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Kaarten voor 
Songfestival 
De winactie Celebrate Together loopt 

door tot aanstaande zondag. Met 

deze actie maken Rotterdammers 

van 18 jaar en ouder met een laag 

inkomen kans op gratis songfestival-

kaarten. Aanmelden voor de actie 

kan online via rotterdam.nl/winac-

tiessongfestival. Rotterdammers die 

hulp willen bij het online invullen van 

het aanmeldformulier bellen met in-

formatienummer 14 010. Begin maart 

krijgen de winnaars bericht.

In totaal kunnen 4.250 Rotterdam-

mers twee kaarten winnen. Inmid-

dels hebben bijna 2.500 mensen 

zich ingeschreven. De organisatie 

werkt ook aan een pluspakket: ‘We 

willen de winnaars een onvergetelijk 

avondje uit bieden. Daarom spannen 

we ons in voor leuke extraatjes, zoals 

consumpties en vervoer.’

Bouwproef Burenakkoord

Bouwen met toestemming  
van de buren

Een dakkapel, schutting of schuurtje bouwen? Het kan nu met akkoord van uw buren en zonder overleg 
met de gemeente. Op dit moment loopt hiermee een proef in Prins Alexander en Hoogvliet. 

De proef heet het Burenakkoord, 

waarin het gaat om kleine verbou-

wingen aan de voorkant en de zijkant 

van de eigen woning. Denk aan 

een dakkappel, berging, carport, 

dakterras, serre, uit- of aanbouw, 

erfafscheiding of een kozijn- of een 

gevelwijziging. Normaal gesproken 

moesten huiseigenaren hier een om-

gevingsvergunning voor aan vragen, 

met bijbehorende kosten en soms 

flinke wachttijden. Nu hoeven alleen 

de buren het met de bouwplannen 

eens te zijn. Als dat het geval is, geeft 

de gemeente binnen acht weken de 

bouwvergunning. 

Meedenken
Het gaat in deze proef om een ak-

koord van de bovenburen, de naaste 

buren en de overburen. Ook als er 

een singel, weg of plantsoen tussen 

zit. En ook als ‘de buurman’ een ap-

partementengebouw of bijvoorbeeld 

een zorgcentrum of school is. Als alle 

buren akkoord gaan, kan soms zelfs 

van het bestemmingsplan worden 

afgeweken. Maar niet alles mag 

zomaar doorgaan. Bijvoorbeeld als 

er een onveilige situatie ontstaat. De 

gemeente adviseert dan hoe het op 

een andere manier wél kan.

Minder regels
Met het Burenakkoord wil de ge-

meente voor de Rotterdammers meer 

mogelijk maken met minder regels. 

‘Daarom zeggen we nu: ja, ga maar 

bouwen als er geen bezwaar is van 

de buren. De proef past in deze tijd 

waarin Rotterdammers samen zaken 

willen regelen in hun eigen straat. 

Bovendien ben je veel goedkoper uit: 

als je het met je buren kunt regelen, 

hoef je niets te betalen. Dat geld kun 

je dan mooi aan je huis besteden’, 

legt woonwethouder Bas Kurvers uit.  

Proefgebieden
De proef duurt vier jaar en draait in 

Prins Alexander - Ommoord, Nesse-

lande, Zevenkamp - en in Hoogvliet. 

Alleen huiseigenaren kunnen mee-

doen. 

Huurders die aanpassingen willen 

doen aan een woning, overleggen dit 

met de pandeigenaar.

Meer informatie over 
het Burenakkoord
www.rotterdam.nl/
burenakkoord

Alleen de buren moeten aangeven of zij het met de bouwplannen eens zijn.

Joost van Dijk

1,3 miljoen
telefoontjes kreeg 
het gemeentelijk 
servicenummer 14 010 
in 2019 binnen. Ruim 
100.000 Rotterdammers 
belden voor een afspraak 
bij een Stadswinkel. 
Zo’n 46.000 bellers 
informeerden naar 
gemeentelijke heffingen 
en bijna 44.000 maakten 
een afspraak voor het 
ophalen van grofvuil. 

