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Experiment met wijkraden en wijkcomités

Een wereldbaan in uw wijk
Een gezellig park, een veilige kruising, een leuke speel
tuin in de buurt: het zijn die kleine dingen dichtbij die
bepalen of we ergens fijn wonen. Heeft u goede ideeën
voor uw wijk? Tot en met 22 januari kunt u zich verkies
baar stellen voor de gebiedscommissie of de wijkraad.
‘Als lid van zo’n commissie of raad
ben je een belangrijke schakel tussen het stadsbestuur en de inwoners,’ zegt Ronald Tol, voorzitter
van de gebiedscommissie in Charlois. ‘Daarmee kun je écht het verschil maken.’ Hij vertelt erbij dat
het geen makkelijk werk is. Maar
voor wie wel tegen een stootje
kan en van aanpakken houdt, is
dit volgens Tol een wereldbaan.
‘Een baan die nu meer mensen
dan ooit de mogelijkheid biedt om
invloed te hebben op hun buurt.
Want in de wijken komen experimenten met democratische vernieuwingen.’
De belangrijkste veranderingen op
een rij:
- 16- en 17-jarigen kunnen nu ook
stemmen op vertegenwoordigers
van hun wijk of gebied. En dat

niet alleen, zij kunnen zich ook
verkiesbaar stellen.
- In Noord en Feijenoord worden
de gebiedscommissies opgeheven. In plaats daarvan komen er
wijkraden. Op 21 maart kiezen
de wijkbewoners de leden van
hun wijkraad. Inwoners van de
overige gebieden kiezen net als
voorheen de gebiedscommissie.
- In Prins Alexander, Delfshaven
en Charlois start een experiment
met wijkcomités. De leden worden geloot. Het doel is om zo een
eerlijkere vertegenwoordiging
van de wijk te krijgen. Woont u
in een van deze wijken, dan kan
het dus zijn dat u door loting
wordt uitgekozen. U krijgt een
paar dagen bedenktijd om een
besluit te nemen.

Bril op, film aan

Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités

Wat zit waar?
Gebiedscommissies

Hoek van Holland
Rozenburg
Hoogvliet
Pernis
Overschie
Delfshaven
Centrum
Charlois
Hillegersberg-Schiebroek
Kralingen-Crooswijk
IJsselmonde
Prins Alexander

Gelote wijkcomités

Delfshaven (Middelland & Oud-Mathenesse / Witte dorp) Gekozen wijkraden
Charlois (Pendrecht & Tarwewijk)
Noord (6 wijken)
Prins Alexander (Nesselande & Zevenkamp)
Feijenoord (8 wijken)

Een overzicht van wijken waar de experimenten starten met raden en comités.
Verkiesbaar stellen
Tot en met 22 januari kunt u zich kandidaat stellen voor de gebiedscommissie of de wijkraad.
Hiervoor hoeft u geen lid te zijn van een politieke partij, wel heeft u de steun van een aantal wijkgenoten
nodig. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.rotterdam.nl/komopvoorjewijk.
Vragen? Mail verkiezingen2018@rotterdam.nl of bel 14 010.

Open lesweek bij de SKVR
SKVR houdt binnenkort een open lesweek. Kinderen,
jongeren en volwassenen kunnen een kijkje nemen (en
meedoen) bij verschillende dans- en theaterlessen.
Theater, streetjazz, improvisatie?
Kleuterdans, flamenco of tapdansen? De Stichting Kunstzinnige
Vorming Rotterdam (SKVR) biedt
veel mogelijkheden tijdens de
open lesweek.

Marcel Kollen

Geïnteresseerde Rotterdammers
kunnen kijken hoe het eraan
toe gaat en al hun vragen aan de
docent of gastvrouw/-heer stellen.
Meedoen kan natuurlijk ook. Leerlingen die al zijn ingeschreven,
krijgen daarbij voorrang. Wees
dus op tijd om mee te kunnen
doen. Meekijken vanaf de kant
kan altijd.
De danslessen zijn voor kinderen,
jongeren en volwassenen. Ze vinden plaats op de locaties van SKVR

Editie 47 alweer van het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Volgens
bekend recept kunt u weer smullen van tientallen films van nationale en internationale regisseurs. De ervaring leert dat u op tijd uw kaarten moet reserveren om
uw favoriete kraker(s) te zien. Vanaf 19 januari gaan de tickets in de verkoop. Het
volledige programma staat twee dagen eerder online op www.iffr.com. Het festival
duurt van 24 januari t/m 4 februari.

Rotterdam Centrum, SKVR Ringdijk (Hillegersberg-Schiebroek),
SKVR Dalweg (Feijenoord), WMDC
(Delfshaven), Romeynshof (Prins
Alexander), Castagnet (Hillegersberg-Schiebroek), Wereld op Zuid
(Charlois) en bassischool Park16hoven.

