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Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Niet met
alle winden mee

Wie valt er te kiezen in de wijkraad?
dat eigenlijk al in Schiebroek...). Ken Gould
is de enige die Hillegersberg vanaf het water
bekijkt: ‘Wekelijks roei ik de Rotte af, van de
Strekvaart tot Oud Verlaat… Het is prachtig
vertoeven tussen de watervogels.’

Deze editie van de Buurtkrant is
grotendeels gewijd aan de verkiezingen
van de wijkraad Hillegersberg op
woensdag 16 maart aanstaande. Ik ben
heel benieuwd wie we gaan kiezen. En
vooral of er nu echt een nieuwe wind gaat
waaien in de lokale democratie.

Over naar de tweede vraag. Die naar
de grootste droom voor de wijk. Het
kortste antwoord is van James Wang met
‘comfortabele en rustige wijk’. Manon
Bernadine kiest de doorstroming van het
verkeer op de Molenlaan net zoals Antoine
van den Oever. Schoon, heel en veilig wordt
genoemd door Jan Pierweijer, Pauline de
Keizer noemt schoon en veilig, Anoeska
Bulthuis leuk, heel en veilig. Erik van der
Kroft geeft een filosofisch antwoord met ‘ik
heb nog heel wat dromen’ en Max Escalante
wil dat Hillegersberg een voorbeeld voor de
rest van Rotterdam wordt. Fred van der Horst
wijst op de noodzaak van goed onderhoud.

De Tweede Kamerverkiezingen van
vorig jaar staan me nog helder voor
ogen. In rijen moesten we buiten
wachten, mondmasker op, handen
desinfecteren, snel stemmen en weer
naar huis. Gelukkig zal het deze keer
wat relaxter verlopen verwacht ik. De
langdurige Coronawind is eindelijk gaan
liggen en lijkt voorlopig een briesje te
zijn geworden.
In Oost-Europa is net een gemene
oorlogswind gaan waaien. Hier zien
we de mogelijke gevolgen van een
autoritair bewind. Lang hebben we
gedacht dat zo’n wind nooit meer in
Europa zou opsteken. Het was altijd
een ver-van-mijn-Kleiwegkwartier-bed
gebeuren. Maar het komt dichterbij,
in de Rotterdamse haven zullen de
gevolgen merkbaar zijn.
Nog niet zolang geleden kwam Corrie
voorbij. Een stormachtige dame joeg
over onze daken. Daarna kwam Dudley.
Maar Eunice en in mindere mate Franklin
deden ook de wijk aan en maakten
het erg bont. Tal van bomen legde het
loodje. Een Italiaanse populierenreus
in de Statenlaan waaide om en
beschadigde een deel van het complex
van de voormalige Christus Koningkerk.
In de Emmalaan werd een schuurtje
gelanceerd door de wortels van een
omgewaaide boom. Overal lagen
afgebroken takken op de weg en tal van
auto’s werden beschadigd. Dakpannen
waaiden weg. En er viel in korte tijd
ongekend veel regenwater.
Hoog aan de wind staat natuurlijk altijd
de toren van de Oranjekerk aan de
Rozenlaan. De ingesnoerde naaldspits
kon het niet winnen van Eunice en
verloor een deel van haar bekleding. De
Rozenlaan was enkele dagen afgesloten
en zorgden voor veel extra verkeer in de
Elektroweg.
Maar die was korte tijd ook afgesloten.
De storm had daar namelijk een deel van
het dak van een appartementencomplex
opgetild en weg geblazen. De straat
op, waar het tal van auto’s ernstige
schade toebracht. De regen stroomden
de appartementen op de bovenste
etage binnen. Water dat al snel ook de
lagergelegen woningen binnendrong.
We staan vrij machteloos tegenover
het
natuurverschijnsel
storm,
dat
wordt
veroorzaakt
door
grote
luchtdrukverschillen tussen koude en
warme lucht. Luchtdrukverschillen die
steeds groter lijken te worden binnen
de landelijke politiek en daar ook een
permanente storm veroorzaakt. Ook hier
dreigt het gevoel van machteloosheid
de kop op te steken. Binnen de
gemeentepolitiek is dat gelukkig wat
minder heftig. Welke rol de nieuwe
wijkraden binnen de gemeentelijke
democratie zal gaan spelen moeten we
nog afwachten. Op storm zitten we binnen
de wijken niet te wachten. Wel op een
frisse wind.

Henk Koetsveld

www.bokrotterdam.nl
www.bewonershis.nl

Dan de laatste vraag. Die was sturend in
de richting van samenwerking als zijnde
belangrijk.
Vanzelfsprekend
is
niemand
tegen
samenwerking. Jan Pierweijer stelt het zo:
‘We moeten naar elkaar om kijken. Projecten
met jong en oud brengen veel plezier met
zich mee en dat moet nog meer worden.
Elkaar aanspreken en ideeën voor de wijk
verwezenlijken kan alleen door samen te
werken en te verbinden.’

Bord aan de Argonautenweg met alle kandidaten voor de wijkraad. (foto Theo Joosten)
Wie voor de verkiezingen van de wijkraad van Hillegersberg nog niet genoeg heeft
aan de informatie uit deze Buurtkrant, kan ook nog een kijkje nemen op de website
Mijn.Rotterdam.nl (let op de punt tussen Mijn en Rotterdam). Op de pagina gewijd
aan Hillegersberg stellen de kandidaten zich voor aan de hand van drie vragen, die
de gemeente hen heeft voorgelegd.
Die vragen waren: Wat is het leukste plekje in de wijk? Wat is uw grootste droom
voor de wijk? en Waarom is samenwerking belangrijk?
Om met de eerste vraag te beginnen.
Niet geheel verrassend scoren de Bergse
Plassen hoog. James Wang, Antoine van
den Oever, Caroline Engels en Pauline de
Keizer noemen de Bergse Plassen. In de
woorden van de laatste: ‘Zittend op een
bankje aan de Weissenbruchlaan uitkijkend

op de Bergse plas met op de achtergrond
de skyline van Rotterdam’. Anderen houden
dichter bij huis. Fred van der Horst kiest voor
het Atrium van de Gerrit Spronkersflat en ook
Jan Pierweijer kiest voor 110-Morgen, de
plaats waar hij woont. Ook anderen kiezen
voor hun woonomgeving. Zoals Manon

