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‘Gewoon naar school gaan is zo belangrijk’ 
Na een zomervakantie die anders was dan anders, gaan kinderen volgende week weer elke dag naar school. Veiligheid staat daarbij voorop. 
Toch is het voor veel leerlingen, ouders en docenten behoorlijk spannend.

‘Het gevoel is een beetje dubbel’, 

zegt Renée Bouwer, directeur van 

een van de scholengroepen van 

LMC Voortgezet Onderwijs. ‘Ik ben 

heel blij dat we weer gewoon naar 

school kunnen en elkaar kunnen 

zien. Maar veel ouders, kinderen en 

docenten vinden het ook wel weer 

spannend.’

Spatschermen
Om nieuwe besmettingen te helpen 

voorkomen, moeten scholen allerlei 

maatregelen treffen. Zo heeft LMC 

spatschermen geplaatst op de 

werkplekken van de docenten. 

En niet de leerlingen, maar de 

docenten gaan iedere les naar een 

ander lokaal. Pauzes zijn buiten, óf 

verspreid over de dag. 

Ramen open 
Verder werkt LMC Voortgezet Onder

wijs voor alle locaties aan een goede 

ventilatie, want schone, frisse lucht 

helpt mogelijk om verspreiding van 

het virus te voorkomen. ‘Ramen gaan 

zo veel en zo vaak mogelijk open. Als 

het kouder wordt, moeten we maar 

een extra trui aantrekken.’

Klachten
Natuurlijk is het heel belangrijk dat 

leerlingen die klachten hebben zich 

laten testen, of thuisblijven als een 

gezinslid klachten heeft. ‘Want als 

iemand besmet is, kan dat weer tot 

allerlei nieuwe problemen leiden. 

Zeker omdat pubers onderling geen 

1,5 meter afstand hoeven te houden.’ 

Achterstanden 
Een andere uitdaging betreft de 

achterstanden die sommige leerlingen 

hebben opgelopen. ‘Daarom ben ik 

ook heel blij met de Zomercampus010 

waaraan leerlingen in de zomer

vakantie konden deelnemen’, zegt 

Brouwer. ‘Daar konden ze leuke en 

sportieve dingen doen én bezig 

zijn met vakken als taal, rekenen en 

wiskunde.’ 

Elkaar ontmoeten
De schooldirecteur kijkt uit naar 

het nieuwe schooljaar. ‘Het is zo 

belangrijk voor kinderen om gewoon 

naar school te gaan. Dat ze elkaar 

kunnen ontmoeten en sociale 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

En onze collega’s willen gewoon 

lesgeven. Dat is een roeping. Ook 

kunnen zij op school veel beter 

inschatten wie een (leer)probleem 

heeft of extra aandacht nodig heeft.’ 

Regels voor scholen
De regels voor scholen zijn na 

de zomervakantie hetzelfde als 

daarvoor. In het kort:  

  Middelbare scholieren hoeven 

onderling geen afstand te 

houden, maar wel 1,5 meter tot 

de docent.

  Scholen moeten onderzoeken 

of de ventilatie van de 

gebouwen goed is. 

  Voor middelbare scholieren 

gelden dezelfde quarantaine

adviezen als voor volwassenen. 

https://onderwijs010.nl/ 
coronavirus-en-
onderwijs/

Meer informatie over 
ventilatie:  
www.weeropschool.nl

Kunst óp de muur 

Geen kunst waar muren omheen staan, maar juist kunst óp muren 
en op andere plekken buiten. Zo kan iedereen ervan genieten. Daar 
gaat het om bij street art-festival POW!WOW!, voor de derde keer in 
Rotterdam. 

POW!WOW! is van 613 september 

in de Afrikaanderwijk, met op de 

laatste dag het populaire onderdeel 

20 vans 30 cans, waarbij twintig 

voertuigen worden omgetoverd tot 

rijdende kunstwerken. Vanwege 

corona komen er alleen kunstenaars 

die in Nederland wonen. Natuurlijk 

zijn de RIVMrichtlijnen van kracht. 

Kom bijvoorbeeld níet als u klachten 

heeft die op corona duiden. U 

kunt in de herkansing, want de 

muurschilderingen zijn de komende 

jaren nog te zien. 

Meer info: www.powwowrotterdam.nl.

De Spaanse kunstenaar Dourone in 
actie tijdens de vorige POW!WOW!

