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Kijk ook eens op:

Bewonersorganisatie Kleiwegkwar tier
Is de tram echt zo lastig?
De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag
(opdrachtgever van het OV, een niet-gekozen
bestuursorgaan), Gemeente Rotterdam
en RET hebben een toekomstperspectief
gepubliceerd voor het OV-middel tram in de
Rotterdamse regio. Hoe ziet in het jaar 2030
het Rotterdamse tramnet eruit?

www.bokrotterdam.nl
www.bewonershis.nl

Remise Kootsekade
is startpunt op 4 mei

Koningsdag op de Kleiweg

De stoet in 2019 op de Kleiweg. Belangstellenden kunnen elk moment aansluiten (foto: Theo Joosten)

Impressie van de kleedjesmarkt op het Bergpolderplein in 2019 (foto: Theo Joosten)

Het vredes- en verzetsmonument aan
het Spinbolplein in Schiebroek is sinds
1990 de plaats waar inwoners van het
Kleiwegkwartier en Schiebroek de
gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog
herdenken. Sinds die tijd bestaat ook het 4
mei Comité Hillegersberg-Schiebroek, waar
namens de BOK, de Bewonersorganisatie
Kleiwegkwartier, bestuurslid John Hokke
deel van uit maakt.

De belangstelling voor de 120 kramen
die op Koningsdag (woensdag 27
april) de Kleiweg vullen, was minder
dan in 2019, het laatste jaar dat de
Koningsmarkt plaats kon vinden.
Op maandag 4 april, de dag dat
de voorverkoop begon, was de rij
belangstellenden - dit keer voor het
nieuwe kantoor van de BOK in de
Oranjekerk - minder lang dan in het
verleden. Ook voor de Koningsmarkt
geldt, dat we weer opgang moeten
komen en dat heeft tijd nodig.

is weer het traditionele feest

Daarvoor
worden
drie
modellen
vergeleken. Die ‘perspectieven’ zijn getiteld
De tram is snel. Als tweede De tram is
Nabij en als derde De tram takt aan.
Bij De Tram is snel is er een hogere
snelheid, meer vrije banen, minder haltes.
Er zijn rechtstreekse verbindingen vanaf
de wijken naar het centrum van Rotterdam.
De tram biedt ‚‘metrokwaliteit’ daar waar
de metro niet komt.

De tram is Nabij betekent een relatief
langzame tram, maar grotendeels met
dezelfde gebiedsdekking als in het
huidige netwerk.
De tram takt aan biedt hoogwaardig
vervoer vanuit de buitenwijken en sluit beter
aan op de metro. Er gaan minder trams
en en rond het centrum van Rotterdam
rijden. Reizigers zullen vaker moeten
overstappen. Vanuit het standpunt van een
bewoner van het Kleiwegkwartier hebben
we ook gekeken naar de consequenties
voor het Kleiwegkwartier en de rest van
Hillegersberg en Schiebroek van deze drie
modellen.
Bij De tram is nabij verandert er niet zo
veel. Lijn 25 blijft rijden tussen Schiebroek
en Carnisselande. Ook op de Kleiweg blijft
een eindpunt. Niet langer van lijn 8 maar
van lijn 14. Die lijn wordt een broertje van
lijn 4, die naar de Molenlaan gaat. Lijn
4 en 14 rijden allebei naar Delfshaven.
Daar rijden ze een lus waarbij ze van rol
wisselen: 4 wordt 14, 14 wordt 4. De tram
verdwijnt uit de Zaagmolenstraat.
Grote veranderingen zijn er bij De tram
takt aan. Lijn 4 rijdt vanaf de Molernlaan
niet langer via de Straatweg, maar via de
Argonautenweg en volgt dan verder de
route van lijn 25. Lijn 8 krijgt zijn eindpunt
bij het metrostation Melanchthonweg
en rijdt dan via het huidige fietspad aan
de achterkant van de Diamantweg via
het huidige eindpunt. Er komt een nieuw
eindpunt bij de Van Nelle fabriek. En bij
Station Noord komt het eindpunt van een
nieuwe lijn 23, die via de nieuwe brug over
de Nieuwe Maas bij Kralingen naar het
Stadionpark rijdt. Een futuristische variant.
Tot slot De tram is snel. Die heeft het starre
en reizigersonvriendelijke uitgangspunt dat
trams in straattrajecten eigenlijk niet meer
kunnen. Noordsingel, Zaagmolenstraat en
Kleiweg raken alle OV kwijt. Loopafstanden
naar haltes worden groter. Of de tram op de
Straatweg ook verdwijnt is puzzelen voor
de lezer, omdat het getekende lijnennet
niet overeenkomt met de legenda. Zo rijdt
in het getekende lijnennet lijn 4 van de
Kootsekade naar het Marconiplein. Maar
volgens de legenda rijdt lijn 4 nog wel
naar de Molenlaan. Lijn 8 blijft Schiebroek
(volgens de kaart) verbinden met het
centrum. Maar volgens de legenda is dat
lijn 21 die naar De Esch gaat.
Wat te denken van al die plannen?
Cruciaal is de zin: ‘We zoeken met deze
perspectieven de extremen met als doel
te leren welke ingrepen goed werken en
welke minder. (...) Deze perspectieven
worden dus niet in deze vorm voorgelegd
ter besluitvorming.’
Wordt vervolgd...
Chris Mast

