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‘Je kunt echt dingen bereiken in je wijk’

Welke zaken in uw wijk vindt u belangrijk? Moeten wijk vertegen-
woordigers lid zijn van een politieke partij? Hoe moet democratie in 
wijken en buurten eruitzien? Op dit moment zijn er stadsgesprekken 
over deze onderwerpen. Alle Rotterdammers kunnen meepraten. 

Marvin Biljoen is sinds 2018 voorzit

ter van de wijkraad Agniesebuurt. ‘Ik 

ben er een beetje toevallig in gerold. 

Ik had totaal geen politieke ervaring 

en was er ook niet erg in geïnteres

seerd, maar ik zag wel dat de wijk 

niet vooruitging. En dat terwijl we er 

wel graag wilden blijven wonen. Toen 

ik hoorde van de wijk raad dacht ik: 

misschien kan ik het verschil maken.’ 

Lange adem
Vol enthousiasme begon Biljoen aan 

zijn nieuwe taak. ‘Ik wilde echt de 

wereld verbeteren. Tot ik merkte dat 

het een hele lange adem vergt om 

dingen te veranderen. Daar moest 

ik erg aan wennen. Maar als je dat 

eenmaal doorhebt kun je écht dingen 

bereiken. Van een watertappunt op 

een plein voor de kinderen, tot een 

aanpak van de parkeerproblematiek 

waar we jarenlang last van hadden. 

Na twee jaar lobbyen zijn we groten

deels van de overlast af. Dat geeft 

veel blije gezichten.’

Bewoners raadplegen
Vertegenwoordiging op wijkniveau 

werkt, vindt Biljoen. ‘Maar het is ook 

maat werk, want er zijn wijken van 

4.000 en van 60.000 mensen. Die 

laatste zou je voor een vertegen

woordiging misschien moeten 

opsplitsen. Wij zijn zelf heel actief 

in het raad plegen van bewoners, 

via bij voor beeld social media, 

de Gemeente peiler en huisaan

huisbrieven. Soms willen bewoners 

verschillende dingen. Dan ga je in 

gesprek met elkaar, dingen afwegen. 

Lastig? Ik zie vooral kansen: je kan 

meepraten en meebeslissen.’

Persoonlijke titel
‘Zelf ben ik gekozen op persoonlijke 

titel, dus niet als lid van een politieke 

partij. Ik vind het belangrijk dat dat 

kan, want dan krijg je andere mensen 

en een andere dynamiek. Maar het is 

ook lastiger. Met een partij achter je 

heb je meteen ondersteuning en een 

lijntje met het stadhuis. Mede daarom 

is ondersteuning vanuit de gemeente 

enorm belangrijk. En die zou een stuk 

beter kunnen: meer en wijkgerichter. 

Gelukkig is dat nu meer in opkomst.’

Stadsgesprekken 
Sinds 2012 heeft Rotterdam 

gebieds commissies. In 2018 

kwamen daar als experiment 

gekozen wijkraden en gelote 

wijk comités bij. De Erasmus 

Universiteit heeft onderzocht hoe 

dit stelsel functioneert. Daarop 

heeft het college van B en W een 

aantal voor stellen gedaan aan 

de raad en aan de stad. U kunt 

daarover meepraten in (online) 

stadsgesprekken (zie kantlijn).

Wijk aan zet
U kunt nog deel nemen 
aan negen stads-
gesprekken, op:
•  donderdag  

18 februari
•  vrijdag 26 februari 
•  woensdag 3 maart
Voor meer info zie 
www.rotterdam.nl/
meedenken-doen/
de-wijk-aan-zet

Marvin Biljoen geniet met 
zijn jongste zoontje Jenoah van 
de sneeuw in de Agniesebuurt

Fotobureau Roel Dijkstra/ Dennis Wisse

Aftellen naar Songfestival
Nog… 94 dagen te gaan! Op 11 februari is de aftelklok voor het 
Songfestival onthuld, naast het Depot van Boijmans Van Beuningen.

