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5 september 2018 week 36 
In deze Stadskrant onder andere 
■■Zij-instromers verminderen lerarentekort 
■■Statushouders vinden werk bij Stedin 
■■Rotterdam viert Keep It GreendayStadskrant ■■Start bouw Blankenburgverbinding 

Week van de Alfabetisering met veel activiteiten 

Lezen en schrijven: nuttig én leuk
 
Deze week is de Week van de Alfabetisering. In Rot
terdam een belangrijk thema, want bijna 100.000 Rot
terdammers zijn laaggeletterd. Dat betekent dat zij
niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Maar
waarom is dat eigenlijk erg? 

‘Laaggeletterdheid is een groot 
maatschappelijk probleem,’ ver
telt een woordvoerder van de 
gemeente. ‘Want als je niet goed 
kunt lezen en schrijven kun je 
vaak niet goed meekomen in de 
samenleving. Laaggeletterden heb
ben moeite met bijvoorbeeld sol
liciteren, een bijsluiter van de 
medicijnen lezen, geldzaken bij
houden en (klein)kinderen voorle
zen. Het gevolg daarvan is dat ze 
vaker schulden hebben, moeilijk 
een baan vinden en dat hun kin
deren in armoede opgroeien.’ 

Dagelijks leven 
Om aandacht te vragen voor deze 
problematiek organiseert de stich
ting Lezen & Schrijven elk jaar 
de Week van de Alfabetisering. 
In Rotterdam wordt een speciale 
‘taalglossie’ uitgebracht, met als 
eindredacteur Rotterdams eigen 
stadsdichter Derek Otte. Het gaat 

onder meer over moeilijkheden 
die laaggeletterden in het dage
lijks leven ondervinden. Een dië
tiste vertelt dat mensen haar 
gezondheidsadviezen niet snap
pen en ook niet kunnen nalezen. 
En iemand van een bedrijf zegt: 
‘Wij werken veel op hoge steigers. 
Als je niet alles begrijpt kan dat 
tot ongelukken leiden.’ 

Bietjes en kroten 
Maar wie niet goed kan lezen mist 
natuurlijk ook veel van de ‘algehe
le leukheid’ van taal, in de woor
den van Derek Otte. Zoals straat-
poëzie en de dichtregels op de 
vrachtwagens van Roteb. Want 
wie moet er nou niet even glimla
chen als hij in het voorbijgaan een 
zin leest als ‘Onverwacht zonlicht 
is een gebeurtenis’ van Bei Dao, of 
grijnzen bij Jules Deelders ‘Waar 
de natie bietjes eet, bikt Rotter
dam z’n kroten’. 
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Met de taalsafari kunt u onder andere langs verschillende plekken met straatpoëzie fietsen. Bij Pathé Schouwburgplein is deze 
tekst van dichter Derek Otte aan de steigers gehangen. 

Activiteiten 
Deze week kunt u onder andere een fietssafari maken. De safari ‘Gedichten’ gaat met een dichter langs ver 
schillende plekken met straatpoëzie. De route ‘Sightseeing’ langs bezienswaardigheden en met de taalsafa 
ri Taalaanbieders komt u langs verschillende organisaties die taallessen geven. In winkelcentrum Alexandrium 
kunt u elke dag aanschuiven bij een gratis pop-up taalles. www.rotterdam.nl/nieuws/week-vd-alfabetisering 

Straatkunst 
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Het streetartfestival POW!WOW! begon ooit op Hawaii. De grote muurschilderin
gen toverden de grauwe buitenwijken om tot een soort openlucht kunstgalerie. Via 
andere locaties, zoals Los Angeles, Hong Kong en Japan komt het festival nu voor 
het eerst naar Europa. En Rotterdam is gaststad. Op 15 en 16 september kunt u 
op de Keilewerf gratis genieten van bijzondere muurschilderingen, kunstenaars die 
live aan het schilderen zijn, maar ook van live muziek en andere festiviteiten. 
www.powwowrotterdam.nl. 

Kijkje bij publiekslocatie
Centrum in het stadhuis 
Een paspoort aanvragen, een vraag stellen bij VraagWij
zer of het Jongerenloket: het kan allemaal in publieks-
locatie Centrum in het stadhuis. Op 9 september kunt u
er, tijdens Open Monumentendag, een kijkje nemen. 