Vier stembureaus

Bernadine en Evert Hummelen met Nieuw
Terbregge. Max Escalante kiest voor het
Kleiwegkwartier, Anoeska Bulthuis voor de
Bergse Dorpsstraat en Rob Beek en Erik van
der Kroft geven meervoudige antwoorden.
Zij kiezen niet één plek. Rob Beek stelt het
zo: ‘Er zijn veel leuke plekken. De keuze is
afhankelijk van moment en activiteit. Je eigen
straat, de winkelstraat, het park. Plekken waar
je kan sporten en recreëren. Het plein om de
hoek met ruimte voor de jeugd.’ En Erik van
der Kroft formuleert: ‘Mijn geboortehuis ligt
in de wijk, dus dat is sowieso een dierbare
plaats. Bovenop de geluidswal is ook heel
speciaal. En dan in het Melanchthonpark de
bank gemaakt door leerlingen van HMC (al is

Dat voor de wijkraad Hillegersberg is
twee A4-tjes groot. Het is een uniek biljet,
omdat de portretfoto’s van de kandidaten

Agenda
•		 Dinsdag 15 maart, 20.00 uur.
Laatste vergadering 		
Gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek. Locatie: Lommerrijk.

Deze stembureaus zijn open van 7.30 uur
tot 21.00 uur, alleen op woensdag 16 maart.
Wie eerder wil stemmen kan op maandag of
dinsdag terecht in het gebiedskantoor aan de
Argonautenweg of in het Mr. Jacques Dutilhhuis
aan de Grindweg. Het is daar dan ook mogelijk
voor de wijkraad van Hillegersberg zijn stem uit
te brengen. (foto: Theo Joosten)

En Erik van der Kroft verwoordt het zo:
‘Samen krijg je zoveel meer voor elkaar.
En met ‘samen’ bedoel ik dan ook écht
samen. Samen met bewoners, samen met
ondernemers, samen met de stedelijke
clusters en samen met de ambtenaren,
zowel in de wijk als op de Coolsingel. Maar
ook samen met de welzijnsorganisatie en de
woningbouwcoöperaties. En dat in formele én
in informele netwerken.’
Chris Mast

Stembiljetten bezorgd
De beide stembiljetten zijn inmiddels
bezorgd. Hoewel de eigenlijke stembiljetten
krijgt de kiezer in het stembureau, het zijn
de biljetten met daarop alle kandidaten.

Bewoners van het Kleiwegkwartier kunnen
op woensdag 16 maart terecht bij vier
stembureaus. Vanzelfsprekend in de
Oranjekerk. Daarnaast in de gymnastiekzaal
van de Tarcisiusschool, in Lommerrijk
en - dat is een nieuwe locatie - in de Tim's
limonadefabriek aan de Bergse Rechter
Rottekade 1.

Antoine van den Oever is concreet: ‘Met
bewoners en ondernemers kan worden
samengewerkt aan initiatieven voor een
leefbare wijk. Denk hierbij aan de sinterklaas
intocht, het jazzfestival en andere feesten en
partijen. Maar ook hoe we de wijk leefbaar
kunnen houden.’

• Maandag 25 maart. Bekendmaking
verkiezingsuitslag wijkraden.
•		 Maandag 4 april, Rozenlaan 20,
8.00 - 10.00 uur, inschrijving
Koningsmarkt (27 april), voor
bewoners van het Kleiwegkwartier
met bewijs van adres.
Kosten per kraam 30 euro.

erop staan. Voor de verkiezingen van de
gemeenteraad is er keus uit twintig partijen.
Het merendeel is al vertegenwoordigd in
de gemeenteraad, een paar nieuwkomers,
daaronder ook partijen die bij de laatste
Tweede Kamer verkiezingen zetels hebben
gehaald, wagen hun kans nu ook voor de
gemeenteraad.

•		 Dinsdag 5 april, Antony Duyklaan 9,
8.00 - 10.00 uur, inschrijving 		
Koningsmarkt (27 april), voor bewoners
van buiten het Kleiwegkwartier.
Kosten per kraam 30 euro.
•		 Woensdag 20 april,
installatie leden wijkraad.
•		 Wijkwinkel, Rozenlaan 20, open 		
maandag en donderdag van 9.30
tot 10.30 uur, telefonisch bereikbaar
via 010-4224445 en via
info@bokrotterdam.nl
•		 Oranje Leeszaal/bibliotheek, 		
Rozenlaan 20, open elke dinsdag
van 10.00 tot 12.00 uur en elke 		
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

De kandidaten uit het Kleiwegkwartier

Zoekplaatje
Dit keer een foto, die we als gemiddeld moeilijk of gemakkelijk inschatten.
De vragen zijn: Wat zien we hier? Van wanneer dateert de foto? 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 nu op de Rozenlaan 20, uiterlijk 13 april 2022. Over
naar het vorige ‘moeilijke’ zoekplaatje. Er waren vijf inzendingen, de meeste
van oud-gedienden.