Lichtmonument voor Holocaust-slachtoffers
De Rotterdamse ontwerper Daan Roosegaarde onthult donderdag 
zijn lichtmonument LEVENSLICHT. Het monument bestaat uit 104.000 
lichtgevende stenen, voor elk slachtoffer één.

Roosegaarde maakte LEVENSLICHT 

in opdracht van het Nationaal Comité 

4 en 5 mei voor de Nederlandse 

Joden, Sinti en Roma die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zijn omge-

bracht. Het monument is onderdeel 

van een lesprogramma over de 

Holocaust en maakt een tour langs 

Rotterdamse basisscholen. 

Op 27 januari, precies 75 jaar na de 

bevrijding van Auschwitz, is er om 

19.00 uur een herdenking bij het

monument op de Eva Cohen Hartog-

kade. Burgemeester Aboutaleb en 

oud-Statenlid Ronald E. Waterman,

die als kind Theresiënstadt overleef-

de, spreken en leggen een lichtsteen 

bij het monument.

Na 27 januari wordt LEVENSLICHT 

opgedeeld in kleinere monumenten. 

Die stenen worden geplaatst bij

bestaande oorlogs- en Holocaust-

monumenten in heel Nederland. 

In Rotterdam blijft de steen bij 

het  monument aan de Eva Cohen 

 Hartogkade liggen. 

Onthulling: 
donderdag 16 januari 
Eva Cohen 
Hartogkade
19.25 - 22.00 uur
www.
studioroosegaarde.net

Ontwerper Daan Roosegaarde en Gerdi Verbeet,
voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, voor
het monument met 104.000 lichtgevende stenen.

http://www.rotterdam.nl/burenakkoord
http://www.rotterdam.nl/burenakkoord
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De raad over voornemens voor 2020
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:  
Voornemens voor 2020
Het nieuwe jaar begon meteen bewo-

gen: wel of geen vuurwerkverbod? 

De raad buigt er haar hoofd binnen-

kort over. Alle raadsleden hebben 

natuurlijk ook hun persoonlijke speer-

punten en plannen voor 2020. In 

deze editie van de Stadskrant vragen 

we twee raadsleden naar hun voor-

nemens voor een nieuw bestuursjaar. 

Een gemene deler tussen de twee 

politici in deze krant: het gesprek 

blijven voeren met de stad. Live en 

op social media. 

Maurice Meeuwissen (50) – Partij voor de Vrijheid
• In het dagelijks leven: klankbord ik op straat en via 

sociale media wat het beste is voor onze stad.
• Ik zit in de raad omdat: ik me in wil zetten voor onze 

vrijheid, zwakkeren, fatsoenlijke zorg, dierenwelzijn en 
veiligheid. 

In de geest van Pim Fortuyn blijf ik dit jaar als enige in de 

raad strijden tegen negatieve niet-westerse  invloeden op 

onze joods-christelijke normen en waarden. Ik strijd voor 

behoud van onze vrije, open samenleving. De PVV brengt 

de raad dichter bij de Rotterdammers door in 2020 kennis 

te maken met alle gebiedscommissies. Glazenhuis-

politiek, geen achterkamertjes gekonkel, dus iedereen 

laten meepraten op sociale media. Ook in 2020 wil ik 

geen dossiervretende vergadertijger zijn. Uiteraard blijf ik 

Rotterdam promoten via #mooiRotterdam.

Eric Fecken

Lies Roest (37) – GroenLinks 
• In het dagelijks leven: ben ik de fractievoorzitter van 

GroenLinks Rotterdam. 
• Ik zit in de raad omdat: ik wil knokken voor een groen, 

eerlijk en open Rotterdam.

Mijn goede voornemen voor 2020 is om vaker de stad in 

te gaan en Rotterdammers te spreken. Dat deed ik altijd 

veel, maar het is na de geboorte van mijn dochter Myrthe 

afgelopen zomer op een laag pitje komen te staan. Terwijl 

ik juist onwijs veel energie krijg van mooie gesprekken 

met Rotterdammers en werkbezoeken aan interessante 

organisaties! Dus wil je in gesprek over werk, armoede, 

schulden, discriminatie, emancipatie of integratie? Nodig 

me dan uit! Je kunt me bereiken via  

l.roest@groenlinksrotterdam.nl.  