De vroegere Stadswinkel was tot 
14 mei gesloten vanwege een 
grootscheepse renovatie. De ruim
te is geschikt gemaakt voor meer 
dan alleen burgerzaken. U kunt 
er nu ook terecht voor de Vraag-
Wijzer, het Jongerenloket en voor 
vragen over werk. 

Glazen dak 
Zondag 9 september tussen 10.00 
en 16.00 uur kunt u de locatie 
bezichtigen. Alle monumenta
le kenmerken, zoals de bogen en 
pilaren, de granieten vloer en het 

glazen dak, zijn behouden. Er zijn 
verschillende informatiepunten 
en voor kinderen is er een speur
tocht. Om 13.30 uur verricht wet
houder Visser de officiële ope
ning. 

Stadhuis 
Op 9 september is het ook moge
lijk om het stadhuis te bezoeken. 
Hier moet u zich wel voor aanmel
den. Aanmelden kan via 
www.omd.rotterdam.nl. 

Wereldhaven vol energie
 
‘Energize’ is het thema 
van de Wereldhavendagen 
op 7, 8 en 9 september.  

In de Rijnhaven is de Ecolution te 
zien, het zeilschip waarmee astro
naut Wubbo Ockels wilde aanto
nen dat luxe en duurzaamheid 
goed samen kunnen gaan. De pro
pellers onderaan het schip wek
ken tijdens het varen energie op, 

die wordt opgeslagen in accu’s. 
Aan de Parkkade kunt u de revo
lutionaire windturbine Mega-
WindForce bekijken. Deze wekt 
tot 70 procent meer energie op 
dan de reguliere windmolens en is 
ook nog eens veel stiller. Kinderen 
kunnen hun energie kwijt op het 
kinderplein. 

www.wereldhavendagen.nl 

Pak eens 
een park 
Yoga in het luchtpark, een 
picknick in het arboretum
of een natuur- en historie-
tocht door het Kralingse
bos. Tijdens de Rotter
damse Parkenmaand zijn
er allerlei activiteiten in de 
Rotterdamse parken. 

In verschillende Rotterdamse par
ken zijn elke dag excursies, work
shops, muzikale en andere thea
terevenementen en wandelingen.
 
U kunt bijvoorbeeld meewerken
 
op het Dakpark, meedansen in het
 
Erasmuspark, meditatief wande
len in de Schiebroekseparken of
 
genieten van een concert in het
 
Ommoordse veld.
 

Deze parkenmaand is een initi
atief van het Rotterdamse Par
kenoverleg. Dit is een overleg tus
sen actieve bewoners die in totaal
 
29 stads- en wijkparken vertegen
woordigen. Voor deze maand wer
ken zij samen met het Milieucen
trum en worden ze ondersteund
 
door onder meer de gemeente.
 

Tot en met 30 september.
 
Het hele programma vindt u op
 
www.parkenmaand.nl. 


http:www.parkenmaand.nl
http:www.wereldhavendagen.nl
http:www.omd.rotterdam.nl
http:www.powwowrotterdam.nl


  

Contact met de gemeente

 

 

 
 

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 ope ningstijden en het 
maken van een afspraak.

Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in 
contact met de gebieds organisatie en/of 
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in 
deze Stadskrant vindt u informatie over andere 
contactmogelijkheden.
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Zij-instromers verminderen lerarentekort 


‘Levenservaring en een frisse blik’
 
Meteen voor de klas 
staan, terwijl je net aan je
opleiding tot juf of mees
ter begint. Dit schooljaar
doen 55 durfals dat op
Rotterdamse basis
scholen. Deze zogenoem
de zij-instromers moeten
het lerarentekort tegen
gaan. 

Na tien jaar ervaring in het 
bedrijfsleven is Synthia Inge (32) 
begonnen als zij-instromer op de 
OBS Blijvliet in Rotterdam Zuid. 
‘Ik mag mezelf meteen juf noe
men van groep 6,’ vertelt ze vro
lijk. ‘In de klas werk ik samen 
met de ervaren leerkracht Bren
da. Allebei geven we drie dagen 
les en op woensdag doen we dat 
samen. Op maandag ga ik zelf 
naar school.’ 

