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(Milde) klachten? Laat u testen!

Tijdig testen op corona is heel belangrijk om het virus tegen te gaan. 
Want wie met (milde) klachten blijft rondlopen, kan ongewild vele 
anderen besmetten. Toch wachten veel mensen te lang met het maken 
van een testafspraak. Daarom komt er een proef met grootschalig 
testen in de wijk Charlois. 

Mensen kunnen allerlei redenen 

hebben om zich niet te laten testen. 

Ze denken dat de klachten komen 

door hooikoorts of astma, ze 

hebben geen vervoer om naar de 

teststraat te gaan of ze begrijpen de 

Nederlandse taal niet goed genoeg. 

Om het testen nog makkelijker en 

laagdrempeliger te maken starten 

GGD Rotterdam-Rijnmond en het 

Erasmus MC binnenkort een proef 

met grootschalig testen in Charlois.

Mobiele testbussen
De wijkbewoners worden 

hier binnenkort verder over 

geïnformeerd. In elk geval komen 

er naast de XL-locatie bij Ahoy, 

waar ze naartoe kunnen, een aantal 

extra testlocaties. Voor een deel 

zijn dat mobiele testbussen. Per 

bus werken ongeveer acht mensen, 

onder meer een beveiliger en vier 

bemonsteraars (mensen die de 

testen afnemen). 

Iets betekenen
Eliv Kavel is zo’n bemonsteraar. 

Zij werkt op donderdag in de 

coronatestbus, op andere dagen 

werkt ze op andere testlocaties. 

‘Ik ben recent afgestudeerd als 

tandartsassistente, volgend jaar ga ik 

verder studeren. In deze coronacrisis 

wil ik graag iets betekenen voor de 

maatschappij, daarom heb ik me 

hiervoor aangemeld.’

Geruststellen 
Kavel vond het eerst een lastig 

besluit. ‘Omdat je toch in contact 

komt met mensen die mogelijk 

besmet zijn. Maar ik ben blij dat 

ik mijn steentje kan bijdragen. En 

door mijn achtergrond weet ik 

hoe belangrijk het is om mensen 

gerust te stellen.’ Ze komt met veel 

verschillende mensen in aanraking. 

‘Vaak vinden mensen zo’n test best 

spannend, maar ik heb tot nu toe 

vooral positieve ervaringen.’

Vaccinatie
Door het vaccin gloort er licht aan 

het einde van de tunnel. Toch blijven 

de bekende maatregelen (1,5 meter 

afstand, mondkapjes en dergelijke) 

onverkort gelden, óók voor mensen 

die al gevaccineerd zijn. Want ook 

dan kun je het virus bij je dragen 

(zonder er ziek van te worden) en 

mogelijk anderen besmetten. 

Heeft u (milde) 
klachten? Laat 
u testen. Het is 
makkelijk, snel en 
gratis. Binnen 48 
uur heeft u meestal 
de uitslag. Maak 
een afspraak via 
www.coronatest.nl of 
bel 0800-1202. 

Ruud Koppenol

Eliv Kavel (rechts voor): 
‘Ik ben blij dat ik mijn 

steentje kan bijdragen’

Ruud Koppenol

Per bus werken drie á vier 
mensen die testen afnemen

Hulp vragen, hulp bieden
Door corona hebben meer mensen een hulpvraag. Anderen hebben 
juist meer tijd om hulp te bieden. Zorgzaam010 brengt vraag en 
aanbod bij elkaar. 

De lockdown is weer verlengd met 

drie weken. Veel Rotterdammers 

voelen zich in deze periode extra 

eenzaam, zijn bang om de deur 

uit te gaan voor bijvoorbeeld 

boodschappen, of weten niet goed 

hoe ze hun kinderen thuis les 

moeten geven. Zorgzaam010, hét 

vrijwilligersplatform van de gemeente 

Rotterdam, biedt uitkomst voor 

Rotterdammers met een hulpvraag. 

Iedereen met een hulpvraag kan 

deze eenvoudig registreren op 

www.zorgzaam010.nl. Talloze 

vrijwilligersorganisaties én 

hulpaanbieders zetten vervolgens 

alles op alles om de juiste hulp te 

bieden. Wilt u zelf ook uw steentje 

bijdragen aan zorg en hulp aan 

anderen? Meld u dan aan als 

vrijwilliger op www.zorgzaam010.nl. 

