.
Wijkgericht staat tegenover wijkgestuurd. Dat
laatste begrip betekent, dat de prioriteiten en
agenda van de wijk sturend zijn.
Volgens veel ambtenaren komen de
gekozen bestuurders competenties en
kwaliteiten tekort. Stedelijke ambtenaren
zijn niet te spreken over de kwaliteit van de
gevraagde en ongevraagde adviezen en de
wijkactieplannen, die de gebiedsorganen
leveren. Volgens deze ambtenaren hebben de
gebiedsorganen onjuiste verwachtingen van
wat de clusters kunnen doen. Deze negatieve

attitude ten aanzien van de gebieden komt
ook tot uiting in de inhoudelijke kwaliteit en
het tempo van afdoening van de adviezen
van de gebieden. Samenvattend menen
ambtenaren, dat het bestuursmodel niet
heel veel toevoegt aan belangrijke doelen
als participatie, wijkgericht werken en het
centraal stellen van de agenda van de wijk.
Bewoners tenslotte blijken zelden kennis te
hebben van het bestuursmodel in hun eigen
gebied. Degenen, die dat wel hebben, geven
als rapportcijfer een onvoldoende.
Het rapport geeft ook een oorzaak aan van
het breed heersende ongenoegen. Dat is de
ambivalentie in het huidige bestuursmodel.
De gebiedscommissie ziet zich zelf als
gebiedsbestuur en vindt dat het zeggenschap
moet hebben over zaken die het gebied direct
raken. De leden hebben moeite met het
vormgeven van participatie van de bewoners.
Verhaal gaat verder op pagina 4.

Betaald parkeren zorgt
voor minder parkeerdruk
Grote vraag bij de invoering van het betaald
parkeren op 1 februari was of het zou gaan
werken. Met andere woorden of een ieder
gemakkelijker een plaatsje voor zijn auto
zou kunnen vinden. Een rondvraag levert
op, dat dat voor de meeste bewoners het
geval is. Meest spectaculair is dat op de
Ceintuurbaan in de buurt van Station Noord.
‘Het is een verschil van dag en nacht. Als
ik ‘s avonds thuis kwam, reed ik vaak twee
rondjes in de hoop iemand te treffen, die net
wegging. Nu is er geen enkel probleem.’ En
in de woorden van een andere bewoner:
‘Ik kan nu op de vingers van twee handen
kiezen, waar ik wil parkeren.’ Ook voor de
bewoners van de Rozenlaan met uitzicht op
de Rozenlaanbrug is het parkeerprobleem
voorbij.
In sommige straten is het even druk gebleven.
Dat hangt samen met de psychologie van
de automobilist, die natuurlijk het liefst voor
zijn eigen deur parkeert. Dus in straten met
veel bewoners is het logischerwijs druk
gebleven. Maar ook voor hen zijn er meer
uitwijkmogeloijkheden. In straten waar
nauwelijks iemand woont is nu altijd ruimte.
Een goed voorbeeld is de Ceintuurbaan
aan de Correct kant. Ook daar stond het
‘s nachts mudvol, nu is er alle ruimte. Door
de vele parkeerplaatsen die er nu nog over
zijn lijkt de noodzaak van een zogenaamd
vergunningenplafond afwezig. Evenwel
kregen we bericht van een bewoonster
uit de Bloemenbuurt wier aanvraag voor
een tijdelijke parkeervergunning was
afgewezen vanwege het bestaan van een
vergunningenplafond. We doen navraag
naar de noodzaak daarvan. Bewoners met
identieke ervaringen worden verzocht zich
te melden bij de BOK.
De vraag is waar de parkeeroverlast zich
naar toe heeft verspreid. Dat zijn drie
locaties. In de eerste plaats de Bergse
Linker Rottekade vooral het gedeelte
dat dichtbij het spoorwegviaduct ligt.
Bewoners daar hebben inmiddels hun
nood geklaagd. Zij willen een uitbreiding
van de zone betaald parkeren. Ook op
de Straatweg is het nu druk. ‘Het is bizar’,
was het commentaar van een bewoner.
Voor 1 februari kende het gedeelte van
de Straatweg tussen de Tivolibrug en de
C.N.A. Looslaan een parkeerdruk van
onder de vijftig procent, nu loopt het naar
de negentig procent. Ook de groenstrook
van de Erasmussingel aan de kant van het
Melanchtonpark is als uitwijkmogelijkheid
ontdekt. De gemeente beraadt zich
op maatregelen. De parkeerplaats van
zwembad De Wilgenring is een andere
locatie, die als uitwijkmogelijkheid geldt.
Maar daar is nog geen sprake van overlast.
Er is nog genoeg ruimte. Al zal het er aan
het eind van dit jaar wel drukker worden,
als de Lidl supermarkt van de Teldersweg
daar tijdelijk - vanwege nieuwbouw - zijn
tenten opslaat op het terrein waar eerder
de barakken van de deelgemeente - ook al
tijdelijk - stonden.
Bij diverse particuliere terreinen zijn
inmiddels maatregelen genomen om
het vrij parkeren tegen te gaan. Zo zagen
we nieuwe slagbomen bij Lommerrijk en
het gebouw van de ARBO kursussen op
de Kleiweg net voorbij de overweg met
Randstadrail. Nog niet alle problemen met
de aanvraag van parkeervergunningen
zijn opgelost. Een aantal bewoners,
dat door het systeem werd geweigerd,
neemt genoegen met een tijdelijke
parkeervergunning, die een jaar geldig is
en daarna kan worden verlengd. Andere
bewoners hebben bezwaar aangetekend
bij de Bezwaarschriften Commissie. Zij
willen een echte vergunning. Uitspraken
op die bezwaarschriften zijn ons nog niet
bekend.
Vanwege de praktische problemen, die
zich de eerste weken voordeden, was van
ambtelijke zijde beloofd, dat de eerste twee
weken van februari er nog geen bekeuringen
zouden worden uitgeschreven. We stonden
dan ook raar te kijken, toen één van de
bewoners, die we met deze mededeling
hadden gerustgesteld, ons schreef, dat
ze al op 3 februari een bekeuring had
gekregen. Ook het bezwaar tegen deze
zaak loopt nog.

