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‘Ik hoopte dat mijn probleem zou overwaaien’
Hulpteam Toeslagen 010 draait 
op volle toeren. Zo’n 2.600 
Rotterdammers die door de 
toeslagenaffaire in de problemen 
kwamen, hebben zich al gemeld. 
‘De gemeente kan veel doen, 
maar lang niet iedereen vraagt 
om hulp.’  

Tienduizenden euro’s schuld. Uit huis 

worden gezet. Psychische klachten 

en verbroken relaties. Voor enkele dui-

zenden Rotterdammers zijn de gevol-

gen van de toeslagaffaire ingrijpend. 

Om hen goed bij te staan, startte de 

gemeente eind vorig jaar met Hulp-

team Toeslagen 010. Sinds die tijd 

kloppen steeds meer stadsgenoten 

aan voor hulp. ‘Ik kan niet genoeg 

benadrukken hoe belangrijk dat is’, 

vertelt Jeroen Feddema, projectleider 

van het hulpteam. ‘Levens zijn soms 

totaal overhoop geraakt en overzicht 

over de situatie is er meestal niet.’  

Concrete hulp
Het team biedt in eerste instantie een 

luisterend oor en gaat daarna snel 

over tot actie. Feddema: ‘Wij nemen 

bijvoorbeeld het contact over met de 

zaakbehandelaar van de Belasting-

dienst. Dat zorgt al voor meer rust 

en overzicht. Verder regelen we veel 

alledaagse zaken, zoals boodschap-

pen, een koelkast, kleding of een 

laptop voor kinderen zodat zij weer 

les kunnen volgen.’ 

Schuldenstop
De hulp stopt hier niet. ‘We kunnen 

voorkomen dat mensen uit hun 

huizen worden gezet. Ook wor-

den opgebouwde schulden door 

gemeentelijke lasten bevroren en 

dwangsommen en aflossingen 

stopgezet. En we vergoeden soms 

ook medische kosten. Denk aan een 

tandartsbezoek waar jaren geen 

geld voor was.’ Als het nodig is, 

wordt psychische hulp aangeboden. 

Bijvoorbeeld met een gezinscoach of 

een psycholoog.  

Schaamte
Genista Lachchi is een van de 

Rotterdamse gedupeerden van de 

toeslagenaffaire. Door een fraude-

rende kinderopvang kreeg Genista 

te maken met 16.000 euro onterechte 

schuld. Toen zij uiteindelijk ook haar 

huis moest verkopen, omdat de hy-

potheek onbetaalbaar werd, liep dit 

bedrag op tot 80.000 euro. ‘Ik ging 

in de overlevingsstand en hoopte 

dat mijn probleem wel een keer zou 

overwaaien.’ Schaamte was er ook, 

waardoor de drempel om hulp in te 

schakelen alleen maar hoger werd. 

‘Ik voelde me meteen zoveel beter 

toen ik die stap wel zette. Het geeft 

ruimte en je kunt langzaam gaan na-

denken over een toekomst. Ik moedig 

iedereen aan: zoek hulp!’    

Hulp nodig? 
Bent u zelf de dupe van de toesla-

genaffaire? Of kent u mensen die in 

de problemen zijn geraakt? Meldt 

u zich bij Hulpteam Toeslagen 010. 

De hulp van de gemeente is gratis. 

Hulpteam  
Toeslagen 010 
• 0800 2345 888  
• (gratis) 
• info@htt010.nl 
•  Hulpteam 

Toeslagen 010 
Antwoordnummer 
5530 3000 VB 
Rotterdam

Genista Lachchi moedigt andere gedupeerden aan: ‘Zoek hulp!’

Erno Wientjens

‘Je hoeft niet naar het bos om te ontspannen, een rondje door de wijk
is ook fijn’, aldus een deelnemer aan de enquête.

Arnoud Verhey

Eén jaar corona
Veel mensen hebben het afgelopen jaar thuisgewerkt. Met voor- en 
nadelen, zo blijkt uit een enquête onder 1200 Rotterdammers. 

Bijna de helft ervaart thuiswerken als 

positief, zo blijkt uit de Gemeentepei-

ler.  De andere helft is negatiever en 

mist contact met collega’s. Een kwart 

zegt meer tijd te hebben voor het pri-

véleven, maar bijna een derde vindt 

het juist moeilijker om te ontspannen. 

