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N(i)et echt
Roel Dijkstra

Niet schrikken als er op 21 en 28 oktober ambulances bij De Hef staan om gewonden te vervoeren. Het is niet echt, 

maar een oefening van het ReddingsTeam Hoogte verschillen van de brandweer. Ze oefenen een scenario waarbij de 

monteurs van De Hef gewond raken bij een onderhoudsbeurt. Het team probeert de gewonden veilig van de brug af 

te halen. Gelukkig is deze situatie gespeeld en bedoeld als training. 

Meer ruimte 
voor fietsen 
Het stadsbestuur wil zoveel 
mogelijk Rotterdammers 
stimuleren de fiets te pakken. 
Daarom komen er de komende 
jaren meer fietsparkeerplekken 
bij.

In de nieuwe Fietskoers 2025 staan 

veel plannen om Rotterdam als 

fietsstad te verbeteren. Zo wordt er 

in bestaande auto-parkeergarages 

plek gemaakt voor fietsen. In garage 

Kiphof zijn al 90 fietsplekken. On-

derzocht wordt of ook in de garages 

Schouwburgplein en Museumpark 

fietsplekken kunnen komen. 

Bij winkelcentrum Zuidplein is een 

bewaakte fietsenstalling, voorzien 

van plekken voor ruim 1300 fietsen. 

In de kelder op de hoek van de 

Hoogstraat en de Vlasmarkt komt 

een stalling voor 350 fietsen, en in de 

stadsparkeergarage Zoomstraat in 

het Oude Noorden komt een buurt-

fietsenstalling voor 60 rijwielen. Er 

komen ook extra fietsparkeerplekken 

bij Rotterdam CS, station Alexander, 

in Blijdorp, Coolhaven en op het 

Noordereiland.

Meer informatie:  
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/fietsstad

‘Armoederegelingen’ vaak ongebruikt
Rotterdammers die rond moeten komen van een laag inkomen weten vaak niet dat ze gebruik kunnen maken van verschillende regelingen. 
Daardoor laten zij onbewust geld liggen. Rotterdam gaat hen daarom meer wijzen op en helpen bij het benutten van deze regelingen.

Volgens de gemeente weten veel 

mensen niet dat ze de regelingen 

kunnen gebruiken. Een misvatting 

is bijvoorbeeld dat deze regelingen 

alleen gelden voor mensen met een 

bijstandsuitkering, terwijl ook mensen 

die een laag inkomen hebben in 

aanmerking komen.

Hulpverleners, die te maken hebben 

met mensen met geldproblemen, 

krijgen handvatten om geldzorgen 

te herkennen. Daarnaast krijgen ze 

tips om over geldzorgen in gesprek 

te gaan en informatie over regelingen 

als het Jeugd-tegoed en bijzondere 

bijstand.

Baan kwijt
De 62-jarige Willem leeft al jaren 

van een bijstandsuitkering en is 

sinds begin dit jaar uit de schuld-

hulpverlening. ‘Ik had een goede 

baan, maar die raakte ik kwijt door 

een verslaving. Ik wilde wel werken, 

ging ook verschillende keren aan de 

slag via uitzendbureaus, maar dan 

ontstonden vaak geruchten over mijn 

verslavingsverleden’, vertelt hij. Zo 

verloor Willem telkens weer zijn baan 

en belandde hij uiteindelijk in de 

bijstand.

Zoek hulp
Hij weet dus als geen ander wat het 

is om rond te komen van beperkte 

middelen. ‘Het allerbelangrijkste is 

dat je de situatie accepteert. En dat 

je accepteert dat je goedkope schoe-

nen koopt in plaats van dure schoe-

nen van 100 euro. Daarnaast moet je 

echt hulp zoeken. Veel arme mensen 

hebben ook andere problemen. Dat 

gold voor mij ook. Ik opende mijn 

post niet meer, de brievenbus puilde 

uit tot de dakgoot.’

Met hulp van het wijkteam kreeg hij 

zijn leven weer op orde. Maar Willem 

kan zich goed voorstellen dat dit 

niet voor iedereen even makkelijk 

is. ‘Sommige mensen snappen de 

brieven van de gemeente niet goed 

omdat ze analfabeet zijn, niet goed 

Nederlands spreken of de moeilijke 

woorden en lange zinnen niet begrij-

pen. Gelukkig worden deze steeds 

begrijpelijker geschreven.’