Zorgzaam010 brengt 
Rotterdammers bij elkaar

Zorgzaam010

Aanpak misstanden verhuur
Ruim 60.000 woningen in Rotterdam (23 procent van het totaal) 
worden verhuurd door particulieren en beleggers. Soms levert dat 
problemen op. De gemeente wil daar iets aan doen. 

Natuurlijk gaat het voor een deel 

goed, maar er zijn ook misstanden 

op de particuliere woningmarkt. 

Zoals verhuurders die een veel te 

hoge huurprijs vragen, de woning 

niet goed onderhouden, huurders 

intimideren of discrimineren, of 

de woning illegaal gebruiken voor 

hennepteelt of prostitutie. 

De gemeente wil deze mis standen 

aanpakken. In Carnisse is een 

proef gestart met de verhuurders-

vergunning. Woningverhuurders die 

de regels overtreden moeten deze 

vergunning aanvragen. Houden 

ze zich daarna weer niet aan de 

regels dan kan de gemeente een 

dwangsom tot 25.000 euro per 

overtreding opleggen en uiteindelijk 

de verhuurdersvergunning intrekken.

Maar huurders kunnen zelf ook iets 

doen. Met de huurprijscalculator 

kan elke Rotterdammer eenvoudig 

berekenen of hij te veel huur 

betaalt. Bij andere misstanden of 

meningsverschillen is het advies 

om eerst met de verhuurder in 

gesprek te gaan. Als dat niet werkt 

is er nog de Huurcommissie, die 

meningsverschillen behandelt 

over onder meer huur, onderhoud 

en woningverbetering. Klachten 

over woonoverlast kunnen mensen 

melden bij de politie of gemeente. 

www.rotterdam.nl/ 
wonen-leven/ 
verhuurders 
vergunning

www.weetwatje 
huurt.nl/tips

https://huurprijs 
calculator.rotterdam.nl

http://www.coronatest.nl
http://www.zorgzaam010.nl
http://www.zorgzaam010.nl
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuurdersvergunning
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuurdersvergunning
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuurdersvergunning
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuurdersvergunning
http://www.weetwatjehuurt.nl/tips
http://www.weetwatjehuurt.nl/tips
https://huurprijscalculator.rotterdam.nl
https://huurprijscalculator.rotterdam.nl
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Goede voornemens
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen 
namens de Rotterdammers wat 
er op hoofd lijnen 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:  
Goede voornemens

2020 was een bewogen jaar. Het 
bevatte voor iedereen persoonlijke 
uitdagingen. In 2021 staat de 
gemeente raad van Rotterdam weer 
veel te wachten. Zo is dit het laatste 
jaar van deze raads periode en 
gaan de politieke partijen langzaam 
toewerken naar de gemeente raads-
verkiezingen in 2022. Alle raadsleden 
hebben daarbij hun persoonlijke 
speer punten en plannen voor dit 
nieuwe jaar. 

Met welke goede voornemens gaan 
de raadsleden dit laatste bestuurs jaar 
in?

Eric Fecken

Tjalling Vonk (51) - ChristenUnie-SGP Rotterdam
•  In het dagelijkse leven: Rotterdammer, projectleider 

innovatie bij het Leger des Heils, getrouwd en vader. 
•  Ik zit in de raad omdat: ik me vanuit christelijke waarden 

wil inzetten voor een mooier Rotterdam.

De komst van corona in 2020 heeft ons veel geleerd en 

mijn voornemen is om dat mee te nemen naar 2021.

•  We zijn niet zelfredzaam, we hebben elkaar hard nodig. 

Laten we daarom de menselijke maat vooropstellen. 

Geen harde afrekencultuur maar compassie.

•  De overheid lost niet alles voor je op. Kijk minder naar 

de overheid maar heb eerst oog voor elkaar en kijk wat 

je zelf kunt doen. En vanuit de politiek moeten we dat 

meer willen zien en ondersteunen.

•  En vooral tegen mezelf: doe soms een beetje rustig aan 

en geniet meer van het goede en mooie om je heen.

Eric Fecken

Bas van Noppen (48) - NIDA
•  In het dagelijkse leven: ben ik fractievoorzitter NIDA, 

IT-projectmanager en moskeebestuurder. 
•  Ik zit in de raad omdat: ik de scheefgroei naar rechts 

gevaarlijk vind en me voor gelijkwaardigheid inzet.