Martine Kiers

Vers water van Maas naar Rotte 
De waterinlaat bij de Leuvekolk is klaar voor gebruik. Deze verbinding 
zorgt voor de toevoer van vers, zoet water vanuit de Nieuwe Maas. Dat is 
goed voor planten, dieren en mensen in de binnenstad en langs de Rotte.

De Leuvekolk is een uitloper van 

de Rotte en ligt ten noorden van de 

Blaak. Voor de waterinlaat is een 

bestaande, ongebruikte leiding 

gerepareerd. Deze leiding ligt onder 

de Blaak en Plein 1940 en loopt naar 

de Nieuwe Maas. 

Meer zoet water
De nieuwe verbinding is nodig omdat 

de Nieuwe Waterweg (zo heet de 

Nieuwe Maas verder richting de kust) 

dieper is gemaakt. Daardoor stroomt 

het zoute water vanuit zee verder 

de rivier in. De extra verbinding bij 

de Leuvekolk gaat open wanneer 

de rivier vanuit het binnenland zoet 

water aanvoert. Hierdoor blijft er 

in droge periodes voldoende zoet 

water beschikbaar voor de land en 

tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

Betere waterkwaliteit
De verbinding zorgt ook voor een 

betere kwaliteit van het water in de 

Leuvekolk zelf. Het water stond altijd 

stil. Daardoor ontstond kroos en vuil. 

Door de verbinding spoelt het water 

beter door. Planten, vissen en andere 

diertjes kunnen daardoor veel beter 

in de Leuvekolk leven.

Ligweide
De verbinding is een van de grote 

veranderingen rondom de Leuvekolk. 

Er komt bijvoorbeeld ook een 

vispassage. Hierdoor kunnen vissen, 

zoals paling en de driedoornige 

stekelbaars, tussen de Nieuwe Maas 

en de Rotte zwemmen. En in 2021 

worden een ligweide, meer groen en 

een kanosteiger aangelegd.

Leuvekolk is een 
project uit het 
programma Rivier-
oevers. Meer info: 
www.rotterdam.nl 
/wonen-leven/
programma-rivier 
oevers

De waterinlaat 
bij de Leuvekolk

Arnoud Verhey
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Vriend in nood? Of fraude? 
Een valse aanmaning van de Belastingdienst of de bank per whatsapp. Of een – zogenaamde – bekende of vriend die in nood is en u per sms of 
whatsapp om geld vraagt. Deze vormen van oplichting komen steeds vaker voor. Hoe kunt u zich ertegen wapenen? 

Vooral de ‘vriendinnoodfraude’ 

is erg geraffineerd. De oplichter 

doet zich voor als een bekende 

(vaak zoon of dochter). Hij stuurt 

het bericht vanaf een onbekend 

06nummer, omdat zogenaamd zijn 

telefoon kapot is of hij een nieuw 

telefoonabonnement heeft. Maar de 

naam en profielfoto kloppen wel. 

Deze ‘bekende’ vraagt u om snel 

wat geld voor te schieten, via een 

betaalverzoek of link. Betaalt u dit, 

dan bent u het geld kwijt.

Tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt:  

1 Neem contact op met de 
persoon 

Check bij de ‘bekende’ waar het be

richt van afkomstig lijkt of het verhaal 

klopt. Bel niet naar het nummer waar 

het whatsapp of smsbericht van

daan komt, maar naar het nummer 

dat bij u bekend is. Een alternatief is 

even langsgaan of videobellen.

2 Klik nooit zomaar op een link 
of betaalverzoek

Hoe echt een bericht ook lijkt, klik 

nooit zomaar op een link met een 

betaalverzoek. De link kan sterk lijken 

op bijvoorbeeld Tikkie of iDEAL. Wilt 

u toch geld overmaken, gebruik dan 

uw eigen internetbankierenapp of 

log in op de site van uw bank. 

3 Sla nooit zomaar een 
onbekend nummer op

Krijgt u een sms of whatsapp van een 

nummer dat niet in uw contactenlijst 

staat, sla dat dan niet zomaar op. 

Dan lijkt de volgende keer dat u een 

bericht van dit nummer krijgt, of het 

voor u een betrouwbaar contact is 

omdat er een naam bij staat. 

Melden
Twijfelt u over de echtheid van 

een bericht of is er geld van uw 

rekening verdwenen? Meld dit bij de 

Fraudehelpdesk en doe aangifte bij 

de politie:  

www.politie.nl/themas/whatsappfraude- 
vriend-in-noodfraude.html
www.fraudehelpdesk.nl 

Gratis webinar 
‘App je even voor mij’  

zie kader

Webinar
Wilt u hier meer over horen 

en leren? Neem dan deel aan 

het gratis webinar Digitale 

veiligheid ‘App je even voor 

mij?’, georganiseerd door de 

gemeente Rotterdam. 