Eric Fecken

Meer informatie  
De griffie ondersteunt 

de gemeenteraad. 
www.rotterdam.nl/

gemeenteraad
010 – 267 34 00

info@griffie. 
rotterdam.nl

Alle politieke 
partijen komen aan 

bod. Volgorde en 
samenstelling komen 
tot stand door loting.

Taalverhaal

De hummuskoningin van Rotterdam
Omdat de Syrische Hana de Nederlandse taal nog niet goed sprak, besloot ze van haar hobby haar werk 
te maken. Hana’s nieuwe werkplek? Tussen de pannen en kruiden in haar eigen keuken.

In Damascus gaf Hana Aldabbour met veel plezier les op 

een basisschool. Vier jaar geleden kwam ze naar Neder-

land. Omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed sprak, 

was het lastig om in Nederland les te geven. Daarom 

gooide Hana het roer om en richtte ze haar cateringbe-

drijf Damascus Kasteel op.

Hana wist al snel wat voor werk ze wilde: iets met eten en 

koken. Lekker Syrisch eten maken is al jaren haar grote 

hobby. En de keuken is haar favoriete plek in huis. In 

Delfshaven volgde Hana een opleiding tot cateringme-

dewerker bij Tafelvanzeven. Voor deze opleiding werkt 

Tafelvanzeven samen met het Albeda College. ‘Op het 

Albeda College was een vrouw die mijn hummus heel 

lekker vond, zij noemde mij de hummuskoningin’, vertelt 

Hana lachend.

Lastige grammatica
De grammatica van het Nederlands is moeilijker dan van 

het Arabisch, vindt Hana. ‘En het is moeilijk om te weten 

of je de of het moet gebruiken. Ook vind ik het lastig als 

één woord verschillende betekenissen heeft.’ Om een 

eigen bedrijf te beginnen, is het handig als je het Neder-

lands goed begrijpt en spreekt. ‘Er zijn heel veel regels’, 

vertelt Hana. ‘En het is veel lastiger dan in Syrië om een 

bedrijf te starten.’ Hana hoefde het niet in haar eentje 

op te lossen. ‘Gelukkig kreeg ik veel hulp van een taal-

vrijwilliger. Ik ben blij dat ik nu kan doen wat ik leuk vind!’

GeenPunt
Het verhaal van Hana verscheen eerder in de Rotter-

damse taalglossy GeenPunt. De edities zijn digitaal te 

lezen op rotterdam.nl/werken-leren/taal. Hier vindt u 

meer inspirerende verhalen en handige informatie over 

onder andere taalcursussen. 

Van lerares naar cateraar. Hana uit Syrië leerde 
de Nederlandse taal en gooide haar roer om.

David Rozing

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
43e jaargang.

Redactie Stadskrant
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:l.roest%40groenlinksrotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
mailto:info@griffie.rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://rotterdam.nl/werken-leren/taal
mailto:stadskrant@rotterdam.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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Straatpraat

Wilt u reclamefolders in de brievenbus?    
In Rotterdam willen we geen ongewenste reclame meer. Huis-aan-huisbladen nog wel. Met een Ja/Ja-
sticker geeft u nu aan als u toch folders wilt ontvangen. De Stadskrant vroeg aan Rotterdammers wat zij 
vinden van deze ontwikkeling.

Gacho 
‘Ik ben niet zo blij met die 

folders. Helemaal niet zelfs. 

Ik zal eerlijk zijn. Ze gaan 

meteen de prullenbak in. 

Soms ligt er een berg op 

m’n deurmat; ik maak ze niet 

eens open. Een sticker heb 

ik nooit op de deur geplakt. 

Maar dat hoeft nu niet meer, 

begrijp ik. Een beter idee, 

als je het mij vraagt. Ook om 

papierverspilling tegen te 

gaan. Dat vind ik een goede 

gedachte. Alle informatie 

over reclames lees je ook 

via je telefoon. Als je iets wilt 

weten, kun je het opzoeken.’ 