Traditiegetrouw begint, dit jaar op woensdag
4 mei, de stille tocht naar het Spinbolplein
bij de remise aan de Kootsekade. Vanaf
2004 wordt daar de arbeidsrazzia van 10
en 11 november 1944 herdacht. Ruim
vijftigduizend Rotterdamse mannen zijn toen
als arbeidskracht naar Duitsland afgevoerd.
Twee maanden na Dolle Dinsdag was dat
een wanhoopsoffensief van de Duitsers. In
2004 werd aan de muur bij de ingang van
de tramremise een plaquette onthuld ter
herdenking. De plaquette is gemaakt door

de Schiebroekse kunstenares Ieme van der
Kooy. De voorbereidingen voor het ontwerp
en plaatsen van die plaquette liepen sinds
2002.
Het vertrek van de Kootsekade is om 18.55
uur, via de Kleiweg, Uitweg en de Ringdijk
loopt de stoet voorafgegaan en begeleid door
een omfloerste trom naar het Spinbolplein.
Traditiegetrouw sluiten onderweg veel
buurtbewoners aan.
Om kwart voor acht begint de plechtigheid
aan het Spinbolplein met toespraken, muziek,
zang en krans- en bloemenleggingen na
de twee minuten stilte. Het monument aan
het Spinbolplein is geadopteerd door het
Melanchthoncollege, traditiegetrouw lezen
twee leerlingen zelf gemaakte gedichten
voor. Na afloop is er voor de aanwezigen
warme koffie en thee in de nabijgelegen
school. Een aangename afsluiting, want het
kan wel eens fris zijn.

Nog enkele kramen te huur
Er zijn nog enkele kramen te huur voor de Koningsmarkt op woensdag 27 april. Het is wel kort
dag. Stuur een mailtje naar koningsmarkt@outlook.com voor de actuele situatie.

Jaco de Hoog voorzitter wijkraad Hillegersberg
Jaco de Hoog (VVD) is de eerste voorzitter
van de wijkraad van Hillegersberg. In de
eerste vergadering op woensdag 20 april
versloeg hij Erik van der Kroft (GroenLinks)
met vijf tegen twee. De wijkraad van
Schiebroek, die ook in Lommerrijk
vergaderde in een buurzaal, koos Ton van

Eijsden tot zijn voorzitter. Oud potitiechef
Van Eijsden zetelt in de wijkraad namens
de
Schiebroekse
bewonersorganisatie
LiS (Leven in Schiebroek). Zowel Jaco de
Hoog als Ton van Eijsden waren de laatste
acht jaar ook lid van de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.

Agenda
•		 Dinsdag 3 mei, 10.00 uur,
Oranjekerk, culturele ochtend, 		
onderwerp: Mercy Ships organisatie 		
met hospitaalschepen voor Afrika, 		
geheel bemand met vrijwilligers.

•		 Zaterdag 2 juli, 10.00 uur - 16.00 uur, 		
museumremise Kootsekade, historische
trams en bussen, mseumwinkel, koffie
en meer. Toegang 5 euro, Rotterdam
Pas gratis.

• Zaterdag 7 mei, 10.00 - 16.00 uur, 		
museumremise Kootsekade, historische
trams en bussen, mseumwinkel, koffie
en meer. Toegang 5 euro, Rotterdam
Pas gratis.

•		 Wijkwinkel, Rozenlaan 20, open 		
maandag en donderdag van 9.30 tot 		
10.30 uur, telefonisch bereikbaar via
010-4224445 en via info@bokrotterdam.nl.
Bewoners van het Kleiwegkwartier zonder
computer, die voor een aanvraag of iets
dergelijks een computer nodig hebben,
kunnen wenden tot de wijkwinkel.

•		 Zaterdag 4 juni, 10.00 - 16.00 uur, 		
museumremise Kootsekade, historische
trams en bussen, mseumwinkel, koffie
en meer. Toegang 5 euro, Rotterdam 		
Pas gratis.
•		 Dinsdag 7 Juni, 10.00 uur, Oranjekerk,
culturele ochtend. De geschiedenis
		 van het openbaar vervoer in Rotterdam
door John Krijgsman,

•		 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.

Een andere wijziging ten opzichte
van 2019 is de situatie in de Antony
Duyklaan. Daar staan nog wel een aantal
kramen, maar de attracties voor de
kinderen staan nu op het parkeerterrein
van Albert Heijn. Voor de allerkleinsten
is er een feeëriek verlichte draaimolen
met hobbelpaarden, een helicopter
en veel auto’s, verder kunnen de
kleintjes eendjes vissen en voor de iets
oudere jeugd is er de mogelijkheid tot
bungeejumpen, ingesnoerd en via een
elastiek en een trampoline kunnen allerlei
acrobatische toeren worden uitgehaald.

Elk jaar is het succes van de Koningsmarkt al
vroeg zichtbaar aan de file bij de pinautomaat
van Albert Heijn. De tip blijft: zorg voor cash
geld, want als deze pinautomaat leeg raakt,
dan zijn andere niet dichtbij.
Omdat de kramen op de Kleiweg in de
parkeervakken staan, rekenen we wederom
op de medewerking van alle automobilisten,
die hun auto gebruikelijk op de Kleiweg
parkeren. In de nacht van dinsdag 26 op
woensdag 27 april worden de kramen
opgebouwd, dus autobezitters let op:
parkeer uw auto die nacht ergens anders.
Het zelfde geldt vanzelfsprekend voor de
Antony Duyklaan.
Voor de huur van een kraam gold een bedrag
van dertig euro, kinderen kunnen overal waar
ruimte is hun kleedje neerleggen en hun
eigen spullen verkopen. Bijna het gehele
Bergpolderplein is daarvoor beschikbaar.
Behalve bij het transformatorhuisje, daar
komt een springkussen voor de kinderen.
De plaatsen bij de Action zijn het meest
populair, maar let op die winkel is dit jaar
open vanaf 09.00 uur. De ervaring leert dat
vroeg komen - en dus vroeg opstaan - loont.