Bijna alle inzenders hadden het antwoord
goed. Alleen Bart de Vrijer zat er naast. Hij
localiseerde de Straatweg na Lommerrijk
in plaats van ervóór. De eerste inzending
die binnenkwam was van nieuwe inzender
Marc Middendorf. Voor hem was het
kinderspel, want hij woont in het pand
rechts op de foto. Van hem is ook veel
achtergrond informatie, waarover verderop
meer. Laten we Stef Stolk uit Valkenswaard
citeren, ook voor zijn methode: ‘Het
Zoekplaatje van deze maand was voor
mij de lastigste tot nu toe in deze reeks,
temeer daar het afgebeelde pand niet meer
bestaat. Gelukkig zijn op de voorgrond
de vage contouren van tramrails en in
de rechter bovenhoek de bijbehorende
bovenleiding zichtbaar. Dat beperkt het
zoekgebied: Kleiweg en Straatweg. In de
straten nabij de remise stonden immers niet
van dergelijke panden. Na bestudering van
oudere luchtfoto’s kwam ik tot de conclusie
dat het witte gebouw zich bevond aan de
Straatweg 87 tussen de Johan de Wittlaan
en Lommerrijk, schuin tegenover de Philips
Willemstraat. Het witte pand grensde
aan het terrein van het koeltechnisch

Vanwege het oorspronkelijke niveau lag
het dus zeer laag. In het huis draaiden
continu twee pompen om het waterpeil
in het huis en de tuin daarachter laag
genoeg te houden. Rechts naast het huis
lag oorspronkelijk een garage, die bij het
het huis was getrokken. Achter het huis
een grote glazen serre. Door de besloten
ligging was er veel privacy in de tuin. Aan
de achterzijde de fabriekshal van Engelen
& Heere. Links van het huis stond een villa
waarin een gehoorapparaten fabriekje
gevestigd was. Rechts staat het huis dat is
gebouwd in 1932 door de firma Kwaaitaal,
die ook de Christus Koning kerk en de
school heeft gebouwd. La Perla is tegelijk
met de fabriekshal afgebroken. Op die
grond staat nu het Johan de Wittpark.’

bedrijf Engelen-Heere op de hoek van de
Johan de Wittlaan en de Straatweg. De
betreffende gebouwen werden in 2004
gesloopt ten behoeve van de bouw van een
viertal appartementsgebouwen die in 2008
werden opgeleverd.’ Tot zover Stef Stolk.
Olaf Stofferis, de vorige winnaar, kwam ook
met het goede antwoord via de tramrails.
Maar hij ontdekte dat huisnummer 87 nog
net was te lezen. Net zoals Bouke Savert
(van hem is weer de actuele foto, daarvoor
dank!) die het vage lijntje boven in het beeld
en daardoor de tramrails had ontdekt: ‘Dan
kom je al gauw op de Straatweg terecht.’

ieder geval niet voor 1980 gemaakt. Ik
ga uit van de eerste helft jaren 80.’ Ook
Stef Stolk keek goed naar de auto’s: ‘Op
de Straatweg staat een Fiat 127 van de
eerste serie, een driedeurs hatchback
geproduceerd vanaf 1973. Naast het huis
een Volvo 343 (vanaf 1976), of een Volvo
440 (1987 geproduceerd). Een ander
aanknopingspunt zijn de kentekenplaten.
Gezien de lichte grijstint moeten die geel in
plaats van donkerblauw zijn geweest. Gele
kentekenplaten werden vanaf 1 januari
1978 verplicht. De foto moet dus ergens
tussen 1978 en 2004 genomen zijn; ik mik
daarom maar op halverwege: 1991.’ Bouke
Savert houdt het op begin jaren tachtig.

Over de geschiedenis laten we Marc
Middendorf aan het woord: ‘De foto betreft
het huisje La Perla. Het was niet onderheid,
het was één van de huizen nog gebouwd
op het oorspronkelijke Straatweg niveau.
De familie Pauwels woonden in dit huisje.

Tot slot de datering. Stef Stolk: ‘Op een
luchtfoto uit 2003 is het witte pand nog
steeds zichtbaar, terwijl op een foto uit 2004
het witte pand is afgebroken.’ Olaf Stofferis:
‘De nieuwste auto op de foto (geparkeerd
op de oprit) is een Volvo uit de 300-serie,
voorzien van de in 1980 geïntroduceerde
nieuwe achterbumper. De foto is dus in

Bij de loting voor de cadeaubon kwam
Marc Middendorf uit de bus als winnaar.
We sturen hem op.

Erik van der Kroft GroenLinks

Ken Gould

Met een links hart vertegenwoordig ik graag álle bewoners van
Hillegersberg. Alle bewoners met wie ik, samen met de gemeente,
met ondernemers en met partijen als de nieuwe welzijnsorganisatie
en de woningbouwcoöperaties plannen wil maken (én uitvoeren!) om
onze wijk nóg groener en duurzamer te maken. Sinds 2006 ben ik
betrokken bij de wijk als actieve bewoner. Eerst in de deelraad en in de
gebiedscommissie. En als ’t aan mij ligt, nu ook in de opvolger daarvan,
in de wijkraad.

Ken Gould is inderdaad geen typisch Nederlandse naam. Ik ben in Los
Angeles geboren en getogen en in 1995 naar Nederland geëmigreerd
om carrière te maken als beroepszanger. Vanaf 2007 werk ik ook als
adviseur van goede doelen en cultuurorganisaties. Ondertussen ben
ik Nederlander geworden en voel ik me door en door Rotterdammer.
In Hillegersberg, en in bijzonder in het Kleiwegkwartier, voel ik mij
helemaal thuis… een dorpsgevoel midden in een wereldstad.

In de afgelopen jaren heb een aantal initiatieven opgezet die ik graag
een vervolg wil geven: de ‘groenconferentie’ (samen met bewoners en
Stadsbeheer een vergroening van de buitenruimte door zelfbeheer),
‘kunst-en cultuur als participatiemiddel’ (kunstprojecten met bewoners
zodat de informele netwerken worden versterkt en het aanzien van de
buurt verbetert). De revitalisatie van het winkelgebied rond de Bergse
Dorpsstraat (het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet). De
beheercommissies van Maaszicht en de opvang aan de Petristraat.
Verbod van doorgaand vrachtwagenverkeer in het Molenlaankwartier
en het tegengaan van het sluipverkeer rond de Philps Willemsbrug…
Ach, er is nog genoeg te doen…
Ik begon dit stukje met een omschrijving van het linkse hart. Dat schrijf
ik natuurlijk om aan te geven vanuit welke uitgangspunten - of vanuit
welke idealen zo u wilt - ik betrokken ben bij de wereld om mij heen. De
wereld, mijn stad, mijn buurt. Maar ook om aan te geven dat mijn buurt
niet los staat van die stad, niet los staat van de rest van de wereld. Ik
heb dat altijd gedaan vanuit een politieke beweging, maar de wijkraad
is niet politiek, zomin als de gebiedscommissie dat was. Het was fijn
om de afgelopen periode te merken hoe onze meningsverschillen
vooral voortkwamen uit onze visie op de wereld en niet uit partijpolitiek.
Al is het natuurlijk wel handig om een breed netwerk te hebben op de
'Coolsingel'.