Vrijdag 18 september 2020

van 13.00  14.00 uur

Via Webinargeek: 

https://pvo.webinargeek.com/
app-je-even-voor-mij

De haven komt naar  
je toe deze zomer 
Als wij niet naar de Wereldhavendagen kunnen komen, komen de 
Wereldhavendagen wel naar ons. Het fysieke evenement kan door 
corona geen doorgang vinden. Toch wordt de haven flink in het 
zonnetje gezet en valt er genoeg te beleven. 

Zaterdag 5 september is het Digital 

Port Day, met veel aandacht voor 

historische beelden en acties. Via 

de website en social media kanalen 

kijkt u samen met de partners, 

sponsors en deelnemers aan 

de Wereldhavendagen naar hun 

activiteiten in de haven en op zee. 

Foto’s op de gevel
Van dinsdag 1 tot en met vrijdag 

11 september 2020 is aan de 

buitengevel van het Maritiem 

Museum ‘IN BEELD’  te zien. 

Een fotoexpositie met de 

mooiste beelden van 42 edities  

Wereldhavendagen. Bij een aantal 

foto’s kunt u via QRcodes video’s 

activeren, waardoor de expositie nog 

meer tot leven komt. 

Duiker in de klas
Onder de naam ‘De haven komt 

naar je toe!’ is er dit jaar een 

bijzonder onderwijsprogramma voor 

basis en middelbare scholen over 

de Rotterdamse haven. Mensen 

die normaal in de haven werken 

verzorgen gastlessen, zoals een 

duiker, een kapitein of een roeier. 

Zij vertellen de klas over wat zij elke 

dag in de Rotterdamse haven doen 

en meemaken. 

Hindernisparcours
Scholen ontvangen ook materiaal 

waarmee ze de haven echt dicht

bij kunnen halen. Zo wordt op 

verschillende scholen een veilig

heids plein ingericht, komt er een 

duiktank op een schoolplein te staan 

en is er op andere plekken een 

hindernisparcours. 

www.wereld 
havendagen.nl

Op sommige scholen komt 
dit jaar een hindernisparcours

Anne Reitsma

Dit jaar moeten we het doen 
zonder dit spektakel op het water

Louis Meulstee

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

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/wonenleven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuurorganisatie/stadswinkels
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Straatpraat

Al die regels: wat vinden we ervan?
Het aantal coronabesmettingen in Rotterdam is nog steeds hoog. Daarom zijn er tal van maatregelen: houd 
1,5 meter afstand, was je handen en werk zoveel mogelijk thuis. Ook is er in Rotterdam op drukke plekken 
een mondkapjesplicht. Wat vinden ze op de Afrikaandermarkt van al die regels? 

foto’s Gemeente Rotterdam

Peet 
‘Het beste dat je kunt doen 

is voorzichtig zijn en je eigen 

verantwoordelijkheid nemen. 

Afstand houden is als markt

koopman makkelijk, want 

onze toonbank is 1,60 meter 

breed. Maar veel mensen 

zie ik toch weer dicht langs 

elkaar bewegen. Dan valt het 

eigenlijk nog mee met het 

aantal nieuwe besmettingen, 

al is elke besmetting er een 

te veel. De mondkapjesplicht 

vind ik wat minder. Hierdoor 

zou je bewust meer afstand 

tot elkaar houden. Maar 
volgens mij denken veel 
mensen dat ze met een 
mond kapje dichter bij elkaar 
mogen komen.’ 

Rieke 
‘De maatregelen vind ik 
hartstikke goed, vooral als 
iedereen zich eraan houdt. 
Ik was bijna drie maanden in 

Dubai en daar loopt iedereen 

met handschoenen en 

mondkapjes. Sinds ik weer 

in Nederland ben heb ik nog 

niemand thuis uitgenodigd, 

behalve mijn drie kinderen. 

Eén komt op vrijdag langs, 

één op zaterdag en één 

op zondag. Ik zit zelf in de 

risicogroep, dus ik ben heel 

voorzichtig en ga alleen naar 

buiten als het noodzakelijk is. 

Bijvoorbeeld naar de huisarts 

of heel even naar de markt 

om iets te kopen, maar dan 

snel weer naar huis.’ 

