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‘Vanaf nu gaan we 
elkaar vaker ontmoeten’

Jan van der Meijde

Het buurtgevoel van Zomerland
In de wijk Zomerland vonden 

bewoners elkaar in de achtertuin 

van de flats op de hoek van 

de Van Wijngaardenlaan en de 

Lampsinsstraat. Met een drankje, 

een hapje en met livemuziek vanaf 

een mini podium gebouwd van 

steiger pijp en een versterkt houten 

tweepersoonsbed. ‘Het is allemaal 

gelukt met steun van de gebieds

commissie’, zegt buurtbewoner Peter 

Wullems. Hij en de buurvrouwen 

Emma Verhoeven en Annemarie 

Fongers zetten dit evenement op. 

‘Tot nu toe zwaaiden we vanaf onze 

balkons naar elkaar. Vanaf nu gaan 

we elkaar ook ontmoeten,’ zegt 

Emma Verhoeven. Want het gezellige 

buurtfeest – met tuinparasols op 

anderhalve meter afstand – smaakte 

naar meer. Said Zoetbrood was er 

met vrouw en kind ook bij. ‘Wij komen 

uit OudBeijerland. We wilden eerst 

in RotterdamCentrum gaan wonen, 

maar Zomerland bevalt veel beter. 

Rustig en midden in de natuur.’ 

Peter: ‘Er zitten hier sperwers en 

uilen’. Hij is trots op z’n wijk. ‘De 

wijk is in 1958 naar Amerikaans 

voorbeeld neergezet. Ruimtelijk en 

met veel groen. Dat willen we graag 

zo houden.’

Geen onkruid  
wel geveltuin
De gemeente haalt tot oktober 
in IJsselmonde onkruid weg op 
straat, tussen de stoeptegels en 
aan de rand van gevels. Dat doen 
ze zonder gebruik van chemische 
middelen. Dat kost meer tijd, maar 
het is wel beter voor het milieu. 

Het grove werk gebeurt met veeg

machines met speciale borstels. 

De resterende wortels worden met 

heet water en branders behandeld. 

Op deze manier wordt deze zomer 

vier tot zes keer het meeste onkruid 

verwijderd. De gemeente roept 

mensen op om ook zelf met een 

harde bezem en zonodig met heet 

water onkruid van hun stoep weg te 

halen. 

Geveltuintjes
Tegelijkertijd stimuleert de gemeente 

bewoners om geveltuintjes aan te 

leggen, plantenbakken te plaatsen en 

plantjes bij bomen te zetten. Kijk voor 

tips op www.rotterdam.nl/wonen-
leven/zelfbeheer. 

Gebiedscommissie  
vergadert digitaal
De gebiedscommis-
sievergadering van 
22 september gaat 
via de computer. Wie 
wil, kan de vergade-
ring vanaf 19.30 uur 
live volgen via www.
gebiedscommissies. 
notubiz.nl. De agenda 
van deze vergade-
ring is te vinden op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde. 

Muurgedicht aan de Emelissedijk 
Als het een beetje meezit, staan er dit najaar een gedicht en een 
kunstwerk op de gevels van de Emelissedijk. Stichting de Zoek naar 
Schittering en woningcorporatie Vestia kwamen met het idee. ‘Nu 
is het allemaal nog kaal en leeg op de muren van deze straat,’ zegt 
Jiske Foppe van de stichting.

Zo’n muurgedicht is niet nieuw voor 

Hordijkerveld. Op de Reyers dijk, net 

om de hoek van de Emelisse dijk, 

staat sinds vorig jaar ook een gedicht 

op de muur. Joëlle Gomes (12) 

schreef het. Jiske: ‘Half september 

krijgen de bewoners van Hordijker

veld een flyer in de bus met de 

vraag welk gedicht ze op de muur 

zouden willen hebben. Het kan ook 

een zelfgemaakt gedicht zijn. Of 

een tip over een onderwerp voor 

een gedicht.’ Het is de bedoeling 

dat kunstenaar Ricardo van Zwol net 

als op de Reyersdijk een passend 

kunstwerk bij het gedicht schildert. 

‘Van mij mag het. De buurt wordt 

er alleen maar leuker van’, zegt 

buurtbewoner Yilmaz Celen. Eind 

oktober kunnen het eerste gedicht 

én het kunstwerk op de muur worden 

gezet. Er zijn plannen voor nog twee 

muurgedichten op de Emelissedijk.

Zo’n muurgedicht is straks ook 
verderop in de straat te zien

Jan van der Meijde

Mobiele flitspaal  
op de Spinozaweg
Aan de Spinozaweg, halverwege het winkelgebied, staat sinds kort 
een nieuwe flitspaal. Eigenlijk is het een leeg kastje. Zo staan er nog 
zes verspreid over Rotterdam. Bij toerbeurt wordt steeds een van 
de kastjes voorzien van een werkende camera. Daarom heten deze 
nieuwe palen ‘mobiele flitspalen.’

Het gaat om een proef. Wethouder 

Bokhove van mobiliteit: ‘We zochten 

naar een betrouwbare manier 

om asociaal rijgedrag, zoals te 

hard rijden, aan te pakken. De 

politie kan niet altijd en overal 

controles doen en vaste flitskasten 

zijn erg voorspelbaar.’ Bewoners 

zijn er blij mee. Lia de Bot die in 

ouderencentrum Zonnetrap woont, 

kaartte de irritatie begin juni aan toen 

wethouders Kathmann en Van Gils 

voor een wijkbezoek in Lombardijen 

waren. ‘De wethouders vertelden ons 

toen dat het een stedelijk probleem 

was en dat ze er in de gemeenteraad 

over spraken’, vertelt Lia de Bot. ‘Het 

is prima wonen hier, maar al die hard 

rijdende auto’s op de Spinozaweg, 

dat zit ons dwars. Ik hoop dat deze 

oplossing werkt.’ Goed om te weten: 

de flitspaal op de Spinozaweg legt 

hardrijders in beide richtingen vast.

Jan van der Meijde

Deze paal aan de Spinozaweg moet 
asociaal rijgedrag tegengaan
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