Stress
Volgens Fara Kambiz, specialist 

schuldenaanpak, leveren geldzorgen 

stress op. Dat maakt het moeilijker om 

goed na te denken en problemen op 

te lossen. ‘Naast zorgen over schul-

den hebben mensen verplichtingen. 

Bijvoorbeeld om nieuwe kleding te 

kopen voor hun kinderen. Als hier 

geen geld voor is, kan dit een gevoel 

van falen geven. Daardoor schamen 

mensen zich soms nog meer.’

Dit terwijl er veel regelingen zijn die 

mensen euro’s extra kunnen opleve-

ren. Zo vroeg Willem de Individuele 

Inkomenstoeslag aan. ‘Dat was toch 

mooi 120 euro extra.’

Bijzondere bijstand
Heeft u een laag inkomen en 

moet u kosten maken die u niet 

had voorzien? Kijk dan of u 

bijzondere bijstand kunt krijgen. 

Per 1 oktober zijn er ruimere 

vergoedingen voor bijvoorbeeld 

brillen, de eigen bijdrage voor 

zorg of uitvaartkosten.

Rotterdammers met 
een laag inkomen 
kunnen verschillende 
inkomensregelingen 
aanvragen. Hulp 
nodig? Ga dan langs 
bij de VraagWijzer bij 
u in de buurt.

Kijk voor meer 
informatie op  
www.rotterdam.nl/
rondkomen

René Castelijn

http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad
http://www.rotterdam.nl/rondkomen
http://www.rotterdam.nl/rondkomen
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Doet Rotterdam genoeg voor dieren?
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen 
namens de Rotterdammers 
wat er op hoofdlijnen gebeurt 
in de stad. Ook controleren 
ze of die besluiten goed 
worden uitgevoerd. Wie zijn die 
raadsleden en waar gaat het over 
in de raad?

Deze keer: 
Een nieuw dierenasiel. De ‘chip-je-

kat’-actie. Een keurmerk ‘Dierbaar’ 

voor ondernemers die met hun die-

renwinkel méér doen voor het welzijn 

van dieren dan verplicht is. Hulp bij 

de zorg voor huisdieren van oudere, 

zieke of arme Rotterdammers. Een 

aantal voorbeelden uit de gemeen-

telijke nota Dierenwelzijn 2019-2022, 

die op de agenda van de gemeente-

raad staat. Hoe denken partijen in de 

raad over de Rotterdamse inzet voor 

dierenwelzijn?

De griffie ondersteunt de ge-

meenteraad. 

www.rotterdam.nl/gemeenteraad 

010 – 267 34 00 

info@griffie.rotterdam.nl

Ruud van der Velden (55) – Partij voor de Dieren
• In het dagelijks leven: ben ik eigenaar van een kunst-

handel. Ik verkoop schilderijen, werken op papier en 
beelden. Tevens verricht ik kunsthistorisch onderzoek.

• Ik zit in de raad omdat: ik mij wil inzetten voor de belan-
gen van alle inwoners van Rotterdam: mens én dier. 

Onze stad is er voor iedereen. Mens en dier. Daarom is 

het goed dat Rotterdam een dierenwelzijnsnota heeft. 

Dat hoort ook bij een moderne stad. In de gemeenteraad 

doet de Partij voor de Dieren aan de lopende band voor-

stellen om het belang van dieren nog beter te dienen. De 

dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld 

waar de mens en zijn geld centraal staan, nooit of hooguit 

als laatste aan de beurt. In het wereldbeeld van de Partij 

voor de Dieren hebben de dieren een eigen waarde, los 

van hun nut voor de mensen.

Eric Fecken

Taylan Cicek (35) - SP
• In het dagelijks leven: meng ik mij als jongerenwerker in 

de leefwerelden van onze Rotterdamse jongeren. 
• Ik zit in de raad omdat: mijn sterke rechtvaardigheids-

gevoel mij altijd heeft bewogen om mij in te zetten 
tegen onrecht.