Graag draag ik een steentje bij aan een duurzame leefomgeving, waar
ook de generaties na ons net zo fijn kunnen wonen als wij nu. Ons gebied
is rijk aan initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en architectuur
en ik krijg inspiratie van mensen en organisaties die zich daarvoor
inzetten. Denk aan de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud,
Concertstichting Hillegersberg, de BOK en de cultuurprogramma’s in
de Oranjekerk en de Fonteinkerk.
Vergroening vind ik belangrijk… groen in de wijk zorgt voor een mooiere,
gezondere én toekomstbestendige leefomgeving. De gemeente biedt
subsidies om daken en tuinen groener te maken, maar het aanbod is
onoverzichtelijk. Jammer als men ‘door de bomen het bos niet meer kan
zien!’ Dat moet eenvoudiger en daardoor effectiever kunnen. Cultuur
maakt een wijk levendiger en brengt buren bij elkaar. Als voorzitter van
zowel de Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest als van
Stichting Stadsmuziek, ben ik nauw betrokken bij muziek in de stad.
Graag zet ik dit netwerk in om nog meer kleinschalige (klassieke en
jazz) muziekoptredens in onze wijk te laten plaatsvinden.

Naast mijn betrokkenheid bij de wijk ben ik muzikant, Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (ik mag veel huwelijken sluiten) en
studeer ik filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Veilig verkeer is een hardnekkig probleem… denk aan sluipverkeer of
onoverzichtelijke kruisingen als Kleiweg/Straatweg. Ook ingewikkeld:
parkeeraanbod. Hoe gaan we om met steeds meer vraag naar
elektrische laadplekken en een grotere parkeerdruk? Net als bij alle
andere kwesties over openbare ruimte zal de wijkraad daar straks iets
over te zeggen hebben. Met het Kleiwegkwartier, het Molenlaankwartier,
de oude dorpskern, Terbregge en 110-Morgen heeft Hillegersberg die
unieke mix van natuur, cultuur en architectuur. Met meer groen, meer
cultuur en betere verkeersveiligheid wordt onze wijk nóg mooier.

Max Escalante

Rob Beek BOK, Het Schiereiland

Mijn naam is Max Escalante, ik ben 23 jaar en eigenaar van het
consultancybedrijf Rotterdams Ondernemings Initiatief (ROI). Na het
behalen van mijn bachelor Sportkunde ben ik meteen gaan werken
aan het helpen van Rotterdamse ondernemers met het starten en
verbeteren van hun ondernemingen op het gebied van marketing,
management en branding.

Participatie bevorderen en bewoners betrekken bij wat speelt in
hun straat en buurt is een belangrijke opdracht. Het gesprek voeren
zowel over kleine zaken, als over de grote veranderingen. Met die
inzet wil ik wijkraadslid zijn, gesteund door Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier (BOK) en Bewonersvereniging Het Schiereiland.

Ik ben geboren en getogen in Hillegersberg. Om precies te zijn in het
Kleiwegkwartier. Hier ben ik nog erg vaak te vinden in de sportschool,
aan het wandelen met mijn hond of met een goeie kop koffie in mijn
hand te vinden bij mijn favoriete koffiezaakje. Ik heb daarom er ook
voor gekozen om mij verkiesbaar te stellen voor de wijkraad, zodat ik
samen met de mensen van Hillegersberg de wijk nog beter kan maken.
Hillegersberg is een groene, veilige en diverse wijk. Toch wil ik graag
helpen bij het verbeteren van een hoop dingen. De volgende dingen
zijn voor mij een prioriteit: Ondernemers zijn een belangrijk onderdeel
van Rotterdam en Hillegersberg. De sfeer, banen en gemakken die
deze mensen leveren zijn onmisbaar. De wijk kan veel beter worden
gemarket als een plek waar ondernemers een bedrijf willen beginnen
en een wijk waar mensen graag naartoe willen om te winkelen of voor
een horecabezoek.
Om Hillegersberg zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bewoners,
ondernemers en bezoekers is het straatbeeld essentieel. Vergroening
en een schone, open buitenruimte verdient dan ook zeker meer
aandacht. Denk hierbij aan voldoende parkeerplaatsen voor bewoners,
meer en duurzamer groen en het rekeninghouden met de doorstroom
van (voet)verkeer in verschillende delen van de wijk bij herinrichting.
Hillegersberg moet functioneler worden waardoor er meer ruimte komt
om de wijk er aantrekkelijker uit te laten zien.
Via info@rotterdamsondernemingsinitiatief.nl ben ik op dit moment te
bereiken als u vragen of ideeën heeft.