Voor liefhebbers van oude
archiefstukken is januari
altijd een bijzondere
maand. Dan worden name
lijk honderden documen
ten openbaar. Ze zijn te
bekijken op de site van het
Stadsarchief Rotterdam.

De theaterlessen zijn alleen voor
kinderen en jongeren. Ze worden
gegeven op de locaties van SKVR
Rotterdam Centrum, Islemunda
(IJsselmonde) en bassischool De
Globetrotter (Katendrecht).

Het Stadsarchief Rotterdam
belicht deze maand op de site
onder andere vier bijzondere
archiefstukken die sinds 1 januari
openbaar zijn. De eerste gaat over
een manifestatie van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele
Hervorming (NVSH) in 1967, ‘Tien
over Bloot’.

De open lesweek duurt van 22 tot
en met 27 januari. Meer informatie en het rooster vindt u op
www.skvr.nl/openlessen.

Gratis bezoek aan
Museum Rotterdam
Bent u nieuwsgierig naar het verleden, heden en toekomst van de
stad? In Museum Rotterdam vertellen historische stukken en
nieuw erfgoed het verhaal van
Rotterdam en de Rotterdammers.
Om een bezoek zo laagdrempelig
mogelijk te maken, trakteert het

Archief
stukken
openbaar

museum op een gratis dagje uit.
In 2018 hoeft u elke eerste zaterdag van de maand geen toegang te
betalen om binnen te komen.
Meer weten over de exposities en
de vaste collectie?
www.museumrotterdam.nl

Het archief wil komende weken
verder inzoomen op een dossier
over de arrestantenregisters van
de gemeentepolitie uit 1942 (met
daarin gegevens over Joden en
verzetstrijders die toen zijn opgepakt). Daarnaast plaatst het Stadsarchief een artikel over de problemen bij warenhuis Ter Meulen in
1987.
En als laatste gaat het in op een
dossier uit het politiearchief over
de behandeling van Chinezen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
www.stadsarchief.rotterdam.nl.
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Nieuw
zwembad
op Zuid

Hart voor historie

De Sandwichman van het Oude Noorden
Rotterdam is een stad met veel monumenten en beeld
houwwerken in de openbare ruimte. In deze serie
belicht het Stadsarchief Rotterdam hun geschiedenis.
Dit keer: het sculptuur Charly de Sandwichman op het
Snellemanplein, dat herinnert aan een markante bewo
ner van het Oude Noorden.

Een van de kunstenaars stelt voor
om een grote torenspits op het
plein neer te zetten, als verwijzing
naar de inmiddels afgebroken

Dit zijn de attributen die Nicolaas
Johannes Jacobus Morelis (19131977) ooit gebruikte, beter bekend
als Charly de Sandwichman.
Deze voormalige bewoner van
de Snellemanstraat is jarenlang
een bekende verschijning in Rotterdam. Als zelfbenoemd ‘reclame-artist’ trekt hij in wonderlijke kostuums en behangen met
reclameborden door de stad om
de waren van zijn opdrachtgevers
aan te prijzen. Daarbij imiteert hij
bekende stripfiguren en filmpersonages. Komiek Charlie Chaplin
was zijn favoriet.

Proef met één jaar
nachtmetro

De metrolijnen van de RET rijden dit jaar in de weeken
den een uur langer door. Deze proef met de nachtmetro
is een aanvulling op het huidige nachtvervoer met de
BOB-bus.
Op vrijdag- en zaterdagavond zitten de laatste metro’s voller dan
op doordeweekse avonden. De
gemeenten uit de regio verwachten dan ook dat een uur langer
doorrijden voorziet in een behoefte van de reiziger. Zo hoeven bijvoorbeeld concert- en theaterbezoekers zich niet meer te haasten
om met de metro thuis te komen.

tro hetzelfde tarief als overdag.
De nachtmetro rijdt op alle RETmetrolijnen, maar op lijnen B en E
op ingekorte trajecten. Zo gaat lijn
E tussen Slinge en Pijnacker-Zuid
en rijdt lijn B tussen Nesselande
en Schiedam-Centrum. Bekijk de
dienstregeling voor de exacte tijden van de nachtmetro op
www.ret.nl.

Bovendien past een nachtmetro
bij het stedelijke karakter van de
regio, geeft het een extra impuls
aan het uitgaansleven en laten
meer inwoners hierdoor de auto
staan, zo is de verwachting. Reizigers betalen voor de nachtme-

De proef van een jaar is een initiatief van de gemeenten Rotterdam,
Lansingerland, Albrandswaard,
Schiedam en Capelle aan den IJssel. De gemeenten financieren de
proef, die circa 530.000 euro kost,
gezamenlijk.

