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Blijf thuis, stuur een hartje
Mensen met cruciale beroepen, zoals zorgmedewerkers, vakkenvullers en vuilnismannen 
en -vrouwen, verdienen in deze periode eigenlijk elke dag een staande ovatie. 

We helpen hen én onszelf het allerbeste door 

thuis te blijven en de richtlijnen van het RIVM 

te volgen. Maar ook door hen dank en steun te 

betuigen. Dat kan via www.helpendhartje.nl, 

een initiatief van Erasmus MC.

Via de website kunt u eenvoudig een 

persoon lijk bericht met foto achterlaten. De 

digitale kaarten zijn niet alleen te zien op de 

website, maar ook op grote schermen in heel 

Nederland, zoals die van Ahoy, Rotterdam 

Centraal, Erasmus MC en langs snelwegen.  

‘Alle aandacht helpt en het is belangrijk dat 

zoveel mogelijk mensen in cruciale beroepen 

een helpend hart onder de riem gestoken 

krijgen’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de 

Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

‘Soms is gewoon  
de deurbel kapot’ 
Door de coronacrisis krijgen Rotterdamse leerlingen 
les op afstand. Met sommigen is geen contact. Leer-
plicht ambtenaren gaan langs om te kijken wat er 
aan de hand is. 

Rotterdam telt zo’n 90.000 leerlingen van basis- en voort-

gezet onderwijs. Uit een peiling onder de scholen bleek 

dat tientallen van hen onbereikbaar waren. Het Stedelijk 

Team Jongerenwerk  van de gemeente gaat langs bij 

middelbare scholieren. Leerplichtambtenaren gaan langs 

bij basisschoolleerlingen. Zoals Ibrahim el Koubai en 

Suzanne Kroon.  

‘In de meeste gevallen is er gelukkig niet veel aan de hand’, 

legt El Koubai uit. ‘Zo blijkt soms de deurbel kapot te zijn, 

of is een oud telefoonnummer of verkeerd e-mailadres 

gedeeld met de school. Of een ouder neemt een telefoontje 

met afzender ‘anoniem’ niet op. Dat is vaak makkelijk op te 

lossen. Ouders reageren meestal begripvol als we komen, 

en werken graag mee.  Soms kan een kind geen gebruik 

maken van een laptop, omdat twee andere kinderen in het 

gezin die ook nodig hebben. Dan nemen wij contact op met 

school, zodat ze mogelijk een laptop kunnen uitlenen.’

Als El Koubai of zijn collega’s niemand aantreffen laten ze 

een brief achter, in verschillende talen. ‘Als de ouders dan 

nog niet reageren, volgt weer een bezoek. Is er dan nog 

geen contact dan schakelen we, in overleg met de school, 

Veilig Thuis of Jeugdzorg in.’ Soms zijn er op school al on-

derbuikgevoelens dat er iets mis is. ‘Bijvoorbeeld ouders die 

drugs- of alcoholverslaafd zijn. Als we het gevoel hebben 

dat er iets niet pluis is geven we dat direct door aan de 

instanties. Gelukkig gebeurt dit tot op heden nauwelijks.’

Maakt u zich zorgen 
om een kind in uw 
buurt, familie of 
kennissenkring? 

Neem contact op 
met Veilig Thuis: 
010-4128110 
www.veiligthuis.nl 

Whatsappnummer 
Veilig Thuis: 
+31 10 668 01 36
(werkt niet zonder +31)

Ibrahim El Koubai vertelt 
tv Rijnmond over zijn werk

Gemeente Rotterdam

‘Hoe lastig het soms ook is: blijf thuis’
Er zijn veel vragen over 
groepsvorming. Bijvoorbeeld: 
mag je barbecueën in het park 
als iedereen 1,5 meter afstand 
houdt? Antwoord: nee. 

Alle samenkomsten zijn verboden. 

Voor evenementen met een vergun-

nings- en meldplicht geldt dit tot 

minimaal 1 juni. Voor andere samen-

komsten, of ze nu georganiseerd 

zijn of spontaan ontstaan, geldt dit 

sowieso tot en met dinsdag 28 april. 

