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Duizenden parkeerplekken  
voor fietsers erbij

Het aantal fietsende Rotterdam
mers steeg de afgelopen tien 
jaar met 60 procent. En dit aantal 
blijft toenemen. De gemeente 
investeert daarom fors in 
fietsparkeren in de stad. 

Op drukke momenten rijden op dit 

moment al 30.000 fietsers in de 

binnenstad rond. Slechts voor de 

helft is een parkeerplek beschikbaar. 

De gemeente maakt daarom letterlijk 

meer ruimte voor de fiets. 

4.000 plekken
Bijvoorbeeld rondom het Centraal 

Station. Het doel is om tot 2025 4.000 

extra plekken te creëren. De eerste 

werkzaamheden beginnen in de 

loop van februari. U leest er binnen

kort meer over op de website en de 

sociale media van de gemeente. Ook 

in de binnenstad en bij OVlocaties, 

zoals Zuidplein, komen de volgende 

jaren extra voorzieningen voor de 

fiets. 

Nieuwe fietstrommels
Afgelopen jaar groeide het aantal 

fietsparkeerplekken al op andere 

plekken in de stad. Zo is de hoeveel

heid plaatsen bij het Meijersplein in 

2019 verdubbeld van 250 naar 500. 

De gemeente zette ook in op andere 

vormen van fietsparkeren, bijvoor

beeld met fietstrommels. Deze zijn 

bedoeld voor huishoudens zonder 

eigen berging, vooral in oude gebie

den als Noord en Delfshaven. In 2019 

kwamen er 80 bij, en ook voor dit jaar 

staat weer een aantal trommels op de 

planning. 

Vlonders op Noordereiland
Een andere manier van fietsparkeren 

is de fietsvlonder. Dit is een voormali

ge autoparkeerplaats die tijdelijk ge

bruikt wordt om fietsen te stallen. Op 

het Noordereiland legt de gemeente 

dit jaar nieuwe vlonders aan bij de 

bushaltes op de Cornelis Tromp

straat, Maaskade, Hoffmanplein en 

Ruyterstraat. Rotterdam is de uitvin

der van de fietsvlonder en de eerste 

stad in Nederland met deze vorm van 

fietsparkeren. 

Meer over de 
fietsplannen van de 
gemeente:
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/fietsstad

Sophia van den Hoek

Valse mails over belasting
De gemeente Rotterdam ontvangt berichten dat inwoners valse 
emails en telefoontjes krijgen over een betalingsachterstand of 
naheffing van gemeentelijke belasting.

Afzender is een oplichter die zich 

voordoet als incassobureau Elegal.

Deze emails en telefoontjes zijn 

niet echt. De gemeente Rotterdam 

verstuurt betalingsherinneringen of 

aanmaningen uitsluitend per post. 

Klik daarom niet op de links in de 

emails en maak geen geld over. U 

kunt valse emails herkennen aan het 

mailadres van de afzender. Vaak is 

dit: ggn.incassobureau1@gmail.com 

of ggn.incassobureau2@gmail.com 

of ggn.incassobureau3@gmail.com. 

Verdachte e-mail of telefoontje?
Heeft u een verdachte email ontvan

gen of heeft iemand u gebeld met 

dit verhaal namens Elegal? Meld dit 

dan bij de politie. Bij twijfel kunt u 

bellen naar 14 010.

Kalender vol belangrijke dagen 
Pasen, Divali, Suikerfeest: allemaal voorbeelden van dagen die 
betekenis kunnen hebben voor Rotterdammers. Dit soort dagen staat 
nu allemaal vermeld op één kalender. 

Er wonen mensen met heel verschil

lende achtergronden, leefwijzen en 

overtuigingen in Rotterdam. ‘In een 

stad met zo veel smaken en kleuren, 

is het belangrijk dat iedereen zichzelf 

kan zijn. Met deze kalender weet 

iedere Rotterdammer voortaan waar

om de vlag uithangt bij de buren, 

waarom een collega kleurpoeder in 

het haar heeft of een teamgenoot op 

baklava trakteert’, zegt wethouder 

Wijbenga. 

De kalender is een onderdeel van 

‘Relax. Dit is Rotterdam’, een plan 

van de gemeente voor meer begrip 

en plezierig samenleven in een diver

se stad. 

