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In deze Stadskrant onder andere

 

Mooi spul van gebruikt plastic
Bewoners meten luchtkwaliteit
Nijntje, Pluk of Matilda?
■In de goeie, ouwe Kuip

Rotterdam gaat werkzoekenden intensiever helpen

Op weg naar een droombaan op Zuid 
Extra werkconsulenten, met meer tijd om mensen te 
begeleiden. Dat is een van de manieren waarop de 
gemeente mensen op Zuid aan werk wil helpen. Want 
in dit stadsdeel leven bijna 15 duizend mensen van de 
bijstand, relatief meer dan in de rest van de stad. Vaak 
is er sprake van allerlei andere problemen, die de weg 
naar werk in de weg staan. 

‘Iedereen heeft wel een droom
baan’ lacht Abderrahim el 
Hamouni (29) wat verlegen. Hij 
woont al bijna zijn hele leven op 
Zuid. Door privéproblemen kreeg 
hij een depressie, maakte zijn stu
die bedrijfsadministratie niet af 
en raakte steeds verder in de put. 
Hij kreeg steeds meer schulden, 
verloor zijn uitkering en vervol
gens zijn huis. Zo leefde hij twee 
jaar op straat. Totdat hij in con
tact kwam met werkconsulent 
Sadika Mouch.  

Samen op Zuid
Met zoveel problemen is het vrij
wel ondoenlijk om werk te vin
den, legt Mouch uit. ‘Mensen 
moeten eerst hun leven op orde 
krijgen. Pas dan kunnen ze op 
zoek naar een baan.’ Mouch werkt 
voor het project Werkweekagen

da, een van de experimenten om 
meer mensen aan werk te helpen. 
Het is nu onderdeel van het plan 
Samen voor Zuid, dat  vandaag, 
23 januari, wordt gepresen
teerd. Rijk en gemeente hebben 
hier  miljoenen voor beschikbaar 
gesteld. De ambitie van Rotterdam 
is om over drie jaar nog maximaal 
30 duizend werkzoekenden in de 
stad te hebben. Vooral op Zuid 
moet het aantal bijstandsgerech
tigden omlaag.

Leven op de rit
Daarom komen er extra werk
consulenten bij. Zij hebben min
der dossiers en dus meer tijd 
om werkzoekenden te begelei
den. Ook krijgen werkzoekenden 
op Zuid één contactpersoon die 
hen op weg helpt met alle proble
men. El Hamouni juicht dat toe: 

‘Ik werd eerst van het kastje naar 
de muur gestuurd. Pas sinds het 
contact met Sadika krijg ik mijn 
leven weer op de rit.’ Mouch vult 
aan: ‘Dat doet hij natuurlijk ook 
gewoon zelf. Je kunt je makkelij
ker motiveren voor een baan als 
je geen andere problemen hebt. 
En we blijven de mensen begelei
den tot een half jaar na hun eerste 

werkdag.’ 

Echt gemotiveerd 
Toen Mouch ruim een jaar gele
den contact kreeg met El Hamou
ni, was de eerste zorg om hem 
opvang te bieden en een uitkering 
te regelen. Nu heeft hij een eigen 
huis en is hij bezig zijn schulden 
weg te werken. En onlangs is hij 

voorgesteld bij een werkgever. El 
Hamouni is blij met de hulp van 
Mouch. ‘Ik ben echt gemotiveerd 
om weer aan het werk te gaan. 
Het is heel spannend of ik op sol
licitatie mag. Het zal niet meteen 
mijn droombaan zijn, maar als ik 
meer werkervaring heb, kan ik 
doorgroeien.’

Abderrahim el Hamouni krijgt dankzij intensieve begeleiding van Sadika Mouch zijn leven weer op de rit.

0,0 procent CO2-uitstoot
Dat is het doel van Rotterdam voor 2050.

Hoe staan we er begin 2019 voor op het gebied van duurzame 
energie?

92 windmolens 
Leveren energie voor 150.000 
huishoudens

102.000 zonnepanelen 
op 6453 daken 
Leveren energie aan  
ca. 7700 huishoudens

360.000 m2 aan groene 
daken. Zorgen voor:
•  betere isolatie van de woning 

(minder stookkosten)
•  betere afvoer van water
•  opname van CO

2
 en fijnstof 

uit de lucht

Rotterdam en de Brexit
De Brexit: al jaren in het nieuws, nog steeds volop on-
duidelijkheid. Toch moet Rotterdam zich voorbereiden, 
want de grens komt door Hoek van Holland te liggen. 
Eind deze maand is er een test om te zien wat een 
‘ harde Brexit’ zou betekenen. 

‘Hopen op het beste, maar voor
bereiden op het slechtste scena
rio’, is de strategie van het Rotter
damse gemeentebestuur. Daarom 
is er een Rotterdams aanvalsplan 
om de stad klaar te maken voor 
de Brexit. Want de grens tussen 
Europa en het Verenigd Konink
rijk komt onder meer in Hoek van 
Holland te liggen. En dat heeft 
gevolgen. 

Douane
‘Er komen gigantisch veel vracht
wagens door Hoek van Holland, 
zo’n 600 duizend per jaar. Daar 
moeten we wat mee’, zegt wet
houder economie Barbara Kath
mann. Want het gevaar is dat 
die trucks, van de snelweg tot de 
boot, allemaal in de file komen 
te staan als er aan de grens aller
lei douaneformaliteiten moeten 
plaatsvinden. 