Beschaving uit zich onder meer in de wijze waarop mensen 

met andere levende wezens omgaan. Voor de SP is het hel-

der: dierenmishandeling moet stevig worden aangepakt. Zo 

willen wij dat er in de grondwet een zorgplicht voor dieren 

wordt opgenomen en de dierenwelzijnsnormen flink wordt 

verscherpt. Dieronvriendelijke praktijken van de bio-indus-

trie en verminking van dieren worden verboden. Bedrijven 

die het minder goed doen op het gebied van dierenwel-

zijn moeten betalen. Onderzoek naar vleesvervangende 

producten wordt bevorderd en er wordt eerlijke voorlichting 

gegeven over de gevolgen van vleesconsumptie.

Eric Fecken

Lees meer over de 
nota Dierenwelzijn op:

www.rotterdam.nl/
dierenwelzijn

Alle politieke 
partijen komen aan 

bod. Volgorde en 
samenstelling komen 
tot stand door loting.

Helpende hand voor statushouders
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige werkzaamheden zijn voor iedereen 
zichtbaar, voor andere geldt dat minder. Wat doet bijvoorbeeld een medewerker huisvesting? 

Als Marjanneke Bovill een woning 

bezoekt let ze erop dat deze in 

goede staat is. ‘Een asielzoeker met 

verblijfsvergunning verdient een goe-

de start in Rotterdam. Dat begint met 

een eigen dak boven het hoofd.’

Vierkamerflat 
Wanneer een asielzoeker een 

 verblijfsvergunning krijgt, wordt hij 

of zij statushouder. Een medewerker 

huisvesting gaat samen met hen op 

zoek naar een woning. ‘Dat doe ik 

samen met woningcorporaties in 

Rotterdam. Komt er een woning vrij? 

Dan kijk ik wie hier kan gaan wonen. 

Een vierkamerflat gaat bijvoorbeeld 

naar een gezin en niet naar een 

alleenstaande.’

‘Als ik met statushouders een woning 

bezoek, zijn de reacties verschillend. 

Sommigen vinden het aangeboden 

huis te klein of er moet te veel worden 

opgeknapt. Anderen zijn blij dat ze 

veilig zijn, rust hebben en een nieuwe 

start kunnen maken.’

Praktische zaken
Behalve woonruimte regelt Bovill ook 

andere praktische zaken. ‘Ik help bij 

het inschrijven bij burgerzaken, het re-

gelen van een zorgverzekering en het 

aanvragen van huur- en zorgtoeslag.’

‘Ik ben blij dat ik met mijn werk iets 

voor anderen kan betekenen. Het 

zal je maar gebeuren dat je moet 

vluchten uit je land. Laatst bezocht 

ik met een vrouw een flatwoning. Ze 

was gevlucht vanwege de oorlog in 

Syrië. Ik zei dat ze geluk had met dit 

mooie plekje in Rotterdam. Ze begon 

te huilen en zei: ‘ja, maar ik had liever 

mijn kinderen gehad’. Haar man en 

twee kinderen zouden later ook naar 

Nederland komen, maar kwamen om 

bij een bombardement.’

Vlag van Feyenoord 
Naast ontroerende, zijn er ook grap-

pige momenten. ‘Tijdens het wach-

ten op de verhuurmakelaar wees ik 

een statushouder op zijn flat op de 

tweede verdieping. ‘Nee, dat is niet 

goed hè’, zei hij. Hoezo? ‘Kijk, kijk’, 

zei hij, wijzend naar de vlag van Ajax 

die bij de buren wapperde. ‘Dat moet 

natuurlijk de vlag van Feyenoord zijn.’ 

Marjanneke Bovill laat een statushouder een woning in Rotterdam zien.