Het nieuwe zwembad in Charlois is vooral gericht op sport- en
zwemlessen. Er zijn twee baden:
een 50-meter wedstrijdbad en een
25-meter bad. U kunt er terecht
voor waterpolo, zwemlessen,
groepslessen en lange- en kortebaan wedstrijden.

Arnoud Verhey

Ter gelegenheid van de officiële opening van het plein, in september 1987, vraagt de bewonersorganisatie drie kunstenaars om
iets te bedenken dat de nog kale
ruimte meer allure geeft. Belangrijke eis is dat het kunstwerk een
link heeft met het verleden van
de wijk.

Nieuwe Noorderkerk. De tweede ontwerpt een muur met daarin gevelversieringen van gesloopte
huizen. Het idee van beeldhouwer
Robbert Jan Donker (1943-2016)
valt echter het meest in de smaak:
in brons gegoten schoenen, bolhoed, pandjesjas en een wandelstok op een sokkel van kalksteen.

In brons gegoten schoenen, bolhoed, pandjesjas en een wandelstok: de attributen
van de Sandwichman.
Die rol maakt Morelis uiteindelijk onsterfelijk. Donker is de enige van de drie kunstenaars die
zijn ontwerp mag uitvoeren. Op

Nieuws uit de raad

De gemeenteraad kwam 15 december 2017 weer bij
een voor een raadsvergadering. Hieronder vindt u een
selectie van de besproken onderwerpen.
De gemeenteraad debatteerde op
verzoek van de VVD over de uitgestelde oplevering van de Hoekse lijn - de ombouw van de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van
Holland tot metrolijn.
Ook sprak de raad over de uitbreiding van de Rotterdamwet. Voorgesteld is dat Rotterdammers

Meldingen en klachten
www.rotterdam.nl/melding en
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl).
Officiele bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente
vindt u op www.overheid.nl.
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice
van www.overheid.nl en de app
Rotterdam-Omgevingsalert.

Facebook en twitter
www.facebook.com/gem.Rotterdam en
www.twitter.com/rotterdam.

VraagWijzer
Voor vragen over zorg, gezondheid, geld
problemen, juridische problemen, brieven en
formulieren, activiteiten in de wijk en mantelzorg kunt u terecht bij VraagWijzer.
Kijk voor informatie op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij.
Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in
of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij
een VraagWijzer bij u in de buurt,
zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer.

Het wedstrijdbad heeft een tribune met 350 vaste zitplaatsen. Er
is ruimte om de capaciteit uit te
breiden tot maximaal 1000 zitplaatsen. Verenigingen en andere
partijen kunnen gebruik maken
van een multifunctionele ruimte
op de tweede verdieping voor vergaderingen, huiswerkbegeleiding
of bijvoorbeeld presentaties.
Voor meer informatie en nieuws
over het zwembad kijkt u op
www.rotterdamzwemt.nl.

ke ondersteuning en jeugdhulp’
en ‘Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad’.

die een huis willen huren ook
gescreend worden op overlastgevend, crimineel, extremistisch en
radicaal gedrag.
Verder nam de raad besluiten over
verschillende bestemmingsplannen en verordeningen, zoals als
de ‘Verordening maatschappelij-

Daniëlle Knieriem (CDA) in gesprek met de griffier tijdens een eerdere vergadering.

Contact met de gemeente
Website
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digitaal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket
en voor ondernemers:
www.rotterdam.nl/ondernemen.

28 januari 1989 wordt het kunstwerk door wethouder Joop Lint
horst onthuld.

Jan van der Ploeg

In de jaren zeventig en tachtig
worden de oude wijken rond het
centrum in het kader van stadsvernieuwing flink onder handen
genomen. Panden die nog goed
zijn krijgen een opknapbeurt,
anderen gaan tegen de vlakte. Daar voor in de plaats komen
nieuwbouwwoningen, pleinen en
plantsoenen. In het Oude Noorden
ontstaat zo het Snellemanplein.

Iedereen die zwemt, leert
zwemmen of het gewoon
heerlijk vindt om te bewe
gen in het water kan vanaf
22 januari terecht in het
nieuwe zwembad in het
hart van Zuid: Zwemcen
trum Rotterdam.

Bellen
14010. Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur en
op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Stadswinkels
Voor een aantal gemeentelijke producten is het
noodzakelijk dat u langskomt bij de gemeente.
Kijk op www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
stadswinkels voor de openingstijden en het
maken van een afspraak.
Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in
contact met de gebiedsorganisatie en/of
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in
deze Stadskrant vindt u informatie over andere
contactmogelijkheden.