Stresstest
‘Samen met het Rijk willen we de 

douaneactiviteiten slimmer aan
pakken. Bijvoorbeeld door te zor
gen dat er minder administra
tieve handelingen nodig zijn, of 
door die al te doen als de vracht
wagen wordt ingepakt. Zodat ze 
daarna zó de boot kunnen oprij
den’, schetst Kathmann. ‘En eind 
januari doet het Havenbedrijf Rot
terdam een stresstest. Met een 
computersimulatie wordt nage
bootst wat een harde Brexit zou 
betekenen. Zo kunnen we zien 
 welke verkeersstromen er op ons 
afkomen, hoeveel extra parkeer
terreinen er moeten komen, dat 
soort dingen. Maar natuurlijk 
 blijven we hopen op een goede 
deal.’

29 maart?
Als er niets verandert is de Brexit 
op 29 maart een feit.  
Meer informatie over Rotterdam 
en de Brexit: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/brexit. 

Boete?  
Meteen pinnen
Mensen die binnenkort in 
de binnenstad op straat 
een boete krijgen, bijvoor-
beeld voor wildplassen 
of afval op straat gooien, 
kunnen die meteen beta-
len. Met de pinpas. Het is 
niet verplicht; later beta-
len mag ook. 

In februari gaan buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa’s) in 
het centrum van Rotterdam de 
straat op met een mobiel pinauto
maat. Daarmee kunnen ze boetes 
direct innen. Het gaat om boetes 
voor overtredingen zoals honden
poep niet opruimen, wildplassen 
en afval op straat gooien. Het gaat 
dus niet om boetes voor parkeer 
en verkeersovertredingen. 
 
Het betreft een proef van een jaar. 
Doel is om te kijken of dit leidt tot 
minder vervuiling op straat. Want 
wie vervuilt wordt meteen met de 
rekening geconfronteerd. Overtre
ders zijn overigens niet verplicht 
om de boete direct te betalen.
 
Meer informatie binnenkort op 
www.rotterdam.nl. 



 
Community Plastics 

Mooi spul van gebruikt plastic
Vogelhuisjes, straattegels, lampen en zelfs een hin-
kelbaan: van gebruikt plastic kun je bijna alles maken, 
ontdekte Frans Taminiau van Community Plastics. 
‘Het idee ontstond al toen we het woord circulair nog 
niet eens gebruikten.’ 

Met een bakfiets haalt Taminiau  
elke week met medewerker Mario 
het plastic op van ruim honderd 
huishoudens in de Agniesebuurt 
(in Noord) en omgeving. Via vas
te inzamelpunten in de wijk, 
zoals een school en een moestuin, 
komt het bij Community Plastics 
terecht.

Zes keer zoveel
‘Het idee ontstond al in 2014, 
nog vóór het plasticprobleem zo 
bekend was’, vertelt Taminiau. 
‘Het woord circulair gebruikten 
we nog niet eens. Als ontwerper 
zag ik welke mooie dingen je kunt 
doen met gebruikt plastic. Ontzet
tend belangrijk als je ziet dat we 
zes keer zoveel plastic weggooien 
als in 1950.’

Veel kleuren
Hij legt uit hoe het werkt. ‘Om 
plastic om te smelten is 230 gra
den al voldoende. En je kunt er 
veel kleuren in verwerken. Als 

mensen onze producten zien zijn 
ze vaak verbaasd dat ze van plastic 
zijn en niet van glas of steen.’ De 
eerste producten maakte hij met 
de technische hulp van een afstu
deerder van de TU Delft en steun 
van de toenmalige deelgemeen
te Noord en Havensteder. Inmid
dels maakt hij wekelijks aller
lei producten, die te koop zijn in 
een aantal winkels en online. Van 
vogelhuisjes en straattegels tot bij
zettafels, lampen en bankjes.

Gratis hinkelbaan
‘Van elke vijf kilo plastic willen we 
één kilo ‘teruggeven’ aan de wijk 
of de organisatie die het lever
de,’ vertelt Taminiau. ‘Zo maken 
we voor de kinderen van de basis
school de Fontein een hinkelbaan. 
Die krijgen ze dus gratis terug. Of 
we ontwerpen bankjes voor in de 
wijk waar mensen ons helpen met 
inzamelen. Van de overige vier 
kilo schoongemaakt plastic maken 
we producten die we verkopen.’

Toekomstdroom
Taminiau wil zijn werkterrein 
graag uitbreiden naar meer Rot
terdamse wijken. Om ook daar 
in kleine werkplaatsen produc
ten te maken van plastic uit die 

wijk. ‘Voor personeel werken we 
al samen met Pameijer en we zijn 
in gesprek met sociale werkplaat
sen. Onze producten liggen nu 
in winkels in Den Haag en Delft, 
maar het zou natuurlijk helemáál 

mooi zijn als ook een Rotterdam
se (design)winkel die wil gaan ver
kopen.’ 

www.communityplastics.nl 

Frans Taminiau: ‘Als mensen onze producten zien zijn ze vaak verbaasd dat ze niet van glas of steen zijn.’

Hoogste 
windmolen
Op de Maasvlakte verrijst 
komende zomer de groot-
ste windmolen ter wereld. 
Dit nieuwe type molen is 
bedoeld voor windmo-
lenparken op zee, maar 
wordt op land getest. 

De enorme molen heeft een tip
hoogte van bijna 245 meter. 
Alleen al de drie rotorbladen zijn 
elk 107 meter lang. Daarmee 
levert de windmolen stroom voor 
14.485 huishoudens. De komende 
vijf jaar wordt hij uitvoerig getest. 
Eigenlijk is de molen bedoeld voor 
een windmolenpark op zee, maar 
het testen is eenvoudiger op land. 
Na de testperiode blijft de wind
molen nog zeker 15 jaar staan om 
stroom op te wekken. 