Het is goed toeven in het Kleiwegkwartier. Natuurlijk: er is altijd wat te
verbeteren. Het is belangrijk bewoners daarbij te betrekken. Niets is zo
hinderlijk wanneer veranderingen worden doorgevoerd zonder dat je
het weet. Zeker als het ingrijpt in je omgeving. Inbreng is niet hetzelfde
als gelijk krijgen. Niet alles kan, wat wel moet is het gesprek voeren,
informatie geven, informatie ophalen en het waarom toelichten. Dat doe
je thuis, met de buren en zo hoort de gemeente dat ook te doen. Nee
zeggen mag, uitleg geven is de norm. Als wijkraadslid wil ik verbinder
zijn tussen bewoners en gemeente. Waar zijn bewonersgroepen mee
bezig in het Kleiwegkwartier? Om te wonen zijn natte palen en droge
voeten belangrijk. Grondwater Op Peil gaat paalrot te lijf zonder dure
investeringen. In de Bloemenbuurt is dat gelukt met een pomp in de
Erasmussingel. Dat gaan we doorzetten naar de Gravenbuurt en
daarna in het Statenlaankwartier en de Laantjes. Als voorzitter van de
samenwerkende bewonersorganisaties ben ik hier trots op.
Waar wil ik samen met bewoners aandacht aan geven?
Onderhoud van de buitenruimte is belangrijk. Plannen bespreken
voor de Ceintuurbaan, de Elektroweg en het politiebureau. Het
Kleiwegkwartier kan meer groen gebruiken. Meer ruimte voor
spelende kinderen, voetgangers en fietsers in de zijstraten is nodig
met behoud van bestemmingsverkeer. De auto is dan meer gast en
langzaam rijden is de norm. De Straatweg moet veiliger worden voor
fietsers. Om de huizen te verduurzamen zijn renteloze gemeentelijke
leningen nodig. Opkopers worden geweerd: je woont zelf in je
huis. Bewoners faciliteren zodat zij kunnen blijven wonen in het
Kleiwegkwartier.

Vijftien kandidaten voor
de wijkraad Hillegersberg
De vijftien kandidaten voor de zeven plaatsen in de wijkraad
Hillegersberg stellen we op deze pagina’s aan u voor. Op
de linker pagina de vier kandidaten uit het Kleiwegkwartier
(foto’s Theo Joosten). Op deze pagina de elf uit de andere
wijken. Op beide pagina’s in een willekeurige volorde. Het
lijstje onder geeft de volgorde van het stembiljet. We vroegen
elke kandidaat zich zelf te presenteren in een door ons
bepaald aantal maximum woorden naar keuze. Sommigen
konden met minder toe, een enkele ander, gebruikte er
meer en liet de keuze om te schrappen aan ons over.
We zouden zeggen: maak uw eigen keuze!
1. Ken Gould
2. Anoeska Bulthuis, Leefbaar Rotterdam
3. Caroline Engels-Alkemade, VVD
4. Max Escalante
5. Manon Bernadine
6. Evert Hummelen, Partij van de Arbeid (PvdA)
7. Jaco de Hoog, VVD
8. Fred van der Horst,
Bewonerscommissie Gerrit Spronkersflat
9. Rolien Beijers
10. James Wang, VVD
11. Jan Pierweijer, Bewoners HIS/BO 110-Morgen
12. Antoine van den Oever, CDA
13. Pauline de Keizer, Leefbaar Rotterdam
14. Erik van der Kroft, GroenLinks
15. Rob Beek, BOK, Het Schiereiland

Caroline EngelsAlkemade VVD
Mijn naam is Caroline
Engels-Alkemade en ik
woon met veel plezier in
Hillegersberg.
Wellicht
herkent u mijn gezicht
uit de buurt of van de
verkiezingsborden
die
door de wijk hangen.
De afgelopen tijd ben
ik met zoveel mogelijk
wijkgenoten in gesprek
gegaan en heb goed
geluisterd naar de zaken waar wij ons in Hillegersberg
zorgen om maken.
In Hillegersberg is het fijn wonen, maar het kan altijd
beter. Daarom wil ik mij graag gaan inzetten voor een
veilig, mooi en groen Hillegersberg. Verkeersveiligheid
vind ik erg belangrijk, ik wil graag dat iedereen veilig
kan deelnemen aan het verkeer en dat gevaarlijke
verkeerssituaties worden aangepakt. Daarnaast sta ik voor
mooie en groene speelplekken, aanpakken parkeerdruk
en een goed plan voor de funderingsproblematiek. Als
ik in de wijkraad door de bewoners van Hillegersberg
mag worden verkozen dan hoop ik dat zij mij goed weten
te vinden. Ik vind het belangrijk dat iedere bewoner van
Hillegersberg weet dat de wijkraad er echt voor hen is
en dat we samen van Hillegersberg een nog fijnere wijk
gaan maken. Ik ga graag aan de slag voor Hillegersberg!
Mocht u meer willen weten of eens in gesprek willen
gaan hoor ik dat graag! U kunt mij volgen op Instagram:
@caro_engels_alkemade of stuur mij een mail:
caroline@alkemade.com.

Jan Pierweijer
Bewoners HIS/BO
110-Morgen
Mijn naam is Jan Pierweijer.
In de afgelopen acht jaar heb
ik in de gebiedscommissie
laten zien dat ik een
vertegenwoordiger van heel
Hillegersberg ben. Door een
goede teamspeler te zijn,
hebben we veel gevraagde
en ongevraagde adviezen
aan de stad kunnen geven.
Vele daarvan gingen over
de verkeers- en parkeer
problematiek. Hieraan zal ik veel aandacht blijven besteden.
Ook overlast van het vliegveld en de A16 Rotterdam zal ik
scherp in de gaten blijven houden.
Vanuit de Bewonersorganisatie 110-Morgen ben ik een
aanjager van vele projecten zoals het runnen van Plaza
Arcadia. Het meest recente onderdeel daarvan is het
verzorgen van warme maaltijden, die naar diverse 55+
complexen gaan, zodat mensen daar gezellig samen
kunnen eten. Ook het Winkeltje op het Minervaplein dat
al zeven jaar met tweedehandsartikelen veel mensen
blij maakt. Heet van de naald is het openhouden van de
speeltuin 110-Morgen. Samen met Thuis op Straat en
Bewonersorganisatie 110-Morgen is dit mogelijk gemaakt.
Onder de naam: Speeltuin & Kinderkamer 110-Morgen
gaat die verder en kunnen kinderen blijven spelen.
In een verder verleden heb ik ervoor gezorgd dat tijdens
de herstructurering in 110-Morgen in 2002-2006 bewoners
konden meepraten over hoe hun wijk eruit kwam te zien,
zelfs tot wijzigingen van de woningen toe. De oude bewoners
konden gegarandeerd weer terug komen in de wijk.