Spreekbeurt 
‘De laatste jaren heb ik diverse 
commerciële functies gehad, zoals 
financieel adviseur bij een bank.’ 
gaat de nieuwe juf verder. ‘Maar 
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Synthia Inge is net begonnen als zij-instromer. ‘Ik mag mezelf meteen juf noemen.’ 

het feit dat het klantenbelang 
vaak ondergeschikt was aan het 
belang van mijn werkgever, ging 
me steeds meer tegenstaan. Voor
al na de geboorte van mijn zoon
tje. Toen ik een keer mocht kijken 
bij de spreekbeurt van mijn zusje 
in groep 8, wist ik zeker dat ik juf 
wilde worden.’ 

Frisse blik 
Directeur Jeroen Appel van OBS 
Blijvliet is blij met de zij-instro
mers. ‘Ze helpen het lerarentekort 
oplossen, zijn hbo-geschoold en 
nemen levenservaring mee en een 
frisse blik. Maar het is niet zo dat 
iedereen zomaar voor de klas kan 
staan. We selecteren streng op 
kwaliteit.’ Zo moest Synthia een 
proefles geven en aantonen dat ze 
over de noodzakelijke vaardighe
den beschikt. ‘Ik heb bijvoorbeeld 
in mijn vorige werk presentaties 
gegeven en mijn zusje met dys
lexie begeleid.’ 

Droom 
De directeur kon niet zoals 

Zij-instromers 
Zij-instromers zijn mensen met een hbo- of wo-opleiding in een ande 
re richting, die kiezen voor omscholing tot basisschoolleerkracht. Het 
is een traject van twee jaar, waarbij ze één dag per week naar school 
gaan en verder meteen werken en een salaris ontvangen. De gemeente 
Rotterdam draagt bij met subsidies en organiseert samen met school 
besturen informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. De eerstvol 
gende bijeenkomst is op 10 september in de Centrale Bibliotheek. 

Monument: Zuiderziekenhuis 
Op 8 en 9 september is het Open Monumentendag. Hermann Göring de gewonde 
Eén van de 65 monumenten die u kunt bezoeken Duitse militairen komt bezoeken, 
is het Zuiderziekenhuis. Het omvangrijke complex, gaat al gauw het verhaal dat hij 
dat momenteel wordt getransformeerd tot een nieuwe niet naar boven kan, omdat hij te 
bestemming, heeft een roerige geschiedenis. zwaar is voor de lift. Na de oorlog 

is het ziekenhuis totaal leeggesto-
In 1902 besluit de gemeente dat boel. Pas in 1939 wordt het zie- len. Het is nog jaren behelpen met 
er op Zuid een ziekenhuis moet kenhuis geopend. Niet veel later spullen uit een voormalig Ameri
komen. Maar de Eerste Wereld- breekt de Tweede Wereldoorlog kaans oorlogshospitaal. 
oorlog en de daarop volgende uit. In mei 1940 bezetten de Duit-
economische crisis vertragen de sers het gebouw. Als nazi-kopstuk 
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Poliopatiëntjes 
Na de watersnoodramp in 1953 
vangt het Zuiderziekenhuis veel 
slachtoffers als eerste op. Vanuit 
de speciaal ingerichte ‘wintertuin’ 
gaan ze verder naar andere zie
kenhuizen. Rond 1956 heerst er 
polio (kinderverlamming). Omdat 
de jonge patiëntjes vaak lang in 
het ziekenhuis moeten verblijven 
wordt er een soort ‘huiskamer’ 

Zuiderziekenhuis met schade na een Brits bombardement in 1941. De monumentale gebouwen van het ziekenhuis krijgen een nieuwe bestemming. 

Website 
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket 
en voor ondernemers: 
www.rotterdam.nl/ondernemen. 

Meldingen en klachten 
www.rotterdam.nl/melding en 
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl). 