Vijf vragen over

Bewoners meten luchtkwaliteit 
Verbetering van luchtkwaliteit is een belangrijk doel 
van het stadsbestuur. Om een goed beeld te hebben 
van die luchtkwaliteit doet de DCMR Milieudienst Rijn-
mond al vijftig jaar metingen voor de gemeente. In 2019 
gaan bewoners ook zelf de lucht in hun buurt meten. 

Hoe werkt het 
meetproject?
Bewoners uit de hele regio kon
den zich aanmelden in november. 
Voor Rotterdam zijn hieruit vijftig 
mensen geselecteerd, op basis van 
een goede spreiding over de stad. 
Op 9 januari plaatsten zij het eer
ste meetbuisje. Dit verwisselen zij 
elke maand. Gebruikte buisjes stu
ren ze terug naar DCMR, die het 
laat analyseren op stikstofdioxide. 

Waarom wordt alleen 
stikstofdioxide gemeten? 
Het luchtbeleid in de steden richt 
zich voornamelijk op twee stof
fen: stikstofdioxide en fijnstof. 
Stikstofdioxide komt vrij bij ver
brandingsprocessen en wordt bij
voorbeeld veel uitgestoten door 
autoverkeer. Het is te meten met 
de zogeheten Palmesbuisjes, een 
relatief goedkope en betrouwba
re methode. Fijnstof is lastiger te 
meten. De techniek hiervoor is 
nog in ontwikkeling. 

Waarom is gekozen voor 
een jaar?  
De concentraties van stoffen in de 
lucht variëren met de seizoenen. 
Daarom geeft een jaar een goed 
beeld. De resultaten van de metin
gen kunnen dan vergeleken wor
den met de officiële rapportages 
en met de wettelijke normen voor 
stikstofdioxide.

Wat gaat er gebeuren met 
de meetresultaten? 
De resultaten geven meer inzicht 
in de luchtkwaliteit. Ze vor
men een aanvulling op de huidi
ge inzichten. De DCMR verwerkt 
de resultaten in een rapport en 
bespreekt ze op bewonersinforma
tieavonden. 

Wat kunnen we zelf doen 
om de luchtkwaliteit te 
verbeteren?  
De meeste luchtvervuiling in de 
stad wordt veroorzaakt door het 
verkeer en in toenemende mate 
houtstook. Dus het helpt om 
vaker de fiets of het OV te pakken, 
en om minder hout te stoken. Als 
u wel hout gebruikt, zorg er dan 
voor dat het schoon en droog is. 

Contact met de gemeente
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 emailservice
van www.overheid.nl en de app
RotterdamOmgevingsalert.

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/wonenleven/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/wonenleven/vraagwijzer.

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.

Stadskrant  
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De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
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Straatpraat

Nijntje, Pluk, Matilda of Harry? 
De Nationale Voorleesdagen beginnen vandaag. In deze week, van 23 januari tot en 
met 2 februari, wordt het voorlezen aan baby’s, peuters en kleuters aangemoedigd. 
Wat vindt u van voorlezen? Doet u het graag en welke boeken dan het liefst? De 
Stadskrant vroeg het een paar Rotterdammers op straat.

Rian (66) uit Lombardijen 
‘Met veel plezier heb ik mijn kin
deren altijd voorgelezen. Voor
al het boek Nijntje was populair. 
Omdat de Nederlandse taal niet 
mijn sterkste punt was stimuleer
de ik mijn kinderen om zelf veel 
te lezen. En dat lukt alleen als 
je zelf eerst het goede voorbeeld 
geeft en veel voorleest. Op deze 
manier maak je kinderen enthou
siast en nieuwsgierig naar boe
ken. Het leuke is dat mijn dochter 
inmiddels lerares Nederlands is in 
het voortgezet onderwijs. Voorle
zen loont dus! Maar lezen is niet 
alleen goed voor de taalontwikke
ling; ook het contact met je kinde
ren groeit. Als je voorleest heb je 
toch even een momentje samen.’ 

Jolande (53) uit Prins Alexander
Voorlezen is heel goed! De fanta
sie van kinderen wordt geprikkeld 
en hun woordenschat vergroot. 
Daarnaast laat je met voorlezen 
ook zien dat voorlezen leuk kan 
zijn. Zelf ben ik leerkracht dus ik 
lees veel voor. Niet alleen aan jon
ge kinderen, ook oudere kinde
ren vinden het heerlijk om voor
gelezen te worden. De kinderen 
mogen van mij met elkaar kiezen 
welk boek ik voorlees. Vooral de 
boeken Mees Kees, Jip en Janneke, 
Pluk van de Petteflet en Matilda 
worden vaak gekozen. Zelf werd 
ik graag voorgelezen uit sprook
jesboeken. Het was altijd lek
ker spannend mét een goed ein
de. Ze leefden immers nog lang en 
gelukkig.’

Naomi (20) uit Charlois en 
Luna (19) uit Capelle a/d IJssel
‘Elke avond voor het slapen gaan 
of op school werden wij voorgele
zen. Thuis vooral  kinderboeken, 
zoals verhalen of sprookjes van 
Disney. En op school veel bijbel
verhalen. Dat was allebei hartstik
ke leuk. En goed voor de ontwik
keling van je fantasie en creativi
teit. Naomi (rechts op de foto): 
‘Harry Potter was een van mijn 
favoriete boeken. Nu lees ik ze 
graag voor aan mijn kleine zus
je. En als het boek uit is kijken 
we samen de film. Voorlezen is 
belangrijk voor de taalontwikke
ling. Ik heb ook als vrijwilliger 
Nederlandse taalles gegeven aan 
vluchtelingen. Dat begon ook bij 
kinderboekjes, een makkelijke 
manier om de taal te leren.’ 