Truus 
‘Ik woon zelf in Rozenburg, 

daar hoef je op de markt 

geen mondkapje op. 

Maar hier doe ik hem net 

als iedereen ook op. Zo’n 

mond kapje zit niet fijn, ik 

heb binnen vijf minuten 

last van mijn oren. Mensen 

staan steeds dichter op 

elkaar. Laatst op het strand 

kwamen veel te veel mensen 

dichtbij, dus ben ik weer 

weggegaan. Ik ben 65, maar 
wat er nu allemaal gebeurt 
met corona, heb ik nog nooit 
meegemaakt. Soms denk ik 

dat ze kijken of we allemaal 

wel gehoorzamen. Of dat 

het een grap is, en dat de 

punchline nog komt.’

John den Broeder - Projectleider pilot mondkapjesplicht  
‘Ik ben het met Peet eens dat het enorm belangrijk is om je eigen verantwoordelijkheid 

te nemen. De coronamaatregelen zijn er niet voor de lol, maar om ons te beschermen. 

Zoals Truus ook aangeeft: op drukke plekken neemt men de 1.5 meter afstandsregel 

niet (meer) zo nauw. Een aanvullende maatregel is het dragen van een mondkapje. Dat 

is niet prettig, vooral niet met warm weer. Als je geen mondkapje wilt dragen, ga dan 

niet naar drukke plekken. Het gaat om acceptatie en discipline, zoals Rieke vertelt 

over Dubai. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor de ander. Laten we 

samen gezond blijven en alle maatregelen nakomen, dus ook een mondkapje 

op aangewezen locaties.’

Ombudsman

Verwarring  
bij vertrek… 
De heer S. woont in Rotterdam 
maar gaat voor een nieuwe baan 
vertrekken naar het buitenland. 
Bij aankomst daar heeft hij bewijs 
nodig dat hij is uitgeschreven 
uit de Basisregistratie Personen 
(BRP). Hij neemt daarvoor 
contact op met de gemeente. 

Die stelt voor dat de heer S. dit per 

post aanvraagt. De behandeling 

duurt vier weken, waarna de bewijs

stukken worden verzonden. Dat is te 

laat, het vertrek van de heer S. en zijn 

gezin staat eerder gepland. 

Een medewerker stelt voor dat hij 

zich per een eerdere datum uit laat 

schrijven. De datum is dan wel onjuist 

maar dan kan hij vóór zijn vertrek 

het bewijs van uitschrijving in huis 

hebben. Het doorgeven van onjuiste 

informatie voor het BRP is echter 

verboden. Zo heeft de heer S. weinig 

aan het advies van de gemeente. Hij 

gaat naar de ombudsman. 

Die legt het probleem van de heer 

S. voor aan de gemeente. Het 

cluster Dienstverlening reageert 

snel, het komt nog dezelfde dag met 

een oplossing. De heer S. kan kort 

vóór zijn vertrek langskomen. De 

gemeente zal de uitschrijving dan 

verwerken in de BRP. De heer S. 

krijgt de bewijsstukken meteen mee. 

Zowel de heer S. als de ombudsman 

zijn tevreden met deze oplossing.

Gemeentelijke 
ombudsman
Anne Mieke 
Zwaneveld

Zoekt u contact?
Schrijf of e-mail 
de gemeentelijke 
ombuds man of 
bezoek het spreek uur 
aan de Meent 106  
op afspraak: 
-  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 
uur 

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.

Jongeren zetten zich in voor een ander 
Mondkapjes maken, ansichtkaarten versturen aan ouderen of eropuit met mensen met een beperking. Bij GLOW UP! kunnen jongeren zich 
ontwikkelen, vrijwilligerswerk doen of een eigen project opzetten. ‘Goed voor je zelfontwikkeling én voor de stad’.

Via het project GLOW UP! gaan 

Rotterdamse jongeren tussen de 18 

en 27 jaar een half jaar aan de slag 

bij verschillende maatschappelijke 

organisaties. In februari dit jaar 

startte de eerste groep, in september 

begint de tweede. 

Kyshia Oosting (27), masterstudent 

geschiedenis: ‘Ik wilde mijn hele 

studententijd al vrijwilligerswerk 

doen, maar ik wist nooit goed 

wat. Bij GLOW UP! kon ik dit 

ontdekken.’ Na een intake worden 

jongeren aan een maatschappelijke 

organisatie gekoppeld. Daar gaan 

zij 20 uur per week aan de slag met 

vrijwilligerswerk of een eigen project. 

