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Veel goede ideeën bewoners ‘kleine kernen’  
Een herdenkingsbos in Rozenburg, muziekinstrumenten voor Pernis en een ‘kunststation’ in Hoek van Holland. Ideeën van bewoners die werkelijk
heid gaan worden via het platform Sterker door nieuwe ideeën. Hiermee wil de gemeente bewoners meer betrekken bij hun wijk, buurt of dorp. 

‘Hoek van Holland, Rozenburg 

en Pernis zijn gebieden met 

letterlijk een grote afstand tot 

de Coolsingel. Toch horen ook 

zij bij de gemeente Rotterdam,’ 

zegt Christelle Rijgersberg van 

de gemeente. ‘In deze gebieden 

spelen andere uitdagingen dan 

bijvoorbeeld in het centrum of 

op Zuid. De bewoners weten zelf 

het beste wat ze nodig hebben. 

Daarom vroegen wij hen om plannen 

in te dienen om de leefbaarheid 

van hun gebied en de onderlinge 

verbinding te vergroten. Het 

liefst in samenwerking met lokale 

ondernemers.’ 

Aangenaam verrast
Er werden 70 plannen ingediend, 

en zo’n 5.500 stemmen uitgebracht 

door bewoners op hun favoriete 

idee. ‘We zijn aangenaam verrast 

door alle inzendingen. Er zaten hele 

goede en verrassende plannen 

tussen.’ Per gebied stelde de 

gemeente een pot van 50.000 euro 

beschikbaar. Bewoners konden 

ideeën indienen tot een maximum 

van 7.500 euro. 

‘Ja, tenzij’
Rijgersberg: ‘We wilden zoveel 

mogelijk plannen realiseren. Paste 

een plan niet in de beleidskaders van 

het stadsbestuur, dan keken we of 

we het toch konden verwezenlijken. 

We zijn niet uitgegaan van ‘nee, 

want’ maar van ‘ja, tenzij’.’ Inmiddels 

zijn per gebied zeven winnaars 

bekendgemaakt. Hun plannen 

worden in 2021 uitgevoerd. 

Arnoud Verhey

Hoek van Holland

De meeste stemmen in Hoek van Holland 

gingen naar het plan om in het oude trein

station uit 1893 een Art Station te maken: 

een culturele ontmoetingsplek met ruimte 

voor exposities, werkateliers, flex werk

plekken en een theatertje. De Hoekenezen 

kozen verder onder andere voor behoud van 

kunstwerk de Metromuur en het organiseren 

van de Hoekse Vuurtoren loop.

David Rozing

Rozenburg

Op Rozenburg kozen de meeste inwoners 

voor een herdenkingsbos, met bomen ter 

nagedachtenis aan dierbaren. Bewoners 

kunnen er een boom planten voor iemand 

die ze graag willen herdenken. Andere 

winnende plannen zijn onder meer het 

veraangenamen van het terras bij ‘t Veerhuis 

en de organisatie van een Kinderkunstlab en 

van filmmiddagen en avonden.

Arnoud Verhey

Pernis

In Pernis lag de voorkeur van de stemmers 

bij de muziekschool die jonge kinderen 

actief in aanraking wil brengen met 

muziek. Hiervoor wil de school nieuwe 

koperblazersinstrumenten aanschaffen. 

Ook kozen Pernissers onder meer 

voor een tweede bestelbus voor de 

Voedselbank en kerstverlichting op de 

G.A. Soetemanweg.

Kijk voor alle plannen 
en de andere 
winnaars op https://
sterkerdoorideeen.
rotterdam.nl/

Intocht Sint anders dan anders
Dit jaar is er, om bekende redenen, geen Sinterklaasintocht in 
Rotterdam. Maar natuurlijk slaat de Sint de Rotterdamse kinderen niet 
écht over. 

Via een interactieve film kunnen de 

jongste Rotterdammertjes alsnog 

Sint welkom heten. Ze helpen 

hem als echte hulppieten op weg 

en bepalen mede welke route 

Sinterklaas aflegt. 

Ouders kunnen hun kind vanaf 

15 november aanmelden via 

www.sinterklaasintocht.nl. Van 

27 november tot en met 5 december 

is de film te zien. 