2020 was een jaar van extremen. Een test van onze 

beschaving, welvaart en welzijn. Ook in 2021 zal ik mij 

blijven inzetten voor rechtvaardigheid en gelijk waardig heid 

voor iedereen. Naast de pandemie zagen we aanvallen op 

de vrijheid van religie en verontwaardiging over de acties 

van Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet. Afbreuk 

op de ‘scheiding tussen kerk en staat’ en mensen rechten. 

Ons prachtige land van strijdbaarheid voor vrijheid en 

democratie heeft baat bij meer talenten met een diverse 

achtergrond in alle lagen van bestuur. Ik heb hoop op 

de toekomst, want als de angst regeert kies je voor 

vertrouwen. Alleen met elkaar maken we ‘samen-leving’.

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

Schuldhulp in de schoolkantine
Je zal maar een auto-ongeluk krijgen, daardoor niet kunnen werken en dus geen inkomsten hebben. Het 
overkwam student verpleegkunde Asya. Door hulp op school van ‘studenten voor studenten’ kwam ze bij de 
juiste instanties en kreeg ze haar leven weer op de rit.

In de kantine van het Albeda College 

helpen studenten sinds een jaar 

andere studenten die schulden 

hebben. Want hoe eerder mensen 

met schulden hulp krijgen, hoe 

beter het is. Sinds 1 januari hebben 

gemeenten zelfs de wettelijke taak 

om schulden vroegtijdig op te sporen 

(vroegsignalering). 

Laagdrempelig
Yentl Lieuwma is jongerencoach 

bij de gemeente Rotterdam en 

betrokken bij het project #lifegoals op 

het Albeda College. ‘We komen heel 

wat studenten tegen met schulden’, 

zegt ze. ‘Niet iedereen komt 

automatisch in beeld bij instanties 

die kunnen helpen. Daarom hebben 

we in de aula een laagdrempelige 

plek ingericht om met jongeren te 

praten. Dat hoeft niet alleen te gaan 

over schulden, het kan ook gaan over 

zaken als huisvesting, opleiding en 

gezondheid.’

Ervaringsdeskundigen
Omdat voor veel jongeren de 

drempel hoog is om met de 

gemeente te praten, werkt #lifegoals 

met studenten voor studenten. 

‘Sommigen zijn ervaringsdeskundige. 

Het zijn leeftijdsgenoten die 

begrijpen hoe je je voelt.’ Vorig jaar 

werden zo’n 130 jongeren geholpen, 

waarvan meer dan 50 met vragen 

over financiën. 

Stress
Asya was door het gebrek aan 

inkomsten in de schulden geraakt. 

‘Ik kreeg steeds meer stress. Ik kon 

niet slapen, had geen eten en moest 

telkens huilen.’ Gelukkig kwam ze via 

haar mentor en een maatschappelijk 

werker in contact met het Hulpteam 

Geldzaken. ‘Zij hebben me ook 

geholpen met de aanvragen van 

subsidies bij DUO. Daardoor heb ik 

wat meer inkomsten en kon ik wat 

schulden afbetalen. Ik voel me nu 

goed en heb meer rust in mijn hoofd.’

Heb jij vragen over 
geld, wonen of 

gezondheid? 
• Bel 14 010 

• Ga naar 
www.rotterdam.nl/

vraagwijzer 
• Ben je jonger dan 27 

jaar? Bel dan 010-
2671300 of ga naar 

www.rotterdam.nl/
jongerenloket

Volg #lifegoals 
op Instagram: 

#lifegoals.albeda 

Er zijn heel wat studenten 
met financiële problemen

Shutterstock

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/wonen-leven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuur-organisatie/stadswinkels

http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/jongerenloket
http://www.rotterdam.nl/jongerenloket
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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Snoeien  
in de stad
Tussen januari en maart is het 
tijd voor snoeiwerkzaamheden 
aan het bosplantsoen in de 
stad. Wat gebeurt er precies en 
waarom? 

1  Wat is bosplantsoen?
Bosachtige groenstroken 

en kleine stukken bos in de stad 

noemen we bosplantsoen. Er 

groeit een mix van bomen, kruiden 

en struiken. 

2  Waarom moet er gesnoeid 
worden?

Door onderhoud volgens een 

meer jaren plan blijft het groen 

in het bos plantsoen gezond, 

gevarieerd en in vorm. Ook zorgt 

het voor bio diversiteit en waar-

borgt het de verkeers veiligheid en 

het gevoel van sociale veiligheid.