Om te kijken waar hun passie ligt, 

krijgen de jongeren workshops, 

coaching en begeleiding van 

professionals. 

Kyshia: ‘Ik ben nu het taalmaatje 

van een statushouder. Ik help hem 

met Nederlands leren.  We bellen 

en videochatten veel. Dat wil ik in 

de toekomst blijven doen, want het 

is heel dankbaar werk.’ Ze raadt 

andere jongeren aan om zich vooral 

aan te melden voor GLOW UP! ‘Je 

ontmoet nieuwe mensen vanuit 

heel Rotterdam met verschillende 

achtergronden. Het is goed voor je 

zelfontwikkeling én je zet je in voor 

de stad.’ 

GLOW UP! is 
onderdeel van de 
maat schappelijke 
dienst tijd en wordt 
mede georganiseerd 
door de gemeente 
Rotterdam.

Meer informatie en 
aanmelden: www.
glowuprotterdam.nlKysia aan het videobellen 

met ‘haar’ statushouder

Hans Tak

http://www.ombudsmanrotterdam.nl
http://www.ombudsmanrotterdam.nl
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http://www.glowuprotterdam.nl
http://www.glowuprotterdam.nl
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Raadzaal: 100 jaar democratie 

Duizenden debatten zijn er gevoerd, vaak op het scherpst van de snede. Soms vielen er ook verzoenende of zelfs ontroerende woorden.  
De Rotterdamse raadzaal is al 100 jaar hét decor van de gemeentelijke politiek. 

Tussen toen en nu zijn veel dingen 

hetzelfde gebleven. Maar er is in 

elk geval één schril contrast. Waar 

in het verleden de raadzaal bij 

vergaderingen vaak bomvol zat, 

kun je er de laatste maanden een 

speld horen vallen. Want voor het 

eerst in de geschiedenis vinden veel 

raads en commissievergaderingen 

digitaal plaats, als gevolg van de 

coronapandemie. 

Troon met baldakijn
Op 1 september 1920 was de 

eerste zitting in de nieuwe raadzaal 

onder leiding van burgemeester 

Zimmerman. Daarmee werd het 

nieuwe stadhuis officieel in gebruik 

genomen. De burgemeester zat  

tot 1965  op een soort verhoogde 

troon met een baldakijn erboven, 

een ‘dakje’ van mooie, kostbare stof. 

Tegenwoordig zit de burgemeester 

(de voorzitter van de raad) met 

de griffier en wethouders aan de 

college tafel.

Stoere arbeiders
Wie weleens in de raadzaal geweest 

is, kan het niet ontgaan zijn: de 

enorme schilderijen aan de wanden. 

Ze zijn gemaakt door Marius 

J. Richters. Hij werd in 1918 door een 

aparte jury uit vijf schilders gekozen. 

Richters beeldde stoere arbeiders 

uit, aan het werk in de haven. De 

kleurrijke en lawaaiige sfeer in de 

haven maakte hij tastbaar en voel

baar met de doeken het Graanbedrijf, 

het Kolen bedrijf, de Scheepsbouw en 

het Transport. 

Groot en woelig
Maar in 1919 blies de jury de 

opdracht af omdat ze het werk te 

groot, te woelig en te ouderwets 

vond. Ondanks de teleurstelling 

leverde de schilder de doeken op 

het stadhuis af, waar ze op zolder 

werden gestald. Jaren later vond 

burgemeester Oud de raadzaal 

maar kaal. Hij liet de doeken van 

zolder halen. Ondanks aanvankelijke 

bezwaren (te felle kleuren, 

verheerlijking ouderwetse manier 

van werken) werden de schilderijen 

in 1947 definitief geplaatst. Op 

verzoek maakte Richters zelfs nog 

twee werken: de Sleepvaart en de 

Binnenscheepvaart.

Ledlampjes en laptop
De raadzaal werd verschillende 

keren verbouwd en opgeknapt. 

Bij de renovatie van 201415 werd 

de boel grondig gemoderniseerd. 

De originele kroonluchters werden 

voorzien van unieke, speciaal 

ontworpen ledlampjes. Ook werden 

er digitale stemkastjes geplaatst. 

Hiermee werd het stemmen met de 

hand of met de mond verleden tijd. 

Ook de stapels papieren op de tafels 

verdwenen; tegenwoordig zitten de 

raadsleden met een iPad, laptop en 

telefoon in de zaal.