Het kabinet gaf 21 april een perscon-

ferentie over de maatregelen. Deze 

informatie kon niet mee in deze krant. 

Zie kantlijn. 

Geen sportgroepje
Dus in elk geval tot 28 april is samen 

sporten of samenkomen in het park 

met vrienden niet toegestaan. Oók 

niet als deelnemers 1,5 meter afstand 

houden. Uitzondering hierop vormen 

huishoudens, zoals gezinnen. En kin-

deren onder de 12 jaar. De gemeente 

ziet toe op naleving van deze regels, 

onder meer met behulp van camera- 

auto’s. Indien nodig wordt een boete 

gegeven.  

Meivakantie
Burgemeester Aboutaleb: ‘De meiva-

kantie komt eraan, kinderen hebben 

vrij van thuisonderwijs, de lente lacht 

ons toe. Toch doe ik een beroep op 

iedereen om zo veel mogelijk thuis 

te blijven. De cijfers laten voorzichtig 

zien dat de maatregelen werken. 

Dat hebben we samen voor elkaar 

gekregen! Laten we dit vasthouden, 

hoe lastig dat soms ook is.’

Aanpassingen dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening is aangepast vanwege het coronavirus:
•  Maak vooral gebruik van de digitale dienstverlening. Of bel met 14 010, 

op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, en op zaterdag en zondag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

•  Kom alleen naar de publiekslocaties als het echt niet anders kan. En 
houd ook binnen 1,5 meter afstand. 

•  Kom alleen naar een milieupark als het écht nodig is. Om de 1,5 meter- 
regel te handhaven, mogen er maximaal vijf auto’s tegelijkertijd naar 
binnen. Kom zoveel mogelijk alleen en neem uw id-bewijs mee. Dat 
moet u bij aankomst laten zien.

Actueel
Voor actuele informatie 
(zoals de update 
van 21 april) zie 
www.rotterdam.nl/
corona of de extra 
Stadskrantpagina van 
woensdag 29 april. 

Digitale dienstverlening 
via www.rotterdam.nl

http://www.veiligthuis.nl
http://www.rotterdam.nl/corona
http://www.rotterdam.nl/corona
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Digitale raadsvergaderingen
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: Digitale 
raadsvergadering

We maken moeilijke tijden mee. In 

het land en in de stad wordt met man 

en macht naar oplossingen gezocht 

voor allerhande problemen. De 

gemeenteraad heeft toegewerkt naar 

een nieuwe manier van vergaderen. 

Het is anders dan Rotterdam gewend 

is. De raad duikt de digitale wereld 

in en vergadert voorlopig tot 1 juni 

online. Zo kunnen de raadsleden de 

belangen van Rotterdammers blijven 

behartigen en kritische vragen 

stellen aan het college. 

Wat vinden de raadsleden van deze 

nieuwe manier van vergaderen?

Astrid Kockelkoren (42) - GroenLinks
• In het dagelijks leven: stedenbouwkundige met hart voor 

de stad en moeder van twee, woonachtig in Delfshaven 
• Ik zit in de raad omdat: ik graag bijdraag aan het groe-

ner, duurzamer en socialer maken van de stad

In deze crisis zijn de gevolgen voor Rotterdammers groot. 

Goede zorg voor iedereen en hulp voor kwetsbare men-

sen staat dan voorop. Tegelijkertijd moet de gemeente-

raad haar taak als volksvertegenwoordiger goed kunnen 

invullen. Daarom ben ik blij dat het in Rotterdam gelukt is 

om het debat digitaal mogelijk te maken. Voor GroenLinks 

is het heel belangrijk dat de stem van bewoners wordt 

gehoord bij besluiten. Een digitale raadsvergadering is 

niet hetzelfde als vergaderen in het stadhuis, maar het 

debat is live te volgen en zo toegankelijk mogelijk voor 

iedereen. Verder blijf ik natuurlijk zoals altijd bereikbaar 

voor vragen uit de stad.