Els Verzee-Zeedijk, specialist Educatie Bibliotheek Rotterdam
Voorlezen is niet alleen heel goed voor de taalontwikkeling en de ont
wikkeling van fantasie en creativiteit. Het is vooral ook een gezellig 
moment samen. Met een boek erbij ontspan je gemakkelijk en raak je 
vanzelf aan de praat. Samen ontdekken hoe het verhaal verder gaat en 
wat er op de volgende bladzijde gaat gebeuren. Wat is er allemaal te ont
dekken in de tekeningen? En lukt dat niet in het Nederlands, dan ver
tel je in je eigen taal een verhaal bij de platen. Jonge kinderen willen 
een boek vaak nog een keer lezen, en nog een keer. Niets is zo fijn als 
telkens weer datzelfde verhaaltje te horen waarvan je al weet hoe het 
afloopt. Dat is veilig en vertrouwd.

www.nationalevoorleesdagen.nl

Stijgende lijn Zuid 
voortzetten
Meer lesuren voor kinderen op de basisscholen, meer 
mensen van Zuid uit de bijstand, meer variatie in wo-
ningen en extra aandacht voor ondermijnende crimina-
liteit. Dit zijn een paar punten uit het Uitvoeringsplan 
voor Rotterdam-Zuid.

Dit plan voor 20192022 van het 
Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid (NPRZ) is maandag gepre
senteerd. Er is de komende jaren 
260 miljoen euro extra te beste
den. Dit geld gaat vooral naar de 
pijlers school, werk, wonen en de 
thuisbasis. Maatregelen zijn onder 
meer: extra lesuren op de basis
school, betere begeleiding naar 
werk (zie ook de voorpagina), 
gevarieerdere woningen en meer 
gezinnen die worden geholpen 
door wijkteams. Daarnaast komt 
er extra geld en aandacht voor vei
ligheid en voor cultuur.  

Door de langdurige inspannin
gen van het NPRZ heeft Zuid de 
opgaande lijn te pakken. De leer
prestaties van kinderen op Zuid 
stijgen, de bijstandscijfers dalen 
en woningen op Zuid zijn meer in 
trek. Maar het succes is nog broos. 
Daarom werken het Rijk, de 
gemeente en allerlei organisaties 
(zoals scholen, politie en zorgin
stellingen) samen om Zuid sterker 
en weerbaarder te maken.

www.nprz.nl

Er is de komende jaren 260 miljoen euro extra te besteden op Zuid.

 

G
em

ee
nt

e 
R

ot
te

rd
am

R
ijk

sm
us

eu
m

 A
m

st
er

da
m

G
em

ee
nt

e 
R

ot
te

rd
am

G
em

ee
nt

e 
R

ot
te

rd
am

A
rn

ou
d 

Ve
rh

ey

Cursus ‘online werken  
met overheid’
Online een declaratie indienen bij de zorgverzekering 
of een afspraak maken met de gemeente: dat is niet 
voor iedereen even makkelijk. Daarom biedt bibliotheek 
Rotterdam regelmatig cursussen aan in ‘werken met de 
elektronische overheid’.

Tijdens deze cursus Digisterk er 
leren deelnemers hoe ze een 
DigiD kunnen aanvragen en 

gebruiken. Daarnaast ontdekken 
ze hoe ze informatie kunnen zoe
ken op websites van bijvoorbeeld 
de Belastingdienst, de Sociale Ver
zekeringsbank of de zorgverze
keraar. Cursisten krijgen veel 
tijd om te oefenen, bijvoorbeeld 
met het digitaal aanvragen van 
een toeslag of het maken van een 
afspraak. 

De cursus duurt vier dagdelen van 
twee uur en wordt op vier achter
eenvolgende woensdagochtenden 
gegeven in de vestigingen Centra
le (vanaf 6 februari en in april) en 
Feijenoord (maart). Deelnemers 
moeten een redelijke kennis heb
ben van de Nederlandse taal en 
enige vaardigheid hebben in het 
werken met internet. 

Meer informatie bij de bibliotheek 
of via 
www.bibliotheek.rotterdam.nl 
(zoek op Digisterker). 

Community Plastics 

kopen.’ 

 

Mooi spul van gebruikt plastic

De eerste eeuwen van Holland
Duizend jaar geleden bestonden Zuid- en Noord-Holland 
vooral uit onbewoonbaar duin- en moeraslandschap. 
Vierhonderd jaar later was het een invloedrijk gebied 
met welvarende steden. Hoe kon dit zo snel verande-
ren? Een tentoonstelling in de bibliotheek ontrafelt dit 
‘geheim’.

Holland (het gebied dat nu Zuid 
en NoordHolland is) was rond het 
jaar 1000 een graafschap. 
De reizende tentoonstelling ‘De 
eerste eeuwen van Holland’ laat 
zien hoe kleine agrarische neder
zettingen veranderden in welva
rende steden en hoe de graven 
steeds machtiger werden. Sporen 
van dat middeleeuwse Holland 
zijn nog steeds om ons heen te 
vinden, in bijzondere voorwerpen 
die in de bodem worden gevon

den. In de tentoonstelling zijn ook 
twee verkorte animatiefilms te 
zien over Middeleeuws Rotterdam. 
Hoe zag het er hier duizend jaar 
geleden uit en wie woonden er? 