Ouders opgelet: vul vóór de video 

begint de naam van uw kind in op 

de pagina. Die komt dan terug in het 

filmpje. Deze alternatieve ‘intocht’ 

wordt net als anders georganiseerd 

door het Sint Nicolaas Intocht Comité.

René Castelijn

Iris van den Broek

Rotterdam urban sports stad
Freerunning, skateboarden of straatvoetbal: Rotterdam is een populaire 
stad om deze ‘urban sports’ uit te oefenen. 

Dat blijkt uit onderzoek van de 

gemeente. Er zijn veel plekken waar 

urban sporters zich buiten kunnen 

uitleven, en Rotterdam is een ‘fijne 

skatestad’. Wensen zijn er ook. Zoals 

overdekte locaties waar verschillende 

sporters elkaar kunnen ontmoeten, 

en meer aandacht voor urban sports 

in gebieden waar veel jongeren 

wonen.

Lees het 
onderzoek op: 
www.onderzoek010.nl/
news/urbansports

https://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl/
https://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl/
https://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl/
http://www.sinterklaasintocht.nl
http://www.onderzoek010.nl/news/urban-sports
http://www.onderzoek010.nl/news/urban-sports
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Een feestelijke jaarwisseling?
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen namens 
de Rotterdammers wat er op 
hoofdlijnen gebeurt in de stad. 
Ook controleren ze of die beslui
ten goed worden uitgevoerd. Wie 
zijn die raadsleden en waar gaat 
het over in de raad?

Deze keer: Een feestelijke 
jaarwisseling?

Aan het begin van de corona
pandemie, in april, besloot de 
gemeente raad tot een vuurwerk
verbod in Rotterdam. Nu kunnen door 
de coronamaatregelen ook grote, 
publieke vuurwerkshows niet door
gaan, zoals het Nationale Vuurwerk 
bij de Erasmusbrug. Verder is er op 
dit moment nog een verbod op het 
organiseren van evenementen en 
feesten thuis. 

Het eind van het jaar 2020 nadert 
en bij de raadsleden borrelt de 
vraag welke creatieve alternatieven 
kunnen zorgen voor een feeste lijke 
jaarwisseling.

Hoe zien de raadsleden de jaar
wisseling in Rotterdam voor zich?

Eric Fecken

Christine Eskes (42) - CDA Rotterdam
•  In het dagelijkse leven: manager in de jeugdbescherming 
•  Ik zit in de raad omdat: ik graag wil bijdragen aan een 

veilige stad waarin mensen naar elkaar omzien

Vorig jaar had niemand voorzien dat ons leven er 

zo anders zou uitzien. Om kwetsbare personen te 

beschermen en de zorg te ontlasten moeten we leven 

met beperkingen in ons sociale leven. En hoewel CDA 

Rotterdam kritisch was op een Rotterdams vuurwerk

verbod, begrijpen wij goed dat een landelijk vuurwerk

verbod nu noodzakelijk is om te voorkomen dat de 

zorg overbelast raakt. Als gemeenteraad hebben we 

aangedrongen op alternatieve manieren (lichtshows, 

drones, enz) om toch een feestelijke jaarwisseling te 

kunnen vieren. Als het met ons allen lukt het aantal 

corona besmettingen in Rotterdam te verminderen, 

ontstaat er ruimte de jaarwisseling samen met onze 

meest dierbaren te kunnen vieren!

Eric Fecken

Vincent Karremans (34) - VVD Rotterdam
•  In het dagelijkse leven: ben ik ondernemer 
•  Ik zit in de raad omdat: ik van Rotterdam een veiligere, 

fijnere en gavere stad wil maken

Wat ons betreft organiseren we één groot Rotterdams 

drivein oud & nieuwconcert met artiesten die door de 

hele stad optreden voor verzorgingshuizen, ziekenhuizen, 

flats en appartementencomplexen. Gewoon, volledig 

coronaproof vanaf je balkon of vanachter je raam met 

een drankje genieten van een ‘huiskamerconcert op 

afstand’: wij zien het wel voor ons. Zo gaan we toch nog 

een beetje feestelijk het nieuwe jaar in met meezingers 

als You’ll Never Walk Alone van de enige echte Lee 

Towers.

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

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

Thuis in eigen stad

B home bij Boijmans
Museum Boijmans van Beuningen is zeven jaar dicht wegens een 
ingrijpende renovatie. In de tussentijd zou de kunstcollectie te zien zijn 
in schoolklassen en andere musea. Tot corona roet in het eten gooide. 
Gelukkig is er B home: bekijk de kunst gewoon thuis.  