3 Wat gebeurt er precies bij 
dit groenonderhoud?

Bij ‘dunnen’ wordt een deel van 

de bomen en struiken in het bos-

plantsoen verwijderd. Zo krijgen 

overblijvende bomen en struiken 

meer licht en groeiruimte. Snoeien 

gebeurt om het groen te verjongen. 

Dode bomen, die gevaar kunnen 

opleveren voor voorbij gangers, 

worden weggehaald.

4 Waar wordt er gewerkt? 
Op de interactieve kaart 

https://rotterdam.geostart.nl/
onderhoud-bosplantsoen ziet u 

waar wordt gesnoeid, gedund en 

dode bomen worden verwijderd.

5 Is het snoeien niet nadelig 
voor dieren?

Er wordt steeds een gedeelte 

van het bosplantsoen aangepakt, 

zodat er altijd dichtbegroeide 

plekken blijven waar dieren kunnen 

schuilen. Ook doen bos wachters 

een flora- en fauna check, zodat de 

gemeente rekening kan houden 

met beschermde soorten, zoals 

vleer muizen, egels en orchideeën. 

Meer informatie
www.rotterdam.nl/wonen-leven/ 
onderhoud-bosplantsoen

Arjen Jan Stada

‘Ooit kocht ik tractors in, nu mondkapjes’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige beroepen zijn bekend, andere 
minder. Wat doet bijvoorbeeld een inkoper van coronatest- en vaccinatiemateriaal? 

Waar vind ik duizenden nieuwe 

mondkapjes en handschoenen? Hoe 

houden we de vaccins goed als de 

koelkast uitvalt? Het werk van Rob 

van der Poel is allesbehalve rustig of 

saai. ‘Het Rijk zorgt voor de vaccins, 

maar de gemeente zorgt voor de rest. 

Zoals locaties en personeel, maar 

ook materialen als beschermende 

schorten, mondkapjes, neus- en 

keelswabs, koelkasten, naalden en 

afvalcontainers.’

Veel geld
Het gaat niet om standaardmateriaal 

voor een gemeente, dus Van der 

Poel moet via internet op zoek naar 

leveranciers. ‘Dan bel ik altijd eerst, 

zonder te vertellen dat ik van de 

gemeente Rotterdam ben, want dan 

zien sommigen het geld al stromen. 

Als we uiteindelijk zaken gaan doen, 

is er een uitgebreid goedkeurings-

proces waarbij we alles checken. Het 

gaat tenslotte om veel geld.’ 

Inhoudelijk hoeft hij niet veel af te 

weten van de koopwaar. ‘Ik heb 

bijvoorbeeld ooit tractors ingekocht, 

materialen voor een gymzaal en nu 

dus medisch materiaal. Dan overleg 

ik met de deskundige, in dit geval 

een arts, wat we kunnen gebruiken.’ 

3.000 paar handschoenen
Het gaat om enorme hoeveelheden. 

Alle materialen worden opgeslagen 

in grote magazijnen, zodat er 

genoeg voorraad is. ‘Bij elke test 

worden bijvoorbeeld nieuwe hand-

schoenen gebruikt; in onze regio 

gaat dat om dagelijks 3.000 paar. 

Na eenmalig gebruik moeten ze 

worden weggegooid. Dan heb je weer 

containers nodig om dit medisch afval 

af te voeren naar een afval verwerker. 

Die containers moeten goed afsluit-

baar zijn, anders gaan er misschien 

mensen in liggen om te slapen.’

Plan C
En er zijn meer risico’s. Van der 

Poel: ‘Op de vaccinatielocatie 

bij Rotterdam Airport staan vier 

ijskasten voor de vaccins. Daar zit 

een alarmering op, voor het geval 

de stroom uitvalt of de deur per 

ongeluk open blijft staan. Want als 

de vaccins te warm worden, zijn ze 

niet meer bruikbaar. Daarom heb ik 

ook een plan C gemaakt, voor als 

de generatoren uitvallen. Dan komt 

binnen een uur, ruim op tijd, een 

bedrijf de vaccins ophalen om ze bij 

hen in de koeling te leggen.’

In Rotterdam zijn 
twee magazijnen 
met test- en 
vaccinatiemateriaal. 
Wat ligt er zoal? 
•  2.611.700 

handschoenen
•  1.915.800 

isolatieschorten
•  1.115.500  

mond- en keelswabs
•  473.450 tissues
•  24.098 mondkapjes

Rob van der Poel: ‘Het gaat om enorme hoeveelheden, 
dus er zijn grote magazijnen nodig voor de opslag.’