Arnoud Verhey

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
43e jaargang.
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Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
S 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
S 088 0561595
of  www.dehavenloods.nl/ 

pagina/bezorgklacht

Contact met de gemeente 
S 14 010
of  www.rotterdam.nl

Handige websites
% www.rotterdam.nl/mijnloket:  

direct online aanvragen producten 
en diensten

% www.rotterdam.nl/melding:  
klachten, tips, vragen 

% www.rotterdam.nl/rotterdambericht: 
officiële bekendmakingen

% www.rotterdam.nl/wonen-leven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuur-organisatie/stadswinkels

mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/dierenwelzijn
http://www.rotterdam.nl/dierenwelzijn
mailto:stadskrant%40rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/stadskrant
http://www.dehavenloods.nl/pagina/bezorgklacht
http://www.dehavenloods.nl/pagina/bezorgklacht
http://www.rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/mijnloket
http://www.rotterdam.nl/melding
http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadswinkels
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadswinkels
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Project helpt 
500 mensen 
aan baan
Bijna 500 Rotterdamse uitkerings-
gerechtigden die in de bijstand 
dreigden te belanden, hebben dit 
jaar via het project WW@WORK 
toch een baan gevonden. 

De gemeente voorkomt, samen met 

het UWV, dat mensen vanuit de WW 

in de bijstand belanden. Zo wordt 

contact opgenomen met mensen van 

wie de WW-uitkering binnen een half 

jaar afloopt. ‘We vertellen ze dan wat 

de bijstand betekent en welke dienst-

verlening de gemeente voor hen 

heeft’, legt Marco Biemans, adviseur 

van WW@WORK uit. ‘Mensen die 

nog maar drie maanden recht heb-

ben op een WW-uitkering begeleiden 

we intensiever.’

Mensen worden persoonlijk begeleid. 

‘Ze kunnen allerlei workshops volgen, 

we geven ze tips over het voeren van 

sollicitatiegesprekken, we kijken mee 

naar hun motivatiebrieven of denken 

mee over kansen op werk.’ 

Prijs
WW@WORK  wordt gefinancierd met 

subsidie uit Europa (het Europees 

Sociaal Fonds). Het team in Rotter-

dam bestaat uit zes adviseurs die 

ieder tientallen uitkeringsgerechtig-

den helpen. Het project dingt mee 

naar een prijs van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Stemmen kan via  

www.stempaginaesfaward.nl.

Wat gebeurt er met ingeleverd afval? 
Bezig met een verbouwing? Of liggen er nog een hoop spullen stof te vangen op zolder? Inwoners van 
Rotterdam kunnen al hun grofvuil, afval of kringloopgoederen gratis inleveren bij één van de zeven 
milieuparken. Maar wat gebeurt er met al dit ingeleverde afval?

In de milieuparken kunnen Rotterdammers hun huishou-

delijk afval, zoals bankstellen, kasten, karton of papier 

kwijt. Daarnaast zijn er containers voor puin, hout, 

elektrische apparaten, chemisch afval of verf. In totaal 

hebben de milieuparken 33 van deze afvalstromen die 

apart worden verzameld. Zo’n 80 procent van al het afval 

wordt hergebruikt of gerecycled. Het overige afval gaat 

de verbrandingsoven in.  

Er zijn bijna net zoveel afvalverwerkers als stromen aan 

afval. Deze verwerkers halen het afval op en maken van 

al deze zooi weer iets moois. Van het vuilpuin, zoals oude 

gipsplaten, stuclagen of gruis, wordt cement en underlay-

ment gemaakt. Dit is vloeibaar cement om bijvoorbeeld 

een vloer uit te vlakken. Daarnaast wordt een deel 

gerecycled tot Repac. Dit is materiaal dat gebruikt wordt 

voor het verstevigen van snelwegen. 

Daarnaast is er afval dat direct kan worden hergebruikt, 

zoals onbewerkt hout. Hier wordt weer nieuw bruikbaar 

hout van gemaakt. Of neem groen- en tuinafval. Dit 

verwerkt de gemeente zelf tot compost. Ook bruikbare 

spullen zoals hele stoelen, tafels, lampen of waterkokers 

krijgen een nieuw leven. Als deze nog goed functioneren 

gaan ze naar de kringloopwinkels.

Grote elektrische apparaten zoals koelkasten, wasdro-

gers, vaatwassers en vriezers worden gedemonteerd. 

Het materiaal wordt gebruikt voor nieuwe apparaten. 

Kleinere elektrische apparaten die nog werken, en niet 

ouder zijn dan 5 jaar, gaan naar de kringloopwinkels. 