Antoine van den
Oever CDA
Ik ben Antoine van den
Oever, getrouwd met een
Italiaanse expat en vader
van vier kinderen tussen
de drie en elf jaar. Ik woon
in Nieuw Terbregge en
doe mee namens het CDA
en Terbregge’s Belang
aan
de
verkiezingen
voor de wijkraad en de
gemeenteraad.
In
het
dagelijks leven ben ik mede-eigenaar van een consultancy
bedrijf in Den Haag BAS Consultancy wat zich specialiseert
in de detachering van hoog opgeleide financials.
Ik woon nu ongeveer vijf jaar in Nieuw Terbregge en
ben ongeveer vier jaar bestuurslid van Terbregge’s
belang.In de afgelopen vier jaar ben ik lid geweest van
de gebiedscommissie waar ik me heb ingezet voor
ruimtelijke ordening en de werkgroep communicatie.
Als wijkraadslid wil ik samen met de fractie op de
Coolsingel me inzetten voor het:
• Vitaliseren van het winkelgebied
• Beschermen van groen en natuur in onze wijk
• Veilige doorstroming van verkeer in het Molenlaankwartier en rondom de Irenebrug.
Belangrijkste vind ik om bereikbaar te zijn voor onze
inwoners. Kan ik op uw stem rekenen?

Evert Hummelen
PVDA
Hillegersberg Terbregge
is een wijk waar je met
plezier kunt wonen. Er
is voldoende groen, het
is redelijk veilig, er zijn
verschillende scholen en
het is vrij goed bereikbaar
met auto en fiets. Wat kan
er beter?
Het openbaar vervoer
is onder de maat, de
winkelvoorzieningen zijn ongelijk verdeeld, Terbregge
heeft geen enkele winkel. De verkeersveiligheid, met
name de Irenebrug en de Terbregseweg/Molenlaan
moet beter en ook na het doortrekken van de A16 zal de
verkeersdruk en de leefbaarheid aandacht blijven vragen.
Er moeten meer fietspaden komen en er moeten door
bewoners met de gemeente plannen worden gemaakt
voor die delen in de wijk waar al jaren niets gebeurt, denk
bijvoorbeeld aan Oud Terbregge. Tenslotte, Hillegersberg
Terbregge moet een wijk blijven waar iedereen kan
wonen, ongeacht achtergrond of inkomen.
Wat moet de wijkraad daarvoor doen?
De samenwerking begint in de wijkraad zelf en we
zullen contact zoeken met al die andere partijen die
opkomen voor de belangen van de wijk zoals de
bewonersorganisaties en alle groepen die zich inzetten
voor een mooie en leefbare wijk. De wijkraad moet er aan
werken dat al die belangen en partijen bij de gemeente
worden gehoord. Omgekeerd moet de wijkraad ervoor
zorgen dat de plannen van de gemeente kritisch worden
beoordeeld, slechte plannen worden tegengehouden
en goede plannen nog beter worden.

Anoeska
Bulthuis
LeefbaarRotterdam
Mijn naam is Anoeska
Bulthuis, ik ben achttien
jaar oud en heb me
verkiesbaar gesteld als
wijkraadslid
namens
Leefbaar Rotterdam in
Hillegersberg. Al heel mijn
leven woon ik met veel
plezier in Hillegersberg.
Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering! Als
wijkraadslid wil ik me graag inzetten voor een schoner
en leefbaarder Hillegersberg. Afvalbakken puilen vaak
uit en zouden vaker moeten worden geleegd. Daarnaast
zien we veel vervuiling in het straatbeeld. De vervuilers
moeten strenger worden aangepakt door middel van
boetes.
Ook de veiligheid van Hillegersberg is erg belangrijk.
Steek-en schietpartijen zijn helaas een steeds groter
wordend probleem en bewoners voelen zich steeds
vaker onveilig. Zeker in de late uurtjes. Daarom zou ik
graag meer wijkagenten en fouilleeracties zien. Ook
vind ik het belangrijk dat de bewoners jong en oud een
stem hebben in hun wijk. Door samen te werken boek
je snellere en betere resultaten.
Als u nog verdere vragen heeft staat het u
altijd vrij om contact op te nemen via de mail:
info@leefbaarrotterdam.nl

Fred van der
Horst Bewonerscommissie Gerrit
Spronkersflat
Mijn naam is Fred van
der Horst, 67 jaar oud
en woonachtig in een
seniorenwoning in de
Gerrit Spronkersflat in
110-Morgen. In 2020 ben
ik met pensioen gegaan
na meer dan 48 jaar te
hebben gewerkt. Bij de
Koninklijke Marine 32 jaar, vier jaar als medewerker
van een benzinestation en vervolgens twaalf jaar als
chauffeur van een rolstoelbus voor de zorg, ouderen
en het speciaal schoolvervoer.
Met pensioen zijn betekent ook meer vrije tijd om bezig
te gaan met zaken uit mijn directe woonomgeving.
Daarin past mijn kandidaatstelling voor de wijkraad
van Hillegersberg. De nieuwe wijkraad krijgt voor mij
een functie als springplank tussen wijkbewoners, de
wijk 110-Morgen en de gemeente.
In mijn wijk 110-Morgen is juist in de laatste maanden
van 2021 een heel groot project gestart het Buurtverbeterplan. In een aantal bijeenkomsten konden
bewoners ideeën en plannen aandragen voor de wijk.
Adviezen, suggesties en wensen waren er volop. De
komende maanden is beloofd, worden de plannen
uitgewerkt en onderzocht wat haalbaar is. Ik heb
zelf twee voorstellen ingediend. Mijn wens is een
kleinschalige verswaren markt op het Minervaplein. De
wijk 110-Morgen heeft nagenoeg geen levensmiddelen
winkels en de Bergse Dorpsstraat is eigenlijk veel
te ver weg voor de vele senioren die in 110-Morgen
woonachtig zijn. Ook de slechte bereikbaarheid
van het openbaar vervoer heb ik aangevoerd. De
dienstregeling van bus 174 laat veel te wensen over,
zo rijdt de bus na 20.00 uur niet meer.