U kunt de kalender vinden op ver

schillende plekken, zoals bibliothe

ken en huizen van de wijk, en digitaal 

op www.rotterdam.nl/kalender. Hier 

vindt u ook meer informatie over de 

betekenis van de dagen. 
Ontbreekt er een 
dag die u belangrijk 
vindt? Laat het weten 
via samenlevenmo@
rotterdam.nl.

Arnoud Verhey

Koningsdag is een van de dagen die vermeld staan op de kalender.

Onderzoek naar loden leidingen
De gemeente onderzoekt in hoeverre er nog loden leidingen aanwezig 
zijn in gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Daaronder vallen 
onder meer scholen, sportzalen en kinderdagverblijven.

Water uit loden leidingen kan scha

delijk zijn voor de ontwikkeling van 

de hersenen. Vooral bij baby’s en 

kinderen tot en met zeven jaar kan 

blootstelling aan lood leiden tot het 

verlies van enkele IQpunten. Loden 

leidingen mochten tot 1960 gebruikt 

worden in de bouw. 

Het onderzoek van de gemeente zal 

zeker nog enige tijd in beslag nemen. 

Bij elk gebouw moeten de buizen op 

verschillende plekken gecontroleerd 

worden. 

Heeft u twijfels over de leiding in uw 

woning, dan kunt u het volgende 

doen:

• Gebruik het water dat ’s ochtends 

de eerste twee minuten uit de 

kraan komt, niet voor consumptie. 

Doe er zo mogelijk wat anders 

mee, zoals schoonmaken of de 

planten water geven. 

• Gebruik flessenwater voor fles

voeding voor zuigelingen, voor 

kinderen tot en met 6 jaar en voor 

zwangere vrouwen.

http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/fietsstad
http://www.rotterdam.nl/kalender
mailto:samenlevenmo@rotterdam.nl
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Hoe nu verder met de Tweebosbuurt?
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: de Tweebosbuurt

De gemeenteraad stemde eerder in 

met de sloop van sociale huurwonin

gen in de Tweebosbuurt. Dit besluit 

was onderdeel van de Woonvisie 

voor de stad. Bewoners uit de Twee

bosbuurt verzetten zich hiertegen en 

spanden een rechtszaak aan tegen 

woningcorporatie Vestia. Een aantal 

rechtszaken verder gaf de kanton

rechter hen, begin dit jaar, gelijk. 

Een aantal huizen mag niet gesloopt 

worden. Er zijn namelijk onvoldoende 

sociale woningen beschikbaar in de 

omgeving. Hoe moet het nu verder 

met de eerder gemaakte plannen 

voor de Tweebosbuurt? 

Aart van Zevenbergen (66) - SP
• In het dagelijks leven: geniet ik als gepensioneerde van 

het leven in deze mooie stad.
• Ik zit in de raad omdat: ik gedreven ben om op te komen 

voor mensen en groepen in de verdrukking.

De uitspraak van de rechter bewijst het nut van de 

scheiding van de machten, de zogenaamde trias politica. 

Daarmee zijn de burgers in dit geval beschermd tegen 

de inhalige overheid. Er zijn meerdere wetten overtreden 

en gelukkig is er nu rechtvaardigheid.

Rotterdam heeft behoefte aan meer betaalbare woningen 

en door de sloop worden het er steeds minder. Het col

lege wil in de Tweebosbuurt dure woningen bouwen om 

de wijk economisch op te waarderen. Wij willen voorrang 

geven aan de bouw van sociale woningen en middeldure 

woningen en dan op plaatsen waar niet gesloopt hoeft te 

worden. Dus stop met de sloop en ga bouwen!

Eric Fecken

Co Engberts (53) – PvdA
• In het dagelijks leven: werk ik bij VWS (ministerie) aan ver-

betering van de positie van mensen met een handicap. 
• Ik zit in de raad omdat: ik mensen een stem wil geven 

zodat alle belangen gehoord worden.

Er zijn nu twee verschillende rechtszaken geweest met 

twee verschillende rechters en twee verschillende uit

spraken. Dus wat nu? Twee jaar wachten tot we in hoger 

beroep het naadje van de kous weten? Daar schieten we 

niks mee op. Alles staat dan twee jaar stil, de buurt gaat 

verloederen en het ergste: bewoners en Vestia komen 

alleen maar verder tegenover elkaar te staan. 