Foto’s: Gemeente Rotterdam

Zelf een leuke of interessante vraag over Rotterdam, of wat de gemeente allemaal doet? Stel deze via stadskrant@

rotterdam.nl of reageer op de video. Wie wordt uw vraag beantwoord in de rubriek Rotterdam Vraagt. 

Rotterdammers 
kunnen elektrische 
apparaten ook 
inleveren bij onder 
andere supermarkten, 
elektronicazaken en 
bouwmarkten. Kijk 
voor inleverpunten 
en bezorgdiensten 
die uw oude apparaat 
meenemen op  
www.wecycle.nl.

Meer weten? Kijk op 
www.rotterdam.nl/ 
wonen-leven/
milieupark/

Bekijk ook de video 
over de milieuparken 
op youtube.com/
gemeenterotterdam

Gratis chip 
voor katten
Rotterdammers kunnen hun kat in 
november gratis laten chippen en 
registreren. 

Een chip is iets groter dan een 

rijstkorrel en wordt ter hoogte van de 

schouderbladen onder de huid van 

de kat ingebracht. Iedere chip bevat 

een uniek registratienummer dat 

gekoppeld wordt aan de gegevens 

van de eigenaar. Elk asiel en elke 

dierenarts in Nederland kan de chip 

uitlezen. De gratis chipactie is een 

samenwerking tussen de Dierenbe-

scherming en de gemeente Rotter-

dam en vindt voor het vierde jaar 

op rij plaats. Vorig jaar kregen 1.300 

Rotterdamse katten een gratis chip. 

Voor Rotterdammers
Alleen Rotterdammers kunnen 

meedoen aan de actie. De dierenarts 

vraagt daarom om een identificatie-

bewijs. De chipactie loopt van 1 tot 

en met 30 november. 

Kijk op www.rotterdam.nl/chipuwkat 

welke dierenartsen meedoen aan de 

actie.

Brand in huis: wat nu?
Zwartgeblakerde muren, verbrande meubels en een indringende geur. Alle zintuigen worden meteen 
geprikkeld bij het binnenstappen van ‘Het brand komt bij je thuis huis’. 

‘Je ziet, voelt, beleeft en ruikt wat er 

gebeurt als er brand in huis uit-

breekt’, zo omschrijft Sheila Huizer 

van de brandweer deze belevings-

woning in Hillesluis. ‘Je onderzoekt 

hoe de brand is ontstaan en luistert 

naar waargebeurde verhalen van 

mensen die het zelf hebben meege-

maakt. Ze vertellen wat het met ze 

deed en wat de gevolgen waren. Je 

krijgt tips en adviezen over wat je zelf 

kunt doen om brand te voorkomen. 

En wat je vooral niet moet doen.’

‘We maken vaak mee dat mensen 

wel gestart zijn met vluchten, maar 

hun eigen woning toch niet meer 

uit konden komen omdat de sleutel 

onvindbaar was’, vertelt Huizer. ‘Via 

een sleutelspel kunnen bezoekers 

de uitdaging aangaan of ze de sloten 

open krijgen en veilig wegkomen.’ 

Gemeente Rotterdam

Een in brand gevlogen stoel in ‘Het brand komt bij je thuis huis’.

Tot 31 oktober staat 
de belevingswoning 
aan de 
Donkerslootstraat 3. 
Deze wordt iedere 
twee maanden 
verplaatst naar 
een andere wijk in 
Rotterdam.

Meer infomatie:
www.rijmondveilig.nl

http://www.wecycle.nl
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieupark
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieupark
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieupark
http://youtube.com/gemeenterotterdam
http://youtube.com/gemeenterotterdam
http://www.rijnmondveilig.nl
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Nu & Toen

‘De Roteb was een begrip in heel Nederland’
‘De Roteb’: een van de Rotterdamste begrippen ooit. Maar na 143 jaar is de naam nu definitief uit het straatbeeld verdwenen. Tweelingbroers 
Albert en Paul de Haas kwamen in 1970 in dienst bij Roteb. Dit voorjaar gingen ze met pensioen. 