Burgemeester Aboutaleb onthulde 

deze grote kunstinstallatie in de 

vorm van een aftelklok, samen met 

presentatoren Chantal Janzen, 

Edsilia Rombley, Jan Smit en 

Nikkie de Jager. De klok telt in 

100 dagen af naar de finale van het 

Eurovisie Songfestival op 22 mei in 

Rotterdam Ahoy. Een week eerder 

maakte de organisatie bekend 

te gaan voor een Songfestival 

op anderhalve meter, waarbij 

alle 41 artiesten naar Rotterdam 

komen. Ook komt er een (deels 

digitaal) stadsprogramma zodat 

het feest voelbaar is in heel de 

stad. Zang festivals in de wijken, 

horeca in songfestival aankleding 

en Rotterdammers en bezoekers 

die coronaproof genieten van een 

bijzondere festivalperiode. 

Volg het laatste nieuws via 

www.openuptorotterdam.eu.

De aftelklok bij het Depot. De 1 
van 100 werd later live toegevoegd, 
als onderdeel van de onthulling. 

Gemeente Rotterdam

Via Instagram deelden 
Rotterdammers allerlei 
leuke plaatjes van 
de stad in winterse 
sferen. Hier een paar 
van die foto’s.

Mark van der Molen Mark van der Molen

Wim Doornbos Mark van der Molen

http://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet
http://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet
http://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet
http://www.openuptorotterdam.eu
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De lokale democratie vanaf 2022
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: De lokale 
democratie vanaf 2022

Een paar jaar geleden zijn er 
wijkraden en wijkcomités gekomen in 
wijken. Hebben bewoners nu meer te 
zeggen over hun wijk? Zo niet, hoe 
kunnen we er dan voor zorgen dat dat 
wél het geval wordt? 

De gemeenteraad moet binnenkort 
een besluit nemen over hoe gebieden 
en wijken het beste bestuurd kunnen 
worden vanaf 2022. Op zaterdag 30 
januari was er een digitale conferentie 
over lokale democratie. De raads-
commissie Veiligheid en Bestuur 
ging met verschillende mensen in 
gesprek. Onder meer met leden van 
de gebieds commissies, wijkraden en 
wijk comités. Welke lessen nemen de 
raads leden mee uit deze conferentie?

Eric Fecken

Eline Duijm Wickerhoff (45) - Leefbaar Rotterdam
•  In het dagelijkse leven: ben ik continu bezig met mijn 

gezin, ons bedrijf en de gebieden in Rotterdam. 
•  Ik zit in de raad omdat: ik de mogelijkheid aangrijp om 

deze wereldstad nog net iets beter te maken.

De mensen die wij als raad hebben gevraagd om de 

ogen en oren van de wijk te zijn, voelen zich ondanks 

hun tomeloze inzet veelal niet gehoord en niet serieus 

genomen. Ook tijdens de digitale conferentie kwam dit 

punt sterk naar voren. Ik vind dat men eerst de zaken 

in de basis moet aanpakken in plaats van met veel 

bombarie een nieuw systeem te implementeren. Waar 

gaat het mis met de communicatie? Waarom betrekken 

wethouders onze mensen in de gebieden er niet daad

werkelijk bij? De nieuwe plannen van het college neigen 

naar een nog grotere rol voor de ambtenarij en minder 

slagkracht voor onze mensen.

Eric Fecken

Jimmy Smet (49 ) – GroenLinks
•  In het dagelijkse leven: leerkracht in het voortgezet 

speciaal onderwijs. 
•  Ik zit in de raad omdat: ik het belangrijk vind dat in de 

politiek het geluid van iedereen wordt gehoord.

In Rotterdam hebben we veel ervaring – postief én 

negatief  met het betrekken van bewoners en met 

lokale democratie. De kunst is nu om de gemeentelijke 

organisatie zo in te richten, dat bewoners ook daad

werkelijk betrokkenheid ervaren. Dat wordt nog een 

hele kluif, want de talloze ideeën hierover lopen nogal 

uiteen. De gebiedsconferentie en de stadsgesprekken 

maken in ieder geval duidelijk dat iedereen mee wil doen! 

Dat is Rotterdam! Voor GroenLinks staat buiten kijf, dat 

Rotterdam ruimte geeft aan ontmoeting, gesprek en 

overleg. Bijvoorbeeld voor het inwinnen van informatie 

en ideeën, het uitwisselen van argumenten en vooral: het 

mogelijk maken van eigen initiatieven.

