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In sporthal Mercatus komt 
een tijdelijke priklocatie

Jan van der Meijde

Vaccineren in Lombardijen
Sporthal Mercatus in Lombardijen is 

binnenkort een van de Rotterdamse 

locaties voor een injectie tegen het 

coronavirus. Dat is naast het Albeda 

College. De sporthal is van 1 maart 

tot 1 september als vaccinatiecentrum 

beschik baar. Dat wil niet zeggen dat 

mensen er 1 maart al terechtkunnen. 

De GGD Rotterdam-Rijnmond bepaalt 

op welke locatie en wanneer het 

prikken op afspraak kan beginnen. 

‘De startdatum hangt af van de 

landelijke vaccinatie strategie en van 

de beschik baar heid van de vaccins’, 

zo schrijft burgemeester Aboutaleb 

in een brief aan omwonenden van de 

sporthal.

De openingstijden van deze 

priklocatie (Spinozaweg 398) 

worden waarschijnlijk van 8.00 tot 

20.00 uur. Ook hierbij speelt de 

beschikbaarheid van de vaccins 

een rol. De hoeveelheid vaccins 

beïnvloedt het aantal afspraken dat 

per dag kan worden gemaakt.

Om de buurt te ontlasten, zijn er 

tijdelijk verkeersmaatregelen rond 

de sporthal. Verkeersborden zorgen 

voor een vlotte doorstroming van 

het verkeer en leiden automobilisten 

naar de parkeerplaats bij de 

sporthal. Zie voor meer informatie: 

www.coronavaccinatie.nl of bel 

0800 - 1351.

Onvergetelijke  
wandelingen
In IJsselmonde kunnen mensen 

met dementie een fijne wandeling 

maken. Begeleid door een vast 

wandel maatje. Kim Nossent uit 

IJsselmonde is de vrouw achter 

deze wandelingen. Kim: ‘We 

zoeken mensen die als wandel-

maatje regelmatig op stap willen met 

iemand met beginnende dementie of 

geheugenproblemen. Meestal duurt 

het even voor er een vertrouwens-

band is. Daarom willen we graag dat 

wandelmaatjes voor langere tijd met 

een vaste wandel partner optrekken. 

Voor mensen met dementie kan dit 

een uitkomst zijn. Wandelen doen 

veel mensen graag, maar de angst 

om te vergeten waar je bent, houdt 

mensen thuis.’

Trainingen
In Rotterdam-Noord is deze 

aanpak al een succes. Beginnende 

wandel maatjes kunnen rekenen op 

trainingen. Kim: ‘Je leert van alles 

over dementie en krijgt handige 

tips.’ Wilt u meer weten? Bel of mail 

Kim Nossent, 06 403 402 90, mail: 

wandel@solnetwerk.nl.

Snoeien en bloeien
De gemeente gaat di-
verse bosplantsoenen 
snoeien en uitdunnen. 
Dit zijn groenstroken 
met verschillende 
soorten bomen en 
struiken. Dode bomen 
worden weggehaald. 
Het kan er tijdelijk 
kaal uitzien, maar het 
groen kan zo wel weer 
groeien en bloeien.

Aanmelden 
buurtpreventie team
Wie zich aan wil 
melden voor het 
buurtpreventie team 
van de Beverwaard, 
kan een mail sturen 
naar: buurt preventie
 beverwaard@
outlook.com

Wijkkantoor Dantestraat 
zet de deur open
Het pand van de stadsmarinier in de Dantestraat 454 is omgetoverd 
tot een ‘wijkkantoor’: een thuis voor wijkorganisaties en ambtenaren 
die buurtbewoners kunnen ondersteunen. Sinds deze week is de 
vernieuwde locatie open voor buurtbewoners.

Met oud en nieuw knalden jongeren 

met zwaar vuurwerk de ramen uit 

het pand. Mensen die erboven 

wonen, moesten daardoor zelfs 

tijdelijk hun huis uit. De schrik en de 

verontwaardiging waren groot. De 

afgelopen weken is het pand hersteld 

en zijn nieuwe meubels neergezet. 

Met de nieuwe inrichting trokken 

ook nieuwe mensen in het pand: 

jongerenwerk en de wijkconciërge. 

Ook de wijkmanager en mede-

werkers van de gemeentelijke 

directie Veiligheid werken voortaan 

vanuit dit wijkkantoor. En de politie 

zal er regelmatig te vinden zijn. 

Verschillende organisaties gaan er 

spreekuur houden.

Zichtbaar
De nieuwe benadering is onder-

deel van het plan van aanpak 

dat burgemeester Aboutaleb 

aankondigde voor Lombardijen. 

Stadsmarinier Nienke Riemersma: 

‘We willen zichtbaar zijn in de wijk. 

De deur staat voor iedereen open. 

Buurtbewoners die hulp nodig 

hebben, kunnen hier terecht. De 

koffie staat klaar.’

Het nieuwe wijkkantoor 
aan de Dantestraat

Jan van der Meijde

Aanpak Lombardijen eind februari bekend 
De gemeente werkt met de gebiedscommissie en andere organisaties 
hard aan een betere aanpak van de onvrede in Lombardijen. Die 
aanpak is nodig omdat zich rond de jaarwisseling een paar ernstige 
incidenten voordeden. Daarbij werd onder meer het kantoor van de 
stadsmarinier aan de Dantestraat flink beschadigd.

Wijkmanager Nick Venema: ‘We zijn 

met verschillende werkgroepen aan 

het onderzoeken wat we kunnen 

doen om met een actieplan snel de 

juiste stappen te zetten. Bij kwesties 

als veiligheid, buitenruimte, armoede, 

jeugd en onderwijs bekijken we of 

dingen anders kunnen doen, zodat er 

meer balans komt.’ 

Knopen doorhakken
Deze maand ronden werkgroepen 

hun voorbereidingen af en gaat een 

plan van aanpak ter bespreking naar 

de gebiedscommissie. Aansluitend 

worden de resultaten samengevat 

in een brief aan de burgemeester 

waarna eind deze maand in de 

gemeenteraad knopen worden 

doorgehakt.

Nick Venema: ‘Volgende maand 

kunnen we dus aan het werk met 

maatregelen die, beter dan nu, 

kunnen voorkomen dat het dagelijks 

leven in Lombardijen bij sommige 

groepen tot geweld leidt. Het 

belangrijkste is dat de leefbaarheid 

en veiligheid hier blijvend beter 

wordt. Op weg daar naartoe willen 

we graag bewoners betrekken bij de 

verbeteringen.’

Online vergadering 
De gebieds commissie 
vergadert 16 maart 
om 19.30 uur online. 
Wie wil, kan de 
vergadering live 
volgen via 
gebiedscommissies.
notubiz.nl. De 
agenda van deze 
vergadering staat een 
week van tevoren op 
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde

Het is goed wonen in Lombardijen. 
Maatregelen zorgen ervoor dat dit ook zo blijft

Jan van der Meijde

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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