Jaco de Hoog
VVD
Al ruim vijftien jaar ben ik
als geboren en getogen
bewoner van Hillegersberg
zeer betrokken bij onze wijk.
Toen de deelgemeente
in 2007 haar plannen
presenteerde voor het
bestemmingsplan
‘Kern
en Plassen’ ben ik samen
met
buurtgenoten
in
actie gekomen om de
mogelijkheden
voor
grootschalige bebouwing langs de plasranden te
voorkomen. Zoals bij de locatie ‘Van der Valk’. Namens ruim
negenhonderd bewoners hebben wij bij de gemeenteraad
van Rotterdam een beschermd dorpsgezicht aangevraagd
en gekregen. Daardoor is het kwetsbare plassengebied nu
beter beschermd.
Daarna ben ik door de Rotterdamse VVD gevraagd om
mij te kandideren voor de deelraadsverkiezingen. In 2010
ben ik toegetreden tot de deelraad van HillegersbergSchiebroek. En van 2014 tot heden ben ik lid van de
gebiedscommissie Hillegersberg Schiebroek. Dat doe ik
met veel plezier.
Ik vertegenwoordig de gebiedscommissie bij het
grondwateroverleg tussen de bewoners van onder
meer het Kleiwegkwartier en Oud Hillegersberg, waar
ik zelf woon, met de gemeente Rotterdam en het
hoogheemraadschap. Ik heb gelobbyd bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken zodat in het Kleiwegkwartier de
pilot ‘Goed Gefundeerd’ kon worden uitgevoerd. En bij
wethouder Wijbenga in Rotterdam om de infiltratieleiding
voor elkaar te krijgen die nu het ‘grondwater op peil’ houdt
in de Bloemenbuurt. Nu komt er de wijkraad Hillegersberg,
waarvan ook het Kleiwegkwartier deel uitmaakt. Met mij
kiest u iemand die uw belangen behartigt in de wijkraad.

Manon
BernadineBuitelaar
Graag zou ik me willen
voorstellen, ik ben Manon
Bernadine-Buitelaar, 43 jaar
oud en samen met mijn
gezin woonachtig in Nieuw
Terbregge.
Ik werk vier dagen per
week als expediteur bij
Emo Estron te Europoort.
Deze periode heb ik mij
verkiesbaar gesteld voor de wijkraad Hillegersberg.
Eigenlijk wil ik het stokje overnemen van mijn man
Giovani Bernadine. Giovani is sinds 2017 lid van de
gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Hij stopt
echter vanwege een nieuwe uitdaging. Ik wil net zoals
mijn man mij gaan inzetten de komende jaren voor de
wijkraad Hillegersberg, voor een veilige wijk, een schoner
en leefbaarder Hillegersberg.

Pauline de
Keizer
LeefbaarRotterdam
Graag stel ik mij aan u
voor! Weet dat als u op
nummer 13 stemt dit
absoluut geen ongeluk gaat
brengen. Ik ben Pauline
de Keizer, 57 jaar jong,
geboren en getogen échte
Rotterdamse. Mijn hele
leven hard gewerkt, zowel
in loondienst maar ook als
ondernemer. Op vier jaar na woon ik mijn gehele leven
met heel veel plezier in Hillegersberg. Supergemotiveerd
wil ik mij inzetten en verkiesbaar stellen voor de wijkraad
Hillegersberg.
Totaal vallen vijf fraaie, plezierige wijken onder
Hillegersberg. Dat willen we volgens mij allemaal graag
zo houden! Enkele voorbeelden:
1. Bruisende winkelgebieden aan de Beethovensingel en
Bergse Dorpsstraat, waar je zowel overdag als ‘s avonds
kan genieten. Dat houdt voor mij in dat hufter en patser
gedrag dient te worden aangepakt. Overlast van auto’s,
scooters en ander ongewenst gedrag hoort wat mij
betreft niet bij gezellig winkelen en terrasbezoek.
1. Veiligheid op straat (bijvoorbeeld Molenlaan en
Straatweg), verkeersoverlast (Terbregge).
2. Een schoon park waar een ieder na bezoek zijn rommel
opruimt, waar je ‘s avonds rustig je hond kan uitlaten
zonder lastig te worden gevallen, moet uitgangspunt zijn.
3. Vaak zie je vuilniszakken naast de vuilcontainers staan
wat voor anderen een vrijbrief lijkt om vuil te dumpen. Dat
moet en kan anders.
Klinkt allemaal als heel normaal, in de praktijk blijkt het
lastig om dit te realiseren. Met uw stem maak ik mij hard
voor een Leefbaar gebied, vóór iedereen maar ook dóór
iedereen. Gewoon aanpakken zoals we dat in 010 doen.
Samen aan de slag!

Rolien Beijers
Mijn naam is Rolien
Beijers. Ik heb aan de TU
Delft gestudeerd. Ik heb
me onder meer kandidaat
gesteld voor de wijkraad
Hillegersberg om te pogen
de woongelegenheid te
verbeteren voor de mensen
van mijn generatie, de eind
twintigers en dertigers. Dat
vraagt om oplossingen
waar iedereen van kan
profiteren. Daarnaast vind
ik sport een verbindende factor voor alle generaties.
Daar wil ik me dan ook graag voor inzetten.
De leefbaarheid in een wijk hangt af van de veiligheid en
betrokkenheid van de bewoners. Om die leefbaarheid
voor alle generaties te verbeteren, vind ik het belangrijk
om de wensen op te halen en samen tot oplossingen
te komen. Ik draag daar graag aan bij door generaties
met elkaar te verbinden en samen de gewenste
oplossingen te realiseren.
Mijn leukste plekje in Hillegersberg is bij de molen, waar
de Rotte en de Bergse plas samenkomen. Zeker toen
we in 2021 konden schaatsen op de plas. Alle leeftijden
kwamen samen om te genieten van de natuur, sport en
plezier. Tijdens een heerlijke wandeling of bootcamp
kom ik geregeld buren of kennissen uit de buurt tegen,
met of zonder hond. Zeker mijn ideale plek!