Via B home maakt het museum 

de kunst online toegankelijk en 

organiseert het allerlei 

online activiteiten, 

voor zowel 

kinderen als 

volwassenen.

Papegaai 
Voor de kleintjes 

zijn er allerlei leuke 

video’s en opdrachtjes. Zo is er een 

animatie met de papegaai Paulo. Hij 

ontdekt een schilderij van Mondriaan 

vol lijnen en kleuren. Wat gebeurt 

er als hij een lijn verplaatst en zit hij 

nou op, onder of naast de lijn? Voor 

oudere kinderen en jongeren zijn er 

onder meer video’s waarin kinderen 

op bezoek gaan bij 

kunstenaars, om te 

kijken hoe ze werken 

en waar ze hun ideeën 

vandaan halen. 

Lippensofa
De hele collectie van 

Boijmans bestaat uit meer dan 

150.000 objecten, waarvan er ruim 

42.000 online staan. In alle rust 

kunt u deze kunstwerken 

bekijken, inzoomen op 

details en lezen over 

de achtergrond ervan 

en de maker. Van een 

oude Van Eyck (rond 

1430) tot de lippensofa 

van Dalí uit 1938. 

360 gradentour
Ook kunt u de laatste twee tentoon

stellingen die in het museum gebouw 

te zien waren nog steeds bekijken, 

via een 360 graden tour. U kunt hierbij 

vrij rond kijken in het museum, maar u 

kunt ook een rond leiding (audiotour) 

volgen. Het gaat om de tentoon

stellingen 

‘De collectie 

als tijd

machine’ en 

‘De Collectie 

Vormgeving’.

Gemeente Rotterdam

Depot 
Vorige week is het laatste 

paneel geplaatst van Depot 

Boijmans Van Beuningen. Als 

het kan vanwege corona, is daar 

vanaf 2021 de collectie van het 

museum te zien.

www.boijmans.nl/
bhome

Lippensofa, beeld: Pictoright A’dam 2015

Mondriaan, beeld: Shutterstock 
Van Eyck, beeld: MSK Gent
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Thuispraat

Hoe maakt u er wat van voor een ander? 
Het zijn bijzondere tijden. Eerder vroegen we al hoe u er zelf thuis het beste van maakt. Nu stelden we via 
Instagram de vraag: Hoe maak jij er voor een ander het beste van? Doe je dingen om anderen te helpen of 
een leuk moment te bezorgen?

Ombudsman

Hulpteam 
toeslagen 010 
In Rotterdam zijn 3.000 gezinnen 
in problemen gekomen doordat 
de Belastingdienst opeens de 
kinderopvangtoeslag terugeiste. 
Om deze gezinnen te helpen is er 
nu het Hulpteam Toeslagen 010. 

De onterechte terugvordering leidt 

voor deze gezinnen nog steeds tot 

grote geldzorgen, hoge schulden 

en stress. Veel mensen zijn ten 

onrechte behandeld als fraudeur. 

Niet alleen ouders zijn getroffen. 

Ook hun kinderen hebben het 

zwaar. Het duurde jaren voordat de 

Belastingdienst de fouten erkende, 

en nog steeds zijn deze niet hersteld. 

Dat duurt te lang voor deze 3000 

gezinnen, zij moeten snel hulp krijgen.

Daarom is er het Hulpteam Toeslagen 

010 waarin de gemeentelijke ombuds

man en de gemeente Rotterdam sa

menwerken. De ombudsman wil graag 

dat mensen contact opnemen. Dan 

kan bekeken worden wat er nodig is. 

De gemeente zal daarna hulp bieden. 

Hulp bij het regelen van schulden, 

hulp tegen de stress en hulp aan de 

kinderen. En de ombudsman zal kijken 

of die hulp goed gaat. Zodat iedereen 

weer een betere toekomst heeft. 

Zoekt u contact?
Bent u gedupeerde? Dan bent u niet 

de enige. Veel mensen schamen 

zich en dat is niet nodig. Zoek hulp. 

Bel gratis het Hulpteam Toeslagen 

010 via 0800 2345 888 of kijk op 

website htt010.nl. Of stuur een mail 

aan info@htt010.nl. U mag natuurlijk 

ook altijd met de gemeentelijke 

ombudsman bellen.