Tentoonstelling ‘De eerste eeu-
wen van Holland – ontstaan en 
groei van een bijzonder graaf-
schap’. Van 5 tot en met 28 
februari in de hal van de centrale 
bibliotheek. Gratis toegankelijk.

 

Graaf Dirk III versloeg in 1018 een leger van de Duitse keizer. Vanaf dat moment 
gedroegen de graven zich steeds onafhankelijker.
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Stadiontour Feyenoord

Manshoge foto’s en heilig gras 
Het stadion van Feyenoord is volgens velen het mooi-
ste voetbalstadion van Nederland. Maar het zal u niet 
ontgaan zijn: er zijn plannen voor een nieuw stadion. 
Hoog tijd voor een rondleiding door de ‘goeie ouwe 
Kuip’. Nu kan het nog: zelf door de spelerstunnel lopen 
en de stoel van Gio uitproberen. 

Eerst maar eens een misverstand 
uit de wereld: Feyenoordsuppor
ters zijn lang niet allemaal Rot
terdammers. ‘Zeker niet,’ zegt 
iemand uit de groep die rondge
leid wordt. ‘Ik kom uit Lochem, 
maar ben van kinds af aan sup
porter van Feyenoord. Na één 
wedstrijd hier met mijn vader en 
moeder was ik verkocht. Die sfeer 
hier in het stadion is uniek.’

Tien douches
Dat begint al bij het gedeelte ach
ter de schermen. De spelerskleed
kamer, de fitness en fysioruimte 
en de douches. En niet te vergeten 
het ijsbad en het grote bubbelbad. 
‘Alleen voor de thuisclub’, bena

drukt gids Theo Riemersma, die 
met hart en ziel aan de club ver
bonden is. ‘Het is een onbespro
ken ‘gewoonte’ om de tegenstan
der alvast 10 achter te zetten met 
een sobere kleedruimte en maar 
tien douches.’ 

Het gras ruiken
De gangen zijn rood en er hangen 
imponerende, manshoge actie
foto’s van spelers als Robin van 
Persie en Dirk Kuyt. Via de spe
lerstunnel gaat het naar de plek 
waar het allemaal moet gebeu
ren: het voetbalveld zelf. Langs de 
lijn kun je het gras ruiken. ‘We 
zijn 24 uur per dag bezig met het 
veld’, zegt Theo. ‘Die lampen daar 

boven het vliesdoek bij het doel, 
zorgen ervoor dat het gras sneller 
groeit op kale plekken.’ 

Paardenstaart
In de business unit, waar zaken
mensen hun gasten voor veel 
geld mee naartoe nemen, hangen  
indrukwekkende foto’s, bijvoor
beeld van Coen Moulijn. Deze 
ruimte is ingericht met veel hout, 
als een chic bruin café. Je hebt 
hier een perfect zicht op het veld.
Het Maasgebouw, dat eveneens 
volhangt met foto’s van spelers 
en trainers, herbergt de ruimtes 
die een voetbalclub van naam óók 

moet hebben. De luxe boardroom, 
waar nieuwe spelers hun con
tract tekenen. Het perscentrum 
met een eigen stoel voor hoofd
trainer Giovanni van Bronckhorst. 
En het museum, waar elke fan 
geweest moet zijn. Ook leuk voor 
kinderen, zegt Theo. ‘Ze kunnen 
de bekers bewonderen, een speur
tocht doen op zoek naar de mas
cotte, en raden van wie de paar
denstaart in de vitrine is.’

 www.dekuip.nl

 www.rotterdampas.nl

Met de Rotterdampas kunt u een
maal per jaar een gratis rondlei
ding doen, scan de QRcode: 

In de rode gangen hangen manshoge actiefoto’s van Feyenoordspelers.
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‘We zijn 24 uur per dag bezig met het veld’, vertelt de gids.

Jaja, ik wil reclame  
in de bus
Standaard géén ongeadresseerd reclamedrukwerk in 
de bus krijgen, tenzij er een jaja-sticker op zit. Deze 
maatregel wil het college komend jaar invoeren. 

Tot nu toe is de regel andersom. 
Standaard kan er allerlei onge
adresseerd drukwerk in de bus 
komen, tenzij u aangeeft dat 
niet te willen met een neenee 
of janeesticker. Omdat lang niet 
iedereen zonder sticker echt het 
drukwerk wil ontvangen, leidt dit 
tot veel verspilling van papier en 
onnodige vervuiling door vracht
wagens die de folders verspreiden. 
De inschatting is dat de nieu
we maatregel zo’n 3 miljoen kilo 
papierafval per jaar bespaart. Voor 

huisaanhuisbladen geldt overi
gens een uitzondering omdat daar 
informatie in kan staan die voor 
iedereen van belang is. 

Amsterdam heeft deze maatregel 
al eerder ingevoerd. Er loopt nog 
een hoger beroep van drie ver
spreiders van reclamedrukwerk 
die hier tegen zijn. Op 28 maart 
volgt de uitspraak. Afhankelijk 
daarvan wordt de maatregel later 
dit jaar in Rotterdam ingevoerd. 

Rotterdam Onderweg | 
Weet hoe je er komt 
Rotterdam is voortdurend in beweging. Evenementen 
en werkzaamheden maken de stad aantrekkelijker en 
beter bereikbaar. Hieronder het belangrijkste bereik-
baarheidsnieuws op een rij. 