Eric Fecken

Ellen Verkoelen (62) – 50Plus
• In het dagelijks leven: adviseur en consultant met specia-

liteit duurzaamheid, politiek, organisatie  
• Ik zit in de raad omdat: ik de belangen van de Rotterdam-

mer wil zichtbaar maken en vertegenwoordigen

De 1,5 meter samenleving is de nieuwe werkelijkheid. 

Ook digitaal vergaderen is nu veel gezonder dan fysiek 

samenkomen. Dus beweegt de gemeenteraad zich 

sinds twee weken over de digitale Melkweg om elkaar te 

ontmoeten, elkaar te bevragen en elkaar te controleren. 

Gezien de coronacrisis de beste oplossing maar ideaal 

vind ik het niet! Ouderen staan niet bekend als whizzkids, 

en digitaal vergaderen zuigt helaas voor mij de gezonde 

spanning uit elk debat. Maar bovenal het lijfelijk elkaar 

zien, elkaar horen, elkaar voelen maakt ons mensen toch 

uniek. Ik mis zo erg dat non-verbale praten met elkaar! Ik 

mis onze samenleving!

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.

‘We willen de maatschappij wat opvrolijken’
In deze barre tijden zijn er veel Rotterdammers die de handen uit de mouwen steken om een ander te 
helpen. Een van hen is Kristina (32). Zij gebruikt haar beautysalon nu om voedselpakketten samen te 
stellen voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. 

‘We willen de maatschappij een beet-

je opvrolijken eigenlijk’, lacht Kristina 

(32) aan de telefoon. Ze klinkt opval-

lend opgeruimd, als je bedenkt dat 

ze haar net geopende beautysalon al 

binnen twee maanden moest sluiten. 

Ze is duidelijk niet iemand die bij de 

pakken neerzit.

Heel jammer
‘Tja, natuurlijk moesten we noodge-

dwongen dicht. Heel jammer, maar 

nu was de salon aan de Lijnbaan dus 

beschikbaar. En we merkten dat al-

lerlei mensen hun eigen boodschap-

pen niet kunnen doen. Soms vanwe-

ge hun gezondheid, soms omdat ze 

bang zijn. Toen hebben we bedacht 

om bij die mensen voedselpakketten 

te bezorgen.’ 

Open tikkie
‘We hebben oproepen gedaan 

via social media, zoals snapchat 

en instagram, met een open tikkie 

zodat mensen geld kunnen doneren. 

Daarvan kopen wij spullen in. Maar 

mensen doneren ook boodschappen 

of ze vragen hun eigen slager of bak-

ker om iets te doneren. Onder andere 

Trevvel helpt om de pakketten thuis 

te bezorgen.’

Telefoongesprekjes
‘We richten ons nu steeds meer op 

ouderen. Zij kunnen het huis nau-

welijks uit en vaak is boodschappen 

halen ook gewoon te zwaar voor 

ze. We doen er fruitmandjes bij. En 

we hebben aan de mensen uit ons 

netwerk gevraagd: doe je telefoon-

nummer erbij als je af en toe gebeld 

wilt worden door een oudere die zich 

eenzaam voelt. Met die telefoonge-

sprekjes willen we ook na de coro-

natijd doorgaan. Want die eenzaam-

heid, die is er ook in ‘normale’ tijden.’ 

www.
rotterdamzetdoor.nl 

voor meer mooie 
initiatieven. 

Vlnr foto 3, 5, 6 en 7: SOW Rijnmond

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
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Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam

 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
 088 0561595

of  www.dehavenloods.nl/ 
pagina/bezorgklacht

Contact met de gemeente 
 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=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdamzetdoor.nl 
http://www.rotterdamzetdoor.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
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‘We bellen, mailen en appen nu vooral’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. In deze tijd van corona gaat het meeste 
werk door, maar zijn er wel wat aanpassingen nodig. Hoe gaat dat bijvoorbeeld bij de medewerkers die 
Rotterdammers begeleiden op weg naar werk of andere activiteiten? 