Tot slot diende het CDA een initiatiefvoorstel in over onder andere meer controles, extra camera’s
in de haven en drugshonden in de
horeca.
Kijk voor de volledige bijdrages van de tien raadsfracties op
de internetsites van de partijen.
Of kijk en luister ze terug via
https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Daar vindt u ook de
vergaderstukken. 010-267 34 00

Colofon
De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
en verschijnt tweewekelijks.
41e jaargang.
Redactie Stadskrant:
Gemeente Rotterdam
Telefoon: (010) 267 64 33
stadskrant@rotterdam.nl
Bezorgklachten:
tel. 0900 - 424 57 26
Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179, postbus
1130, 3000 BC Rotterdam
Via www.rotterdam.nl/stadskrant
leest u de digitale versie van de
Stadskrant.
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Meldpunt voor verward gedrag
Rotterdammers die zich zorgen maken over het verwarde gedrag van een buurman
of -vrouw, familielid of iemand in de omgeving, kunnen bellen met het Advies- en
Meldpunt Personen met Verward Gedrag. Maar wat houdt dit meldpunt eigenlijk in
en wanneer kunt u hier terecht?

Straatintimidatie melden
via de ‘app’
Rotterdam heeft een app om straatintimidatie te mel
den: de StopApp. De gemeente komt vervolgens in
actie tegen de daders op plekken waar seksuele straat
intimidatie in de stad het meest voorkomt.
Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat 84 procent van de Rotterdamse vrouwen in aanraking komt met seksuele
straatintimidatie. Denk daarbij aan staren, nafluiten, sissen of naroepen
wat als intimiderend en vervelend ervaren wordt.
De gemeente accepteert dit gedrag niet en lanceert daarom de StopApp
voor op de smartphone. Vrouwen die te maken krijgen met intimidatie kunnen via de app direct een melding maken. Met een druk op het
scherm wordt de locatie van de intimidatie doorgegeven aan de gemeente. Alle meldingen worden bekeken en op basis daarvan gaan teams de
straat op om in actie te komen tegen de daders. Alle meldingen in deze
app zijn dus waardevol.

Arnoud Verhey

De StopApp is bedoeld om verschillende vormen van intimidatie te melden met de daarbij de locatie waar dit gebeurt. Bij aanranding of verkrachting belt u direct 112! Voelt u zich op plekken in de stad onveilig,
maar is er geen sprake van intimidatie? Dan kunt u ook gebruik maken
van de StopApp of een melding doen via de BuitenBeter-app.
De StopApp maakt onderdeel uit van ‘Pikpraat van straat’, een campagne om seksuele straatintimidatie aan te pakken. Via www.stoppikpraat.
nl kunt u de app downloaden. Voor algemene informatie:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/seksuelestraatintimidatie.

Diny Koster (links) en Moniek van Dijk zitten achter de telefoon van het meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is.

Diny Koster en Moniek van Dijk
zitten achter de telefoon van het
meldpunt. Diny: ‘Familie, kennissen en buren merken vaak als eerste dat het niet zo goed gaat met
iemand. Het is belangrijk om zo’n
signaal zo snel mogelijk te melden, nog voordat de situatie heel
ernstig wordt. Iemand kan dan
snel ondersteuning krijgen.’
De meldingen die binnenkomen, lopen flink uiteen. Van een
oudere meneer die in zijn ondergoed over de galerij loopt tot een
vreemd persoon die bij een speeltuin staat. Moniek: ‘In princi-

pe kun je alles bij ons melden:
zorgen over een kind of familielid, ernstige vervuiling van een
woning of een buurman die gekke
dingen doet. Als iemand zich zorgen maakt is dat voldoende reden
om contact met ons op te nemen.
Wij stellen vervolgens wel de juiste vragen om de juiste hulp in te
zetten. We krijgen ook veel zogenaamde ‘zelfmelders’. Het lastige
daaraan is dat je vaak niet direct
door hebt dat de persoon die belt
zélf verward is. Dat wordt dan
gedurende het gesprek pas duidelijk.’
Bij een melding worden eerst de
gegevens van de beller genoteerd;
anoniem melden mag, maar heeft
niet de voorkeur. Als de huisarts
bekend is, wordt eerst deze geïnformeerd. Anders schakelt de
zogenoemde urgentiecoördinator
meteen met de specialisten, zoals
het wijkteam, politie, brandweer,
zorgaanbieders of de familie. Ook
schat de coördinator in hoe drin-