Chris Mast

Petra en Bernadette: de twee
gezichten van bakker Klootwijk
De klant is koning
Een deel van het brood wordt compleet
afgebakken aangeleverd, een deel wordt
door de dames zelf afgebakken. Ze
beginnen al om vijf uur ’s ochtends, voor
dag en dauw, en daar hebben ze geen
enkel probleem mee. Vanaf half acht
komen er druppelsgewijs klanten binnen
en dat gaat de hele dag zo door. De piek
is tussen elf en één uur, dan komen de
meesten voor een belegd broodje. Met
name nu er veel thuis wordt gewerkt, is
dat het moment voor een uitje tussen de
bedrijven door. De klant is en blijft altijd
koning, ondanks dat er ook weleens een
lastige tussen zit. En als er dan een lastige
tussen zit, kunnen Petra en Bernadette
altijd op elkaar terugvallen. Ze zijn door al
die jaren samenwerken helemaal op elkaar
ingespeeld.

Bernadette (links) en Petra, de twee vrolijke gezichten van bakker Klootwijk (foto: Theo Joosten)
Ze werken nu al weer zeven jaar samen in de winkel van bakker Klootwijk. Ze
kennen elkaar al vanaf hun zestiende. Ze kwamen elkaar tegen in een disco en
hebben heel wat avonturen beleefd. Welke dat zijn, blijft voor ons een geheim.
Toen ze een gezin kregen, verloren ze elkaar uit het oog. Maar toen Petra in 2013
binnen liep en ze elkaar weer zagen, was de vriendschap snel weer terug en
besloten ze samen achter de toonbank te gaan staan.
Paplepel
Bernadette is sinds 2004 franchisenemer
van de winkel. In 2000 begon ze met
werken bij bakker Klootwijk, toen haar
jongste naar de kleuterschool ging, en
ze is nooit meer weggegaan. Het is haar
dan ook met de paplepel ingegoten,
want haar ouders hadden een kaaswinkel
in Crooswijk. Ze heeft 28 jaar in het
Kleiwegkwartier gewoond, kent heel veel
mensen en vindt het een erg gezellige
buurt. Wat is dan leuker om ook in
deze buurt te werken? Het omgaan met

de mensen, het verkopen van brood,
het bakken er van en nieuwe dingen
verzinnen, maken het voor haar elke dag
weer leuk. Af en toe gaat er ook weleens
iets mis, zoals muffindeeg gebruiken
om er eierkoeken van te maken, maar
ach, die eierkoeken waren best lekker.
Thuis zijn ze proefkonijn, wel kritische
proefkonijnen. Het broodbakken zit in het
bloed, want de dochter van Bernadette
runt de winkel van bakker Klootwijk aan
de Peppelweg.