Gemeentelijke 
ombudsman
Anne Mieke 
Zwaneveld

Zoekt u contact?
Schrijf of email 
de gemeentelijke 
ombuds  man of 
bezoek het spreek uur 
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 uur 

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

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

Vraag hulp én geef hulp
De kloof tussen arm en rijk dreigt door de gevolgen van de coronacrisis 
groter te worden. De gemeente Rotterdam ondersteunt daarom lokale 
initiatieven die deze kloof proberen te dichten en armoede aanpakken. 
Een daarvan is Stichting ANDERS.

Het idee achter Stichting ANDERS is 

even eenvoudig als doeltreffend. ‘We 

brengen vraag en aanbod bij elkaar: 

de vraag van Rotterdammers die hulp 

nodig hebben, en het aanbod van 

ondernemers die graag willen helpen’, 

legt projectleider Anna Tak uit.

Metselaar en advocaat
Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 

200 hulpvragen binnen en zijn 185 

matches gemaakt. ‘Het zijn vaak hele 

praktische vragen die met de juiste 

hulp eenvoudig zijn op te lossen’, 

vertelt Tak. ‘Zo was er een vrouw die 

met haar scootmobiel de tuin niet in 

kon, omdat de drempel van haar huis 

naar de tuin te hoog was. Ze werd van 

het kastje naar de muur gestuurd. Een 

metselaar heeft haar in één middagje 

kunnen helpen.’ Andere mensen 

lopen bijvoorbeeld vast met juridische 

vraagstukken. ‘Dan is het fijn als een 

advocaat een avondje kan meekijken.’

Geven maakt rijk
Stichting ANDERS werkt volgens het 

principe ‘geven maakt rijk’, dat in

houdt dat mensen die iets ontvangen 

ook weer iets geven. ‘Een vrouw die 

hulp had ontvangen, heeft weken

lang op een vaste dag een warme 

maaltijd gemaakt voor een eenzame 

buurvrouw. En een vader heeft een 

alleenstaande buurvrouw geholpen 

met het leeghalen van de tuin.’

Spannende tijd
De coronacrisis maakt het concept 

wel wat lastiger uitvoerbaar. De vraag 

om hulp is gegroeid, terwijl het bieden 

van hulp lastiger is geworden. ‘Want 

het zijn vooral de ondernemers die 

het momenteel zwaar hebben en een 

spannende tijd doormaken. We heb

ben afgesproken dat we hun onbe

perkt hulp mogen vragen, maar dat zij 

ook onbeperkt nee mogen zeggen.’

www.stichting 
anders.nl/rotterdam

Arnoud Verhey

http://htt010.nl
mailto:info%40htt010.nl?subject=
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http://www.stichtinganders.nl/rotterdam


4
18 november 2020 
week 47

Drie miljoen voor plannen Rotterdammers 
Gratis bomen voor Rotterdammers, een lerarenopleiding voor statushouders, circulaire doodskisten en een ontwerpwinkel voor kwetsbare 
jongeren. Al deze Rotterdamse initiatieven hebben een startbudget gekregen via Citylab010. In totaal koos de stadsjury 47 initiatieven.

Via Citylab010 steunt Rotterdam 

initiatiefnemers met een goed en 

innovatief plan voor de stad. Dit 

gebeurt voor het zesde jaar op rij. 

Twaalf betrokken Rotterdammers 

vormen samen de onafhankelijke 

stadsjury. Deze koos dit jaar uit ruim 

150 initiatiefnemers 47 winnaars. 

Zij krijgen een startbudget van 

maximaal 100.000 euro, samen drie 

miljoen euro. Een kleine greep uit de 

winnende initiatieven:

•  Koel de stad af
Cool Down City wil het aantal bomen 

in Rotterdam verdrievoudigen. Hoe 

meer bomen, hoe meer de stad in 

de zomer afkoelt. De initiatiefnemers 

doen dit onder meer door gratis 

bomen en zaailingen op te halen 

bij bijvoorbeeld particulieren en 

volkstuinverenigingen, en deze weg 

te geven aan Rotterdammers. 