Mariska 
‘In de middag met een bak-

kie thee erbij even snuffelen 

in de folders. Ik vind het 

heerlijk. Bij mij zit er geen 

sticker op de brievenbus, 

maar ze mogen die folders 

er gewoon ingooien. Dat 

gebeurt alleen nooit, want 

ik woon op een industrie-

gebied. Daar komen ze 

niet langs. Jammer, hoor. Ik 

houd er echt van. En dat die 

nieuwe afspraak veel papier 

bespaart… Daar maak ik 

me eerlijk gezegd niet zo 

druk om. Ik wil gewoon die 

folders hebben en lekker 

kunnen snuffelen!’  

Gerard 
‘Toen ik nog katten had, 

gingen die folders meteen 

de kattenbak in. Ik vind het 

goed dat de folders niet 

meer bezorgd  worden. 

Scheelt natuurlijk veel 

papier, maar aan de andere 

kant: waar ze iets weghalen, 

komt ergens anders iets bij. 

Die drukkerijen moeten toch 

aan het werk blijven? Ik zou 

zeker geen melding maken 

als ik nu toch nog folders 

krijg. Heb het te doen met 

die bezorgers die een paar 

tientjes per maand bijver-

dienen. Om die nu aan te 

geven...’ 

foto’s Gemeente Rotterdam

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid)   
‘Wie wél graag reclamedrukwerk wil ontvangen, plakt een Ja/Ja-sticker op 

de bus. Wie juist niets meer wil ontvangen, ook geen huis-aan-huisbladen, 

gebruikt een Nee/Nee-sticker. Beide stickers zijn gratis af te halen bij een 

van de Stadswinkels of publiekslocaties van de gemeente. Met het  nieuwe 

 systeem hopen we ongeveer 3 miljoen kilo papier per jaar te besparen. 

 Huishoudens zonder sticker op de brievenbus ontvingen jaarlijks 34 kilo 

 reclamefolders in de bus. Dat is een onnodige belasting van het milieu en 

voor veel mensen een irritatie.’ 

Casper Rila

Ombudsman

Onafhankelijk 
meldpunt 
Trevvel 
Zoals u in de media hebt gelezen 

en gezien, ontving ik vorig jaar een 

aantal klachten over doelgroepen-

vervoerder Trevvel. Naar aanleiding 

daarvan heb ik gezegd dat er een 

onafhankelijk meldpunt moet komen. 

Hier kunnen mensen terecht en hun 

ervaringen met Trevvel melden. Dat 

meldpunt kwam er in december vorig 

jaar en is ondergebracht bij mijn 

kantoor. 

Het Onafhankelijk meldpunt Trevvel 

heeft inmiddels meer dan 100 mel-

dingen over Trevvel ontvangen. Uw 

ervaringen zijn belangrijk. Daarmee 

kunnen we komen tot een goed beeld 

over het vervoer door Trevvel en een 

betere dienstverlening. 

Het meldpunt is tot en met februari 

2020 geopend en te bereiken via 

het gratis telefoonnummer 0800-

2345888. Of via de post: Antwoord-

nummer 90290, 3000 VB Rotterdam. 

Deel uw ervaringen nu het nog kan! 

Voor klachten over de gemeente ben 

ik uiteraard het hele jaar bereikbaar.  

Zoekt u contact?
Schrijf of e-mail de 
gemeentelijke om-
budsman of bezoek 
het spreekuur aan de 
Meent 106, 3011 JR 
Rotterdam:    
-  elke dinsdag van 

9.00 tot 11.30 uur
-  elke woensdag van 

13.30 tot 16.00 uur 
-  eenmaal per twee 

weken op donderdag 
van 18.30 tot 20.30

 
www.ombudsman-
rotterdam.nl 
010 411 1600
info@ombudsman-
rotterdam.nl

De gemeentelijke 
ombudsman is 
onafhankelijk, kost 
u niets en behandelt 
klachten over de 
gemeente Rotterdam 
en over organisaties 
die de taken van de 
gemeente uitvoeren. 

Begeleiding 
coöperatief 
wonen 
Rotterdammers die niet op een 
traditionele manier willen wonen, 
kunnen rekenen op begeleiding 
van de gemeente. 