Officiele bekendmakingen 
Officiële bekendmakingen van de gemeente 
vindt u op www.rotterdam.nl/rotterdambericht. 
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 mantel
zorg 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. 

gewoonlijk vragen naar referen
ties.‘ Voor mij was het belangrijk
ste dat er een klik was tussen Syn
thia en de school, de kinderen en 
collega’s. Synthia heeft als zij-in
stromer heel bewust gekozen voor 
een carrièreswitch en is dus erg 
gemotiveerd. Ze gaat haar droom 
achterna. Natuurlijk moet ze het 
vak nog leren, maar een jong afge
studeerde juf moet dat ook.’ 

Beste 
leraar van 
Rotterdam 
Welke leraar is speciaal, legt de 
lesstof goed uit, is altijd gedul
dig en verdient daarom de titel 
‘Beste Leraar’? Ouders, leerlin
gen en leraren hebben hun favo
riete leraar de afgelopen maanden 
genomineerd. Van maandag 17 tot 
en met vrijdag 21 september kan 
iedere Rotterdammer zijn of haar 
stem uitbrengen via 
www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl. 

voor hen gebouwd. Het gebouw 
naast het ziekenhuis met de schil
dering van een ark met dieren 
wordt De Ark genoemd. 

Transformatie 
In 2000 fuseert het Zuiderzie
kenhuis samen met het Clarazie
kenhuis tot het Maasstadzieken
huis in een nieuw gebouw. Pas 
in 2016, na veel getouwtrek, valt 
het besluit om het pand te trans
formeren. Het poortgebouw (de 
vroegere verpleegstersflat) wordt 
een gymnasium. In het hoofd
gebouw of carré komen huurap
partementen en de paviljoens (de 
verpleegafdelingen) worden ver
bouwd tot koopwoningen. Rond
om het ziekenhuis komt een groe
ne nieuwbouwwijk. 

Colofon 
De Stadskrant is een uitgave 
van de gemeente Rotterdam 
en verschijnt tweewekelijks. 
42e jaargang. 

Redactie Stadskrant: 
Gemeente Rotterdam 
Telefoon: 14 010 
stadskrant@rotterdam.nl 

Bezorgklachten: 088 0561595 
of www.dehavenloods.nl/pagina/ 
bezorgklacht 

Stadskrant 
Gemeente Rotterdam 
Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 

Digitale versie Stadskrant op 
www.rotterdam.nl/stadskrant 

http:www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl
www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij
www.twitter.com/rotterdam
www.facebook.com/gem.Rotterdam
http:www.overheid.nl
www.rotterdam.nl/rotterdambericht
http:www.buitenbeter.nl
www.rotterdam.nl/melding
www.rotterdam.nl/ondernemen
www.rotterdam.nl/mijnloket
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Netbeheerder zoekt veel personeel voor overgang van gas naar elektriciteit 

Statushouders aan de slag bij Stedin
 
Voor de energietransi
tie, de overgang van gas
naar elektriciteit, zijn veel
arbeidskrachten nodig.
Bijvoorbeeld bij netbe
heerder Stedin. Daarom 
beginnen er in september
driehonderd (langdurig)
werkzoekenden, zij-in
stromers, 55-plussers
en statushouders met 
de leer-werkopleiding
tot monteur bij de Stedin
Bedrijfsschool. 

Deze mbo-opleiding duurt twee 
tot drie jaar en de slagingskans is 
hoog, legt Juul den Edel, project
leider Inclusiviteit bij Stedin uit. 
‘90 tot 95 procent haalt een diplo
ma. De 5 procent die dat niet doet 
heeft vaak niet de motivatie om 
dit werk te doen.’ Het initiatief 
van Stedin sluit aan bij de ambitie 
van de gemeente om een fors aan
tal Rotterdammers uit de bijstand 
aan het werk te laten gaan. 

Vooropleiding 
Nieuw is dat ook tien statushou
ders (vluchtelingen die inmiddels 
een verblijfsvergunning hebben) 
beginnen met de monteursoplei
ding. ‘Zij zijn gedreven om te wer
ken en hebben een goede tech
nische achtergrond, maar vaak 

lopen ze achter op taalgebied,’ 
zegt Den Edel. Daarom kregen zij 
de afgelopen drie maanden een 
speciale vooropleiding, een mix 
van klassikale en praktische les
sen, met de nadruk op het leren 
van de Nederlandse (vak)taal. 