Hardlopers
De hardlopers zijn de Panini’s , de broodjes
hot dog en de saucijzen en kaasbroodjes
en natuurlijk de heerlijke croissants. En
daarnaast doen de Rotterdamse broden
en het stoer spelt het heel goed. De
desembroden zijn populair geworden
door Jordy’s bakkerij die het recept van
de broden uit Italië naar Nederland heeft
gehaald. In de bakkerij aan de Lusthofstraat
worden deze heerlijke broden gebakken.

Op
Koningsdag
worden
normaal
gesproken veertienhonderd tompoezen
verkocht. Afgelopen jaar hadden ze er
zeshonderd ingekocht, omdat Koningsdag
niet als vanouds doorging. Binnen een
mum van tijd waren die ook allemaal
verkocht.
De huidige tijd zorgt ervoor dat veel
mensen de weg naar de bakker weten te
vinden, meer dan voorheen. Dat is voor
bakker Klootwijk de redding gebleken, na
de periode van minimale omzet doordat
de Kleiweg bijna een jaar open lag. Er

Singelwater blijft stromen
in de Bloemenbuurten
De toekomst van de pomp aan de Erasmus-singel, die de beide Bloemenbuurten van
voldoende grondwater voorziet, is gewaarborgd. Voor de geïnteresseerde het gaat om het
kastje en de installatie daaronder in het verlengde van de Smaragdstraat.
Dat is het resultaat van een succesvolle
lobby van de bewoners in de gemeenteraad
bij de vaststelling van het Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP) 2021-2025.
De lobby had de vorm van een drietrapsraket.
Allereerst hadden de bewonersgroepen
bewerkstelligd, dat ze het concept van het
Rioleringsplan konden becommentariëren.
In de tweede plaats hadden ze de
commissie van de gemeenteraad die op 13
januari het Rioleringsplan besprak, bestookt
met brieven met commentaar. Andreas
van Rooijen had zijn bijdrage in de vorm
van een filmpje gegoten met toepasselijke
beelden zoals die van wethouder Wijbenga
(VVD) bij het inwerking stellen van de pomp.
En in de derde plaats hadden ze na die
vergadering gemeenteraadslid Christine
Eskes (CDA), als vurig pleitbezorgster,
weten over te halen op bezoek te komen.
Zij was één van de politici, die de koers
van wethouder Wijbenga (Buitenruimte)
succesvol bijstuurde.
Het uiteindelijke resultaat was dat de
pomp blijft bestaan, doch dat het beheer
in de toekomst gezamenlijk gebeurt
door de gemeente en de bewoners. In
een amendement, ingediend door de
vertegenwordiger van de CU-SGP werd dat
zo verwoord: ‘Het strategisch principe dat
de grondwaterstand in het openbaar gebied
niet wordt beïnvloed met mechanische
middelen zoals pompen is van toepassing
voor zover het de verantwoordelijkheid van
de gemeente betreft. Dit laat onverlet dat
er ruimte is voor particuliere initiatieven
die de gemeente zal faciliteren binnen
de kaders van het GRP 2021-2025.’ Als