Erno Wientjens

Groep 8 kiest middelbare school online
Een nieuwe school kiezen, terwijl je er niet naartoe kunt om te kijken en de sfeer te proeven. Hoe doe je dat? 
Bezoek de Digitale Scholenmarkt. 

Dit jaar kunnen de leerlingen van 

groepen 7 en 8 geen scholen 

bezoeken. Daarom organiseren ruim 

80 middelbare scholen in Rotterdam 

en omstreken gezamenlijk een 

digitale scholenmarkt. Leerlingen en 

ouders kunnen een avatar aanmaken, 

waarna ze terechtkomen in een 

3D-beurshal met kraampjes. Daar 

kunnen ze rondlopen, met docenten 

praten en workshops volgen. Ook 

kunnen ze zien hoe de school eruit-

ziet en welke speciale lessen er zijn.

Tijdens én na lestijd
Catharina Leeuwis, coördinator van 

De OverstapRoute, is enthousiast. 

‘De scholen hebben de open dagen 

snel opgepakt. Alle basisscholen zijn 

goed op de hoogte. De organisatie 

wil de eerste kennismaking met de 

middelbare scholen zo goed en 

prettig mogelijk regelen voor de 

kinderen. Leerlingen kunnen onder 

lestijd met de hele klas deelnemen, 

maar ook na schooltijd met hun 

ouders. Zo kun je met verschillende 

scholen kennismaken.’

Tip voor groep 8 
Amaany El Hajouti (12) is dit 

schooljaar begonnen op het Wolfert 

Tweetalig in Rotterdam Noord. Haar 

belangrijkste tip aan groep 8’ers 

bij het kiezen van een middelbare 

school: ‘Bezoek zoveel mogelijk 

online evenementen van scholen. Ik 

snap wel dat het niet leuk is dat het 

allemaal online moet, maar zo kun je 

toch kijken of een school bij je past.’ 

Amaany wist direct dat ze naar het 

Wolfert Tweetalig wilde. ‘Ik wilde heel 

graag mijn lessen in het Engels doen 

en ik voelde me meteen fijn op deze 

school. Ik leer wel vijf talen. Daar 

heb ik later wat aan als ik chirurg, 

dierenarts of advocaat wordt.’ 

Digitale 
scholenmarkten
21 januari: Scholen in 
Centrum en Noord
25 januari:  
Scholen op Zuid
28 januari: Scholen in 
de randgemeenten
Van 13.00 tot 15.00 
uur en van 16.00 tot 
21.00 uur

Meer informatie
www.dedigitale 
scholenmarkt.nl

OverstapRoutekaart 
voor ouders
Hoe gaat de overstap:
www.koersvo.nl/ouders/
de-overstaproute

Rhalda Jansen

Amaany El Hajouti: 
‘Bezoek zoveel mogelijk 
online scholenmarkten’

https://rotterdam.geostart.nl/onderhoud-bosplantsoen
https://rotterdam.geostart.nl/onderhoud-bosplantsoen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderhoud-bosplantsoen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderhoud-bosplantsoen
http://www.dedigitalescholenmarkt.nl
http://www.dedigitalescholenmarkt.nl
http://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute
http://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute
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Nu & Toen

Massaal prikken: niet voor het eerst
Het grote vaccineren tegen 
Covid-19 is begonnen. Het is niet 
de eerste keer dat er op zo’n grote 
schaal wordt gevaccineerd. Dat 
gebeurde ook bij besmettelijke 
ziektes als pokken en polio. 
Met succes. 

De infectieziekte pokken was 

tot de 18e eeuw een belangrijke 

doodsoorzaak bij kinderen. Al eind 

18e eeuw ontdekte de Engelse 

plattelandsarts Edward Jenner dat je 

mensen kunt beschermen door ze in 

te enten met een minder gevaarlijke 

vorm van de ziekte, die bij koeien 

voorkomt. Dat leidde tot een effectief 

vaccin. Maar niet veel mensen lieten 

zich inenten. Sommigen omdat ze 

vonden dat vaccinatie het vertrouwen 

in God zou ondermijnen, anderen 

omdat ze bang waren voor bij-

werkingen.

325.000 prikken
Maar toen er in 1929 een pokken-

uitbraak was in Rotterdam, verdwenen 

veel van deze bezwaren. In een 

paar maanden tijd meldden 325.000 

Rotterdammers zich bij de Gemeente-

lijke Gezondheidsdienst (GGD) voor 

een gratis inenting. In 1980 werd de 

wereld pokkenvrij verklaard en kon 

gestopt worden met vaccineren. 