Zoekplaatje
Dit keer een foto, die we inschatten als niet moeilijk. De vragen zijn: Wat zien
we hier? Van wanneer dateert de foto? En welke herinneringen heeft u aan dit
gedeelte van het Kleiwegkwartier?

Leeszaal Oranjekerk
weer helemaal open
Ik heb met Chris en Hans een afspraak op dinsdagochtend in de
Oranjekerk. De leeszaal is open, en is er een culturele ochtend.
De BOK heeft ook haar kantoor in de Oranjekerk, maar niet op
dinsdag. Wel is er die dag de mogelijkheid om in te schrijven voor
een kraam op Koningsdag. Het is gezellig druk aan de Rozenlaan.
Het is even zoeken naar een rustige plek om te praten. Chris en
Hans vertellen, dat ze de leeszaal eerst weer willen opstarten na
twee jaar Corona-stilte.

Oplossingen zoals altijd per mail naar
buurtkrantbok@gmail.com of in de
brievenbus van de BOK nu op de
Rozenlaan 20, uiterlijk 22 juni 2022. Over
naar het vorige zoekplaatje. Er waren
zeven (goede) inzendingen, de meeste
van oud-gedienden. De uitzondering
was Tjibbe van der Werff. Zijn huis staat
op de foto. We laten hem aan het woord:
‘De foto is gemaakt op de Kleiweg. Ik
herken ons huis op 389. Wij bewonen
het hele pand. Maar er zijn ook bewoners
die het pand delen zoals oorspronkelijk
gebouwd. Bijzonder zijn onze buren Jan
en Corrie op 391. Jan is inmiddels 83 en
woont zijn hele leven al in deze woning.
Hij zit vol verhalen en houdt alles in de
gaten. Hij is een beetje de burgemeester
van ons straatje. Al zou hij dat zelf nooit
zeggen, daar is hij veel te bescheiden
voor.’ Andere inzender detailleren ook de
andere panden. Olaf Stofferis: ‘Opnieuw
een foto van de Kleiweg, ditmaal perceel
403 tot en met 379. Mijns inziens staan
hier een paar van de mooiste huizen uit
het Kleiwegkwartier.’

in had dat de Kleiweg in zuidelijke richting
werd verlegd.’
De herinneringen kwamen van Willy
Tiggelman en Stef Stolk. Willy: ‘Zo nu
en dan speelde ik hier ‘s zomers bij een
schoolvriendinnetje. Toen in de jaren vijftig
was hier al de vijver met sigarenpluimen
en heel veel waterlelies.’ En Stef Stolk:
‘Met mijn moeder ging ik vroeger wel eens
naar dat plantsoen om op het grasveld te
spelen; er was immers weinig groen in het
Kleiwegkwartier. Er waren enige zitbankjes
rond de vijver geplaatst.’
Dan de datering. Stef Stolk: ‘De foto komt
overeen met mijn herinnering, zodat ik
vermoed dat hij uit deze jaren vijftig stamt.’
Willy Tiggelman: ‘Ik gok eind jaren dertig.’
Olaf Stofferis vond het dateren van de foto
lastig, omdat er niet veel details zichtbaar
zijn die het jaartal prijsgeven. Omdat er
nu een aantal flinke bomen staan, die
op de foto ontbreken, schat hij in rond
1930/1935, niet lang na de bouw van het
rechter perceel.’

De leeszaal heeft de boeken verdeeld in verschillende categorieën.
Zo zijn er kasten met literatuur, romans en streekromans, thrillers,
kinderboeken en verschillende soorten informatieboeken. Chris
vertelt: ‘Je hoeft geen lid te zijn van de leeszaal, iedereen is welkom.
Als je een boek leent, kost dat niets en je wordt niet geregistreerd.
We verwachten dat je het boek terugbrengt als het uit is.’ Natuurlijk
raakt de leeszaal op deze manier weleens boeken kwijt, maar dat
is geen probleem. Mensen brengen uit zichzelf ook nieuwe boeken.
Op deze manier is er altijd weer iets nieuws te vinden.
Hans van der Wagt (links) en Chris Schippers, de organisatoren
van de leeszaal van de Oranejekerk (foto: Henk Koetsveld)
Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven is de leeszaal
in de Oranjekerk aan de Rozenlaan weer helemaal open en
functioneel. Iedereen is welkom om gratis een boek te komen
lenen, te ruilen of te komen brengen.
Langzaam maar zeker weten mensen de leeszaal weer te vinden
op dinsdagochtend en op donderdagmiddag. ‘Het is fijn om een
plek in de wijk te hebben waar je boeken kunt lenen en ook even
een praatje kan maken met een gratis kopje koffie of thee’, vertelt
Chris Schippers. Ze is al vanaf de start, naast Andries van Bale, één
van de organiserende vrijwilligers die de leeszaal leidt. Naast Chris
staan weer vijftien vrijwilligers klaar die volgens rooster de leeszaal
bemensen en de bezoekers graag helpen en wegwijs maken. Van
Bale heeft afscheid genomen.
Sinds kort heeft Hans van der Wagt zijn plaats ingenomen om de
organisatie te komen versterken. Jarenlang was hij adjunct-directeur
van de Heijbergschool in het Molenlaankwartier. Nu hij met pensioen
is helpt hij graag mee om van de leeszaal weer een betekenisvolle
ontmoetingsplek in de wijk te maken. ‘De leeszaal heeft ruim duizend
boeken staan met een behoorlijke voorraad op zolder’, vertelt Hans.
‘Natuurlijk kunnen we niet tippen aan de grote bibliotheek, maar je
moet ons zien als een aanvulling dichtbij huis en met de mogelijkheid
om contact te leggen met wijkbewoners als je dat wil’, vertelt hij verder.