‘Met elkaar in contact blijven’
Dan Hageman – werkconsulent 
Bospolder-Tussendijken

‘Momenteel staat het contact on-

derhouden met de werkzoekende 

voorop. Het is belangrijk dat de 

mensen weten en merken dat wij hen niet vergeten, en 

dat wij aandacht voor hen en hun lastige situatie hebben. 

Ik werk wijkgericht en dan bouw je persoonlijk contact op. 

Mensen zijn onzeker over de langetermijngevolgen van 

deze crisis. Een telefoontje van de gemeente kan dan wat 

lucht geven. Er is iemand die mij elke dag even appt om 

te laten weten dat het nog goed met haar gaat. Met elkaar 

in contact blijven was voor de coronacrisis belangrijk en 

dat is het nu nog steeds.’ 

‘Zorgen dat mensen straks de 
draad weer kunnen oppakken’
Tijs Roozendaal – ExiT-regisseur 

‘De vinger aan de pols houden, daar 

gaat het nu om. Het is belangrijk 

om mensen met een psychische 

en/of fysieke beperking te blijven spreken. Gewoonlijk 

zetten we, samen met een werkzoekende, een traject 

naar werkbegeleiding uit. Dan bouwen zij bij een 

reïntegratiebedrijf een arbeidsritme op en werken ze aan 

hun arbeidsvaardigheden. Die trajecten liggen stil. Dat 

voelt wel machteloos. We bellen, mailen en appen nu. Ik 

vraag hoe het met werkzoekenden gaat. Ik probeer ze bij 

te sturen als ze een ongezonde leefstijl hebben of somber 

zijn. We willen zorgen dat mensen straks weer snel de 

draad kunnen oppakken.’

‘Gewoon een praatje kan veel 
betekenen’ 
Sophia Neervoort – activeringscoach 
bij Prestatie010

‘Thuiswerken is een uitdaging. Ik 

ben net verhuisd, we zijn nog niet 

helemaal ingericht en ik deel de thuiswerkplek met mijn 

man en vier jonge kinderen … Gelukkig is mijn teamleider 

supergoed bereikbaar, ik kan hem altijd bellen. Voor mijn 

werk bel ik werkzoekenden. Als ik vraag hoe het met ze 

gaat, zijn ze echt dankbaar. Gewoon een praatje kan veel 

voor mensen betekenen. Onlangs sprak ik een huilende 

vrouw die heel eenzaam bleek te zijn. Ik kon snel onze 

welzijnspartner DOCK inschakelen. Die heeft vrijwilligers 

in de buurt die haar nu af en toe bellen.’

‘We geven nu digitale opdrachten’
Luis Ramos – matchmaker bij 
WerkLoont

‘We zijn meteen intensief gaan bellen 

met onze werkzoekenden. We willen 

ze blijven begeleiden en motiveren. 

Nu luisteren we goed naar wat mensen nodig hebben 

om hen individueel goed te kunnen ondersteunen bij het 

vinden van werk. De belastbaarheid van mensen speelt 

mee. Aan de hand daarvan geven we werkzoekenden 

nu digitale opdrachten, zoals het in orde maken van 

hun cv of een Linkedin- of HalloWerk-profiel aanmaken. 

We verkennen samen met het WSP Rijnmond welke 

werkzoekenden kunnen worden ingezet op de vitale 

beroepen. Daar zijn die vacatures bekend. Denk aan 

schoonmakers, ziekenverzorgers of vuilophalers.’

Veilig online werken en leren
Door het coronavirus zijn we veel meer online vanuit huis. Maar ook internetcriminelen ‘werken’ nu hard 
door. Zorg daarom dat uw apparaten en verbindingen goed beveiligd zijn. En let extra goed op als u 
e-mails of andere berichten krijgt. 

De landelijke campagne #Eerstchec-

kendanklikken moet mensen bewus-

ter maken van de gevaren, nu we 

vaker dan ooit thuis online zijn voor 

school en werk. Een paar tips. 