‘Toen wij op de middelbare school 

zaten zochten ze bij de Roteb nieuwe 

leerlingen’, vertelt Albert. ‘Dat vonden 

wij wel wat. We waren echte aanpak-

kers en hadden zin om de mouwen 

op te stropen. Maar eenmaal daar, 

wisten we niet wat we zagen. Wat een 

ambtenarij. Kwam het niet vandaag 

klaar? Dan toch morgen of over-

morgen. Elke werkdag om precies 

half vijf rende iedereen naar buiten. 

Niemand bleef ook maar een minuut 

langer om zijn werk af te maken.’ 

Botsingen
‘Dat ging compleet in tegen de 

mentaliteit die we van huis uit hadden 

meegekregen,’ vult Paul zijn broer 

aan. ‘Het zorgde voor botsingen. 

We kregen verschillende keren op 

ons kop dat we te hard werkten. Wij 

repareerden een koppeling in vier 

of vijf uur, terwijl anderen daar twee 

dagen over deden. Dat viel ook onze 

leidinggevenden op.  Als gevolg 

daarvan moesten de andere mon-

teurs opeens veel harder werken.’ 

Dag en nacht
Na enkele jaren werden beide broers 

werkplaatschef. Albert in Schiedam 

en Paul aan het Kleinpolderplein. 

Paul: ‘Ik gaf daar leiding aan twee-

endertig man. Alles wat maar reed, 

repareerden we. Van brandweerwa-

gens en veegmachines tot wagens 

van de burgemeester en wethou-

ders.’ Werken gebeurt allang niet 

meer op z’n elfendertigst, aldus de 

broers. ‘Het zijn allemaal harde wer-

kers. En de monteurs van nu zijn dag 

en nacht bereikbaar.’  

Wel jammer dat de naam Roteb 

nu echt verleden tijd is, vinden de 

broers. Paul: ‘Het was echt een 

begrip in heel Nederland. Iedereen 

wist meteen waarover je het had. Die 

naamsbekendheid moet je nu weer 

opnieuw gaan opbouwen.’

143 jaar Roteb
Aan het begin waren het vooral 

ex-gevangenen en kreupelen die 

voor de Roteb met paard en wa-

gen het huisvuil ophaalden met 

zware metalen vuilnisemmers. Nu 

zijn er Komo-zakken, kliko’s op 

wielen, ondergrondse containers 

en ultramoderne vuilnisauto’s. 

Zes jaar geleden ging de Roteb 

op in het grote cluster Stads-

beheer. De naam Roteb kwam 

alleen nog voor in de afdeling 

Roteb Lease. Deze naam is op 

1 oktober veranderd in Vervoer 

en Materieel. 

Een motordriewieler van de Roteb die in de jaren ’40 papier ophaalde.

Stadsarchief

Paul (links) en Albert de Haas zeggen de letters van Roteb vaarwel.

David Rozing

Roteb
Reinigen, ontsmetting, 

transport en 
brandweer. Oftewel 
Roteb, de vroegere 
reinigingsdienst van 

Rotterdam.

Voetgangers in de 
spotlights
Voetgangers die in het 

donker de Mariniersweg 

oversteken lopen vanaf 

nu over een verlicht 

zebrapad. Als het 

schemert gaat het 

UV-licht aan, waardoor 

de zebrastrepen extra 

opvallen. De proef loopt 

tot 11 november.

David Rozing

Meldpunt eenzaamheid
Zijn er zorgen om iemand in de omgeving die eenzaam is? Of iemand 
die mogelijk sociaal geïsoleerd is? Vanaf 21 oktober is er een nieuw 
gemeentelijk telefoonnummer voor het melden van eenzaamheid.

Via dit telefoonnummer kunnen 

Rotterdammers melding maken bij 

vermoedens van eenzaamheid of so-

ciale isolatie. Ook als deze persoon 

zelf niet om hulp vraagt en het lastig 

is om hem of haar aan te spreken.

Het nummer (010) 267 07 00 is van 

maandag tot en met vrijdag tussen 

09.00 en 17.00 uur bereikbaar. 

Meer informatie is te vinden op 

 rotterdam.nl/eenzaamheid.