Mathenesserbrug
De Mathenesserbrug in RotterdamWest is in de periode van 21 januari 
tot en met zaterdag 2 februari in totaal tien nachten afgesloten wegens 
werkzaamheden. De afsluitingen zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 21.00 uur tot 05.00 uur. Tijdens de afsluiting van de Mathenesser
brug kunt u omrijden via de Lage Erfbrug of de Beukelsbrug. De tram 
rijdt gewoon langs de werkzaamheden.

www .rotterdamonderweg.nl/mathenesserbrug

Botlekbrug
Eind deze maand zijn er weer twee nachtafsluitingen van de Botlekbrug. 
De parallelrijbaan van de A15 gaat in beide richtingen dicht. Dit gebeurt 
op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari van 22.00 uur tot 5.00 
uur. Doorgaand verkeer richting Europoort en Rotterdam kan gebruik
maken van de Botlektunnel. Verkeer van en naar Hoogvliet en Pernis 
wordt ter plaatse met gele borden omgeleid. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen wordt grootschalig omgeleid via de N3, A16, A17, A59, A29, N59, 
N215 en N57.

www .rotterdamonderweg.nl/botlekbrug

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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Winter: even 
niet buiten 
slapen
Het vriest alweer een 
aantal nachten en daar-
om is de winterregeling 
voor dak- en thuislozen 
van kracht. Zij kunnen 
gebruikmaken van gratis 
overnachtingen, soep of 
een warme maaltijd en 
ontbijt.

De winterregeling gaat in als vol
gens de weersverwachting de 
gevoelstemperatuur onder het 
vriespunt daalt. Het doel is om zo 
dak en thuislozen te beschermen 
tegen gezondheidsschade door de 
kou. In deze periode worden 92 
extra bedden beschikbaar gesteld 
in de bestaande opvangplekken. 
Verder gaan extra veldwerkers 
en politiemensen de straat op om 
mensen die buiten slapen te vin
den en hen te motiveren gebruik 
te maken van de nachtopvang.



23 januari 2019 
Week 4 Stadskrant Gemeentelijke belastingen 

Binnenkort ligt de aanslag Gemeentelijke heffingen voor 2019 in uw 
(digitale) brievenbus. Wat kunt u verwachten, wat verandert er dit jaar en 
hoe regelt u gemakkelijk uw belastingzaken? 

Wat betaalt u dit jaar? 
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Inwoners van Rotterdam ontvangen deze maand de aanslag Gemeentelijke  
heffingen   voor 2019. Hierop staan de aanslagen voor afvalstoffenheffing, 
 rioolheffing en onroerendezaakbelasting (OZB).   

Huurt u een woning, dan ontvangt u meestal  
alleen de aanslag afvalstoffenheffing. Bewoners die  
 eigenaar zijn van de woning krijgen daarnaast de  
aanslag voor de OZB en de rioolheffing. 

Afvalstoffenheffing 
De gemeente houdt de stad schoon door onder ande
re het ophalen en verwerken van huisvuil. Ieder huis
houden betaalt hiervoor de afvalstoffenheffing. Hoe  
hoog dat bedrag is, hangt af van het aantal personen  
dat op 1 januari dit jaar op het adres woont. 
Vanaf 2019 gelden onderstaande drie tarieven (voor  
een jaar). Voor een adres waar: 
één persoon woont  € 274,70   
twee personen wonen  € 324,10 
drie of meer personen wonen  € 348,80 

Rioolheffing 
De rioolheffing gaat net als voorgaande jaren iets  
omhoog om de onderhoudskosten te betalen. Het  
tarief per jaar voor een woning is € 207,80. Dit geld  
gebruikt de gemeente voor het onderhoud en de ver
nieuwing van het rioolstelsel van de stad. 

OZB 
De waarde van woningen laat een stijgende lijn zien.  
Toch gaat het gemiddelde bedrag voor de OZB niet of  
 nauwelijks omhoog. Want als de waarde stijgt, gaat  
het tarief omlaag. Bent u woningeigenaar op 1 janua
ri in een bepaald jaar, dan krijgt u de aanslagen voor  
rioolheffing en OZB. Verkoopt u de woning in dat
zelfde jaar, dan kunt u geen geld terugvragen bij de  
gemeente. De notaris verrekent de kosten bij ver
koop.  

Kwijtschelding afvalstoffenheffing 
Rotterdammers die weinig te besteden hebben, zoals  
mensen met een bijstandsuitkering of alleen AOW,  
kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding  
van (een deel van) de afvalstoffenheffing.  
In 2019 is het bedrag waarvoor u kwijtschelding  
kunt krijgen, verhoogd naar 75 procent van het  
 aanslagbedrag. U betaalt wel het resterende bedrag  
van 25 procent. U kunt het bedrag in tien maande
lijkse termijnen betalen als u de gemeente machtigt  
voor automatische afschrijving. Een gezin met drie of  
meer personen betaalt dan bijvoorbeeld € 87,20, een  
alleenstaande € 68,67 per jaar . 

Wat u betaalt voor de afvalstoffenheffng hangt af van het aantal personen dat op een adres woont. 

Langskomen bij Belastingen 
Een bezoek aan de balie van Belastingen
kan alleen op afspraak. Een afspraak
maakt u via Mijn Loket of via telefoon-
nummer 14 010. 