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

Sportspullen voor alle Rotterdammers
Sporten is gezond, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat er geen geld is voor 
sportkleding. Dat kan anders, vindt Erna Truijens. Zij richtte daarom de Sportspullenbank Nederland op.

De Sportspullenbank zamelt tweede

hands sportkleding en materiaal 

in voor Rotterdammers die weinig 

geld hebben. Via sport verenigingen 

en welzijnsinstanties zoals Team 

Toekomst komen de spullen terecht 

bij mensen die het nodig hebben. ‘Die 

partijen weten precies om wie het 

gaat’, zegt Truijens. ‘Mensen moeten 

er namelijk écht mee gaan sporten.’

Shirtjes maat 134
Truijens brengt de spullen samen 

met vrijwilligers langs met een elek

trische bus. Die konden ze kopen 

met subsidie van de gemeente. 

‘Daar ben ik zo ongelofelijk blij mee. 

Dankzij de bus kunnen we overal 

komen en de doelgroep bereiken. 

Dat is het allerbelangrijkste. Instanties 

vertellen vooraf wat ze nodig 

hebben. Bijvoorbeeld voetbal shirts 

en broekjes in maat 134. Wij nemen 

vervolgens mee wat we hebben, 

zodat ze dingen kunnen uitkiezen.’

Kans om te werken
Er is voor elk wat wils, voor jong en 

oud. Van judopakken en voetbal

schoenen tot basketballen en golf

clubs. Truijens vindt het belangrijk dat 

iedere Rotterdammer kan mee doen. 

En dat gaat verder dan sport. ‘Ik wil 

ook mensen die moeilijk werk kunnen 

vinden een kans geven door hen 

hier te laten werken. Jongens van de 

Harde Leerschool hebben me bijvoor

beeld pas geholpen met verhuizen en 

inzamelbakken schoon maken.’

Rotterdamse trots
De Rotterdamse Sportspullenbank 

is de eerste in Nederland. Andere 

steden hebben al interesse getoond. 

‘Geweldig, want overal zijn mensen 

die nu niet kunnen sporten, doordat 

ze weinig geld hebben. Ik voel 

enorme Rotterdamse trots op wat we 

nu doen.’

Sportspullen over? 
Heeft u nog (bijna) ongebruikte 

tennisschoenen, hardloopkleding 

of andere sportspullen? Neem 

contact op met Erna Truijens via 

0646789172. Of doe de spullen 

in een inzamelbak, zie kantlijn.

De inzamelbakken 
staan bij:

• HC Delfshaven
• HC Rotterdam

• Rotterdam 
Sportsupport

• Voetbalvereniging 
Hillegersberg

• House of Esports
• Handbalvereniging 

Atomium ’61
• Stichting Goal

Erna Truijens (rechts) toont samen met Fatma Ankarali 
van Team Toekomst de ingezamelde sportspullen en -kleding

David Rozing

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

http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
http://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40griffie.rotterdam.nl?subject=
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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Welke 
voorzieningen zijn 
nodig in uw wijk? 
Een winkel, een school, een 
dokter: het zijn belangrijke 
voorzieningen bij u in de wijk. 
De gemeente wil zorgen dat deze 
voor zieningen aansluiten bij de 
behoefte van Rotterdammers. 
Geef daarom uw mening. 

Rotterdam groeit. Binnen drie 

jaar worden 18.000 woningen 

bijgebouwd. Voorzieningen zoals 

scholen, winkels, sportclubs, 

bibliotheken en gezondheidscentra 

moeten dan ook meegroeien. 

Daarom maakt de gemeente een 

‘voorzieningenplan’, met een 

overzicht van de voorzieningen 

die er nu zijn én die in de toekomst 

belangrijk zijn.

 

Om het plan zo goed mogelijk te 

laten aansluiten bij de behoefte van 

Rotterdammers, wil de gemeente 

graag van u horen wat u vindt van 

de voorzieningen in uw wijk. Wat is 

de kwaliteit ervan? Sluit het aanbod 

aan op wat u nodig heeft? Ga naar 

www.rotterdam.nl/voorzieningenplan 

voor meer informatie en vul de 

enquête in.