•  Statushouders voor de klas
De initiatiefnemers van dit project 

willen statushouders, die in het land 

van herkomst in het basisonderwijs 

hebben gewerkt, een gespecialiseer

de opleiding aan de Pabo geven. Zo 

kunnen ze een baan vinden op hun 

eigen opleidingsniveau. De mees

te kosten worden gedekt door een 

bijdrage van anderen, zoals fondsen 

en stichtingen.

•  Kwetsbaar maar creatief 
Store store is een educatieve 

ontwerpwinkel en werkplaats. 

Hier krijgen kwetsbare jongeren 

de kans om hun creatieve ideeën 

werkelijkheid te maken: van idee tot 

productie en zelfs verkoop in hun 

eigen winkel, onder begeleiding 

van professionele ontwerpers. Het 

programma is gratis, zodat iedereen 

mee kan doen.

•  ‘Levende doodskist’
De Loop Cocoon is een ‘levende 

doodskist’ die wordt gemaakt van 

mycelium: het wortelnetwerk van 

paddenstoelen. De kist neutraliseert 

gifstoffen in de grond en in het 

lichaam, herstelt de bodemkwaliteit 

en verhoogt de biodiversiteit. Zo 

helpt deze loop cocoon mensen om 

de bodem te verrijken. 

CityLab010
www.citylab010.nl

voor alle winnaars en 
het juryrapport van 

Citylab010 

Een artist impression
van een Loop Cocoon

Living Mycelium Cocoon

Jongeren werken 
onder begeleiding aan 
hun eigen ontwerp

STORE STORE

Gratis strooizout 
Strooien. Het weer vraagt er nu nog niet om, maar dat kan elk moment 
anders zijn. U kunt zich alvast voorbereiden door gratis strooizout op 
te halen. 

De strooiwagens zijn op orde, 

de voorraad zout is aangevuld 

en de routes zijn gecheckt. 

Behalve op wegen en fietspaden 

wordt ook beperkt gestrooid op 

voetpaden. Er werken vier teams 

van elk 70 medewerkers aan de 

gladheidbestrijding. Zelf kunt u 

helpen de stoep voor uw huis schoon 

te houden. Bij de milieuparken is 

gratis strooizout op te halen. 

www.rotterdam.nl/gladheid
www.rotterdam.nl/milieuparken

Blijf (online) shoppen in Rotterdam 
Een dagje shoppen of lekker uit eten gaan zit er even niet in. Maar 
online bestellen kan natuurlijk wel, ook bij uw favoriete Rotterdamse 
toko of marktkraam. En ondernemers kunnen hulp krijgen bij het 
‘digitaal gaan’. 

Veel lokale ondernemers zien 

vanwege de coronamaatregelen hun 

klandizie sterk teruglopen. Ze bieden 

talloze online mogelijkheden aan 

om hun waar te verkopen. Hoe meer 

Rotterdammers daarvan gebruik 

maken, hoe beter Rotterdamse 

onder nemers deze winter in corona

tijd doorkomen.

De gemeente stimuleert onder

nemers om te digitaliseren of hun 

zaak online zichtbaarder te maken. 

Rotterdam biedt met het programma 

MKB010Next betaalbare trainingen 

aan in digitale vaardigheden. Ook 

zijn er vouchers beschikbaar voor 

subsidie voor digitalisering. En er 

is een ‘digitale goodiebag’ met tips 

voor ondernemers in coronatijd.

www.rotterdam.nl/loket/
digitaliseringsvoucher

www.ondernemen 
010.nl: kijk op 

MKB010Next voor 
informatie over 

de trainingen en 
goodiebags. 

500 euro voor jongeren 

Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 

tot en met 17 jaar en een inkomen tot 

130 procent van het minimumloon? 

Dan heeft u waarschijnlijk recht 

op het jeugdtegoed van 500 euro 

per kind. De jongeren krijgen dit 

bedrag gestort op de Rotterdampas. 

Ze kunnen het geld besteden bij 

vervoersbedrijven en aangesloten 

winkels, zoals H&M, Bristol, Intertoys 

en Bruna. Wie het tegoed nu 

aanvraagt kan dit nog gebruiken 

tijdens de dure decembermaanden. 

Check of uw kind in 
aanmerking komt 
en vraag aan via 

www.jeugdtegoed.nl. 
Dit kan tot 

31 december. 

Gratis beschermings-
middelen 

Bent u mantelzorger en heeft 
degene voor wie u zorgt corona?