gend iemand hulp nodig heeft.
Vaak is er al een specialist betrokken of is de persoon bekend bij de
wijkagent. Moniek: ‘Als het echt
dringend is of mensen voelen zich
bedreigd of in gevaar, dan kunnen
ze beter 112 bellen in plaats van
het meldpunt. Het komt ook voor
dat wij direct met de nooddiensten schakelen.’
Diny en Moniek kunnen niet
zien wie de melding uiteindelijk
oppakt of wat er met die persoon
is gebeurd. De melder vindt dat
soms moeilijk. Diny: ‘Vaak wil die
graag weten hoe het is afgelopen
en belt soms nog een keer. Die
informatie mogen en kunnen wij
niet geven. In die situaties tonen
we begrip en bieden we uiteraard
altijd een luisterend oor.’
Het Advies- en Meldpunt Personen met Verward Gedrag is 24
uur per dag bereikbaar via 0102670700.

Gemeente Rotterdam

Afgelopen jaar was het onderwerp
‘verwarde mensen’ regelmatig
in het nieuws. Ook in Rotterdam
steeg het aantal meldingen bij de
politie. Speciaal voor niet-dringende situaties is het Advies- en
Meldpunt Personen met Verward
Gedrag in het leven geroepen. In
ruim een jaar tijd kwamen hier
zo’n 350 meldingen binnen.

Vrouwen die te maken krijgen met intimidatie kunnen via de app direct een
melding maken.

Zuid in de steigers
Dit jaar staat Zuid vol in de bouwsteigers. Enkele dui
zenden particuliere woningbezitters gaan aan de slag
om het onderhoud van hun huizen op peil te brengen.
Met het programma ‘Steigers op
Zuid’ stimuleert de gemeente
woningeigenaren op RotterdamZuid om onderhoud te plegen

aan hun huizen. Met het opknappen van de woningen voorkomen
bewoners problemen die ontstaan
door achterstallig onderhoud.
Tegelijkertijd komt het de uitstraling van de buurt ten goede.

Slim schoonmaken dankzij afvaldata

Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een subsidie van maximaal 3000 euro en
de mogelijkheid van een lening
beschikbaar. De gemeente helpt
deze eigenaren bij het opstellen
van een onderhoudsplan.

Rotterdam gaat ook op digitaal vlak met de tijd mee.
Als eerste gemeente in Nederland houden we de stad
nu bijvoorbeeld ‘datagestuurd’ schoon.

Elke dag verzamelen gemeentemedewerkers informatie over
afval op straat. Het gaat om bijvoorbeeld zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, graffiti en prullenbakken. Deze data wordt via een
‘app’ verwerkt en geanalyseerd.
Op basis hiervan zet de gemeente
de schoonmakers en machines op
straat in.

De gemeente is gewend om op
vaste dagen in bepaalde wijken
schoon te maken. Dit geeft structuur en duidelijkheid voor de reinigers en voor u als bewoner. Maar
het is niet altijd overal nodig.
Denk bijvoorbeeld aan het dagelijks legen van prullenbakken, terwijl deze soms bijna leeg zijn.
Door de frequentie het van legen
van de prullenbakken te verlagen,
kan op andere plekken meer worden gereinigd, zonder dat dit ten
koste gaat van het ‘schoonniveau’.
Zo wordt Rotterdam steeds slimmer schoon.

Arnoud Verhey

Datagestuurd reinigen, wat is
dat? Het betekent in dit geval dat
de gemeente op basis van digitale informatie heel gericht schoonmaakt op de plekken waar het het
hardst nodig is.

Op basis van digitale informatie wordt heel gericht schoongemaakt op plekken
waar het echt nodig is.

Het doel van de campagne is het
verbeteren van de particuliere
woningvoorraad in RotterdamZuid. De gemeente moedigt ook
huizenbezitters in andere delen
van de stad aan om hun
woning aan te pakken. Op
www.houjehuisheel.nu staan tips
en verhalen van mede-Rotterdammers die hun woning eerder
opknapte.
	
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/steigers-op-zuid/
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Vier nieuwe
molenparken

Interview Syrische vluchteling

‘Ik hoef mezelf niet meer te verbergen’

Rotterdam krijgt vier
nieuwe locaties met
windmolenparken. Deze
komen bij Hoogvliet, Hoek
van Holland, Rozenburg
en Charlois.

De afgelopen twee jaar
kregen ruim 2.000 vluch
telingen een thuis in Rot
terdam. Maar wie zijn deze
mensen? Wat doen ze
en waar dromen ze van?
De Stadskrant sprak met
Alia* over haar nieuwe
leven hier.

De Provincie had vorig jaar andere locaties aanbevolen voor Rotterdam, maar de gemeente was het
daar niet mee eens en stelde vier
nieuwe plekken voor. Dit voorstel is nu volledig overgenomen.
De vier Rotterdamse locaties zijn
de Landtong Rozenburg, de Verlengde Nieuwe Waterweg bij Hoek
van Holland, het Beneluxplein
in Hoogvliet en bedrijventerrein
Charloisse Poort.