Adressen 
Locatie Centrum, Coolsingel 40, heeft twee ingangen: 
•  Ingang voor mindervaliden aan het Doelwater  

tegenover het politiebureau (lift aanwezig) 
•  Ingang aan de Stadhuisstraat (alleen via een trap  

bereikbaar) 
Locatie IJsselmonde: Herenwaard 23  

Voor betalingen aan de kas hoeft u geen afspraak te  
maken. Tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u terecht.  
Houdt u er rekening mee dat u op de locatie IJssel
monde alleen kunt pinnen. 
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Langskomen bij Belastingen kan alleen op afspraak. 

Regel online uw
belastingzaken 
Wilt u reageren op de aanslag voor de gemeentelijke 
heffingen van 2019? Dat kan online op  
www.rotterdam.nl/mijnloket. 

De gegevens van uw aanslag van dit jaar, en van voorgaande jaren, staan  
op Mijn Loket. U kunt hier ook het taxatieverslag van uw woning inzien.  
Een aanslag betaalt u binnen de betalingstermijn. Wilt u in een keer  
betalen, dan kan dat online via iDEAL. Met iDEAL wordt uw betaling  
direct verwerkt met de juiste gegevens. Betaalt u liever in tien termijnen  
via automatische incasso, dan kunt u dit regelen via Mijn Loket. 

Kwijtschelding en betalingsregeling 
Ook de kwijtschelding kunt u aanvragen via Mijn Loket. Na een eerste   
toetsing krijgt u schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor  
kwijtschelding, en wat de vervolgstap is. U kunt digitaal een betalings
regeling aanvragen als u de aanslag niet meteen kunt betalen.  

Online bezwaar indienen 
Bent u het oneens met uw aanslag? Als u via Mijn Loket bezwaar maakt,  
staan uw gegevens meteen juist geregistreerd. U kunt ook bewijsstuk
ken meesturen om uw bezwaar te onderbouwen. 

Post of digitaal 
U krijgt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten op de Berichtenbox  
van MijnOverheid en heeft aangevinkt dat u digitale berichten van de  
gemeente Rotterdam wilt ontvangen. Zorg dat uw emailadres klopt.  
Anders krijgt u geen melding dat u een aanslag heeft ontvangen. 
Wilt u voortaan uw aanslag digitaal ontvangen, maak dan een account  
aan op www.mijnoverheid.nl. 

S
to

ck
fo

to

Wilt u een aanslag digitaal ontvangen? U kunt dit regelen via MijnOverheid. 

Vergelijk de WOZ-waarde 
De vastgestelde WOZwaarden van woningen in Nederland zijn open
baar. U kunt ze online raadplegen via het WOZwaardeloket. Wilt u  
weten wat de taxatiewaarde is van een woning in uw straat? Kijk op  
www.wozwaardeloket.nl. 

Let op! Na het ontvangen van de aanslag kan het enkele weken duren  
voordat de WOZwaarden verwerkt zijn door het WOZwaardeloket. 
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Raadpleeg de taxatiewaarde van een woning via het WOZ-waardeloket 

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

www.rotterdam.nl/belastingen  

14 010 

 

 

 

www.wozwaardeloket.nl
www.mijnoverheid.nl
www.rotterdam.nl/mijnloket


Stadskrant Onderwijsbeleid 23 januari 2019
Week 4

  

Gelijke kansen voor elk talent. Met het nieuwe onderwijsbeleid willen 
gemeente, scholen en kinderopvang ervoor zorgen dat meer kinderen 
een hoger en passend onderwijsniveau halen. Het ontwikkelen van 
talenten begint al op de voorschool. Ook aandacht voor het geheim van de 
Hildegardisschool en wat er verandert voor de scholen op Zuid.

Voor meer informatie

 14010

 www.onderwijs010.nl 

 onderwijs010 
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Goed onderwijs voor iedereen

Het gaat goed met de Rotterdamse leerlingen. De gemiddelde scores van de 
Cito-toets zijn gestegen, minder leerlingen gaan zonder diploma van school en 
meer peuters gaan naar de voorschoolse opvang. De gemeente Rotterdam blijft 
 investeren in goed onderwijs voor iedereen van 2 tot 23 jaar. 
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Het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor 
elk talent’ bestaat uit een aantal thema’s. Daniëlle 
Wille, strategisch adviseur onderwijs, licht toe. ‘De 
overgang van het ene schooltype naar het andere is 
zo’n thema. Die overgang kan een hindernisbaan 
zijn waardoor kinderen niet altijd op de juiste plek 
terecht komen. Bijvoorbeeld kinderen die van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en 
niet terecht komen op het niveau dat bij ze past. 
En daardoor niet het diploma halen dat ze kunnen 
halen. De juiste begeleiding is daarbij onmisbaar.’ 

Ook meer aandacht voor burgerschap op scholen is 
een thema. Het gaat dan bijvoorbeeld over kennis 
van democratie en respect voor de mening van een 
ander. ‘Als er spanningen zijn in de samenleving 
of mensen voelen zich buitengesloten, dan raakt 
dat iedereen’, legt Wille uit. ‘Het is dus belangrijk 
dat zulke onderwerpen ook op school worden 
besproken.’ Weer een ander thema is het verkleinen 

van kwaliteitsverschillen tussen scholen, om er zeker 
van te zijn dat alle leerlingen goed onderwijs krijgen. 

Zij-instromers
Het lerarentekort is een landelijk probleem dat ook 
zeker in Rotterdam speelt. Gemeente en schoolbe-
sturen investeren extra in voldoende en goede leraren. 
Bijvoorbeeld door zij-instromers het onderwijs in 
te lokken, de uitstroom van leraren te beperken en 
leraren aan Rotterdam te binden. En er komt meer 
aandacht voor de kwaliteit en spreiding van scholen, 
zodat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen buurt 
naar school kunnen gaan.