toelichting schreef de indiener: ‘Uit het
experiment in Hillegersberg komt naar
voren dat de inzet van mechanische
middelen door particulieren kan bijdragen
aan het voorkomen van hoge kosten
voor funderingsherstel. Waar dat in
andere gevallen mogelijk en nodig is, zal
de gemeente daarin ondersteunen en
faciliteren.’
Die formule ontslaat de gemeente van de
verplichting tot het installeren van een pomp
overal in de stad waar een gebrek aan
grondwater is. Pas als de bewoners uit zo’n
buurt zich organiseren en bij de gemeente
aan de bel trekken, moet de gemeente in
actie komen.
Die formulering is ook gunstig voor de
Gravenbuurt en het Statenlaankwartier. In
de Gravenbuurt staat de rioolvervanging
gepland voor het jaar 2022 samen met de
vervanging van de gasleidingen, die nog van
het kwetsbare gietijzer zijn. De pomp, die
de Bloemenbuurt bedient, kan ook worden
ingezet voor de Gravenbuurt.
Na de werkzaamheden in de Gravenbuurt
zou het Statenlaankwartier aan de
beurt komen samen met wat heet De
Laantjes, waarmee wordt gedoeld op
de Wilhelminalaan, Elisabethlaan en
Heiligerleelaan. Bij het meest recente overleg
van de bewonersgroepen met de gemeente
bleek dat laatste project vertraging op te
lopen. Daarover trekt men aan de bel.
Naast het eerder genoemde amendement,
dat een aanvulling inhoudt op een voorstel
van het college werden ook een drietal

moties bijna unaniem aangenomen.
Het waren moties ingediend door de
coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA, GroenLinks,
D66 en CU-SGP. Ook was er belangrijke
steun van Leefbaar Rotterdam. Het was de
toenmalige LR wethouder Joost Eerdmans,
die besloot tot de aanleg van de pomp.
Huidige wethouder Wijbenga had de moties
en het amendement omarmd en dat maakte
aanneming zeker.
In de motie van het CDA werd het college
verzocht om de pilot met de pomp voor
onbepaalde tijd voort te zetten en de huidige
pilot om te vormen naar structureel beheer.
Tesamen met een beheersovereenkomst
met de bewoners inclusief overleg over
het gewenste waterpeil. In een motie van
de PvdA werd het college gevraagd de
samenwerking gericht op uitvoering van
het
experiment
funderingsrisicogebied
Hillegersberg voort te zetten, de raad door
middel van voortgangsrapportages op de
hoogte te houden.
En in een motie van D66 werd het
college gevraagd te onderzoeken hoe
Citizen Science valt in te passen in de
participatiedoelstellingen van het GRP en in
de voortgangsrapportages terug te komen
op de inpassing van Citizen Science in de
participatie bij het GRP, inclusief een gerichte
uitnodigingsstrategie om zoveel mogelijk
Rotterdammers hierbij te betrekken.

Chris Mast
Het evaluatierapport van de pilot
‘Grondwater op Peil’ is op 25 februari
gereed gekomen. Het is 78 pagina’s
lang en 66 pagina’s aan bijlagen.
Het is binnenkort te lezen
op de website:
www.goedgefundeerd.nl

komen nu ook veel kinderen binnen om
brood te kopen. Ze krijgen dan een minimuffin mee als beloning. Zo spelen ze in
op wat er leeft en gebeurt in de wijk en
kijken ze waar de behoeftes liggen. Dat
doen ze elke dag met enthousiasme en
plezier. De planning is om dit tot aan hun
pensioen te blijven doen! Ga gezellig
eens langs in de winkel op de hoek van
de Kleiweg en de Heiligerleelaan!
Xandra Savelkouls