Kans 
De Syrische Mohamad Marnan 
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Shadi Chiknoni (links) en Mohamad Jawich zijn blij met de kans die ze krijgen om een diploma te halen. 

Jawich (41) popelt om aan de slag 
te gaan. ‘Ik was het thuiszitten 
meer dan beu. Ik wil werken. Ik 
was dan ook de eerste die zich 
voor de opleiding aanmeldde.’ In 
Damascus werkte Mohamad al 
25 jaar als monteur. ‘Ik weet bij
na alles al. Ik heb ook veel mede
leerlingen geholpen en begeleid 
en kon zelfs de docent wat handi-

Bewoners zorgen zelf voor openbaar groen 

‘Anders wordt de straat zo saai’
 
Een groene wijktuin, rijk gevulde moestuin of een kleurrijk stuk park: het zijn open
bare stukjes groen die bewoners vaak zelf bijhouden, met toestemming van de ge
meente. Tijdens Keep it Greenday laten deze zelfbeheerders zien wat ze doen. 

Frenk Walkenbach (Wollefoppen
groen, Zevenhuizen)’Niet alleen de 
planten groeien hier, ook de mensen’ 
‘Dit was eerst een kale vlakte, iets 
groter dan een voetbalveld. Als 
bewoners hebben we zelf een ont
werp gemaakt voor een parkje 
en gevraagd of de gemeente het 
wilde aanleggen: een van de eer
ste burgerinitiatieven van Rotter
dam. Het kleine tuintje van toen 
is nu een groot fruitpark met een 
moestuin en fruitbomen. Zo’n 
twintig mensen houden de tuin 
bij, daarbij geholpen door cliën
ten van Pameijer als dagbesteding. 
We gaan ook drie zeecontainers 
plaatsen om daar een klein buur
trestaurantje te maken, dat werkt 
met producten uit het park. Niet 
alleen de planten groeien hier, 
ook de mensen. Ze krijgen groene 
vingers, leren koken en ontmoe
ten elkaar.’ 

Riet Horsboom (Zuiddiepje, 
Oud-IJsselmonde) ’We willen geen 
verpaupering’ 
‘Al twintig jaar onderhouden we 
met vier bewoners de plantenbak
ken bij het Zuiddiepje. Er groei
en fuchsia’s, geraniums en hor
tensia’s. We zijn zelf begonnen er 
wat fleurigs van te maken. Zulke 
dingen kun je niet altijd verwach
ten van de gemeente. Maar voor 

ons is het belangrijk dat de buurt Drie bewoners houden het bij. Er 
er goed uitziet, anders wordt de komen veel vogels, bijen en vlin
straat zo saai. We willen niet dat ders op af, en de stekelige vuur
de boel verpaupert.’ doorns bij de flat houden inbre

kers buiten.’ 
Leen de Jong (Berlagetuin, Het 
Lage Land) ‘Het houdt inbrekers 
tegen’ 
‘De Berlagetuin was acht jaar 
geleden nog een grasveldje waar 
mensen hun hond uitlieten. De 
omwonenden hadden last van de 
stank. Met hulp van de gemeen
te kochten we tuinspullen, plan
ten en potgrond om er een mooie 
tuin van te maken. Nu staan er 
onder meer zestig hortensia’s 
en honderdtwintig vuurdoorns. 

Keep it Greenday 
Tijdens Keep It Greenday op 8 
september kunt u de initiatieven 
van zelfbeheerders bewonderen, 
advies inwinnen bij de wijktuin 
man, workshops doen of lezin 
gen bijwonen over onder meer 
bijenhotels en bloemschikken. 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/ 
keep-it-green-day 
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Frenk Walkenbach in de tuin van Wollefoppengroen. 

ge tips geven.’ Ondanks zijn erva
ring heeft Mohamad geen diplo
ma. ‘Die heb je in Syrië hiervoor 
niet nodig. Daarom ben ik blij dat 
ik hier wel de kans krijg.’ 