Afspraak  
met gemeente 
altijd gratis
Heeft u iets nodig van de 
gemeente, bijvoorbeeld een 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG)? Maak dan zelf gratis 
een afspraak bij de gemeente. 
Bedrijven die aanbieden om dit 
voor u te doen vragen hier geld 
voor. Dat is oplichting. 

De gemeente krijgt momenteel 

klachten binnen van inwoners die 

zijn opgelicht. Er zijn websites 

die ‘aanbieden’ om te helpen bij 

het maken van een afspraak bij 

de gemeente. Hiervoor moet u 

persoonlijke en gevoelige informatie 

delen én geld betalen. En dit is niet 

nodig, want u kunt direct zelf zaken 

doen met de gemeente. Dat is altijd 

gratis.

Als u bijvoorbeeld een VOG 

nodig hebt, of een uittreksel uit de 

Basisregistratie Personen, maakt u 

zelf een afspraak met de gemeente. 

Dat kan online of telefonisch. Een 

afspraak met de gemeente is altijd 

kosteloos. Voor de verklaring of het 

uittreksel gelden de normale kosten. 

Afspraak maken met de gemeente: 

bel 14010 of ga naar 

concern.ir.rotterdam.nl/afspraak/maken

‘Het was een speurtocht  
naar nieuwe stembureaus’

De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige beroepen zijn bekend, andere 
minder. Wat doet bijvoorbeeld een medewerker bij de afdeling Verkiezingen?

Ruim 400 stemlocaties zijn er dit 

jaar in Rotterdam tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen. Tegenover 

375 stembureaus tijdens de 

verkiezingen in 2017. Irmeline Klip 

is relatiebeheerder stembureaus. 

Samen met vier collega’s ging 

ze op zoek naar nieuwe, goede 

stemlokalen. ‘Het was dit jaar goed 

speuren en veel bellen.’ 

Locaties geschrapt
‘We hebben buiten coronatijd 

een hele lijst met vaste, goed 

toegankelijke stem locaties, zoals 

scholen en zorg instellingen. Vanwege 

corona moesten we veel van die 

locaties schrappen. Sommige 

plekken, zoals zorg instellingen, 

vanwege besmettings gevaar. 

Andere, zoals gym zalen, omdat ze 

nu door de GGD worden gebruikt. 

Daar door kwamen mijn collega’s 

en ik voor een enorme zoektocht te 

staan.’ 

Stemmen in de buurt
Stemlocaties moeten goed 

verspreid zijn over de stad, zodat 

kiezers er altijd één in de buurt 

hebben. En zodat ze bij drukte 

makkelijk kunnen uitwijken naar 

een andere locatie. ‘Gelukkig had 

ik na de vorige verkiezingen al 

gezocht naar een betere verdeling 

in sommige gebieden, en naar 

meer plekken waar mensen toch 

al komen. Zo kun je nu naar meer 

sport en speeltuinverenigingen en 

buurthuizen.’

Veilig stemmen
Op allerlei manieren kwam Klip 

aan nieuwe adressen. ‘In een 

bestuursstuk van een collega las ik 

over een huiskamer van de wijk in 

Pendrecht. Meteen hing ik aan de 

telefoon. Gelukkig heb ik een groot 

netwerk in de stad. En ik zie overal 

mogelijkheden.

Je kunt een locatie niet beoordelen 

op basis van een filmpje. Ik moet 

echt weten of het goed toegankelijk 

is, groot genoeg om anderhalve 

meter afstand te houden en of er een 

looproute gemaakt kan worden. Mijn 

werk is straks geslaagd als iedereen 

op een veilige manier toch zijn stem 

uit kan brengen én de stemmen veilig 

kan tellen.’ 

Irmeline Klip bij een van de nieuw gevonden stemlocaties: 
een voormalige bouwkeet van de tweede Van Brienenoordbrug, 
nu van sociëteit Konneksjun in Schiebroek

Erno Wientjens

Meer weten over 
de verkiezingen en 
stembureaus:
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/
verkiezingen

Metamorfose Hofplein: denk mee
Het Hofplein krijgt een metamorfose van stenen verkeersrotonde tot groen stadsplein. Het ontwerp is in 
grote lijnen bekend, maar nog niet alles ligt vast. De gemeente vraagt Rotterdammers om mee te denken. 