Affiches op de huizen
Behalve dit pokkenvaccin waren er 

tot de Tweede Wereldoorlog niet 

veel middelen tegen infectieziektes. 

De GGD kon alleen maar proberen 

om verspreiding te voorkomen. Op 

de huizen van besmette mensen 

plakten ze affiches met daarop 

in grote letters welke ziekte er 

heerste. De kinderen in het huis 

mochten niet meer naar school. Dat 

gold zelfs bij mazelen, terwijl die 

ziekte al besmettelijk is voordat er 

verschijnselen zijn. 

Meer vaccins
Pas na de oorlog kwamen er meer 

vaccins. Amsterdam en Rotterdam 

deden een succesvolle proef met 

inentingen tegen kinkhoest. In 1953 

kwam de rijksoverheid met een gratis 

vaccin tegen difterie. En een jaar 

later was er een combinatievaccin 

dat beschermt tegen difterie, 

kinkhoest en tetanus.

Kinderverlamming
In 1956 werd Nederland getroffen 

door een polio-epidemie. 2.200 

mensen kregen deze besmettelijke 

ziekte, die kon leiden tot ernstige 

verlammingen en zelfs tot overlijden. 

In dezelfde tijd kwam er al een vaccin 

tegen polio of kinderverlamming. 

Dit gaf het laatste zetje voor groot-

schalige vaccinatie. In 1957 begon 

de rijksoverheid een inentings-

campagne. In Rotterdam werden 

25.000 kinderen, geboren in 1954 en 

1955, ingeënt. Later kregen ook de 

oudere kinderen het vaccin. 

Na invoering van de vaccinatie 

daalde het aantal poliogevallen 

sterk. Vanaf 1994 zijn geen 

personen met polio meer gemeld in 

Nederland.

Grootschalige vaccinatie 
tegen Covid-19

Tot eind februari worden er alleen 

al in onze regio 15.000 mensen 

opgeroepen voor een prik. Op 

het hoogtepunt, in de zomer, 

verwacht de GGD Rotterdam-

Rijnmond dagelijks ruim 8.000 

mensen te vaccineren.

Meer informatie 
coronavaccin:

www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/

coronavirus-vaccinatie
en

www.rotterdam.nl/
nieuws/eerste-

vaccinatie

Dit kindje krijgt in 1957 
de polio-prik in Rotterdam

Collectie Ary Groeneveld, Stadsarchief  Rotterdam

Een zorgmedewerkster 
krijgt het coronovaccin, in 
2021 bij Rotterdam Airport

Qfoto / Jeffrey Groeneweg

Een peuter wordt in 1975 
bij het Dijkzigt Ziekenhuis 

ingeënt tegen mazelen

Collectie Ary Groeneveld, Stadsarchief  Rotterdam

‘Talkshow’ 
over lokale 
democratie
Hoe gaat het met de democratie 
op wijkniveau? Hebben bewoners 
meer te zeggen gekregen over 
hun wijk? Hoe kan de wijkraad 
bewoners er meer bij betrekken? 

Interessante vragen over de lokale 

democratie. Raadsleden willen weten 

hoe het nieuwe model, met wijkraden 

en wijkcomités, in de praktijk bevalt. 

Daarom gaat de raadscommissie 

Veiligheid en Bestuur op zaterdag 30 

januari in gesprek met bewoners en 

leden van de gebiedscommissies, 

wijkraden en wijkcomités. Er worden 

zes thema’s besproken, zoals ‘Is 

loten een goed alternatief voor 

kiezen?’ Stichting LOKAAL begeleidt 

deze conferentie.

Direct na de gesprekken, om 

12.00 uur, wordt hierop terug geblikt 

in een digitale talkshow met de 

gespreks leiders en een onderzoeker 

van de Erasmus Universiteit. U kunt 

live meekijken.

Live meekijken met 
de talkshow op 

30 januari? Dat kan 
via https://rotterdam.

raadsinformatie.nl

Nieuws over bereikbaarheid
Aert van Nesstraat
Wat is er dicht?
•  Van maandag 11 januari tot en met 

maandag 15 februari is de Aert van 

Nesstraat in één richting afgesloten 

voor autoverkeer tussen de 

Coolsingel en de Hennekijnstraat.