In een zogenaamde wooncoöpe-

ratie kunnen bewoners én huurder 

én eigenaar zijn. Bewoners van 

zo’n wooncoöperatie willen meestal 

minder afhankelijk zijn van instellin-

gen en zelf meer kunnen bepalen. 

De gemeente gaat Rotterdammers 

die kiezen voor zo’n woonconstructie 

begeleiden. Samen met een adviseur 

worden de mogelijkheden van het 

initiatief onderzocht. Als de plannen 

haalbaar zijn, denkt de gemeente 

mee over de vervolgstappen.   

rotterdam.nl/cooperatievewoonvormen

Voorleesdagen Bibliotheek Rotterdam
Voorlezen. Ouders en verzorgers doen het gemiddeld een klein halfuur per dag. Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen in Bibliotheek Rotterdam kunnen uw (klein)kinderen en u elke dag úren luisteren naar 
voorgelezen kinderboeken.   

Voorlezen is niet alleen gezellig. Het 

is ook goed voor de taalontwikkeling 

van kinderen. Zo komen peuters 

en kleuters in aanraking met nieu-

we woorden, leren zij hoe een zin 

opgebouwd is en wordt hun woor-

denschat én taalbegrip vergroot. 

Genoeg reden dus om het voorlezen 

te blijven promoten, vindt Bibliotheek 

Rotterdam.  

De bibliotheek doet mee aan de 

voorleesdagen met verschillende 

(voorlees)activiteiten rondom het 

Prentenboek van het Jaar 2020: 

‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en 

Petr Horáček. De bibliotheek orga-

niseert daarnaast extra activiteiten. 

U kunt bijvoorbeeld aanschuiven bij 

een voorleesontbijt en kijken naar 

een theatervoorstelling. Ook voor tips 

over voorlezen en boekenadvies kunt 

u bij de bibliotheek terecht.

Voorleesdagen: 22 
januari t/m 1 februari
Voor het totale 
programma kijkt u op:

www.bibliotheek.
rotterdam.nl 

Prentenboek van het Jaar ‘Moppereend’ staat centraal.

Bibliotheek Rotterdam

https://www.ombudsmanrotterdam.nl
https://www.ombudsmanrotterdam.nl
mailto:info@ombudsman-rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40ombudsman-rotterdam.nl?subject=
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl
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Wijk van morgen

Lichtgevende laadpalen op Zuid
Een ‘supernormale’ wijk waar weinig verandert. Zo stond Reyeroord in IJsselmonde jarenlang bekend. Maar 
sinds vorig jaar worden er, samen met bewoners, volop innovatieve ideeën ontwikkeld en uitgeprobeerd. 
Van parkjes met energieopwekkende planten tot speelplekken ontworpen door kinderen.

Het idee voor Reyeroord als ‘wijk van 

morgen’ borrelde op toen het riool in 

de wijk aan vervanging toe was. ‘Dan 

moet je straks bijna iedere straat 

open leggen en overal gaan graven’, 

legt Luuk van der Burgt, program-

mamanager van Reyeroord uit. ‘De 

afgelopen 60 jaar heeft de gemeente 

dat altijd op dezelfde manier gedaan. 

Wij dachten: wat nou als wij al die 

graafwerkzaamheden combineren 

met wensen van bewoners én andere 

opgaven die we in de wijk zien.’

Dromen
De gemeente vroeg daarom aan de 

bewoners en ondernemers om hun 

dromen voor de wijk te delen. Die 

worden op een kleinschalig niveau 

‘getest’. Als voorbeeld noemt Van der 

Burgt een groenstrook tussen twee 

basisscholen. ‘Ouders wilden dat er 

iets gebeurde, zodat kinderen in het 

groen les kunnen krijgen. Traditioneel 

gezien maakt de gemeente dan een 

plannetje, kijkt of er budget is en 

legt dat dan voor aan de bewoners. 

Nu denken bewoners vanaf de start 

mee.’

Vleermuizen
De gemeente vroeg aan de kinde-

ren of zij zelf iets wilden ontwerpen. 

‘Daar kwamen mooie ideeën uit. De 

kinderen hebben hun plek ook deels 

zelf aangelegd, zoals het planten 

van een moestuin en het bouwen 

van vleermuiskasten. Als gemeente 

hebben we materialen geleverd die 

we nog in opslag hadden. Denk aan 

een oude rioolbuis die met wat aarde 

en een aantal planken is omgebouwd 

tot kasteeltje. Makkelijk en goedkoop 

te maken.’