Opstap 
De 44-jarige ingenieur Shadi Chi
knoni komt ook uit Damascus. Hij 
was vijftien jaar lang directeur bij 

een overheidsinstantie die tele
foonkabels aanlegt. ‘Ik had 350 
mensen onder mij.’ Toen de oor
log in Syrië uitbrak vluchtte hij 
met zijn gezin naar Nederland. ‘Ik 
had een goede baan, maar voor 
mijn kinderen zag ik geen toe
komst in Syrië. Die zie ik hier 
wel.’ Shadi beschouwt de oplei
ding tot monteur als een opstap. 
‘Het was lastig om in Nederland 
werk te vinden. Vooral vanwe
ge de taal. Ik ben daarom heel blij 
dat ik nu aan de slag kan. Zodra 
ik de taal helemaal onder de knie 
heb, wil ik weer ingenieur wor
den.’ 

Internetcafé 
Voor alle deelnemers aan de 
opleiding geldt dat motivatie het 
belangrijkst is. Den Edel: ‘Je ach
tergrond maakt niet uit, zolang je 
maar affiniteit hebt met techniek. 
Er is bijvoorbeeld ook iemand die 
hiervoor een internetcafé had.’ 

Voor de opleiding van de status 
houders werkt Stedin samen met 
het Techniek College Rotterdam, 
het UAF (Stichting voor Vluch 
teling-Studenten) en het Werk 
geversservicepunt Rijnmond 
(WSP). 
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Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman 
van de gemeente Rotterdam. 

De ombudsman komt 
bij u thuis 

Het echtpaar Z. is op leeftijd 
en heeft een broze gezondheid. 
Bovendien is mevrouw Z. buitens
huis gebonden aan een scootmo
biel. Het echtpaar Z. heeft een 
indicatie voor hulp in de huishou
ding. Vóór 2015 kregen ze de hulp 
in de huishouding via de AWBZ, 
nu via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Voorheen kregen 
ze 8 uur huishoudelijke hulp, nu 
ongeveer 3,5 uur. 

Het echtpaar Z. heeft problemen 
met de hulp in de huishouding en de thuiszorgorganisatie. Eerst probe
ren ze dat zelf met de gemeente op te lossen. Als dat niet lukt, dienen ze 
een klacht in bij de ombudsman. Mevrouw Z. geeft wat achtergrondin
formatie aan de ombudsman. Deze wil meer informatie om goed te kun
nen beslissen hoe hij de klacht verder zal behandelen. 
In principe nodigt de ombudsman in zo’n geval klagers uit voor een 
gesprek op kantoor. Dat doet hij ook als hij anderen wil horen, zoals 
getuigen in een onderzoek naar een klacht of medewerkers van de 
gemeente. Nu mevrouw Z. zo slecht ter been is en de heer Z. pas uit het 
ziekenhuis komt, stelt de ombudsman voor om bij hen thuis langs te 
komen voor een gesprek. Het echtpaar Z. stelt dit zeer op prijs en ont
vangt de medewerkers van de ombudsman hartelijk. 

Als een klager echt niet naar de ombudsman kan komen voor een 
gesprek, kan de ombudsman - als hij een gesprek noodzakelijk vindt 
naar de klager gaan. 

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht
door de gemeente? 
Schrijf of e-mail de gemeentelijke ombudsman of bezoek de wekelijkse spreekuren. 
Deze vinden plaats op dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 
16.00 uur en eenmaal per twee weken op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur aan 
de Meent 106, 3011 JR Rotterdam. Voor meer informatie zie 
www.ombudsmanrotterdam.nl of bel (010) 411 1600. 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/keep-it-green-day
http:www.ombudsmanrotterdam.nl


Check voor vertrek! 
Kijk voor de routeplanner, live 
verkeersbeelden en omleidingen op 
onze website en social media: 

 www.RotterdamOnderweg.nl

 Facebook.com/RdamOnderweg

 Twitter.com/RdamOnderweg 
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Nieuwe economie 

Rotterdams bedrijf bouwt schone betonmixer 

In deze rubriek besteden 
we aandacht aan produc
ten of diensten die de 
Rotterdamse economie en 
samenleving vernieuwen.
Deze keer: de ontwikke
ling van een elektrische
betonmixer. ‘Het bouw
verkeer zorgt nu nog voor
een enorme uitstoot van 
vieze lucht.’ 