1. Phishing
Een e-mail, sms of betaalverzoek met 

een foute link erin is een veelgebruikte 

manier om gegevens van mensen te 

achterhalen, of ze over te halen om 

geld over te maken of hun wacht-

woord te delen. Dit heet phishing. Er 

zijn de afgelopen weken al heel wat 

‘corona-phishingmails’ verstuurd, zo-

als over een ‘anti- bacteriële bankpas’. 

Met wachtwoorden kunnen internetcri-

minelen u veel geld afhandig maken. 

Onthoud dat uw bank, internetpro-

vider of andere organisatie u nooit 

per e-mail of telefoon zal vragen om 

inlogcodes of wachtwoorden.

2. Wifi en apparaten
Wifi en slimme apparaten maken 

thuiswerken en het dagelijks leven 

makkelijker. Maar criminelen kunnen 

ook digitaal bij u inbreken en zo 

privégegevens stelen, apparaten 

overnemen of het netwerk van uw 

werkgever hacken. Doe daarom 

regelmatig software-updates van 

uw apparaten en beveilig uw wifi- 

netwerk met een goed wachtwoord. 

Deel bij videobellen geen gevoelige 

informatie en gebruik alleen sys-

temen of apps die uw werkgever 

aanbiedt of aanbeveelt.

3. Veilig online winkelen
Websites en webshops zijn niet altijd 

wat ze lijken. Er zijn al verschillende 

websites gesloten die zogenaamd 

mondkapjes verkochten. Contro-

leer altijd een webshop voor u iets 

bestelt. En check of het webadres 

begint met https in plaats van http. 

Erkende webwinkels hebben vaak 

een keurmerk. Op Thuiswinkel.org 

kunt u controleren of ze dit terecht 

gebruiken. Meer tips en informatie 

op: Veiliginternetten.nl.

Alleen uw kat mag meekijken 
als u uw wachtwoord intypt

Gemeente Rotterdam

Vivi geeft tips
We zitten meer thuis en daardoor 
hebben we meer huisvuil. De 
medewerkers van de gemeente 
werken hard om het afval op te 
ruimen en de stad schoon te 
houden, maar uw hulp is nodig. 

Doordat er meer huisvuil is, zitten de 

afvalcontainers eerder vol. Ook wor-

den er nog steeds veel blikjes, flesjes 

en snoepverpakkingen op straat ge-

gooid. Daarom geeft vuilnisvrouw Vivi 

deze tips, namens al haar collega’s:  

•  Gooi huishoudelijk afval ín de 

container, niet ernaast. Het kost 

veel tijd en werk om afval naast de 

container op te ruimen. 

•  Gooi afval niet op straat. Het gaat 

door de wijk zwerven en belandt 

vaak in het water of groen. 

•  Scheid uw afval en gooi het in de 

juiste restafval-, papier-, glas- of 

textielcontainer.

•  Maak kartonnen dozen klein en plat 

zodat de papiercontainers minder 

snel vol raken.

•  Is de afvalcontainer vol? Loop naar 

een container verderop of neem het 

afval weer mee naar huis en wacht 

tot de bak geleegd is.

•  Heeft u grofvuil, klusafval of 

(kapotte) spullen die niet in de 

container passen of horen? Bewaar 

dit thuis en maak een afspraak via 

www.rotterdam.nl/grofvuil of 14010 

om het gratis te laten ophalen 

•  Ga alleen naar een milieupark als 

het echt noodzakelijk is. Kom alleen 

en sorteer het afval alvast thuis. 

Alleen inwoners van Rotterdam 

hebben toegang. Neem uw identi-

teitsbewijs mee. 

Koningsdag
Koningsdag kunnen we dit jaar 
niet vieren. Maar er zijn wel een 
paar dingen om rekening mee te 
houden op 27 april:
•  Wordt bij u thuis normaal 

gesproken op maandag de 
huiscontainer geleegd, dan 
wordt dat nu dinsdag tussen 
6.30 en 22.00 uur.