We spreken ook over het boekenhuisproject. Dat zijn huisjes die
bewoners zelf beheren bij hun huis. Ik bel met Rolien van der Laan.
Ze is één van de initiatiefnemers. ‘Dit vrijwilligersproject is in de
wijk ooit begonnen met tien huisjes’‚ vertelt ze. Het project heeft
destijds subsidie gekregen van de Gebiedscommissie. Nu staan
er ook huisjes in Schiebroek en Hillegersberg Noord en telt het
project dertig huisjes. Het nieuwste exemplaar staat in de Juliana
van Stolberglaan. De huisjes worden gemaakt in een Rotterdamse
beschutte werkplaats. ‘Er is veel aanloop, ik vul mijn huisje elke
week aan’, vertelt Rolien. In tegenstelling tot de leeszaal waren
de huisjes afgelopen jaren gemakkelijk en veilig te bezoeken en
bovendien 24 uur per dag open. Dat zijn we gewend geworden. Het
voordeel van de leeszaal is daarentegen dat je naar binnen kunt,
een praatje kan maken en koffie kan drinken.
‘Als we onze draai weer hebben gevonden, willen we eens kijken of
we misschien iets moeten aanpassen of aanvullen. Wellicht kunnen
we meer doen voor kinderen in de wijk of andere doelgroepen en
moeten we onze openingstijden aanpassen of uitbreiden’, vertellen
beide leeszaalorganisatoren. ‘Maar we willen eerst zien hoe het
gaat verlopen’, zegt Hans. ‘We staan open voor suggesties en
wensen vanuit de wijkbewoners.’ Je kunt een whatsapp sturen naar
0625387945 voor informatie, suggesties en vragen.
Henk Koetsveld

Kies mee over het Melanchtonpark
Bewoners van het Kleiwegkwartier kunnen tot en met
zondag 24 april (dus nog maar een paar dagen c.q. uurtjes)
digitaal hun stem uitbrengen over een herinrichting van het
Melanchtonpark.

Bouke Savert (van hem was weer de
actuele foto, daarvoor dank) constateert
dat ‘de tijd hier heeft stilgestaan’. De
meest uitgebreide inzending - zoals
vaak - kwam van Stef Stolk. Hij schreef:
‘De foto toont een aantal panden langs
de oorspronkelijke loop van de Kleiweg
ten westen van de voormalige Hofpleinlijn
(thans Randstadrail), namelijk het
gedeelte tussen de huidige Korte Kleiweg
en Opaalhof. Ook het zoekplaatje in de
Buurtkrant van maart 2020 ging over dit
gedeelte van de Kleiweg. Het veld rechts
behoort bij het driehoekige plantsoen
met vijver. Met de wijsheid die ik nu heb
uit de beschrijving in de Buurtkrant van
mei 2020, weet ik nu dat dit plantsoen
de naam draagt van de toenmalige
wethouder Siezen die in de jaren dertig
aan dit stukje weg woonde en er de hand

Jan Bogaarts is dat vast niet met hem
eens. Hij schrijft: ‘Als ik de foto bekijk
moet het bijna wel naoorlogs zijn (de
sporen in de sneeuw zijn niet van beperkt
licht verkeer). Maar door het ontbreken
van tv antennes (al zijn die nu ook niet
meer te zien) schat ik dat de foto ergens
begin jaren vijftig is genomen.’
Het juiste antwoord komt dit keer van
mevrouw Van Boven. Zij heeft dat (1952)
uit een boek dat ze van haar vader die
101 jaar werd, heeft geërfd. Terzijde. We
willen graag van haar de titel van dat
boek weten. En daarmee had Stef Stolk
het via zijn herinnering toch ook goed.
Bij de loting voor de cadeaubon kwam
Tjibbe van der Werff uit de bus als
winnaar. We sturen hem op.

Ga daarvoor naar de website mijn.rotterdam.nl (let op de punt
tussen mijn en rotterdam). Kies vervolgens voor Ga naar uw gebied
(Hillegersberg-Schiebroek) en dan verder op Schiebroek, bekijk de
projecten. Onder het kopje Speel- en sportplekken Melanchtonpark
zijn er dan vijf keuze mogelijkheden. De keus gaat tussen speelplekken
(twee verschillende) voor de jongere kinderen, een multifunctioneelsportveld met kunstgras voor de oudere jeugd en een vernieuwd
bootcamp.
Het is de tweede en laatste ronde van de inspraak. Een brief met deze
inhoud is ook in de buurten rondom het park verspreid. In de eerste
ronde konden bewoners commentaar leveren op het voorlopige plan.
Dat bestond uit het multifunctionele sportveld en een twee keer zo
groot bootcamp als het huidige. Ook zou er een harlooproute door het

park komen en zou de speelplek voor de jongere kinderen verdwijnen.
Veel bewoners hadden kritiek op het verdwijnen van de speelplek
voor de jongste kinderen. De gemeente gaf daarvoor als argument
dat de speeltoestellen aan het eind van hun levensduur waren en
dat er rondom het park meerdere speelpekken waren. Bewoners
constateerden ook dat de belangstelling voor het bootcamp na de
coronaperiode was afgenomen. Eigenaren van honden vreesden, dat
deze plannen het einde zouden betekenen van het Melanchtonpark
als losloopgebied.
De gemeente heeft de plannen nu aangepast. De hardlooproute is
geschrapt. En daarmee ook de extra toestellen die voor de hardlopers
langs het pad zouden worden opgesteld. Ook is er de garantie, dat het
hondenuitlaatbeleid nu niet wordt gewijzigd.
Er is nu de keus uit twee verschillende speelplekken voor kinderen. Die
krijgen een andere ondergrond, dan het zand dat er nu ligt. Wie zijn
stem heeft uitgebracht, ziet daarna een tussenstand in percentages.