Een uniek project in de wereld. 
Een waarmee een enorme milieu
winst behaald kan worden. Dat 
zijn uitspraken van Casper van 
der Velden, directeur/eigenaar van 
P. Van der Velden Bedrijfswagens. 
Dit Rotterdamse bedrijf ontwik
kelt momenteel een voertuig dat 
nog niet bestaat: een elektrische 
betonmixer. Ondersteuning van de 
gemeente Rotterdam en een Rijks
subsidie gaf hiertoe de aanzet. 

geslagen om iets te doen aan deze het en is het niet meer bruikbaar. Om de milieuvriendelijke aan-
Groot probleem uitstoot.’ De dieselmotoren draaien dus op drijving tot een succes te maken, 
Van der Velden: ‘Ik ben een fana- hoge toeren. Hoe mooi zou het zijn moet er volgens Van der Velden 
tieke fietser en het valt me in Dieselmotoren op hoge als de betonmixers elektrisch kun- wel iets gebeuren aan de prijs. 
mijn ritjes in en rond Rotter- toeren nen worden aangedreven? ‘Elektrische voertuigen van deze 
dam vaak op dat het bouwverkeer In Nederland rijden zo’n duizend grootte zijn nu tweeënhalf à drie 
zorgt voor een enorme uitstoot betonmixers die een flink deel Prijs moet omlaag keer duurder dan voertuigen op 
van vieze lucht. En omdat er in van de uitstoot van CO2 voor hun Casper van der Velden: ‘Samen diesel. Die prijs moet omlaag. 
deze stad zoveel gebouwd wordt, rekening nemen. Maar liefst 263 met drie andere ondernemers zijn Anders zal de vraag naar elektri
is dat een groot probleem. Toen ik kilo per dag per betonmixwagen. we hiermee bezig. Samen hebben sche mixers niet goed op gang 
hoorde dat er een subsidieregeling Dat komt omdat de mixers tijdens we een subsidie van 0,5 miljoen komen.’ 
kwam voor milieu en transport werktijden voortdurend moeten gekregen. Over maximaal twee 
heb ik samen met drie andere draaien. Het zware cement moet in jaar moet de elektrische beton- Voor meer informatie: 
ondernemingen de handen ineen beweging blijven, anders verhardt mixer klaar zijn.’ www.logistiek010.nl 
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Casper van der Velden bij een elektrische vrachtwagen die zijn bedrijf heeft ontwikkeld. Ze zijn nu bezig met de productie 
van een milieuvriendelijk voertuig dat beton mixt. 

Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt 

Rotterdam is voortdurend 
in beweging. Evenemen
ten en werkzaamheden 
maken de stad aantrekke
lijker en beter bereikbaar. 
Hieronder zetten we het 
belangrijkste bereikbaar
heidsnieuws voor u op
een rij. 

Linker Rottekade 
De Linker Rottekade wordt 
opnieuw ingericht. Tot en met 
7 december wordt er gewerkt aan 
een nieuw wegdek en trottoir. 
Er komen onder andere bredere 
fietsstroken en nieuwe tram-
sporen. De weg is daarom afge
sloten voor verkeer tussen de 
Noorderbrug en de Zaagmolen-
brug. Omrijden kan via Noord-
plein, Heer Bokelweg, Schiekade. 
De werkzaamheden hebben ook 
invloed op tramlijnen 7 en 8. Die lijke fietspad en op het Willems- nesserweg omgeleid richting cen- gebeurt in verschillende fasen. 
rijden niet meer over de Linker plein. trum. Lokaal verkeer wordt via de Van 20 augustus tot 16 september 
Rottekade. • www.rotterdamonderweg.nl/ Hudsonstraat omgeleid. wordt gewerkt tussen de Kraling
•	 www.rotterdamonderweg.nl/ wereldhavendagen • www.rotterdamonderweg.nl/ seweg en de Rietkerkweg. Verkeer 

linkerrottekade tramschiedamseweg kan omrijden via de Prinsenlaan, 
Schiedamseweg Nancy Zeelenbergsingel en de Jac-