•  De milieuparken zijn gesloten.
•  U kunt voor deze dag geen 

grofvuil afspraak maken. 

www.rotterdam.nl/
afval voor ophalen of 
scheiden van afval 

www.rotterdam.nl/
milieuparken voor 
meer informatie over 
maatregelen rondom 
het coronavirus

www.rotterdam.nl/
grofvuil

http://Thuiswinkel.org
http://Veiliginternetten.nl
http://www.rotterdam.nl/grofvuil
http://www.rotterdam.nl/afval
http://www.rotterdam.nl/afval
http://www.rotterdam.nl/milieuparken
http://www.rotterdam.nl/milieuparken
http://www.rotterdam.nl/grofvuil
http://www.rotterdam.nl/grofvuil
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Nu & Toen

‘De altijd roezemoezige havenstad was stil’  
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Maar we kunnen dit niet, zoals andere jaren, vieren door bij elkaar te komen.  
Daarom kijken we terug naar herdenkingen uit het verleden. Wanneer begonnen we ermee, en welke jaren vielen op? 

In 1970, toen Nederland 25 jaar bevrijd was, kwamen koningin Juliana en 

prins Bernard naar de herdenkingsbijeenkomst in de Laurenskerk. Deze 

grote gebeurtenis werd uitgezonden op televisie. Hier zijn koningin Juliana en 

burgemeester Thomassen onderweg naar de Laurenskerk.

Al tijdens de bezetting richtten Rot-

terdammers gedenktekens op. Vaak 

was het niet meer dan een eenvoudig 

houten kruis, op een plek waar een 

bom was ingeslagen of verzetsstrij-

ders waren gefusilleerd. Een paar 

dagen na de bevrijding was al de 

eerste herdenking in Rotterdam voor 

de burgers en militairen die tijdens de 

oorlog waren omgekomen. Dit was 

op het Oostplein, bij de plek waar de 

Marinierskazerne had gestaan.

Witte kruizen
De plaatsen in de stad waar verzets-

mensen waren omgekomen, kregen 

later een permanente markering. Zo 

werden onder meer aan de Boezem-

bocht, de Hoflaan en het Doelwater 

witte stenen kruizen geplaatst met 

de tekst ‘Voor hen die vielen’ en de 

namen van de slachtoffers.

Hoeden en petten af
‘Het werd doodstil op de Cool-
singel, toen de trompetters van 
de marinierskapel om klokslag 
acht uur op 4 mei 1950 het sein 
voor twee minuten stilte gaven. 
Hoeden en petten gingen af, alles 
wat uniform droeg stond stijf in de 
houding. Trams en auto’s stopten 
onmiddellijk, een enkele hond 
blafte en op de Maas toeterde een 
sleepboot. De altijd roeze moezige 
havenstad was stil.’ 

Uit de krant Het Vrije Volk, 5 mei 

1950. Rotterdammers herdachten 

samen de burgers en militairen die 

tijdens de oorlog waren omgekomen.

Prinsesje
Bij de vijftigste dodenherdenking in 

1995 overheerste de gedachte: ‘deze 

herdenking mag niet de laatste zijn’. 

Prinses Margriet legde een krans bij 

het boegbeeld aan de Maasboulevard, 

ter nagedachtenis aan de 3500 schip-

pers en matrozen van de koopvaardij 

die in de oorlog omkwamen. Bijzonder, 

omdat prinses Margriet midden in de 

oorlog werd geboren. De geboorte 

van een klein prinsesje werd gezien 

als een teken van hoop.

4 mei dit jaar 
We kunnen niet samen-
komen op 4 en 5 mei. 

Wel kunnen we  
op 4 mei:  

- om 20.00 uur tegelijk 
twee minuten stil zijn  

- kijken naar de 
kranslegging op tv 

- met een 
blaasinstrument 

het Taptoesignaal 
meespelen 

- het Wilhelmus 
meezingen 

 
Meer informatie: 
www.4en5mei.nl 

Een krans bij een gedenkkruis voor de gefusilleerden 
uit de Tweede Wereldoorlog op het Oostplein, in 1945

J. van Rhijn – Stadsarchief  Rotterdam

1970 - 25 jaar bevrijding

Ary Groeneveld – Stadsarchief  Rotterdam

Rijnmond Werkt Door
Zoveel mogelijk mensen uit de Regio Rijnmond aan het werk houden. Dat is het doel van het nieuwe 
initiatief Rijnmond Werkt Door. 