Slimme laadpalen
Niet alleen de dromen van bewoners 

worden in Reyeroord getest. Ook de 

gemeente kijkt hoe ze grote ontwik-

kelingen of ambities naar de straat 

kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan 

de energietransitie of hergebruik. 

Zo is de straat aan de Bredenoord 

opnieuw ingedeeld met hergebruikte 

stoeptegels en komen er in de wijk 

‘slimme’ elektrische laadpalen die 

ook dienst doen als lantaarnpalen. 

‘Al deze kleine dingen noemen we 

stad-ups’, zegt Van der Burgt. ‘Klei-

ne, startende dingen in de wijk die 

we stap voor stap uitrollen. We kijken 

hoe het werkt en hoe bewoners het 

vinden.’ Gaat het goed? Dan is het 

misschien ook interessant voor de 

hele stad. 

Een wens van buurtbewoners: meer groen op straat.  
Samen maakten ze deze plantenbakken.

Jan Tak

Nieuws over 
bereikbaarheid
Wantijbrug
De Wantijbrug (N3) in Dordrecht gaat 

vanaf 20 januari 3 maanden dicht. 

• De N3 is afgesloten voor auto- 

en vrachtverkeer tussen afslag 

Merwedestraat en afslag Provinci-

aleweg.

• Autoverkeer op de snelweg rijdt om 

via de A15 en de A16. Vervoer van 

gevaarlijke stoffen rijdt om via de 

A59, de A27 en de A15.

• Nood- en hulpdiensten, het open-

baar vervoer, (brom)fietsers en 

voetgangers kunnen wel over de 

brug.

rotterdamonderweg.nl/wantijbrug

Churchillplein – Geen trams
Rondom het Churchillplein wordt op 

zaterdag 18 en zondag 19 januari 

gewerkt aan de bovenleiding.  

• Bij de haltes Leuvehaven, Beurs, 

Lijnbaan, Stadhuis, Keizerstraat, 

Blaak en Burgemeester van 

Walsum weg stoppen geen trams. 

• Tramlijnen 8, 12, 21, 23, 24 en 25 

rijden een omleiding. 

OV 
• U kunt dit weekend het beste met 

de metro rijden. Metro D en E rij-

den tussen Wilhelminaplein en het 

Centraal Station en stoppen ook 

bij de haltes Leuvehaven, Beurs en 

Stadhuis.

• Van halte Lijnbaan kunt u het beste 

lopen naar halte Kruisplein.

• Van halte Keizerstraat kunt u het 

beste lopen naar metrohalte Beurs.

• Van halte Burgemeester van 

Walsum weg kunt u het beste lopen 

naar metrohalte Oostplein.

Auto
• Vanaf de Erasmusbrug naar de 

Westblaak via het Vasteland, 

‘s-Gravendijkwal en Rochus-

senstraat.

• Vanaf de Schiedamsedijk naar de 

Westblaak via de Schilderstraat, 

Witte de Withstraat en de Hart-

mansstraat.

• Vanaf de Coolsingel via het 

Churchillplein de Schilderstraat, 

Witte de Withstraat en de Hart-

mansstraat.

• Vanaf de Blaak onderlangs naar de 

Westblaak.

rotterdamonderweg.nl/churchillplein 

Check voor vertrek! 
Volg Rotterdam Onderweg ook via 

Facebook, Twitter en  

www.rotterdamonderweg.nl

Aanmelden trouwstoet verplicht
Gaat u trouwen en wilt u een trouwstoet organiseren? Meld dit dan minstens 5 werkdagen van tevoren bij 
de gemeente. 

Het kan gebeuren dat uw trouwstoet precies samenvalt 

met andere activiteiten op dezelfde locatie. De gemeente 

wil dat graag voorkomen om de veiligheid te garanderen. 

Voor u en ook voor andere Rotterdammers. Om die reden 

kunt u nog steeds een trouwstoet organiseren, maar dan 

alleen als u daar melding van maakt. 