Wille: ‘Dankzij goed onderwijs kunnen kinderen hun 
talenten ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen. 
Met een goede opleiding vinden ze eerder een baan 
die bij hen past en dat is goed voor de kinderen zelf én 
goed voor Rotterdam. Want zo dragen de leerlingen 
van nu bij aan het Rotterdam van de toekomst.’

Bij de overgang naar een ander schooltype is goede begeleiding onmisbaar. 

Gelijke kansen voor alle kinderen
Zorgen dat alle kinderen met een vliegende start aan de basisschool beginnen. Dat 
is het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Kinderen vanaf twee jaar 
worden er spelenderwijs voorbereid op de basisschool. In de peuteropvang, het 
kinderdagverblijf of groep 0. 

‘Vve biedt extra kansen voor alle Rotterdamse jonge 
kinderen’, vertelt Saskia van der Wijk, pedagoog 
bij Kinderopvang Humanitas. ‘Daarbij gebruiken 
we spelenderwijs de dagelijkse activiteiten met 
kinderen.’ Ze krijgen meer tijd om op een speelse 

manier te oefenen met taal, rekenen, bewegen en 
sociale vaardigheden.

Elkaar helpen
‘Als een pedagogisch medewerker in de vve in de 
kinderopvang bijvoorbeeld iets met de kinderen 
drinkt, praat zij over alles wat daarbij hoort. Ze 
benoemt wat er gebeurt. Zo zorgt ze ervoor dat de 
kinderen veel taal aangeboden krijgen. Ook stimu-
leren we de rekenvaardigheden, zelfstandigheid en 
sociale vaardigheden, zoals op je beurt wachten en 
elkaar helpen. Dit hebben kinderen allemaal nodig 
als ze naar de basisschool gaan.’
Vve is er voor alle kinderen. Kinderen uit gezinnen 
waar geen Nederlands wordt gesproken of uit 
gezinnen die extra zorg of aandacht nodig hebben, 
krijgen extra uren vve. Deze stimulans levert veel op. 
Van der Wijk: ‘De kinderen hebben zo een kansrijke 
start op de basisschool.’Spelenderwijs oefenen met taal én elkaar helpen bij de vve.

‘In een prettige sfeer leren 
kinderen makkelijker’
Op de multiculturele Hildegardisschool stromen meer 
leerlingen door naar havo en vwo dan op andere 
basisscholen in vergelijkbare wijken. Dat heeft onder 
andere te maken met de sfeer op school. En met de 
extra lessen die kinderen krijgen. Directeur Sandra 
Groeneboom legt uit hoe dat zit.

‘Wij zijn een vreedzame school en besteden veel tijd aan goed met 
elkaar omgaan. Iedereen telt mee: leerlingen, leerkrachten, ouders en de 
omgeving. Echte aandacht voor elkaar vinden wij belangrijk. Leerlingen 
leren op jonge leeftijd al zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
gedrag en samen conflicten op te lossen. Dat geeft rust in de klas en dat 
betekent veel leertijd voor de kinderen. Ze leren gemakkelijker als zij 
zich gezien en gewaardeerd voelen en zich veilig voelen op school.’ 

‘Ook krijgen onze leerlingen drie uur in de week extra les, met subsidie 
van de gemeente. We kiezen er bewust voor om de leerlingen die uren 
extra te laten oefenen met taalopdrachten. Dat vergroot hun kansen 
op de middelbare school. Geloven in de mogelijkheden van de wijk, de 
school en de ouders en kinderen zorgt ervoor dat we elke dag een beetje 
beter worden.’ 

Grote verandering voor 
scholieren op Zuid
Alle soorten voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid, 
op drie plekken die prima bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. Met leerlingen die hun diploma 
halen, zich breed ontwikkelen en alvast een netwerk 
opbouwen. En na de middelbare school dus veel 
mogelijkheden hebben. Dat is het doel van het project 
Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid.

Door dit scholenproject op Zuid gaan vanaf 2023 minder scholieren elke 
dag de de Maas over of naar randgemeenten. Zij kunnen dan kiezen uit 
drie locaties met verschillende middelbare scholen met een onderschei-
dend onderwijsaanbod op Zuid:
• Stadionpark (rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion)
• Hart van Zuid (rond Ahoy en het Motorstraatgebied)
• Kop van Zuid/Katendrecht

Eigen karakter
De scholen in elk gebied krijgen een eigen karakter. Alle scholen moeten 
goed onderwijs geven. Daarnaast ligt op de nieuwe scholen in Stadion-
park de nadruk op sport, op de Kop van Zuid op sociale vaardigheden. 
Op alle scholen kunnen kinderen straks gemakkelijk doorstromen en 
vakken op verschillende niveaus volgen.

Veel kansen
De Calvijnscholen in Stadionpark bieden naast het gewone onderwijs-
programma allerlei extra’s. ‘Leerlingen bouwen tijdens hun schooltijd al 
een mooi cv en een netwerk op. Dat doen zij door activiteiten in de wijk 
te organiseren, met ondernemers en bij sportaccommodaties’, vertelt 
Jan Willem Meinsma, een van de schoolbestuurders. ‘Herontwerp 
voortgezet onderwijs op Zuid biedt veel kansen. Voor scholieren én voor 
Zuid!’

Leerlingen van LMC Katendrecht (vmbo) hoeven straks niet de rivier over om door 
te stromen naar havo of vwo; ze kunnen terecht op de Kop van Zuid. 