Het nieuwe Hofplein wordt een 

groene omgeving met gras en 

pleinachtige ruimten vol bomen. 

Daarmee moet het een plek worden 

die aangenaam is om te verblijven. 

Het autoverkeer rijdt over twee 

rijstroken langs het plein. Het 

midden gedeelte bij de fontein wordt 

aan zienlijk groter. De trambanen 

blijven op hun plek dankzij slimme 

hoogte verschillen. Fietsers kunnen 

via alle zijden van het plein in twee 

richtingen hun route kiezen, en er 

komen brede trottoirs waar ook 

ruimte is voor terrassen. 

Wat vindt u belangrijk als het gaat 

om aankleding en groen? Hoe 

wilt u het plein gebruiken? Welke 

voorzieningen zou u terug willen 

zien? De gemeente neemt uw 

suggesties en ideeën graag mee.  

Tot half maart kunt u uw mening 

delen via de Gemeentepeiler. 

Meer informatie: 

www.rotterdam.nl/hofplein 

Artist impression van Perspective 3 Postproduction

Zeven stadsprojecten
De metamorfose 
van het Hofplein is 
een van de zeven 
stadsprojecten, 
die Rotterdam 
‘groene stadslongen’ 
moet geven. 
www.rotterdam.nl/
bestuur-organisatie/
stadsprojecten

http://www.rotterdam.nl/voorzieningenplan
http://concern.ir.rotterdam.nl/afspraak/maken
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen
http://www.rotterdam.nl/hofplein
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsprojecten
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsprojecten
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsprojecten
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Nu & Toen

Sneeuw en ijs: altijd al ellende én pret

Winterweer met sneeuw en ijs. Tot vorige week waren we in Nederland 
bíjna vergeten dat het bestond. Maar ineens was het er weer. 
Snijdende kou, sneeuwpret, schaatsen. Hoe ging het vroeger in die 
legendarische strenge winters?

In januari 1608, toen Nederland 

verwikkeld was in de 80jarige 

oorlog met Spanje, kwam de 

vertegen woordiger van Spanje 

naar Rotterdam. Helemaal vanuit 

Dordrecht over de Maas. Niet per 

boot, want de rivier was bevroren. 

Dus kwam hij met zijn hele gevolg 

over het ijs, onder meer met vier 

koetsen en veertig paarden. De plek 

waar ze aan land kwamen kreeg later 

de naam Spaansekade. 

Drie maanden vorst
Lange vorstperiodes in het verleden 

hadden vaak grote gevolgen voor de 

allerarmste bevolking. Regelmatig 

stierven er mensen aan de kou. 

Zoals in de winter van 189091, toen 

het van november tot en met januari 

vroor. Ook in 196263 vroor het maar 

liefst drie maanden lang elke dag. 

Laagste temperatuur ooit
De winter van 194142 was een 

van de strengste winters van de 

laatste driehonderd jaar. De laagste 

temperatuur ooit in ons land werd 

toen gemeten:  24,8 graden. 

Doordat deze winter tijdens de 

Tweede Wereldoorlog viel, was de 

impact extra groot. Er was gebrek 

aan voedsel en aan brandstof. 

Mensen konden het thuis niet meer 

warm stoken. Velen kropen met een 

jas aan in bed, en menig pasgeboren 

baby liep een longontsteking op. Aan 

het eind van de maand viel er veel 

sneeuw, tot wel 40 centimeter. Maar 

zelfs in de oorlog konden mensen 

daar plezier van hebben, getuige de 

foto van mensen die een sneeuwpop 

maakten die verdacht veel lijkt op 

Hitler.

Sleeën op de Maas
Ook in eerdere eeuwen was er, 

naast de ellende, ook altijd al 

ijspret. Er zijn schilderijen en 

tekeningen uit de 18e en 19e eeuw 

waar mensen met sleetjes en 

ijsschuitjes wedstrijden hielden op 

het ijs, te midden van lichtjes en 

kraampjes. De Maas veranderde 

in een ware winterboulevard. En in 

de 20e eeuw werden soms pleinen 

ondergespoten met water, zoals het 

Schouwburgplein. Zo had je een 

gezellige ijsvloer in het midden van 

de stad.