Voor trouwstoeten gelden dezelfde regels als voor andere 

verkeerdeelnemers. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan 

om wegen te blokkeren of af te zetten. Rotterdammers die 

de stoet niet aanmelden of de verkeersregels overtreden, 

lopen het risico op een boete. 

Online aanmelden
Na een goedgekeurde melding krijgt u een ontvangstbe-

vestiging voor de datum van de trouwstoet. Deze bevesti-

ging moet u kunnen tonen als daar naar gevraagd wordt. 

U meldt een trouwstoet aan via www.rotterdam.nl/loket/

trouwstoet-melden. De aanmelding is gratis. 

Meer weten over 
trouwen in Rotterdam?

www.rotterdam.nl/
trouwen

Kosten vervanging riool voor gemeente 
De gemeente betaalt voortaan de kosten voor de vervanging van de rioolaansluiting in het openbaar 
gebied. Pandeigenaren zijn alleen verantwoordelijk voor het deel op hun eigen terrein.  

De meeste gebouwen in Rotterdam 

hebben een aansluiting op het hoofd-

riool van de gemeente. De pand-

eigenaar is ook eigenaar van deze 

rioolaansluiting. Meestal ligt een deel 

van de aansluiting in het openbare 

gebied, onder de stoep en de straat. 

Als de gemeente het hoofdriool 

vervangt, heeft dat vaak ook gevol-

gen voor de aansluitingen. De kosten 

van de vervanging in het openbaar 

gebied zijn nu voor de gemeente. 

De pandeigenaar betaalt alleen de 

kosten voor het vervangen van het 

deel op het eigen terrein.

Vragen over 
rioolaansluitingen? 
www.rotterdam.nl/ 

wonen-leven/
rioolaansluiting

Eigenaren betalen wel de kosten voor de aansluiting op eigen grond. 

Eric Fecken

http://rotterdamonderweg.nl/wantijbrug
http://rotterdamonderweg.nl/churchillplein
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdam.nl/trouwen
http://www.rotterdam.nl/trouwen
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rioolaansluiting
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Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke heffingen voor 2020. Op deze pagina leest u de belangrijkste veranderingen en hoe u uw  

belastingzaken kunt regelen. 

De gemiddelde WOZ-waarde stijgt,  
betaal ik dan ook meer OZB?
De gemiddelde WOZ-waarde van huizen in Rotterdam gaat omhoog. De WOZ-waarde is de basis voor uw Onroerende-zaakbelasting (OZB). 
Wat betekent deze stijging voor de hoogte van uw belasting? 

Bent u eigenaar van een huis? Dan 

kan de aanslag hoger maar ook lager 

uitvallen. Dat hangt af van de stijging 

van de WOZ-waarde van uw woning. 

Bij een gemiddelde stijging blijft de 

aanslag ongeveer gelijk. De gemeen-

te gaat elk jaar uit van bijna dezelfde 

opbrengsten voor deze belastingen. 

Dus stijgt de gemiddelde WOZ-waar-

de, dan verlaagt de gemeente het 

OZB-tarief. 

Rekenvoorbeeld
Een voorbeeld van een gemiddelde 

woning en de gemiddelde stijging 

van 16%.

Vorig jaar was de WOZ-waarde 

200.000 euro. Het OZB-tarief was 

0.0969% van de WOZ-waarde. Om 

uw OZB-aanslag te berekenen is 

het 200.000 euro keer het tarief 

0.0969%. Dit was vorig jaar ongeveer 

194 euro. 

Voor dit jaar is de WOZ-waarde ge-

stegen met 16%. Dat betekent dat uw 

WOZ-waarde dit jaar 232.000 euro is 

(200.000 keer 1,16). Het OZB-tarief 

voor dit jaar is 0,0853%. Dan komt 

de OZB voor dit jaar uit op ongeveer 

198 euro.

Dit voorbeeld gaat uit van een 

gemiddelde woning met een gemid-

delde waardestijging. Per buurt en 

straat kan de stijging van de WOZ 

verschillen. Dat betekent in sommige 

gevallen dat er wel een stijging is in 

de OZB. In andere gevallen blijft de 

OZB hetzelfde of is het zelfs minder 

ten opzichte van vorig jaar. 