Soep van
Sabrina
Een voorwaarde voor deze soep
is wel dat je pindakaas lust. Deze
oorspronkelijke Afrikaanse soep
wordt ook wel in Azië en in ZuidAmerika gegeten. Het is dan ook niet
zo gek dat er vele variaties zijn. Zelf
ben ik opgegroeid met de Surinaamse
variant: Pinda Bravoe. Als klein meisje
beet ik wel eens per ongeluk op een
gele peper. Dat was huilen geblazen.
Het gevoel van in brand staan kan
ik mij heugen als de dag van gister.
Misschien dat dit de reden is dat ik
nu ontzettend van pepers houd en
altijd een voorraad in mijn vriezer
heb. De Madame Jeanet peper in dit
recept is de milde variant. Test deze
voor de zekerheid wel altijd even uit
voordat je gaat eten. Hou je net als ik
van flink pittig, dan moet je de adjuma
peper hebben. Toegegeven, het is
verraderlijk. Ze zien er met hun gele
kleur bijna identiek uit.
Ingrediënten voor 4 á 5 personen
• Klein scheutje olie
• Eén kipfilet
• Eén grote tomaat (in blokjes)
• Eén ui (fijn gesnipperd)
• Drie tenen knoflook (geplet)
• Zes pimentkorrels (zijn ze weer)
• Een half bosje selderij
(gewassen en fijngesneden)
• Twee kippen-bouillonblokjes of zout
• Eén Madame jeanet peper
• Eén grote pot pindakaas
• Eén el rietsuiker
• Drie liter water
Garnering
• Taugé
Laat de olie heet worden en bak hierin de
tomaat, ui en knoflook een minuut of vijf.
Doe de pimentkorrels en de bouillonblokjes
erbij, roer even mee. Voeg nu de hele
kipfilet toe en het water. Zodra het kookt,
mag de selderij erbij. Laat de bouillon
zo’n 25 minuten zachtjes koken met de
Madame Jeanet.
Let op! De volgende instructie is belangrijk
voor de juiste structuur van de soep. Schep
ongeveer een kwart van de hete bouillon
over in een andere kom.
Roer er een voor een flinke lepels
pindakaas doorheen totdat de pindakaas
is opgenomen in de bouillon. Doe dit net
zo lang totdat de pot leeg is. Dit klinkt
ingewikkeld, maar het is zo gebeurd. Haal
de kipfilet uit de pan en pluis deze met
twee vorken uit elkaar. De geplozen kip
mag meteen weer terug de pan in. Voeg
de inhoud van de kom weer terug in de
pan, doe de rietsuiker erbij en laat het
geheel zachtjes koken voor tien minuten.
Eventuele schuim mag je verwijderen. Haal
de peper eruit, snij een klein stukje af en
doe deze in je gevulde soepkom. Plet met
de bolle kant van je lepel de peper tegen
de rand van je kom, zo komen de smaken
extra vrij.
Serveer de soep met de taugé en met rijst.
Eet smakelijk!
Sabrina

Rapport EUR
aan de basis
nieuw stelesel
wijkraden

Het regent tonnen

Vervolg
Zij zijn immers toch zelf gekozen!
Maar de expliciete doelstelling van
het huidige model was het aanjagen
van de participatie van de bewoners.
Doch
de
gebiedscommissies
houden zich volgens het rapport
alleen maar bezig met - wat het
noemt - de politiek-bestuurlijke
routines
van
het
onderlinge
overleg en debat. Het verschil in
verwachtingen schetst het rapport
in één concreet voorbeeld, dat
speelt in het centrum van de stad.
Zonder voorgaand overleg met
wie dan ook schaft het college
de financiering van de Duimdrop
containers op 25 pleinen af. De
reddingsactie van de getroffen
kinderen haalt zelfs het Jeugdjournaal.
In een ongevraagd advies spreken
alle wijkorganen hun verbazing uit
over de gang van zaken. Wethouder
De Langen (CDA) laat daarop weten
dat hij zich realiseert dat dit besluit
voor velen als een verrassing kwam,
maar dat ‘goede communicatie
en participatie met diverse partijen
essentieel is’ voor een nieuwe
aanpak. Het is duidelijk dat de wijken
en de stad geheel verschillend
denken over de wijze van meepraten
en -denken. De gebiedscommissies
voelen zich onderschat, ambtenaren
en het stadsbestuur menen dat
de gebiedscommissies zich zelf
overschatten.
In andere gebieden waren er
deze periode al experimenten
met wijkraden, van wie de leden
werden gekozen. Het rapport is
kritisch over de kleine personele
omvang daarvan (vijf personen) en
het daardoor snel mogelijke gemis
aan slagkracht en professionaliteit.
Zowel in de gebiedscommissies als
in de wijkraden wordt gemist een
voorzitter, die wat extra tijd heeft om
het orgaan te vertegenwoordigen,
wat werk achter de schermen te
doen en om de agenda van de stad
in de gaten te houden.
Van de veertien aanbevelingen heeft
het college de helft terzijde gelegd,
andere zijn zo dubbelzinnig en/
of abstract geformuleerd, dat het
college gemakkelijk kan stellen dat
die worden opgevolgd.