Je moet juist nu met elkaar om de tafel en kijken of je 

samen aan een oplossing kan werken. Betrokkenheid 

en draagvlak staan bij ons op nummer 1. Daarom willen 

we dat Vestia eerst samen met de bewoners om de tafel 

gaat onder begeleiding van een stevige – onafhankelijke 

– bemiddelaar.

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.

‘In de grote trouwzaal krijg je mij erbij’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige werkzaamheden zijn voor iedereen 
duidelijk, voor ander geldt dat minder. Want wat houdt bijvoorbeeld precies het werk in van Geert Bierling, 
gemeentelijk organist en beiaardier? 

Een orgel verwacht je in de kerk, 

of in een grote concertzaal. Maar 

bij de gemeente? Toch staat in de 

Burgerzaal van het stadhuis een 

orgel. ‘Het is speciaal voor trouwe

rijen gebouwd’, vertelt Bierling. Hij 

lacht: ‘Als je trouwt in de trouwzaal 

naast de Burgerzaal krijg je mij er 

standaard bij. Dat biedt de stad aan. 

Ik speel bij het ondertekenen van de 

acte, tijdens het feliciteren en als het 

pasgetrouwde stel de zaal verlaat.’

Maar het orgel wordt niet alleen bij 

trouwerijen gebruikt. ‘Vanochtend 

speelde ik nog bij een bijeenkomst 

waarbij jonge politieagenten beëdigd 

werden. Je maakt zo’n plechtige bij

eenkomst leuker met muziek. Ik speel 

het Wilhelmus als de agenten de eed 

of gelofte afleggen. En ik speel ook 

als ze de zaal binnenkomen en als ze 

gefeliciteerd worden’. 

Bierling en zijn collega Richard de 

Waardt bespelen niet alleen het 

orgel, maar ook de stadscarillons 

van de gemeente. ‘Er zijn er drie. De 

oudste is de Laurenstoren uit 1660. 

Het stadhuis heeft er één en er is een 

kleine in Delfshaven. De stad is de 

eigenaar en onderhoudt ze ook. Als 

je ze niet bespeelt, verpieteren ze 

en gaan ze achteruit. We zijn allebei 

anders. Richard speelt vaak popmu

ziek in de Laurenskerk en ik speel 

vaker klassiek. Je hoort daarom nooit 

hetzelfde in de torens.’

De stadsmuzikanten moeten vaak op 

zaterdag en ’s avonds spelen. ‘En 

verder hoort er natuurlijk veel meer 

bij: muziekstukken zoeken, muziek 

bewerken, melodieën schrijven, 

akkoorden zoeken en programma’s 

samenstellen, instuderen, oefenen,’ 

somt Bierling op. 

De stadsmuzikanten geven 

regelmatig gratis concerten 

waarbij u aanwezig kunt zijn, 

bijvoorbeeld in de Burgerzaal of 

in de Doelen. Kijk op  

www.stadsmuziek.nl voor meer 

informatie. 

Geert Bierling achter het orgel van de Burgerzaal in het stadhuis.

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/wonenleven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuurorganisatie/stadswinkels

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://www.stadsmuziek.nl
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


3
29 januari 2020 
week 5

Hulp bij 
belasting-
aangifte
Wie online belastingaangifte lastig 
vindt, kan in maart en april gratis 
terecht bij Bibliotheek Rotterdam. 

Deze service is bedoeld voor 

Rotterdammers met een inkomen 

tot 35.000 euro per jaar. Zij kunnen 

terecht bij de centrale bibliotheek, bij 

de bibliotheken in Ommoord, Hoog

vliet en IJsselmonde en bij Hoge

school Rotterdam (Museumpark). De 

spreekuren worden gehouden door 

studenten van Stichting de Belasting

winkel, Hogeschool Rotterdam en 

vrijwilligers van DOCK. Vanwege de 

verwachte drukte is het wel nodig om 

vooraf een afspraak te maken.  