•  Van maandag 15 tot en met 

woensdag 17 februari is de 

Aert van Nesstraat dicht voor 

doorgaand verkeer tussen de 

Coolsingel en de Hennekijnstraat.

Wat is er open?
•  Van maandag 11 januari tot en met 

maandag 15 februari kunt u wél 

met de auto vanuit de Aert van 

Nesstraat richting de Coolsingel.

Hoe rijdt u om?
•  U rijdt om via de Coolsingel, 

Westblaak en de Karel 

Doormanstraat.

•  Van 15 tot en met 17 februari rijdt u 

vanuit de Aert van Nesstraat richting 

de Coolsingel via de Mauritsstraat, 

Mauritsweg en Weena.

www.rotterdamonderweg.nl/
coolsingel

A15
Wat is er dicht?
•  Van zaterdag 23 januari 22.00 uur 

tot zondag 24 januari 08.00 uur is 

de A15 in beide richtingen dicht 

tussen toe- en afrit 12 (Brielle) 

en toe- en afrit 14 (Rozenburg-

Centrum).

•  Ook de tussengelegen toe- en 

afritten zijn dan dicht.

Hoe rijdt u om?
•  Verkeer van en naar Rozenburg 

rijdt om via de Calandbrug, 

Droespolderweg en Botlekweg. 

Doorgaand verkeer tussen Brielle 

en Spijkenisse rijdt in beide 

richtingen om via af- en toerit 12 

(Brielle), N57, N218, toe- en afrit 16 

(Spijkenisse).

www.rotterdamonderweg.nl/A15

Suurhoffbrug (A15)
Wat is er dicht?
•  Van vrijdag 22 januari 21.00 uur tot 

en met zaterdag 23 januari 15.00 

uur is de Suurhoffbrug in de A15 

afgesloten richting de Maasvlakte.

•  Ook toerit 9 (Havens 6200 - 7000) 

is dan dicht.

Hoe rijdt u om?
•  Vanuit Rotterdam richting de 

Maasvlakte rijdt u om via de N57 en 

N218.

•  Vanuit Stellendam richting de 

Maasvlakte rijdt u om via de N496 

en N218.

www.rotterdamonderweg.nl/A15
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Binnenkort ontvangt u de aanslag Gemeentelijke heffingen voor 2021. Op deze pagina leest u hoe de gemeentelijke taxateurs de WOZ-waarde 
bepalen, hoe u makkelijk zelf bezwaar kunt maken en hoe u alles digitaal kunt regelen. Meer informatie over de belastingen en tarieven vindt u in de 
toelichting bij uw belastingaanslag. 

‘Ik heb de leukste baan die er is’
Vindt u het ook zo leuk om op Funda te kijken, terwijl u helemaal niet 
op zoek bent naar een woning? Walter van Zijp, een van de dertien 
woningtaxateurs bij de gemeente, doet dat elke dag. Hij bepaalt 
namelijk jaarlijks de WOZ-waarde van zo’n 20.000 woningen in 
Kralingen en Hillegersberg.

Wie een eigen woning heeft, betaalt 

onroerendezaakbelasting (OZB) aan 

de gemeente. De OZB is gebaseerd 

op de WOZ-waarde van een huis. 

Maar wie bepaalt die waarde? En wat 

doet de gemeente met het geld dat 

binnenkomt? 

Speeltuinen
‘Ik heb de leukste baan bij 

de gemeente die er is’, vindt 

Walter van Zijp. ‘Wie wil er nu niet 

voor zijn werk op Funda rond kijken?’ 

Van Zijp gebruikt een vergelijkbare 

website, iWOZ, die speciaal gemaakt 

is voor gemeenten. Deze website 

gebruikt hij als bron van informatie 

voor het taxeren van woningen. 

‘De WOZ (Waardering Onroerende 

Zaak)-waarde is de prijs die voor 

een zelfde soort koopwoning in 

hetzelfde gebied is betaald. Ook 

bedrijfs panden hebben zo’n waarde. 

De WOZ geeft dus aan wat een pand 

waard is op de markt. De gemeente 

gebruikt de OZB-inkomsten voor de 

stad. We knappen er bijvoorbeeld 

straten mee op of leggen parken en 

speel tuinen aan.’