Vastberaden om haar leven vorm
te geven, verhuist Alia naar Libanon. En dan gaat het opnieuw
mis. ‘Het was geen oorlog zoals
in Syrië. Maar er was wel veel
geweld. Mensen schoten op straat
op elkaar. Syriërs hadden geen
recht op verzekeringen en mochten niet werken. Toen ontdekte
ik ook nog eens dat ik biseksueel
ben. Relaties of mensen ontmoeten werd onmogelijk. Ik kon in de

Michiel Moormann

Met haar kortgeschoren koppie, neuspiercing en vele sierraden is Alia een verschijning die
je niet snel associeert met een
Syrische vluchteling. De 27-jarige groeide op in Syrië, maar het
land is niet meer haar thuis. Vanaf het moment dat ze besloot geen
hoofddoek meer te dragen, was
haar toekomst in haar thuisland
voorbij. ‘Ik kon mijn studie niet
afmaken, niet werken en ook niet
trouwen. Van vrouwen wordt verwacht dat zij gehoorzamen en dat
deed ik niet.’
gevangenis belanden of erger…
Ik voelde me niet veilig en vertrok.’
Via Griekenland komt Alia in
Nederland terecht. Dertien maanden woonde ze in een asielzoekerscentrum (azc) voordat ze uiteindelijk een huis kreeg in Rotterdam. ‘Ik kwam hier en wilde alles:
studeren, werken, mensen ontmoeten. Maar tegelijkertijd heb ik

geen idee hoe alles werkt. Ik voel
me daarin een beetje verloren.’
Haar doel voor de toekomst is om
andere mensen te helpen vanuit
haar eigen ervaringen. ‘Iedereen
heeft het ergens moeilijk mee. Ik
begrijp dat en wil graag helpen. Ik
moet eerst de inburgering voltooien, dat duurt nog één jaar. Als ik
die gehaald heb, kan ik meer boeken lezen, me verder ontwikkelen

en een opleiding volgen. Ik leefde altijd alsof ik niets was, alleen
maar aan het overleven. Nu hoef
ik mezelf niet meer te verbergen.’
Op www.rotterdam.nl leest u
nog twee andere interviews met
vluchtelingen die in Rotterdam
een nieuw thuis vonden.
* haar echte naam is bij de redactie
bekend

Op 16 en 18 januari wordt een
informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners en bedrijven
in Maassluis en Rozenburg. Meer
informatie: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/windpark-landtongrozenburg.

Rotterdam Onderweg | Weet hoe u er komt
Rotterdam is voortdurend
in beweging. Werkzaam
heden en evenementen
maken de stad aantrekke
lijker en beter bereikbaar.
Hieronder zetten we het
belangrijkste bereikbaar
heidsnieuws voor u op
een rij.

Sneller
oversteken
Rotterdam heeft sinds
kort een tweede kruispunt
met een warmtesensor.
Grote groepen scholieren
op de fiets steken daar
door sneller het Kreekhui
zenplein over.

Nachtwerkzaamheden
Willemsbrug

Werkzaamheden
Maeterlinckweg

De gemeente voert t/m 28 februari een aantal werkzaamheden uit
op de Maeterlinckweg. Kolkleidingen worden aangelegd zodat
het regenwater direct in de singel
belandt. Daarnaast worden stoep
en weg opnieuw bestraat en verkeersdrempels aangelegd. De weg
is afgesloten tussen de Pascalweg

Gemeente Rotterdam

De Noordelijke pyloon van de Willemsbrug staat al een tijdje in de
steigers. Deze worden in een aantal nachten t/m 19 januari weggehaald. De Willemsbrug is dan
dicht voor autoverkeer. Fietsers en
voetgangers kunnen er wel overheen. Een afsluiting duurt van
22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur
de volgende ochtend. Omrijden
kan via de Ring of de Erasmusbrug.
www.rotterdamonderweg.nl/
willemsbrug

Het zal nog even duren voordat
er echt windturbines staan op de
nieuw aangewezen plekken. Commerciële partijen die deze willen ontwikkelen, kunnen zich nu
melden bij de gemeente. Daarna
start de voorbereiding, inclusief
nauw overleg met bewoners en
bedrijven uit de omgeving.
De Landtong Rozenburg is de eerste locatie waar concrete stappen worden gezet. In het westelijke deel vervangt het Havenbedrijf
Rotterdam zelf tien bestaande
windmolens door modernere, efficiëntere modellen. In het oostelijke deel zet ontwikkelaar De Wolff
Nederland Windenergie nieuwe
turbines neer.