Wilt u wel zelf aangifte doen maar 

heeft u thuis geen computer of 

internet, dan kunt u langsgaan bij 

de vestigingen Charlois, Ommoord, 

Delfshaven, IJsselmonde, Hoogvliet 

of de Centrale Bibliotheek. Hier kunt 

u met voldoende privacy gratis van 

computers en printers gebruikmaken. 

 

Wilt u zelf aangifte doen maar kunt u 

nog wel wat tips gebruiken? Op dins

dag 25 februari tussen 19:00 – 20:30 

uur verzorgt de Belastingwinkel in 

de Centrale Bibliotheek een informa

tieavond. Meld u wel even aan via 

onderstaand mailadres. 

Aanmelden:

• mail: hulpbijbelastingaangifte@

bibliotheek.rotterdam.nl 

• tel: 010 2816 337 

mado 09:00 tot 16:00 uur

• online: www.bibliotheek.rotterdam.

nl/belastingen

Meer digitale hulp?

www.bibliotheek.rotterdam.nl/digitaal

Waar en waarom wordt er gesnoeid? 
Het is de tijd van het jaar om bomen en struiken te snoeien. De gemeente doet dit in heel Rotterdam, op basis 
van een meerjarenplan. Zo blijft het groen in de stad vitaal en gevarieerd, én veilig voor voorbijgangers. Wat 
wordt wanneer gesnoeid en waarom? 

Gemiddeld eens per zes jaar worden de bosplantsoenen 

(groenstroken met o.a. bomen en struiken) gesnoeid. Ook 

worden sommige snelgroeiende en dominante soorten 

verwijderd. Zo krijgen waardevolle soorten meer licht en 

ruimte, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Andere 

soorten worden gesnoeid om ze te verjongen. Dode 

bomen en takken, die een gevaar kunnen opleveren voor 

voorbijgangers, worden verwijderd.

Gemeente Rotterdam

Ook in plantsoenen en parken worden struiken gesnoeid, 

voor ze gaan uitlopen en bloeien. Zo blijven ze in vorm, 

wordt hun levensduur verlengd en de groei en bloei 

gestimuleerd. Sommige hoge planten worden ‘kortgezet’: 

ingekort tot 10 á 20 cm boven de grond. Dat geeft andere 

planten de ruimte om tot wasdom te komen. De snoei

plannen zijn afgestemd met de gebiedsorganisaties. En 

snoeiverzoeken van bewoners worden zoveel mogelijk 

meegenomen. 

Gemeente Rotterdam

Bomen in de stad worden jaarlijks gecontroleerd op 

con ditie en veiligheid. Dode bomen en bomen die 

onherstelbaar ziek zijn worden vervangen. Ze worden 

meestal in het najaar gerooid, daarna volgt de aanplant 

van nieuwe bomen. Gedurende het jaar kan het nodig zijn 

ook andere bomen te rooien, omdat ze ziek of onveilig 

zijn. 

Gemeente Rotterdam

De gemeente houdt tijdens het snoeien rekening met 

eventuele aanwezige beschermde dier en plantensoor

ten, zoals vleermuizen, egels en orchideeën. Vaak doen 

boswachters vooraf een flora en faunacheck. Als ze een 

‘bijzondere waarneming’ doen, zoals deze bosuil die in 

Hillegersberg werd gespot, kan dat bijvoorbeeld beteke

nen dat het snoeiwerk wordt uitgesteld. 

Wouter Broekhuizen

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.

Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/
groenonderhoud

Op www.rotterdam.nl/
nieuws/snoeien-doet-
bloeien ziet u waar 
de gemeente aan het 
werk is:
• Bosplantsoenenkaart
• Heesterkaart
• Bomenkaart 

‘Huisdieren 
aanwezig’
Met een speciale sticker op uw 
voordeur kunt u hulpdiensten 
laten weten dat er huisdieren 
aanwezig zijn in uw huis. 

Daarmee groeit de kans dat uw 

huisdier een calamiteit, bijvoorbeeld 

een brand, overleeft. Op de huis

dierensticker kunt u aangeven welke 

en hoeveel dieren er in huis kunnen 

zijn. De stickers met de tekst ‘Hulp

diensten let op: huisdieren aanwezig’ 

kunt u gratis afhalen bij de publieks

locaties van Rotterdam. 

www.rotterdam.nl/publiekslocaties

Meer tips op

www.rotterdam.nl/wonenleven/

crisisopvangdieren

Foto’s kijken in zeecontainers
Honderden foto’s van binnen en buitenlandse fotografen. Niet aan strakke museummuren, maar in bonkige 
zeecontainers. Omlijst met foodtrucks en livemuziek. Dat is Rotterdam Photo. 