James Wang
VVD
Voor de wijkraad van Hillegersberg heb ik mij kandidaat gesteld omdat ik
mij graag wil inzetten voor
de bewoners en de ondernemers van de wijk waarin
ik ruim meer dan tien jaar
woon en werk. Naast mijn
eigen ervaringen spreek ik
dagelijks veel inwoners en
ervaar ik wat er in de wijk
leeft. Er zijn veel vragen
en opmerkingen over de buitenruimte (gebrekkig onderhoud, verzakte straten, onkruid), over de (on)veiligheid, over het verkeer en over ondernemen (overleven
tijdens en na corona) in Hillegersberg.
Graag zet ik mij in voor iedereen die in Hillegersberg
woont en/of werkt en doe dat vanuit mijn achtergrond
dat ieder mens gelijkwaardig is en het recht heeft te
worden gehoord. Als Nederlandse ondernemer van
Chinese afkomst hoop ik ook veel te kunnen betekenen voor ondernemende mensen in Hillegersberg. De
wijkraad moet in mijn ogen functioneren als een team,
samenwerkend om met elkaar, met de bevolking en
met de maatschappelijke organisaties de doelen voor
mensen van Hillegersberg te bereiken.

Beelden van de storm(en)

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam
Telefoon: 010 4611295

Boven Emmalaan (foto Theo Joosten), onder Oranjekerk (foto John Hokke) en Johan de Wittlaan (foto Marius van der Driesche).

Albert Heijn heropent
dinsdag 15 maart
De Albert Heijn aan de Kleiweg krijgt een facelift. Op dinsdag 15 maart om 11.00 uur is de heropening. De winkel
gaat nu 1.800 vierkante meters tellen, krijgt een glazen pui met daarop allerlei afbeeldingen van bekende gebouwen
in het Kleiwegkwartier en omgeving. Verder komt er een nieuw parkeersysteem op basis van kentekenregistratie.

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

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.

’We vieren een gezellig openingsfeestje met muziek, proeverijen en de bekende, levensgrote hamster’ zegt Olivia
de Wolf. ’De eerste 150 klanten krijgen iets lekkers.

Colofon BOK

Evaluatie Stop & Shop zone komt later

Bestuur

Wethouder Judith Bokhove van mobiliteit heeft de
gemeenteraad laten weten, dat een evaluatie van de
Stop & Shop zone op de Kleiweg pas in juni van dit
jaar aan de gemeenteraad zal worden toegezonden.
Oorspronkelijk was de toezegging om dat eerder te
doen. Concreet heet het: de gevolgen van het gebruik
door bewoners van Stop & Shop zone op de Kleiweg
(tussen Straatweg en Heiligerleelaan) in overleg met de
gebiedscommissie te monitoren, evalueren en terug
te koppelen aan de gemeenteraad. Maar vanwege

de aanhoudende coronavirusmaatregelen zou een
parkeertelling nu geen representatief beeld opleveren.
Aanleiding is dat de verenigde ondernemers op de
Kleiweg geen voorstander zijn van het feit, dat bewoners
ook in de Stop & Shop zone hun auto kunnen parkeren
als ze in het bezit zijn van een parkeervergunning.
De ondernemers willen dat die zone uitsluitend kan
worden gebruikt voor het korte betaald parkeren door
bezoekers van de winkels.

John Krijgsman in de Fonteinkerk
Ook de Fonteinkerk in het Molenlaankwartier kent
culturele ochtenden. Op vrijdag 1 april houdt John
Krijgsman, welbekend als medewerker van deze
Buurtkrant en als hobby conducteur bij Stichting
RoMeO een lezing over de geschiedenis van het
openbaar vervoer in Rotterdam. Stichting RoMeO,
opgericht in 1997, beheert de collectie en zet zich in
om de geschiedenis van het openbaar vervoer in en
rond Rotterdam levend te houden. Dit doet RoMeO

door de verzamelde voertuigen aan het publiek te
laten zien in het museum in de remise Hillegersberg
(Kootsekade) en door een deel van de collectie rijdend
in de stad te tonen.

Sabrina Ong-Aban (voorzitter, waarnemend),
John Hokke (secretaris-penningmeester),
Alwin Schogt (lid) en Chris Mast (Buurtkrant).
Kantoor, wijkwinkel en redactie
Rozenlaan 20, 3051 LS Rotterdam,
tel 422 44 45, info@bokrotterdam.nl.
Open maandag en donderdag van 9.30 - 10.30
uur. Ook te bereiken telefonisch of per mail.
Redactie
Mark Duim, Ciska Evers, Theo Joosten (beeld),
Coco Kossmann, John Krijgsman, Chris Mast
(leiding en eindredactie, 06 - 4354 7060),
Xandra Savelkouls en Marjolein Tan.
buurtkrantbok@gmail.com,
www.bokrotterdam.nl,

De lezing begint om 10.00 uur, einde is om 12.00 uur.
Het adres is Terbregselaan 3, een paar minuten lopen
van het eindpunt van lijn 4.

Weer tijdelijke tramremise
achter Zonnebloemstraat
Vanaf mei zal het opstelterrein voor trams op het terrein van de RET achter de Zonnebloemstraat weer een lange
periode in gebruik zijn als opstelterrein voor trams vooral ’s nachts. Op Zuid vinden werkzaamheden plaats aan de
zogenaamde Roseknoop, dat is het kruispunt Hillesluis bij de moskee. Door die werkzaamheden kunnen de trams
van Noord niet worden gestald in de remise Beverwaard. Het zal om ongeveer 25 trams gaan. Het gaat om een
periode van zes tot negen maanden. Binnenkort vindt er door een delegatie van bewoners en de BOK overleg met
de RET plaats om de overlast te minimaliseren.

twitter.com/BOKrotterdam
Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright,
het overnemen is niet toegestaan.
Losse exemplaren bij Albert Heijn, Gusto Italiano,
Primera en Opticien Dorssen.
De volgende krant verschijnt op vrijdag
22 april 2022.
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Goos Reclamemakers,
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