Bewoners van de Jan Kobellstraat in Tussendijken poseren 
met een sneeuwpop die Adolf Hitler voorstelt. Geschat 1939-1941.

Stadsarchief, fotograaf  onbekend

Januari 1967 Het Schouwburgplein omgetoverd 
tot ijsbaan, op de achtergrond De Doelen

Stadsarchief/ Ary Groeneveld

Uw foto op expo Coolsingel
Na een verbouwing van drie jaar gaat de Coolsingel op zaterdag 
10 april weer open. Dat wordt gevierd met een foto-expositie. Elke 
Rotterdammer kan daar foto’s voor insturen.

Heeft u iets bijzonders meegemaakt 

op de Coolsingel? Was u er bij 

een bruiloft, heeft u er gewerkt als 

stratenmaker? Stuur uw foto in. 

Misschien krijgt deze een plek in de 

expositie. De foto’s zijn een maand 

lang te zien op vijf locaties aan de 

westkant van de Coolsingel.

Levien Willemse

Foto’s Maastunnel terug
Veel mensen die vóór de renovatie van de Maastunnel gebruikmaakten 
van de roltrappen misten ze: de historische foto’s aan de wanden. Nu 
zijn ze terug, aangevuld met foto’s van de renovatie.

Aan beide zijden van de tunnel ziet 

u bij het naar beneden gaan met de 

roltrap foto’s van de renovatie en 

restauratie, en bij het naar boven 

gaan historische foto’s. Als één grote 

openbare tentoonstelling. 

Meer weten over 
de foto’s in de 

Maastunnel? Kijk op 
www.rotterdam.nl/

wonen-leven/
kunst-in-de-tunnel

Nieuws over bereikbaarheid

A15
Wat is er dicht?
•  In de nacht van zaterdag 20 op 

zondag 21 februari is de A15 in 

beide richtingen dicht tussen toe en 

afrit 12 (Brielle) en toe en afrit 14 

(RozenburgCentrum). De afsluiting 

duurt van 22.00 tot 08.00 uur.

•  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 en toe en afrit 

16 (Spijkenisse).

Rotterdamonderweg.nl/a15

A29
Wat is er dicht?
•  In de nacht van donderdag 

18 op vrijdag 19 februari is de 

Heinenoordtunnel in de A29 dicht 

in de richting van OudBeijerland 

naar Rotterdam. De afsluiting duurt 

van 00.00 tot 05.00 uur.

•  In de nacht van vrijdag 19 

op zaterdag 20 februari is de 

Heinenoordtunnel in de A29 dicht 

in de richting van Rotterdam naar 

OudBeijerland. De afsluiting duurt 

van 00.00 tot 08.00 uur.

Hoe rijdt u om?
•  Verkeer rijdt om via de N217, A16 

en de A15 en omgekeerd.

Rotterdamonderweg/a29

Posthumalaan
Wat is er dicht?
•  In de nacht van zondag 21 

op maandag 22 februari is 

de Posthumalaan richting de 

Erasmusbrug dicht tussen 

de Brede Hilledijk en de 

Wilhelminakade. De afsluiting duurt 

van 01.00 tot 05.30 uur.

•  De Veemstraat is dan vanaf de 

Laan op Zuid een doodlopende 

weg.

Hoe rijdt u om?
•  Vanuit Katendrecht en Charlois 

richting de Erasmusbrug rijdt u om 

via de Putselaan en de Laan op 

Zuid.

Rotterdamonderweg.nl/posthumalaan

Foto’s insturen 
kan tot 7 maart via 
www.coolsingel.nl/

inzenden

http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kunst-in-de-tunnel
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kunst-in-de-tunnel
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kunst-in-de-tunnel
http://Rotterdamonderweg.nl/a15
http://Rotterdamonderweg.nl/a29
http://Rotterdamonderweg.nl/posthumalaan
http://www.coolsingel.nl/inzenden
http://www.coolsingel.nl/inzenden
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