Gegevens controleren
Hoe bepaalt Van Zijp die WOZ-

waarde? ‘Ik kijk op iWOZ welke 

huizen er te koop staan in 

Kralingen en Hillegersberg en 

wat de vraagprijs is. Vervolgens 

controleer ik of dat klopt met de 

gegevens bij de gemeente. Denk 

aan de afmetingen, de indeling 

en of het huis energiezuinig is. Is 

een woning verkocht? Dan krijgen 

wij via het kadaster informatie 

over het verkochte huis, zoals de 

verkoopprijs. Die verkoopprijs is 

belangrijk voor de WOZ-waarde. 

De nieuwe eigenaar ontvangt een 

formulier waarin, onder andere, 

wordt gevraagd of hij de woning 

gaat verbouwen. Ook dit is van 

invloed op de WOZ-waarde en 

dus belangrijk om te weten. Het 

verkochte huis vormt namelijk de 

basis voor de taxatie van andere, 

vergelijkbare woningen in de buurt.’ 

Eerlijke belasting
‘De gemeenteraad stelt de tarieven 

voor de OZB vast, dus dat verschilt 

per gemeente’, aldus Van Zijp. ‘In elk 

geval is het een eerlijke belasting: 

de hoogte van de OZB hangt af van 

de hoogte van de WOZ-waarde. Met 

een duur huis heb je een hogere 

WOZ-waarde en betaal je dus meer 

OZB. We krijgen niet veel bezwaren 

tegen de OZB binnen. Soms vindt 

de burger de WOZ-waarde te hoog, 

maar soms juist ook te laag. Ons 

werk wordt ook elk jaar gecontroleerd 

door de Waarderingskamer. Dat 

is een overheidsorganisatie die 

gemeenten controleert op de 

uitvoering van de wet WOZ.’ 

Corona
‘Natuurlijk is mijn werk door corona 

wel iets veranderd. Gewoonlijk ga 

ik ook langs bij huiseigenaren, maar 

dat doe ik nu weinig. Meestal vraag 

ik mensen om foto’s van het huis of 

van een verbouwing op te sturen. 

Jammer dat ik niet op pad kan, maar 

het is nu even niet anders.’

Walter van Zijp, taxateur 
bij de gemeente Rotterdam

Arnoud Verhey

Doet u uw belastingzaken  
ook al digitaal?
Automatische incasso of kwijt schelding aanvragen? Uw belasting-
aanslag betalen of bezwaar maken? U regelt het allemaal in Mijn Loket.

Uw belastingaanslag digitaal 
ontvangen?
Geef aan in de Berichtenbox van 

MijnOverheid dat u berichten van de 

gemeente Rotterdam wilt ontvangen. 

Ga naar www.mijnoverheid.nl en log 

in met uw DigiD. Bij ‘Mijn Instellingen’ 

kunt u gemeente Rotterdam 

aanvinken. 

Regel uw gemeentelijke 

belastingzaken op  

www.rotterdam.nl/mijnloket.

Al uw belastingzaken kunt u 
makkelijk zelf online regelen

Arnoud Verhey

Makkelijk zelf bezwaar maken 
Wilt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde? Dat kan 
eenvoudig via www.rotterdam.nl/mijnloket. 

Bij elke stap krijgt u duidelijke hulp. 

Voor Mijn Loket heeft u DigiD nodig 

om in te loggen. Liever een brief 

sturen? Dat mag ook, zie in de 

kantlijn hiernaast. 

Als u zelf bezwaar maakt, als 

particulier woningbezitter, handelt de 

gemeente dit binnen drie maanden af. 

Er zijn ook no cure, no pay bureaus 

die namens u ‘gratis of kosteloos’ 

bezwaar willen maken. Maar let op: 

het afhandelen van uw bezwaar schrift 

via een bureau duurt langer, en kost 

de gemeente geld dat ze anders voor 

de stad kan gebruiken. 

Een voorbeeld: een WOZ-waarde-

verlaging van € 5.000 levert u een 

OZB-teruggave op van € 3,87. Maar 

de gemeente moet dan tussen de 

€ 270 en € 1.000 euro betalen aan 

het bureau. Geld dat anders besteed 

wordt aan de stad. 

Bezwaar maken 
online:
www.rotterdam.nl/
mijnloket

Bezwaar maken via 
brief: 
www.rotterdam.nl/
bezwaarwoz voor 
meer info en voor-
beeldbrief.

Irene Hoekstra

Als particulier woningbezitter kunt u 
eenvoudig zelf bezwaar maken tegen 
de hoogte van de WOZ-waarde

Voor meer informatie
www.rotterdam.nl/
belastingen
14 010
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