Wereldhavendagen De RET vervangt de tramsporen Prins Alexanderlaan ques Dutilhweg. 
De Wereldhavendagen zijn van op de Schiedamseweg vanaf de Het asfalt op de Prins Alexander- • www.rotterdamonderweg.nl/ 
7 tot en met 9 september. Het Korfmakersstraat tot vlak voorbij laan wordt vervangen. Het werk prinsalexanderlaan 
Scheepvaartkwartier en de Wil- de Van Duylstraat. Tot en met 28 
helminapier zijn dan niet toegan- oktober is de Schiedamseweg afge
kelijk voor auto’s. Het is dit week- sloten voor verkeer in de richting 
end erg druk in de stad. Kom met van de Lage Erfbrug. De weg blijft 
het OV of de fiets. Er zijn gratis wel open voor verkeer richting 
fietsenstallingen op het Wilhelmi- Marconiplein. Het verkeer op het 
naplein aan de voet van het ooste- Marconiplein wordt via de Mathe-
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Tijdens de Wereldhavendagen is het erg druk in de stad, daarom is het advies om met het OV of de fiets te komen. 

Start bouw 
Blankenburg
verbinding 
Baggerschepen en pon
tons domineren de ko
mende tijd het beeld op
het Scheur ter hoogte van
Rozenburg. In september
begint bouwconsortium
BAAK, in opdracht van
Rijkswaterstaat, aan de
bouw van de Blanken
burgverbinding. 

De Raad van State verklaarde half 
juli de laatste bezwaren onge
grond en dus mag de aanleg nu 
beginnen. De Maasdeltatunnel 
(voorheen Blankenburgtunnel) 
is onderdeel van de nieuwe snel
weg A24. Deze verbindt de A15 bij 
Rozenburg met de A20 bij Vlaar
dingen. De weg wordt ongeveer 
4,2 kilometer lang en verbetert 
de bereikbaarheid tussen de Rot
terdamse haven en de Randstad, 
en tussen Rozenburg en de rest 
van Rotterdam. Daarnaast moet 
de verbinding bijdragen aan de 
economische groei van haven en 
industrie. Om een deel van de kos
ten te financieren, heft het Rijk 
de eerste 25 jaar tol. 
De verbinding kwam er niet zon
der slag of stoot. Onder meer 
Natuurmonumenten maak
te zich zorgen vanwege mogelij
ke geluidsoverlast en milieuver
vuiling. Gebiedscommissielid en 
oud-burgemeester Ria de Sutter 
van Rozenburg: ‘We hadden hier 
een prachtig natuurgebied, dus ik 
snap best de weerstand. Maar ik 
ga ervan uit dat Rijkswaterstaat 
recht doet aan de belangen van 
natuur en milieu. En voor de ont
wikkeling van de industrie en de 
bereikbaarheid van Rozenburg 
is de komst van de tunnel heel 
belangrijk.’ 

Natuur-
begraven
Hofwijk 
Begraafplaats en crema
torium Hofwijk bestaat
80 jaar en heeft een nieuw 
vak Natuurbegraven. U
kunt hier een kijkje nemen
tijdens de open dagen op
zondag 16, 23 en 30 sep
tember. 

In het vak Natuurbegraven wor
den uitvaarten gedaan op een 
natuurvriendelijke manier, met 
materialen die door de natuur 
afbreekbaar zijn. As van overle
denen mag in dit gedeelte zonder 
urn in een graf worden begraven. 
Het natuurgedeelte is rustig gele
gen aan het einde van de begraaf
plaats. De graven zijn terug te vin
den aan de hand van GPS-coördi
naten. 
Tijdens de open dagen aan de 
Delftweg 230 kunt u deelnemen 
aan rondleidingen tussen 11.00 en 
14.30 uur. U hoeft zich niet vooraf 
aan te melden. 
www.rotterdam.nl/uitvaart 

www.rotterdamonderweg.nl/prinsalexanderlaan
www.rotterdamonderweg.nl/tramschiedamseweg
www.rotterdamonderweg.nl/wereldhavendagen
www.rotterdamonderweg.nl/linkerrottekade
www.rotterdam.nl/uitvaart
http:www.logistiek010.nl