Dan kunt u gratis persoonlijke 

beschermingsmiddelen krijgen.  

Het pakket bestaat uit mond neus

maskers, schorten en wegwerp

handschoenen. Via de huisarts kunt 

u een recept aanvragen, het pakket 

kunt u vervolgens bij elke apotheek 

ophalen.

Nieuws over bereikbaarheid
A16
Van zaterdag 21 november 19.00 uur 

tot maandag 23 november 05.00 uur 

wordt er bij Ridderkerk gewerkt aan 

de verbindingsweg van de A16, vanaf 

de Van Brienenoordbrug naar de A15 

richting Europoort.

Wat is er dicht?
•  De verbindingswegen van 

de A16, komend van de Van 

Brienenoordbrug, naar de hoofd 

én de parallelrijbaan van de 

A15 richting RotterdamZuid en 

Europoort zijn dicht.

Hoe rijdt u om?
•  Verkeer richting RotterdamZuid en 

Bergen op Zoom rijdt om via af en 

toerit 21 (HendrikIdoAmbacht) op 

de A15.

•  Verkeer richting Europoort 

rijdt om via af en toerit 23 

(HendrikIdoAmbacht) op de A16.

www.rotterdamonderweg.nl/A16

Posthumalaan
De gemeente voert tot half december 

onderhoud uit aan de Posthumalaan. 

Er wordt onder meer een nieuwe keer

lus aangelegd voor trams van de RET.

Wat is er dicht?
•  Van maandag 16 november 07.00 

uur tot vrijdag 18 december 

17.00 uur is de Posthumalaan 

in noordelijke richting dicht 

tussen de Brede Hilledijk en de 

Wilhelminakade. De Veemstraat 

is dan vanaf de Laan op Zuid een 

doodlopende weg.

•  Van maandag 23 november tot 

en met maandag 7 december 

is de Posthumalaan iedere 

werkdag tussen 20.00 en 06.00 

uur in zuidelijke richting dicht 

tussen de Brede Hilledijk en de 

Wilhelminakade.

Hoe rijdt u om?
Verkeer rijdt om via de Putselaan en 

de Laan op Zuid.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
posthumalaan

https://citylab010.nl/
http://www.rotterdam.nl/gladheid
http://www.rotterdam.nl/milieuparken
http://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher
http://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher
http://www.ondernemen010.nl
http://www.ondernemen010.nl
http://www.jeugdtegoed.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl/A16
http://www.rotterdamonderweg.nl/posthumalaan
http://www.rotterdamonderweg.nl/posthumalaan
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In Rotterdam kan iedere peuter van 2 tot 4 jaar naar de peutergroep. Peuters spelen samen en leren omgaan met andere kinderen. Dat stimuleert 
hun ontwikkeling en taal. Bovendien maakt het de overstap naar de basisschool makkelijker. Er wordt spelenderwijs gewerkt volgens een educatief 
programma. De gemeente betaalt mee aan de peutergroep en houdt samen met de Inspectie voor het Onderwijs toezicht op veiligheid en kwaliteit.

‘Peuters willen leren het zelf te doen’

Wat heeft uw peuter aan de peutergroep? Belinda Warbie, directeur van de TheresiaSchool, ziet dat 
peuters zelfstandiger worden en meer zelfvertrouwen krijgen. Daardoor maken ze een betere start op de 
basisschool, is haar ervaring. 

‘De peutergroep in onze school is 

voor peuters een veilige, vertrouwde 

en uitdagende speelplek’, vertelt 

Warbie. ‘Peuters hebben plezier 

en vergroten hun sociale vaardig

heden, maar bijvoorbeeld ook 

hun taal. De peutergroep heeft 

pedagogisch medewerkers die 

de nieuwsgierigheid van peuters 

stimuleren, waardoor ze ontdekken 

en leren.’

Zelf doen
‘Van nature willen kinderen leren’, 

legt Warbie uit. ‘Vooral om het zelf te 

doen. Zeker als ze zien dat andere 

kinderen iets kunnen. Dan willen ze 

niet dat jij hun jas helpt aantrekken, 

dat willen ze zelf doen. Op de 

peutergroep krijgen ze alle gelegen

heid om daarmee te oefenen. Zo 

worden peuters zelfstandiger en dat 

geeft ze zelfvertrouwen.’