De steigers op de Willemsbrug worden de komende periode in een aantal nachten verwijderd.
en de Vaanweg. Volg de gele borden voor de omleiding.

Vanaf nu volgt u er ook live het
openbaar vervoer en ziet u hoeveel plek beschikbaar is op P+R-

terreinen en in parkeergarages.
www.rotterdamonderweg.nl

 ww.rotterdamonderweg.nl/
w
maeterlinckweg

Website vernieuwd

De website van Rotterdam Onderweg is vernieuwd. Op de kaart
vindt u niet alleen de omleidingen, actuele drukte op de weg en
beelden van de verkeerscamera’s.

Check voor vertrek!
Kijk voor de routeplanner, live verkeersbeelden en omleidingen op onze
website en social media:
www.rotterdamonderweg.nl
facebook.com/rdamonderweg 		

Het Kreekhuizenplein is dagelijks
druk met groepjes overstekende jongeren die op weg zijn naar
school. Om de doorstroom te verbeteren meet de sensor aan de
hand van lichaamswarmte of de
fietsers het kruispunt naderen.
Zijn dit er veel, dan geeft het verkeerslicht langer groen. De scholieren kunnen vervolgens met de
hele groep doorfietsen. De fietsers
krijgen niet alleen langer maar
ook sneller groen.

twitter.com/damonderweg

Eerder is er ook een warmtesensor
op het druk befietste Churchillplein geplaatst. Verkorting van de
wachttijd is een van de actiepunten uit het fietsplan, waarmee de
gemeente Rotterdam aantrekkelijker wil maken voor fietsers. Meer
op www.rotterdam.nl/wonenleven/fietsplan.
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Regel uw belastingzaken
online

De aanslag Gemeentelijke heffingen voor 2018 valt binnenkort in uw (digitale)
brievenbus. Wat is er veranderd en hoe kunt u gemakkelijk uw belastingzaken
regelen? Dat leest u op deze pagina.

Bezwaar indienen, online betalen of een kwijtschelding
aanvragen? Dat doet u snel en digitaal via Mijn Loket.

Aanslag Gemeentelijke Heffingen

Dit verandert er voor u in 2018

De gegevens van uw aanslag staan op Mijn Loket, ook die van eerdere
jaren. U kunt hier ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Een
aanslag moet binnen de betalingstermijn worden betaald. Wilt u in één
keer betalen, dan kan dat online via iDEAL. Met iDEAL wordt uw beta
ling direct verwerkt en altijd voorzien van de juiste gegevens. U kunt
ook in tien termijnen betalen via automatische incasso. Als u nog geen
automatische incasso heeft, kunt u dit regelen via Mijn Loket.

Kwijtschelding en regeling

Kwijtschelding kunt u aanvragen via Mijn Loket. Na een eerste toetsing
krijgt u schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor kwijtschelding
en wat u dan verder moet doen. Als u de aanslag wel kunt betalen maar
niet meteen, kunt u via Mijn Loket een betalingsregeling aanvragen.

Online bezwaar indienen

Oneens met uw aanslag? U kunt via Mijn Loket bezwaar maken. Uw
gegevens worden dan meteen correct ingelezen. U kunt ook bewijs
stukken bijvoegen om uw bezwaar mee te onderbouwen.

De afschaffing van de hondenbelasting is een van de veranderingen voor 2018.

Rotterdammers ontvangen vanaf half januari de jaarlijkse aanslag Gemeentelijke
Heffingen voor 2018. Wat is daarbij goed om te weten?
Afhankelijk van uw situatie staan de aanslagen voor
Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Onroerendezaakbelasting (OZB) op uw aanslagbiljet. Huurders
van woningen ontvangen vaak alleen de aanslag
Afvalstoffenheffing. Bewoners die ook eigenaar zijn
van hun woning ontvangen naast deze belastingen de
aanslag voor de Onroerende-zaakbelasting (OZB) en
de Rioolheffing.

Lagere aanslag

De gemiddelde lasten vallen dit jaar lager uit. Het
tarief voor de Afvalstoffenheffing is bijvoorbeeld
ook dit jaar weer gedaald vergeleken met vorig jaar.
Het tarief voor het ophalen en het verwerken van
het huisvuil is voor iemand die alleen woont 10 euro
goedkoper. Voor een huishouden van twee of meer
personen is dat 4,70 euro minder.
De Rioolheffing gaat iets omhoog om de onderhouds
lasten te bekostigen. Daartegenover staat dat de
hondenbelasting vanaf 1 januari is afgeschaft.

Aanlijn- en opruimplicht

Wel geldt nog altijd de plicht om uw hond aan te
lijnen en de opruimplicht voor hondenpoep. Hier
wordt op gecontroleerd. In veel uitlaat- en losloop
zones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de
borden die aangeven wat wel of niet verplicht is.