Op radio en tv
1 september: live 
uitzending Radio 
Rijnmond vanuit 

de raadzaal. 
TV Rijnmond: 

documentaire met 
de drie laatste 

raads voorzitters 
(burge meesters 

Peper, Opstelten 
en Aboutaleb) die 

u meenemen in de 
geschiedenis van de 

raadzaal.

Meer informatie:  
www.rotterdam.nl/ 
100-jaar-raadzaal 

Vanaf 1 september 
kunt u hier ook een 
virtuele rondleiding 

volgen door het 
stadhuis.

De eerste zitting van de 
gemeenteraad in 1920, met links het 
baldakijn boven de burgemeester

Bron: Stadsarchief

Raadszitting in 2015, 
na de restauratie

Jan van der Ploeg

Een van de doeken van 
Marius Richters: Scheepsbouw

Gemeente Rotterdam

Kinderrechtenaward 
Kent u mensen die zich vrijwillig extra inzetten voor kinderen? Of 
organisaties die actief proberen kinderen te helpen? Nomineer ze voor 
de Rotterdamse Kinderrechten Award. 

Een buurtbewoner die een veilige 

plek biedt aan een kind dat het thuis 

moeilijk heeft. Een leraar die online 

pesten onder jongeren tegengaat. 

Een stichting met een sport en 

spel aanbod voor jongeren die niet 

met het reguliere aanbod kunnen 

meedoen. Alle grote én kleine 

initiatieven kunnen genomineerd 

worden voor de Rotterdamse Kinder

rechten Award. 

Met deze award vraagt de gemeente 

Rotterdam aandacht voor de rechten 

van kinderen. Eén organisatie en drie 

Rotterdammers die bijdragen aan 

het gezond en veilig opgroeien van 

Rotterdamse kinderen tussen 0 en 

18 jaar, worden in het zonnetje gezet. 

De winnaars ontvangen ook een 

geldbedrag. 

Vanaf 2 september kan iedereen een 

organisatie en een Rotterdammer 

nomineren. De awards worden 

voor de vierde keer uitgereikt aan 

het begin van de Week tegen 

Kindermishandeling in november.

Nomineren?  
www.rotterdam.nl/

kinderrechtenaward 

Nieuws over bereikbaarheid
Posthumalaan
Wat is er dicht?
Tot begin 2021 wordt in verschillende 

fasen gewerkt aan de Posthumalaan. 

Nog tot eind september is de 

Posthuma laan in één richting 

afgesloten voor autoverkeer tussen 

de Brede Hilledijk en de Wilhelmina

kade richting de Erasmusbrug. Ook 

voor fietsers geldt een omleiding.

Hoe rijdt u om?
•  Vanaf de Brielselaan en 

Dordtselaan via de Putselaan en 

Laan op Zuid.

•  Vanaf Katendrecht via de Brede 

Hilledijk en Laan op Zuid.

www.rotterdamonderweg.nl/
posthumalaan 

Kruisplein
Wat is er dicht?
Nog tot en met maandag 31 augustus 

kunnen auto’s niet oversteken bij 

het Kruisplein en Eendrachtsplein. 

Deze afsluiting is onderdeel van 

een experiment dat fietsers en 

voetgangers meer ruimte geeft. 

Meent
Om geluidsoverlast tegen te gaan 

is de Meent in weekendnachten 

gedeeltelijk afgesloten.

•  In de nacht van vrijdag op zaterdag 

tussen 21.00 en 02.30 uur

•  In de nacht van zaterdag op 

zondag tussen 20.00 en 02.30 uur.

Wat is er dicht?
•  De gemeente Rotterdam kijkt elk 

weekend of de afsluiting aangepast 

moet worden.

•  Op de website is precies te 

zien wanneer en hoe de Meent 

afgesloten is.

www.rotterdamonderweg.nl/meent 

Schiedamsedijk
Wat is er dicht?
De Schiedamsedijk is tot vrijdag 9 

april 2021 in één richting dicht tussen 

Vasteland en Churchillplein.

Hoe rijdt u om?
•  U kunt nog wel vanaf het 

Churchillplein richting 

Erasmusbrug.

•  Vanaf de Boompjes rijdt u om via 

het Droogleever Fortuynplein.

•  Vanaf de Erasmusbrug en het 

Vasteland rijdt u om via de 

Boompjes en de André van der 

Louwbrug.

www.rotterdamonderweg.nl/
schiedamsedijk
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