FC Banlieue verdwijnt van het Erasmuspad
In het laatste nummer vorig jaar van de Buurtkrant hebben we de
toekomst geschetst van de sportvelden aan het Erasmuspad, het oude
terrein van Leonidas. Met ingang van het volgende voetbalseizoen wordt
Steeds Hooger de bespeler. Die club was aan de Kanaalweg uit zijn jasje
gegroeid. Er komt een voorlopige accomodatie. Dat kunnen zijn tijdelijke
voorzieningen of een opknapbeurt van de oude opstallen. Met de jaren
krijgt Steeds Hooger een permanent onderkomen. De bedoeling is
uiterlijk 1 juli 2026 een nieuw clubgebouw voor Steeds Hooger.
In een brief aan de gemeenteraad van 22 februari 2022 heeft het College
van B&W nu ook uitgelegd hoe het verder gaat met de FC Banlieue,

de huidige bespeler van het complex en zoals bekend een afsplitsing
van Leonidas door ouders, die ontevreden waren over de omgang van
Leonidas met hun voetbalkinderen.
Voor FC Banlieue is er geen toekomst meer aan het Eramuspad. Zeer
tot verdriet van de club. De vereniging wil zich zelf niet opheffen of
opgaan in Steeds Hooger. Het college heeft nu de club aangeboden
om het seizoen 2022-2023 te gaan spelen op het oude terrein van
Steeds Hooger aan de Kanaalweg. FC Banlieue opteert voor de
toekomst voor een fusie met HWD (Het Witte Dorp). Met die club vinden
al besprekingen plaats.

Tijdelijke tramremise in 2023 niet in 2022
In de vorige Buurtkrant schreven we over de plannen om het opstelterrein voor trams op het terrein van de RET achter de
Zonnebloemstraat weer voor een lange periode in gebruik te nemen. We schreven toen over deze zomer, maar dat was een
foutje. Het gaat om de zomer van 2023.
De stalling is noodzakelijk omdat op Zuid werkzaamheden plaats vinden 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 eerste overleg tussen een delegatie van bewoners, de BOK en de gemeente en de RET heeft inmiddels plaats gevonden.
Doelstelling is om de - onvermijdelijke - overlast te minimaliseren.

Anne en Tessa maken
Bewoners kiezen
niet voor kandidaten het leven afvalvrij
zonder partij

Anne (links) en Tessa aan het werk. (foto Theo Joosten)

Vijftien kandidaten presenteerden zich voor de wijkraad. De zeven gekozenen hebben we (voor eventjes) vervaagd.
Nog één keer aandacht voor de acht pechvogels. (foto: Theo Joosten, bewerking Cynthia Boshart)
Voor het eerst konden bewoners in het Kleiwegkwartier tijdens de gemeenteraads-verkiezingen ook
stemmen op kandidaten voor de wijkraad. De acht kandidaten die niet werden gekozen kijken terug.
Kandidaten misten steun van een politieke partij, maar verklaart dat eigenlijk wel dat zij niet zijn gekozen?
Alle kandidaat-afvallers antwoorden eerlijk op de vraag of
ze het jammer vinden. Max Escalante (Kleiwegkwartier,
163 stemmen): 'Natuurlijk is het jammer. Ik denk dat het
komt omdat ik niet aangesloten ben bij een politieke partij.
Maar dat was wel een bewuste keuze. Ik wil wegblijven
van politieke spelletjes en echt wat betekenen voor de
wijk'. Ook Manon Bernadine (Terbregge, 195 stemmen)
vind het erg jammer maar begrijpt het goed. Hoewel
ze bekend is met lokale politiek omdat haar man voor
LeefbaarRotterdam lid van de gebiedscommissie was,
omschrijft ze zichzelf als onervaren. Achteraf bezien had
ze zichzelf meer moeten promoten om maar in de buurt
te komen van de winnaars. 'Natuurlijk hebben degene
die zijn gekozen een groter netwerk. Zodra je bij meneer
Wang een hapje gaat eten, begint hij over politiek'.
Alle afvallers zonder een partij zijn het erover eens.
Het was te lastig zonder de steun van een politieke
partij. Flyeren met een groep bij de Albert Heijn is echt
makkelijker dan in je eentje. Precies dat zit Fred van
der Horst (110-Morgen, 90 stemmen) behoorlijk dwars.
'Je kan er eigenlijk echt niet tegenop. Ik heb niet de
connecties die anderen wel hebben. Ik vind het toch
raar voor een wijkraad dat alle gekozen kandidaten
een politieke achtergrond hebben en ik Jan met de
Pet. Wat ook heel raar is dat sommigen, zoals meneer
Wang (VVD) dubbel op de lijst stonden: zowel voor de
gemeenteraad als voor de wijkraad.'
Ken Gould (Kleiwegkwartier, 640 stemmen) eindigde
zonder politieke partij op de negende plaats. Maar op
zijn plaatselijke stembureau Lommerrijk kreeg hij wel de
meeste stemmen en daar is hij heel trots op. 'Ik heb me
juist principieel niet verbonden aan een politieke partij.
De landelijke politiek hoort wat mij betreft niet thuis in
een wijkraad. Maar als mensen mij niet kennen, hebben
ze eigenlijk onvoldoende handvat om mij te beoordelen,
dus ik begrijp dat wel. Maar ik kan net zo goed mijn
lievelingskleur op de stemlijst zetten, dat zegt net zoveel
over mij.'