Berekening WOZ  
De gemeente gaat uit van het bedrag 

dat uw huis op 1 januari van het 

vorige jaar bij verkoop had kunnen 

opbrengen. Een taxateur maakt ge-

bruik van verkoopprijzen die rond de 

datum van de waardebepaling zijn 

betaald. Hierbij houdt hij rekening 

met de verschillen tussen uw woning 

en de verkochte woningen, zoals de 

grootte en ligging.

Taxatieverslag
Als u meer wilt weten, vraagt u via 

rotterdam.nl/mijnloket uw taxatiever-

slag op. Hierin staan de gegevens 

die gebruikt zijn om de waarde van 

uw huis te bepalen. Benieuwd wat de 

huizen in uw straat waard zijn? Kijk 

op www.waardeloket.nl. Als u het niet 

eens bent met de waarde, dan kunt 

u eenvoudig bezwaar maken via Mijn 

Loket.

Bent u eigenaar van een huis?  
Dan kan de OZB hoger maar ook lager uitvallen. 

Hester Blankestijn

Dit betaalt u in 2020
Afvalstoffenheffing
Het bedrag dat u voor de afvalstoffenheffing betaalt, is 

afhankelijk van de grootte van uw huishouden. Er zijn drie 

tarieven.

Voor een adres waar:

één persoon woont 285,90 euro

twee personen wonen 342,50 euro

meer dan twee personen wonen 370,80 euro

Rioolheffing 
In 2020 is het bedrag voor woningen met een WOZ-waar-

de van 40.000 euro of hoger 215,90 euro. Voor wonin-

gen met een WOZ-waarde lager dan 40.000 euro is het 

bedrag 43,20 euro. Hiervan wordt het onderhoud van het 

rioolstelsel in Rotterdam betaald. 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Rotterdammers die weinig te besteden hebben, kunnen 

een verzoek om kwijtschelding indienen. Of u hiervoor 

in aanmerking komt, ligt aan uw inkomsten, uitgaven en 

bezittingen. In 2020 kunt u voor 76,5% kwijtschelding 

aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u dus maar 

23,5% te betalen van de afvalstoffenheffing. 

U kunt kwijtschelding online aanvragen via  

rotterdam.nl/kwijtschelding. 

Gaat u ook  
voor digitaal?
U kunt uw belastingbrieven digitaal 

ontvangen. Ga op  

www.mijnoverheid.nl naar de Berich-

tenbox (inloggen doet u met DigiD). 

Bij ‘Mijn Instellingen’ vinkt u de 

gemeente Rotterdam aan. Ook kunt 

u al uw gemeentelijke belastingzaken 

online regelen. Log in op rotterdam.nl/ 

mijnloket met uw DigiD. U vindt hier 

alle belangrijke gegevens en kunt 

verschillende zaken regelen en aan-

vragen. U krijgt hier een bevestiging 

van.

Al uw belastingzaken kunt u makkelijk zelf online regelen.

Arnoud Verhey

Langskomen 
aan de balie

Liever langskomen dan online 
uw belastingzaken regelen? Dat 
kan natuurlijk, maar wel alleen op 
afspraak. Een afspraak maakt u 
via Mijn Loket op  
www.rotterdam.nl of via 
telefoonnummer 14 010. 

Adressen
Locatie Centrum is op alle werk-

dagen geopend van 8.00 tot 18.00 

uur (vrijdag tot 20.00 uur).

Bij de ingang aan het Doelwater is 

een lift aanwezig. De ingang aan 

de Stadhuisstraat is alleen per trap 

bereikbaar.

Locatie IJsselmonde: Herenwaard 23 

is open op dinsdag en donderdag 

van 8.00 tot 18.00 uur.

Voor contante betalingen hoeft u 

geen afspraak te maken en kunt u 

terecht tussen 10.00 en 15.00 uur.

Voor meer informatie
www.rotterdam.nl/
mijnloket
www.rotterdam.nl/
belastingen
14 010

Arnoud Verhey

http://rotterdam.nl/kwijtschelding
http://www.mijnoverheid.nl
http://www.rotterdam.nl/belastingen
http://www.rotterdam.nl/belastingen