Chris Mast

De familie De Jong, André, en vanaf links Fien, Janet en Eeke (met gieter) en
hun nieuwe regenton. (foto: Theo Joosten)
Er is iets bijzonders aan de hand in onze buurt: het regent tonnen!
Op verschillende plekken zijn ze al gesignaleerd: mooie tonnen
waarmee regenwater wordt opgevangen. Bij de familie De Jong
(bestaande uit Janet, André, Eeke en Fien) staat er ook een. Zij
waren als één van de eersten enthousiast over een nieuw project
voor heel Rotterdam, dat als pilot al startte in het Kleiwegkwartier.
Familie De Jong woont al veertien
jaar in het Kleiwegkwartier en dat
bevalt goed. ’Het is hier heerlijk
wonen, lekker in het groen maar
toch dichtbij alle voorzieningen
van de stad’, zegt Janet, de
vrouw des huizes. Toch ziet zij
ook verbeterpunten. ’We kunnen
meer doen aan het opruimen van
afval, zoals op straat of in het
Melanchtonpark en in het kader
van duurzaamheid kunnen we
meer doen om de biodiversiteit
in de wijk te vergroten, want er
is meer nodig dan wat krokussen
en narcissen voor de bijen en
vlinders.’
Net
zoals
veel
mensen
maakt Janet zich zorgen om
klimaatverandering. ’De zomers
worden heter en op bepaalde
plekken van het land mag er
daardoor zelfs minder water
worden gebruikt.’
Haar zorgen over het klimaat
komen overeen met de reden
van het starten van het project
Het Regent Tonnen. Dit project
is opgezet door WaterLeider,
DuZaMMM en Wijkbedrijf de
Middellander.
Steeds
vaker
worden perioden van extreme
droogte afgewisseld met hevige
regenbuien, wat in een stenige wijk
zoals het Kleiwegkwartier overlast
veroorzaakt. Tegelijkertijd is er
in droge perioden sneller een
tekort aan water. Het opvangen

Nieuwe bloemenwinkel
in de Statenlaan

van regenwater is hiervoor een
mooie oplossing. Dat is ook
een belangrijke reden waarom
Janet en de rest van de familie
een regenton wilden. ’Want
wat is er beter dan regenwater
hergebruiken?’
Voor
het
bewateren van planten in je tuin
scheelt het liters in het verbruik
van
drinkwater.
Daarnaast
vonden Janet en haar familie
zo’n ton in de tuin ook gewoon
leuk staan.
Via Het Regent Tonnen wordt
het bestellen van de ton, het
transport en het aansluiten
van de ton voor je geregeld.
Dit maakte de keuze voor
Janet makkelijk. ’We hebben
wel eens over een regenton
gesproken, maar het gemak
dat iemand het koppelen
regelt en al het benodigde
materiaal meeneemt is fijn.
Je wordt echt ontzorgd.’ Het
project gaat officieel pas 25
maart van start, maar door
enthousiaste bewoners van
het
Kleiwegkwartier
zoals
familie De Jong, hebben we
er hier al een aantal. Wie ook
wil meedoen en met een eigen
regenton bijdragen aan een
oplossing voor de gevolgen
van
klimaatverandering,
vindt alle informatie op www.
waterleider.nl/hetregenttonnen

Sofie Schrover

Scouts
zoeken
nieuwe
leden
De scouts met hun vestiging aan
de Noorderkanaalweg zoeken
nieuwe leden. Het gaat om de
welpen en de verkenners. Bij de
welpen gaat het om jongens en
meiden tussen de zeven en tien
jaar. Zij hebben iedere zaterdag
opkomst van tien tot twaalf
uur in het groepshuis aan de
Noorderkanaalweg 26.

In de Statenlaan, nabij de Straatweg hebben Lola en Nina op zaterdag
vaak hun winkeltje open. Ze verkopen bloemen die hun moeders of
buren anders in de kliko zouden hebben gegooid. Bij hen krijgen de
bloemen zo nog een tweede leven. Voor tien cent heb je al een tak of
een handje bloemen. Soms staan er zelfs wel drie mensen in de rij op
hun beurt te wachten, nam buurvrouw Juliette de Wilde (dank voor de
inzending) waar. Van haar is ook de foto.

De verkenners zijn ’s zomers
aan het varen, in de winter is hun
opkomst ook in het groepshuis
’s middags van één tot vijf.

Inlichtingen bij
Martijn Durkstra,
mdurkstra@calandtroep.nl

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
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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