Verrassing
De grootste verrassing bij de afvallers is Jan
Pierweijer (110-Morgen, 679 stemmen). Na acht jaar
gebiedscommissie, waarvan vier jaar als bekwaam
voorzitter, heeft hij nu het nakijken. Aan zijn zichtbaarheid
lag het niet. Waarom hij niet is gekozen, kan niemand
verklaren. Wellicht heeft Fred van der Horst met zijn 90
stemmen uit 110-Morgen precies van hem afgesnoept wat
Jan nodig had. Extra saillant omdat Fred van der Horst juist
Pierweijer verwijt zijn campagne te hebben geblokkeerd.
Fred kreeg namelijk geen aandacht in de bewonerskrant
van 110-Morgen en ook werden zijn posters in het Huis van
de Wijk steeds weggehaald.

Toch is het opvallend te noemen, dat verbondenheid aan
een politieke partij op wijkniveau zo veel uit lijkt te maken.
Landelijk is er juist sprake is van wantrouwen in gevestigde
politieke partijen. Electoraal geograaf Josse de Voogd
concludeert bij deze gemeenteraadsverkiezingen juist ook
dat kiezers op zoek zijn gegaan naar nieuwe geluiden, buiten
de gevestigde orde. Klassieke partijen zoals CDA, PvdA en
SP verliezen terrein. Dus eigenlijk zou je dan juist verwachten
dat men echte bewoners voor de wijkraad kiest en minder
gaat voor ‘beroepspolitici’. Pauline de Keizer (Leefbaar, 524
stemmen) ondersteunt deze stelling ook al bracht het haar
niet in de wijkraad: 'Steeds meer mensen hebben minder
vertrouwen in de politiek. Politici blijven toch wel zitten als iets
fout gaat. Wat heeft stemmen dan eigenlijk nog voor zin?'
Voor Antoine van den Oever (CDA, 416 stemmen) en Evert
Hummelen (PvdA, 560 stemmen) was de verbinding met een
landelijke partij niet de gewenste garantie voor succes. Evert
vertelt dat het gelukkig geen doel was om op zijn zeventigste
nog politiek carrière te maken. Maar hij merkt wel op: 'Met
de 560 stemmen die ik heb gehaald zou ik ruimschoots zijn
gekozen in de Afrikaanderwijk.'
Antoine van den Oever constateert dat er vanuit Terbregge
in deze periode geen vertegenwoordiging zal zijn terwijl er
drie kandidaten deelnamen. Hij meent dat 'de populariteit
van het CDA hem niet zal hebben geholpenm en ook dat hij
niet voldoende zichtbaar is geweest tijdens de verkiezingen.'
Dus nu de gewone bewoners niet gekozen zijn en klassieke
partijen die landelijk ook in de verdrukking zitten terrein
verliezen, moeten we misschien toch op zoek naar een
andere verklaring. Legt de gewone Rotterdammer in onze
wijk het niet gewoon af? Het lijkt erop dat Hillegersberg
inclusief het Kleiwegkwartier een wijk is geworden waar
de gewone Rotterdammer is verdwenen en plaats heeft
gemaakt voor hoogopgeleide stemmers die kiezen voor de
gevestigde belangen van VVD, D66 en GroenLinks.
Marlies Katy Hanifer

Jan Pierweijer is zich echter van geen kwaad bewust. Hij vindt
het jammer dat hij niet is gekozen maar is sceptisch over wat
wijkraden nu eigenlijk kunnen gaan doen. 'Eigenlijk is het een
donker gat en of iedereen capabel is, is niet aan mij om te
oordelen'. Het wordt erg zoeken naar de taak die de wijkraad
eigenlijk gaat krijgen. De nieuwe opdracht is volgens hem
heel smal, een minimale vorm van burgerparticipatie
zonder eigen budget en zeggenschap. Ook zijn de wijken
Hillegersberg en Schiebroek uit elkaar gehaald, terwijl hun
problematiek juist overlapt. Jan Pierweijer, bijna twintig jaar
voorzitter van de bewonersorganisatie in 110-Morgen blijft
met de andere bewonersorganisaties in HiS bij elkaar komen
en de wijkraad met argusogen volgen. Ook de andere
kandidaat-afvallers geven aan dat ze graag betrokken
blijven bij de wijk en zich willen blijven inzetten.

Eén keer in de veertien dagen staat in de
Edelstenenbuurt om ongeveer 16.00 uur op de hoek
van de Amethiststraat en de Erasmussingel de bus
van Anne en Tessa. De datum en de preciese tijd is te
volgen op hun website www.potjesendeksels.nl. Het
zijn dames met een missie. De Buurtkrant ging langs.

Happy Soaps, paddenstoelen van Rotterzwam en
schoonmaakproducten van Bionyx. Ze bestellen
de producten in navulbare emmers en in grote
bulkhoeveelheden, zodat er zo min mogelijk
verpakkingsmateriaal gebruikt wordt. Hoe meer
klanten ze hebben, hoe groter ze in kunnen kopen.

Toen Anne en Tessa het boek Het Zero Waste Project
lazen, wisten ze: dit is wat wij willen, het leven zoveel
mogelijk afvalvrij maken. Maar hoe dan? Ze ontdekten dat
zonder afval leven best lastig is. Ze bedachten dat ze een
bijdrage wilden leveren aan een afvalvrij leven. Het eerste
idee was een winkel waar je terecht kon met je eigen bakjes
en zakjes om deze te laten vullen met producten zonder dat
er verpakkingsmateriaal aan te pas komt. Toen echter de
Coronapandemie uitbrak en de winkels dicht gingen, werd
het idee van een winkelpand omgezet naar een winkel op
wielen. 'De mensen hoeven niet naar ons te komen, wij gaan
naar de mensen toe. En de mensen hoeven niet de bus in,
maar kopen aan de bus.' Toen dat idee was geboren, werd
het zoeken naar een geschikte bus en naar financiering.
Middels eigen financiering en crowdfunding is het gelukt om
het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De bus zoeken was
nog een hele onderneming. Want ze wilden een groene bus,
een bus die op bio-CNG rijdt. En dat is gelukt! In Duitsland
werd Evie gevonden, weliswaar een rode bus, maar ze
rijdt op slib en restafval. Significant minder CO2 uitstoot
en de bio-CNG wordt geproduceerd door Orangegas in
Nederland. Overal is over nagedacht!