Wilt u weten waar deze zones zijn? Kijk dan op
www.rotterdam.nl/uitlaatzones.

Per post of digitaal

Als u bent aangesloten op de Berichtenbox van
MijnOverheid ontvangt u uw aanslag digitaal. Heeft
u een ander e-mailadres dan vorig jaar en heeft u dit
nog niet gewijzigd op MijnOverheid? Dan ontvangt u
het bericht over uw digitale aanslag nog op het oude
e-mailadres. Houdt u daar rekening mee! Wijzig uw
e-mailadres zo snel mogelijk via MijnOverheid, zodat
u uw digitale post voortaan op het gewenste adres
ontvangt.
Had u op 6 januari 2018 nog geen geactiveerd
account op MijnOverheid, dan ontvangt u uw aanslag
nog steeds per post. Wilt u in het vervolg ook uw
aanslag digitaal krijgen? Activeer uw account op
www.mijnoverheid.nl.

WOZ-waarden online

U kunt de vastgestelde WOZ-waarden van woningen
via het WOZ-waardeloket inzien. Wilt u weten
voor welk bedrag een andere woning in uw straat
getaxeerd is? Kijk op www.wozwaardeloket.nl.
Let op! Na het ontvangen van de aanslag kan het
soms enkele weken duren voordat de WOZ-waarden
verwerkt zijn door het WOZ-waardeloket.

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
Rotterdammers die minder te besteden hebben, zoals mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van een
deel van het bedrag voor de Afvalstoffenheffing.
In 2018 is kwijtschelding mogelijk voor 55 procent
van het aanslagbedrag. De rest moet wel worden
betaald. Voor een alleenstaande is dat 127,76 euro.
Voor een huishouden met meer personen komt het
bedrag op 147,69 euro. Het is mogelijk dit bedrag
in tien maandelijkse termijnen te betalen als u de
gemeente machtigt voor automatische afschrijving.

AfvalWijzer-app. Informatie over ophaaldagen van uw
huishoudelijke afval kunt u ook telefonisch opvragen
via 14 010. Meer informatie over afvalscheiding en
hergebruik: www.rotterdam.nl/afval.

Afvalcontainers

Bezoekadres Belastingen
In het centrum van Rotterdam en in IJsselmonde is een bezoekersloket
voor gemeentelijke belastingen. Voor het centrum staat een verhuizing
voor de boeg. Via www.rotterdam.nl/mijnloket of 14 010 wordt u altijd
doorverwezen naar het juiste adres. Een bezoek aan de balie is alleen
mogelijk op afspraak. Bedenk voordat u een afspraak maakt of een
bezoek wel echt nodig is. Veel informatie kunt u vinden op
www.rotterdam.nl/belastingen en in de toelichting bij de aanslag. Als u
alleen komt om te pinnen, is een afspraak niet nodig. U kunt op beide
locaties alléén met pin betalen. Contant betalen is niet meer mogelijk.

Bezwaar WOZ-waarde
via bureaus
De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus actief die aangeven graag kosteloos voor u
bezwaar te maken over de WOZ-waarde. Hoe werkt dit
eigenlijk?
Het is belangrijk te weten dat als het bezwaar wordt toegekend, deze
bureaus een vergoeding vragen van de gemeente die kan oplopen tot
ruim 700 euro. Van dit bedrag ziet u verder niets. U zult alleen merken
dat uw WOZ-waarde omlaag gaat en dat uw OZB-aanslag met een klein
bedrag wordt verlaagd. De totale kosten die de gemeente maakt worden
uiteindelijk doorberekend in de tarieven en zo wordt het belastingbedrag
uiteindelijk hoger.
De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt
dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze sowieso aangepast.
Meestal gebeurt dat na het indienen van een bezwaar. Bezwaar maken
kunt u overigens gemakkelijk zelf doen via Mijn Loket op
www.rotterdam.nl.

Voor meer informatie
Regel uw gemeentelijke belastingzaken op
www.rotterdam.nl/mijnloket.
David Rozing

Op www.afvalkalender.container-beheer.nl vindt u de
dichtstbijzijnde container voor glas, papier, textiel,
pmd (plastic, metalen verpakking en drankenkar
tons) en restafval. Als u een huiscontainer heeft
voor restafval, oud papier en gft (groente-, fruit- en
tuinafval) ziet u op www.mijnfvalwijzer.nl op welke
dagen uw container wordt geleegd. Of download de

Via Mijn Loket kunt u uw belastingzaken prima vanuit huis regelen.

www.rotterdam.nl/belastingen
14 010