Nieuws over bereikbaarheid

Werkzaamheden Coolsingel
De Coolsingel is tot 28 oktober in 

beide richtingen dicht. De Coolsingel 

krijgt een andere inrichting met ruim-

te voor voetgangers en fietsers. Het 

aantal rijstroken wordt verminderd 

naar één per rijrichting.

• Als de Coolsingel in beide richtin-

gen is afgesloten is er een omlei-

ding via de Schiekade, Bergeslaan, 

Statenweg en de Maastunnel.

• Vanaf 28 oktober rijdt het verkeer 

over de nieuwe rijbaan aan de 

oostkant van de Coolsingel. Dat is 

de kant van het stadhuis.

www.rotterdamonderweg.nl/ 

coolsingel 

Schiedamsedijk
Tot 28 oktober is de Schiedamsedijk 

in beide richtingen afgesloten voor 

doorgaand verkeer. 

• Ook de verbinding met Schilder-

straat vanuit de Schiedamsedijk is 

afgesloten.

• Bestemmingsverkeer voor de 

Schiedamsedijk kan gebruikmaken 

van de tijdelijke U-turn die wordt 

aangelegd over de trambaan.

• Verkeer voor de Schilderstraat 

wordt omgeleid via de Schiedamse 

Vest.

www.rotterdamonderweg.nl/ 

schiedamsedijk

Check voor vertrek!
Volg Rotterdam Onderweg ook via Facebook, Twitter en 

 RotterdamOnderweg.nl. 

http://www.rotterdamonderweg.nl/coolsingel
http://www.rotterdamonderweg.nl/coolsingel
http://www.rotterdamonderweg.nl/schiedamsedijk
http://www.rotterdamonderweg.nl/schiedamsedijk
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Daal af in de drukke ondergrond 
Tijdens de Maand van de Onder wereld, in november, kunt u met  eigen ogen bekijken wat zich allemaal 
afspeelt onder uw voeten. Neem een kijkje in de basculekelder van de oude Koninginnebrug. Laat u 
bijpraten over slimme aanpassingen in verband met het veranderende klimaat. Of verwonder u over de 
 opgravingen van stadsarcheologen.

Onder de stad wemelt het van 

kabels, leidingen en andere onmis-

bare voorzieningen die Rotterdam 

leefbaar en bereikbaar houden. Het 

is nu al druk in de ondergrond en het 

wordt steeds drukker. En het lijkt mis-

schien vanzelfsprekend dat dat alle-

maal goed gaat, omdat we het niet 

zien. Maar zo vanzelfsprekend is dat 

niet. Daarom kunt u de hele maand 

november zelf een kijkje nemen. 

Op deze pagina een greep uit het 

aanbod. Alle activiteiten zijn gratis 

toegankelijk. U moet zich wel tijdig 

inschrijven (zie Meer informatie).

Gemeente Rotterdam

De bunker in!
De Koude Oorlog ligt al tientallen ja-

ren achter ons, maar onder de grond 

zijn in veel grote steden nog resten 

uit die periode te vinden. Zoals een 

atoombunker. Deze is volledig opera-

tioneel en ingericht in originele staat. 

Onderduiken 
Oud-burgemeester Ivo  Opstelten 

stelde zelfs zijn persoonlijke 

commando- crisiskamer beschikbaar 

voor de inrichting. De bunker is ook 

een exacte kopie van die van de 

 Koninklijke familie. U kunt zelf ‘onder-

duiken’ in de kamers. Bekijk het 

mate rieel en luister naar allerlei ver-

halen en weet jes over atoombunkers, 

de Koude Oorlog en de zogenoemde 

civiele verdediging. 

Zaterdag 
16 november, 
Thurledeweg 95, 
Spaanse Polder 
Rotterdam (voor het 
pand van Willems 
Vastgoedonderhoud)

Alles over 
zuiveren
Vervuild water mag niet 
worden geloosd in singels en 
rivieren, omdat dit schadelijk 
is voor milieu, mens en dier. In 
Rotterdam-Zuid wordt het water 
ondergronds gezuiverd. 