Door het coronavirus zijn er plotse-

linge verschuivingen op de arbeids-

markt. Sommige bedrijven en orga-

nisaties hebben ineens veel minder 

werk, zoals de horeca, kappers en 

tandartsen. In andere sectoren is 

juist veel méér werk. Bijvoorbeeld in 

de zorg, maar ook bij supermarkten, 

in de techniek en in de distributie.

Het idee is dat personeel van werk-

gevers die weinig werk hebben, 

tijdelijk aan het werk kunnen bij werk-

gevers met te veel werk. Hierdoor 

blijven meer mensen aan het werk 

en hebben bedrijven waar nu geen 

werk is meer kans om de crisis te 

overleven. En ondernemingen die 

te veel werk hebben, kunnen dat zo 

beter aan.

De eerste match was snel gemaakt. 

Een productiebedrijf lag helemaal 

stil omdat er geen grondstoffen 

worden aangevoerd. Het personeel 

kon aan het werk bij een bedrijf dat 

werkt in het beheer van de open-

bare ruimte. 

Rijnmond Zet Door is een initiatief 

van Rotterdam en andere gemeen-

ten, samen met onder meer het UWV 

en sociale partners. Het Werk gevers-

Service punt Rijnmond verzorgt 

samen met Randstad de uitvoering.

Geïnteresseerde 
werkgevers kunnen 

zich melden bij www.
rijnmondwerktdoor.nl

Azc sluit zomer 2021
Het asielzoekerscentrum (azc) in de Beverwaard sluit de deuren per 
1 juli 2021. Het college van B en W heeft besloten de huur niet te 
verlengen. 

Het azc werd in de zomer van 2016 

in gebruik genomen. De afspraak 

was dat dit een tijdelijke voorziening 

betrof voor maximaal zeshonderd 

asielzoekers. Met het COA (Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers) wordt 

besproken hoe de nog aanwezige 

asielzoekers tijdig een andere plaats 

krijgen in een azc elders in het land. 

De locatie Zuidpunt Beverwaard krijgt 

een nieuwe bestemming. De gemeen-

te gaat hiervoor een plan opstellen en 

betrekt de omwonenden daarbij.

Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/

azcrotterdam

Nieuws over 
bereikbaarheid
Corona
Geplande wegwerkzaamheden gaan 

vooralsnog gewoon door. Dat kan 

veranderen als er nieuwe maatregelen 

komen vanwege het coronavirus. Kijk 

voor de laatste informatie op  

www.rotterdamonderweg.nl 

•  De RET rijdt met veel minder bus-

sen, trams en metro’s dan normaal: 

www.ret.nl 

•  De treinen van de NS rijden minder 

vaak dan normaal: www.ns.nl 

De aangepaste dienstregeling van 

de RET en NS duurt zeker tot en met 

28 april. 

Churchillplein 
Vanwege de werkzaamheden aan 

de Coolsingel is de verkeerssituatie 

op het Churchillplein anders dan u 

gewend bent. Dit duurt tot en met  

18 mei.  

www.rotterdamonderweg.nl/ 

coolsingel 

Maastunnel
De Maastunnel gaat dicht in de nacht 

van woensdag 22 op donderdag  

23 april. 

•  Vanaf 22.00 uur gaat de tunnel 

dicht richting Zuid

•  Van 00.30 uur tot 06.00 uur gaat de 

tunnel dicht in beide richtingen

www.rotterdamonderweg.nl/ 

maastunnel

Olympiaweg
Vanaf 20 april wordt vier maanden 

lang gewerkt aan de Olympiaweg. 

•  Deze is dan in één richting afge-

sloten voor autoverkeer tussen 

de Kuip en de rotonde Buitendijk/

Smeetslandseweg. 

•  Omrijden kan via de Stadionweg, 

IJsselmondseplein en de Adriaan 

Volkerlaan.

www.rotterdamonderweg.nl/ 

olympiaweg
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