Anne en Tessa richten zich op mensen die bereid
zijn om een stukje om te fietsen voor duurzaamheid.
Qua prijsniveau zitten ze tussen de biologische
producten van Albert Heijn en Ekoplaza in. Ook aan
de alleenstaanden is gedacht, want alle producten
kunnen in kleine hoeveelheden gekocht worden. Als je
je eigen potje, bakje of zakje maar meebrengt. Zelfs
een groen zakje werkt, is onlangs gebleken.

Het ontwerp voor de bus is door Anne en Tessa zelf
gemaakt, de verbouwing hebben ze uit laten voeren. In de
praktijk blijkt de bus nog niet perfect te zijn, maar ze voldoet
aan de eisen die de dames er zelf aan stellen. Want de lat
ligt hoog, zo is wel gebleken. Ze rijden er nu drie dagen
per week mee rond in Rotterdam en contreien en daar
komt een vierde dag in Gouda bij. Het ondernemerschap
is nog best weleens spannend. Dit vraagt om een goede
afstemming tussen de twee. Ze hebben daarnaast ook nog
een baan, dus de week is goed gevuld.
De producten die verkocht worden, komen bijna allemaal
van biologisch gecertificeerde leveranciers. Er worden
geen pesticiden of herbiciden gebruikt. Zo verkopen ze
noten van ID Organics, keukenkruiden van het Blauwe
Huis, koffie van Santas, verzorgingsproducten van

Gekozen in
de wijkraad
Hillegersberg
De zeven kandidaten die zijn gekozen in de volgorde
van het aantal stemmen dat ze hebben gekregen. Ruim
800 stemmen was de drempe.
Uit de bus kwamen drie vrouwen en vier mannen. Vijf
vertegenwoordigers van een politieke partij: drie VVDers, één Leefbaar, één GroenLinks. Eén (van de vier)
op persoonlijke titel en één (van de drie) namens een
organisatie van bewoners.

Klanten reageren heel enthousiast, vinden het een goed
concept. Inmiddels, na een jaartje rondrijden, hebben
ze al aardig wat vaste klanten. Op regenachtige en
stormachtige dagen is de klandizie weleens minder.
De kunst is dat ze zich daar niet te veel door laten
beïnvloeden, maar vooruit blijven kijken. Ook het sociale
aspect spreekt de dames aan. Gezellig een praatje
maken met de klanten en ook de klanten onderling
hebben vaak leuk contact. Er is zelfs sprake van sociale
controle. Toen een 93-jarige dame met hartklachten er
ineens niet was, gingen ze toch even bellen.
Evie rijdt vier routes. Deze routes zijn gebaseerd op
een wachtlijst die was geopend op de website. 'In het
begin reden we twaalf uur per dag rond. Dat werd wat te
gek. We hebben een aantal standplaatsen geclusterd,
zodat het voor ons behapbaar werd. Op onze website
(www.potjesendeksels.nl) kunnen mensen een
reservering plaatsen, zodat we weten waar we zeker
moeten zijn. Het lukt ons aardig goed om ons aan het
schema te houden.' Dat schema is te vinden op hun
website. Daar is te zien op welke data de bus te vinden
is in het Kleiwegkwartier op een vaste plek, de hoek
van de Amethiststraat en de Erasmussingel.
Anne en Tessa hebben een missie. Ze willen het voor
anderen makkelijker maken om duurzaam en afvalvrij
te leven. Ze willen de wereld beter achterlaten.
Xandra Savelkouls

1. Erik van der Kroft
(GroenLinks)

1854

2. Caroline Engels-Alkemade
(VVD)

1579

3. Anoeska Bulthuis
(LeefbaarRotterdam)

1378

4. James Wang
(VVD)

1294

5. Rolien Beijers

998

6. Rok Beek
(BOK, Het Schiereiland)

928

7. Jaco de Hoog
(VVD)

814

Gebiedspenning
voor John Hokke
John Hokke, de secretaris-penningmeester van de BOK,
is op de laatste vergadering van de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek onderscheiden met de
gebiedspenning. John Hokke was nietsvermoedend
naar Lommerrijk de plaats van de vergadering, gelokt
door voorzitter Jan Pierweijer, die John had verteld, dat
hij op de laatste vergadering zich graag omringd zag
door een aantal oud-gedienden.
John zat op de eerste rij en zag dus ook niet, dat in
de loop van de vergadering achter zijn rug zich een
aantal vrienden, bekenden en oud-collega bestuurders
verzamelde.
De feitelijke uitreiking vond plaats door Erik van der
Kroft, die de uitreiking begon met het memoreren van
een aantal gebeurtenissen uit het jaar (2000) dat John
als bestuurslid was aangetreden. Pas langzaam ging er
toen een lampje branden bij het feestelijke middelpunt.
John Hokke was niet de enige met een onderscheiding.
Ook andere bestuurders van bewonersorganisaties
uit HiS kregen de gebiedspenning: Frans Schuit, de
penningmeester van Terbregge’s Belang, Sandra van
de Lubbe, secretaris van de bewonersorganisatie
110-Morgen en Margreet Hovenkamp voorzitter van
InHillegersberg.