Elke Rotterdammer spoelt dagelijks 

zo’n 120 liter vervuild water weg. Bij 

het douchen, toiletbezoek, koken en 

afwassen bijvoorbeeld. Dit vervuilde 

water mag niet terechtkomen in het 

oppervlaktewater. Daarom gaat het 

eerst via de riolering naar een riool-

waterzuiveringsinstallatie. Daar wordt 

het schoongemaakt en daarna wordt 

het water in de Nieuwe Maas of de 

Nieuwe Waterweg geloosd. 

Ondergronds
In Rotterdam-Zuid gebeurt dit op een 

unieke locatie. Zuiveringsinstallatie 

Dokhaven zuivert al sinds 1987 het 

afvalwater van zo’n half miljoen Rot-

terdammers en bedrijven onder de 

grond. Het is de enige ondergrondse 

rioolwaterzuivering in Nederland. 

Op het ‘dak’ van Dokhaven bevindt 

zich een klein parkje waar mensen 

hun hond uitlaten en vaak geen idee 

hebben wat zich onder hun voeten 

afspeelt. 

Kijkje nemen
Benieuwd hoe het zuiveren van af-

valwater in zijn werk gaat? Kom dan 

een kijkje nemen bij deze rioolwater-

zuiveringsinstallatie, die al meer dan 

dertig jaar op volle toeren draait.

Neem deel aan een van de drie 

excursies op zaterdag 16 novem-

ber. Locatie: Bonn & Meeswerf 205, 

Rotterdam. U kunt parkeren voor de 

deur.

Aanpassen aan een ander klimaat
Hoe de klimaatverandering voor Nederland gaat uitpakken, is niet met zekerheid te zeggen. Dus hoe 
kunnen we ons het beste erop voorbereiden?

De opwarming van de aarde leidt 

niet alleen tot meer en grotere 

warme en droge gebieden, maar 

ook tot  langere periodes van hitte 

en droogte. Dat is al te merken aan 

tijden van extreme droogte, hitte of 

hevige regenval. Daar komt bij dat 

Rotterdam laag ligt ten opzichte 

van de zeespiegel. De stad groeit 

verder. Wat betekent dat voor 

Rotterdam en de Rotterdammers? 

Hoe kunnen we ons voorbereiden 

op deze veranderingen? Thuy Do, 

waterspecialist bij de gemeente 

Rotterdam, praat u bij in een lezing in 

de Centrale Bibliotheek. 

Hoe vangen we hevige regenval op?

Eric Fecken

De lezing is 
5 november  
15.00-16.30 uur. 
Centrale Bibliotheek, 
Hoogstraat 110, 
Filmzaal
(4e verdieping) 

De eerste echte Rotterdammers 
Al 9000 jaar geleden bivakkeerden mensen in kampementen op de Maasvlakte. Ze trokken er met de kano 
op uit om te zoeken naar geschikte viswateren en goede jachtgronden. Wat weten we van hen?

Wat weten we over deze jagers, 

welke keuzes zijn gemaakt bij het af-

beelden van hun alledaagse beslom-

meringen en waarom? Hoe zag in 

dit gebied het interieur van een huis 

uit de Romeinse tijd er eigenlijk uit? 

En als u aan het winkelen bent in de 

Hoogstraat, beseft u dan dat u over 

de middeleeuwse dam in de Rotte 

loopt? De mensen die zich in de 13e 

eeuw op de dam vestigden, waren 

de eerste échte Rotterdammers. 

Jurrien Moree, werkzaam bij Archeo-

logie Rotterdam, vertelt over het verre 

verleden van Rotterdam. Aanleiding 

is de tentoonstelling ‘Rotterdamse 

archeologie door de ogen van Martin 

Valkhoff!’ die gedurende de hele 

maand november te zien is in de 

Rotterdamse bibliotheek. 

Martin Valkhoff geeft de eerste Rotterdammers een gezicht

Bibliotheekcollege, 
vrijdag 29 november 
16.00-17.00 uur 
Centrale Bibliotheek, 
Hoogstraat 
110, Filmzaal 
(4e verdieping)

Meer informatie op 
www.rotterdam.nl: 
• programmaboekje 

van de Maand van 
de Onderwereld 

• aanmelden voor de 
(gratis) activiteiten

www.rotterdam.nl/ 
maandvande-
onderwereld
of mail naar 
maandvande-
onderwereld@
rotterdam.nl

http://www.rotterdam.nl