Gesterkt in opvoeding
‘Onze pedagogisch medewerkers 

vertellen ouders hoe het met hun 

kind gaat op de peutergroep en wat 

we doen. En ouders kunnen bij hen 

terecht met vragen over bijvoorbeeld 

voeding of de ontwikkeling van hun 

kind. Zo voelen ouders zich gesterkt 

in hun opvoeding’.

Belinda Warbie: ‘Leren 
geeft zelfvertrouwen’

Hans Tak

De Rotterdamse 
peutergroep
•  Er is altijd een peutergroep in 

de buurt. Er zijn peutergroepen 

bij kinderdagopvang, peuter

opvang organisaties en in 

basis scholen. Als u werkt 

en uw peuter gaat naar de 

kinder dag opvang, dan kan uw 

peuter daar vaak ook naar een 

peutergroep. 

•  De ouderbijdrage hangt 

af van inkomen en andere 

persoonlijke omstandigheden. 

U kunt een peutergroep in uw 

buurt bellen en vragen of ze 

vrijblijvend uitrekenen wat u 

zou moeten betalen. 

•  Voor peuters die dat kunnen 

gebruiken is er gratis 

extra aanbod. Ouders met 

schuldhulp krijgen gratis uren. 

Bij een peutergroep of het 

consultatiebureau leggen ze 

graag uit hoe het werkt.

Waar vindt u 
peutergroepen?
Scan de QRcode  
of kijk op https:// 
rotterdam.geostart.nl/
voorschool

Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/
werkenleren/
voorschool

‘Nina speelt graag  
met andere kinderen’ 
Eliane Slingeland: ‘Ik vind de peuter groep een 

fantastisch concept. Mijn dochter Nina kan hier 

heerlijk samen spelen. Dat mist ze thuis. De 

peuter groep heeft verschillende speel hoeken 

en ze kan buiten spelen. De kinderen krijgen een 

warme lunch en maken regelmatig uitstapjes. 

In de negen maanden dat Nina ernaar toe gaat, is 

ze beter gaan praten. Maar ook in tekeningen en 

knutsel werkjes zie ik hoe snel ze zich ontwikkelt en 

hoe haar fijne motoriek verbetert.’

Levien Willemse

‘Ze kijken goed  
naar mijn kind’
Nikkie Theuns: ‘De peuter groep van mijn dochter 

Hannah is gezellig en huiselijk. Dat vind ik belang rijk 

voor kinderen van deze leeftijd. Ook dat ze kunnen 

spelen op de manier waarop ze dat prettig vinden, 

alleen of samen. Ze kunnen kiezen uit verschillend 

speelgoed. Dat Hannah aandacht heeft voor 

techniek, ontdekte ik door magnetisch bouw speel

goed van de peuter groep. De leidsters kijken goed 

naar mijn kind, waar ze interesse in heeft en wat ze 

nodig heeft. Via een app laten ze met foto’s zien wat 

ze doet en wat ze al kan.’

Levien Willemse

‘Mijn zoon leert veel  
op de peutergroep’ 
Amira: ‘Oppassen kunnen opa en oma ook, maar 

Ilyas geniet van spelen met andere kinderen. 

Leuk is dat hij daar onder tussen veel van leert, 

bijvoor beeld dat hij niet altijd zijn zin krijgt. Of 

hoe je ruzie oplost. Hij leert ook beter praten, 

omdat hij duidelijk wil maken wat hij wil. De 

peuter groep biedt kinderen structuur en ze leren 

luisteren naar leidsters en elkaar. Ilyas wordt 

meertalig opgevoed. Ik vind het belangrijk dat je 

culturele verschillen van de stad terugziet in de 

peutergroep, zowel bij kinderen als leidsters.’

Levien Willemse

Kom kijken 
Kom kijken bij de 
peuter groep. Zonder 
dat u ergens aan 
vastzit. 

Kijk hoe het er uitziet 
en krijg een gevoel 
bij de pedagogisch 
medewerkers en de 
sfeer. 

Uw peuter is welkom! 
Ook in coronatijd.

https://rotterdam.geostart.nl/voorschool
https://rotterdam.geostart.nl/voorschool
https://rotterdam.geostart.nl/voorschool
http://www.rotterdam.nl/werken-leren/voorschool
http://www.rotterdam.nl/werken-leren/voorschool
http://www.rotterdam.nl/werken-leren/voorschool