John Hokke met de gebiedspenning HillegersbergSchiebroek (foto privé)

Uit Schiebroek werden onderscheiden: Loes Zwarts, die
de voedselbank Schiebroek-Zuid runt, Jakob Jansen
van de Kluskanjers en het Buurtbedrijf Schiebroek
en Ronald van 't Klooster onder meer voorzitter van
het overleg van Bewoners HiS en ook betrokken bij
Konneksjun en het Oranje-comité.

NK Tegelwippen van start
Samen met 114 andere gemeenten in Nederland gaat
Rotterdam de strijd aan om zoveel mogelijk tegels te
wippen uit de buitenruimte. Voortuinen, achtertuinen,
schoolpleinen: Nederland is over het algemeen veel
te betegeld. Ook ons Kleiwegkwartier is erg stenig
met alle gevolgen van dien. Tijd om de tegels eruit te
wippen!
Het afgelopen jaar zien we al steeds meer geveltuinen
of boomspiegels vol bloemen in de wijk, wat de straat
zoveel mooier en gezelliger maakt. In Rotterdam zijn
vorig jaar maar liefst 119.000 tegels eruit gehaald. Dit
jaar wil Rotterdam dit aantal overtreffen en gaat de stad
voor 150.000 tegels met de campagne Alle straten groen!
Iedereen wordt uitgenodigd om na te denken waar er
groen kan worden toegevoegd. In de voor- of achtertuin,
op het schoolplein of bedrijvenpark. Er zijn nog een
aantal kale en brede trottoirs of bestrate hoeken in onze
wijk te vinden die we op kunnen fleuren. En voor wie
niet weet wat er daarna met alle tegels moet gebeuren:
bestel vanaf april de gratis Tegel.taxi. Die komt de tegels
ophalen om ze vervolgens circulair te verwerken.

Het waarom van tegelwippen
Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige
regenbuien en lange periodes van hitte en droogte
volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te
maken met problemen als hittestress en wateroverlast,
omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die
stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen
water door wanneer het regent. Dat regenwater kan
dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer
groen gaat dit tegen. Daarnaast heeft onderzoek
uitgewezen dat een groenere leefomgeving een
positief effect heeft op onze mentale gezondheid en
op de biodiversiteit van de stad.

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

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.

Iedereen die in Nederland tegels vervangt voor
groen kan het aantal per gemeente aanmelden op
NK-tegelwippen.nl. Wie doet er mee? En wil je met
je mooie nieuwe geveltuin of andere groene plek in
de volgende Buurtkrant stuur dan een berichtje naar
buurtkrantbok@gmail.com.

Colofon BOK
Bestuur
Sabrina Ong-Aban (voorzitter, waarnemend),
John Hokke (secretaris-penningmeester),

Statenlaanbuurt
mag meepraten

Alwin Schogt (lid) en Chris Mast (Buurtkrant).

Bewoners uit de buurt van de Statenlaan en de drie laantjes (Elisabeth-, Heiligerlee- en Wilhelminalaan) kunnen
zich tot en met 29 april opgeven voor een werkgroep die de verbeteringen in de buitenruimte als gevolg van de
rioolvernieuwing over twee tot drie jaar in goede banen moet leiden.

Redactie

De bewoners in deze buurt zijn daarvoor door de gemeente per brief geïnformeerd.

Bouwwerkzaamheden SFG
zorgden voor overlast
Direct na de Pasen begonnen bouwwerkzaamheden
op het terrein van het SFG (locatie Fransiscus) in het
gedeelte dat dicht ligt nabij de huizen aan de Kleiweg,
de uitloper van het parkeertrerrein achter de golfbaan.
Ook een heimachine deed zijn dreunende werk.
Buurtbewoners trokken bij het SFG aan de bel over de
onverwachte en niet aangekondigde overlast.

Afgesproken is dat er op korte termijn in het SFG
een informatiebijeenkomst wordt gehouden voor de
omwonenden over de (ver)nieuwbouwplannen. Er
komst naast het hoofdgebouw een nieuw gebouw
voor de huisartsenpost en de spoedeisende hulp,
een nieuw operatiecomplex en onder meer een
kraamzorghotel.

Het SFG reageerde prompt en maakte excuses voor
de overlast en het feit, dat de buurtbewoners niet tijdig
waren ingelicht. Het SFG had zich niet gerealiseerd
dat het energiestation als klein onderdeel van hun
grote nieuwbouwproject al zoveel externe effecten
zpu hebben.

Bewoners die voor die tijd al vragen hebben, kunnen
zich wenden tot Bert Jan Grevink, de directeur
locatievernieuwing. Ook te bereiken op 06 – 26 358
838 en via email b.grevink@franciscus.nl.

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.

GELD NODIG?
Hoogste prijs voor uw goud,
direct geld

Cash4gold&goods
Rozenlaan 2A - 3051 LR Rotterdam
06 - 13 26 13 48
info@cash4GoldandGoods.nl

Mark Duim, Ciska Evers, Marlies Katy Hanifer,
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,
twitter.com/BOKrotterdam
Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright,

INKOOP EN BELENEN VAN
GOUD EN KOSTBARE
GOEDEREN

het overnemen is niet toegestaan.
Losse exemplaren bij Albert Heijn, Gusto Italiano,
Primera en Opticien Dorssen.
De volgende krant verschijnt op vrijdag 1 juli 2022.
Oplage:

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m Vrijdag 10.00 - 16:30
Zaterdag & zondag op afspraak

5.000

Opmaak: Cynthia Boshart
Druk:

Goos Reclamemakers,
Ouderkerk aan den IJssel