Fotografieliefhebbers moeten op 

Katendrecht zijn, tussen donderdag 

6 en zondag 9 februari. Daar toont 

de expositie Rotterdam Photo een 

uitgebreide collectie van fotografen 

uit alle hoeken van de wereld. Gese

lecteerde professionals, studenten en 

hobbyfotografen laten hun werk zien 

rond het thema ‘transitie’. Aan strakke 

museummuren doet het festival 

niet. Al het werk hangt in gebruikte 

zeecontainers en op verrassende 

plekken op straat. U kunt het allemaal 

gratis bekijken. 

Art Rotterdam
Maar Rotterdam Photo is meer dan 

alleen een fotoexpositie. U kunt ook 

luisteren naar dj’s, bands en lezin

gen, kijken naar verschillende optre

dens en meedoen aan workshops. 

Rotterdam Photo is onderdeel van Art 

Rotterdam Week, een groeiend inter

nationaal kunstfestival op meerdere 

plekken in de stad. 

Rotterdam Photo
Deliplein Katendrecht
Gratis toegang
www.rotterdam-
photofestival.com

Art Rotterdam Week
www.artrotterdam.com

Zeecontainers als expositieruimte bij Rotterdam Photo.

Fleur Beerthuis

http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/belastingen
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/belastingen
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/digitaal
http://www.rotterdam.nl/groenonderhoud
http://www.rotterdam.nl/groenonderhoud
http://www.rotterdam.nl/nieuws/snoeien-doet-bloeien
http://www.rotterdam.nl/nieuws/snoeien-doet-bloeien
http://www.rotterdam.nl/nieuws/snoeien-doet-bloeien
http://www.rotterdam.nl/publiekslocaties
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crisisopvang-dieren
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crisisopvang-dieren
http://www.rotterdamphotofestival.com
http://www.rotterdamphotofestival.com
http://www.artrotterdam.com
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Nu & Toen

Wanneer krijgen we een Jules Deelderstraat?
Het eerste verzoek om een straat naar Jules Deelder te vernoemen is al binnengekomen bij de straatnamencommissie. Hoe werkt dat eigenlijk? 
Wie bepaalt welke naam een straat krijgt en worden er nu andere keuzes gemaakt dan vroeger? 

Met straatnamen kun je het verhaal 

van de stad vertellen, legt Jantje 

Steenhuis uit. Zij is stadsarchivaris 

en voorzitter van de Straatnamen 

en gedenktekencommissie. ‘Juist in 

een stad als de onze, die zoveel is 

kwijtgeraakt, moet je laten zien wat 

er was.’ 

Surinaamse arts
‘We zouden nu niet snel meer een 

hele wijk vernoemen naar bloemen 

en kruiden. Liever gebruiken we na

men uit de geschiedenis. Zo verwijst 

de naam Marmerhof in Overschie 

naar de Rotterdamse Marmer Indus

trie, die vroeger op die plek geves

tigd was.’ 

Vorig jaar drong de gemeenteraad 

via een motie aan op meer diversiteit 

in het straatnamenbeleid. Steenhuis 

omarmt dat. ‘Daar waren we al mee 

bezig. Een paar jaar geleden bijvoor

beeld is de Surinaamse oogarts Leo 

Lashley vernoemd. In de Tweede 

Wereldoorlog hielp hij een joodse 

onderduikster bij haar bevalling.’ 

Tijdsbeeld
Dat het straatnamenbeleid leeft, blijkt 

ook uit discussies over bepaalde 

straat of wijknamen. Zo kreeg de 

commissie onlangs het verzoek de 

Atatürkstraat aan te passen. De com

missie bespreekt dit soort vragen 

uitvoerig. In dit geval kwam er geen 

aanpassing. ‘De Atatürkstraat is in 

1988 naar hem vernoemd. In die tijd 

was hij een held. Inmiddels denken 

we daar iets anders over. Maar zo’n 

straatnaam laat een tijdsbeeld zien. 

Als je dat weghaalt, wis je een stukje 

geschiedenis uit.’ 

Afrikaanderwijk
Daarom is Steenhuis ook geen 

voorstander van het hernoemen van 

bijvoorbeeld de Afrikaanderwijk. ‘Het 

verwijt van de slachtoffers van ons 

koloniaal verleden is juist dat we er 

te weinig over praten. Dat we ervoor 

weglopen. We moeten het dus niet 

uitwissen, dan doen we net alsof 

het er niet is. We moeten het verhaal 

vertellen.’ 

Jazz of poëzie
En Jules Deelder? Zit het erin dat er 

een straat naar hem wordt ver

noemd? ‘Die kans is er zeker, maar 

de fans van Jules moeten nog wel 

even geduld hebben. Officieel moet 

iemand vijf jaar dood zijn, voor er een 

straat naar hem of haar vernoemd 

kan worden. Bovendien moet er 

een passende plek zijn. In dit geval 

bijvoorbeeld een buurt die een link 

heeft met jazzmuziek of met poëzie.’ 

Benieuwd naar het verhaal ach

ter uw straatnaam? Download de 

app ‘Straatnamen van Rotter

dam’ of kijk op https://stadsar

chief.rotterdam.nl/ en zoek op 

straatnamen. 

Heeft u zelf een 
straatnaamvoorstel? 

Mail dan naar 
straatnamen@

rotterdam.nl.

Voor een ‘Jules Deelderstraat’ moeten we nog even geduld hebben.

Stadsarchief/Alex de Herder

F. Kilsdonk

De dans van de leeuw
Deze week wordt het Chinese 

Nieuwjaar gevierd. Zater

dag 1 februari is de grote, 

traditionele optocht met 

leeuwendansers door het 

centrum van Rotterdam. Na 

het officiële ontwaken van de 

leeuw, om 13.30 uur op het 

Tiendplein, gaat deze langs 

de ondernemers. Die dag zijn 

er op allerlei plekken activitei

ten, zoals in de Koopgoot, de 

Markthal en op Katendrecht. 

Meer informatie: 
https://rcny.nl

Evert Buitendijk

Nieuws over bereikbaarheid

Korte Bajonetstraat
In de Korte Bajonetstraat wordt de 

bestrating vervangen. Hierdoor is 

de weg van 13 januari tot 20 maart 

afgesloten.

• Tot 14 februari is de Korte Bajonet

straat dicht vanaf de parkeer

garage tot de Kogelvangerstraat.

• Naar de parkeergarage? Dat kan 

vanaf de 1e Middellandstraat.

• De Bajonetstraat is te bereiken 

vanaf de Adrianastraat en de 

Kogel vangerstraat.

Op 17 februari start de volgende fase 

van het werk. De weg is dan dicht 

vanaf de 1e Middellandstraat tot de 

parkeerkeergarage. Alle informatie 

leest u op de website van Rotterdam 

Onderweg. 

www.rotterdamonderweg.nl/ 

kortebajonetstraat

Coolsingel - Kruiskade
Op de Coolsingel start 27 januari een 

nieuwe fase. De Kruiskade wordt dan 

vijf weken afgesloten aan de kant van 

de Coolsingel.

• Vanaf het Hofplein kunt u niet de 

Kruiskade in.

Hoe rijdt u om?

• Wilt u naar de Kruiskade? Die is 

bereikbaar vanaf de Karel Door

manstraat. Vanuit die richting is de 

Kruiskade tweerichtingsverkeer 

tot aan de parkeergarage. Vlak 

voor de afsluiting kunt u een Uturn 

maken. 

www.rotterdamonderweg.nl/

Coolsingel 

Check voor vertrek!
Volg Rotterdam Onderweg ook via 

Facebook, Twitter en  

www.rotterdamonderweg.nl.

https://stadsarchief.rotterdam.nl/
https://stadsarchief.rotterdam.nl/
http://www.rotterdamonderweg.nl/korte-bajonetstraat
http://www.rotterdamonderweg.nl/korte-bajonetstraat
http://www.rotterdamonderweg.nl/Coolsingel
http://www.rotterdamonderweg.nl/Coolsingel
http://www.rotterdamonderweg.nl
mailto:straatnamen@rotterdam.nl
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