Het leven is saaier geworden, vindt 

ruim 60 procent. Een derde is minder 

energiek, een zelfde aantal voelt 

zich eenzamer. Als positieve pun-

ten noemt men: minder haast, meer 

contact met buren en meer tijd voor 

de kinderen. En 15 procent heeft een 

nieuwe hobby ontdekt. 

•  Ook meedoen aan dit soort korte 

onderzoeken? Download de app 

Gemeentepeiler.

•  Op pagina 3: Straatpraat, over de 

invloed van corona op ons leven.

Vaccineren in Rotterdam
Steeds meer ouderen ontvangen namens het RIVM een uitnodiging 
voor de gratis coronavaccinatie. U kiest zelf of u het vaccin neemt. 

Als u mobiel genoeg bent om – met 

of zonder hulp - naar een GGD-vac-

cinatielocatie te gaan, kunt u bij de 

GGD de inenting krijgen. De loca-

ties zijn bereikbaar met OV, auto en 

fiets. Een afspraak maakt u via het 

telefoonnummer in de uitnodiging. U 

bespreekt dan meteen welke locatie 

geschikt is. Gebruikt u een rollator of 

rolstoel, neem deze dan mee. 

Heeft u geen vervoer, dan zijn er de 

volgende mogelijkheden: 

• de Sociale Hulpdienst Coro-

na (14010). Hiermee kunt u ook 

contact opnemen voor andere 

hulp,  zoals een vaccinatieafspraak 

maken of boodschappen doen.   

• Vraag een mantelzorger of iemand 

anders om met u mee te gaan.

• Een ANWB AutoMaatje via  

www.anwb.nl,  speciaal voor vacci-

natieritjes.

• Het Rode Kruis: www.rodekruis.nl

• Maakt u weleens gebruik van ge-

meentelijke vervoersvoorzieningen 

of Valys-vervoer, dan kunt u ook 

deze organisaties bellen. 

In Rotterdam is momenteel één vac-

cinatielocatie geopend: Rotterdam 

the Hague Airport. Er komen nog vijf 

locaties bij. Op de website van de 

GGD vindt u daarover meer infor-

matie. www.ggdrotterdamrijnmond.

nl/infectieziekten/corona-covid19/

vaccin 

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/corona  

of www.coronavaccinatie.nl  

of bel 0800-1351

GGD Rotterdam: 

www.ggdrotterdamrijnmond.nl 

Let op: ook na 
vaccinatie moet u nog 
wel de regels volgen:  
•  Houd 1,5 meter 

afstand
•  Was vaak uw 

handen
•  Laat u testen als u 

klachten heeft 

mailto:info%40htt010.nl?subject=
http://www.anwb.nl
http://www.rodekruis.nl
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/corona-covid19/vaccin
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/corona-covid19/vaccin
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/corona-covid19/vaccin
http://www.rijksoverheid.nl/corona
http://www.coronavaccinatie.nl
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
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Opvang daklozen tijdens corona
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: Opvang daklozen 
tijdens corona

Sinds de coronamaatregelen gelden 
is de vraag naar opvanglocaties voor 
daklozen toegenomen. Normaal ge-
sproken maken de reguliere nachtop-
vanglocaties in zo’n geval gebruik van 
extra bedden. Maar vanwege de 1,5 
meterregel kunnen die nu niet worden 
ingezet. Daarom is er eerder al voor 
gekozen om de Maassilo in te richten 
als tijdelijke daklozenopvang. Er werd 
ruimte gemaakt voor 100 plekken, met 
een mogelijkheid uit te breiden tot 130.

Nu de coronamaatregelen zo lang 
gelden is de vraag of er voldoende 
capaciteit is. Moeten er meer tijdelijke 
opvanglocaties komen voor daklozen?

Eric Fecken

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

beleidsmedewerker zorginstelling, getrouwd en vader.
• Ik zit in de raad omdat: ik me vanuit christelijke waar-

den wil inzetten voor een mooier Rotterdam.

Rotterdammers die dakloos raken hebben niet behoefte 

aan een opvangplek, maar aan een woning. Dus Hou-

sing First! Maar niet voor iedereen is een huis haalbaar 

of wenselijk. Sommige mensen hebben een woonplek 

nodig met zorg dichtbij en wat extra steun. Dus moeten 

er zogenaamde tussenvoorzieningen komen. De opvang 

is alleen een uiterste noodgreep, die nooit langer dan 

een paar weken mag duren voordat je weer een eigen 

woonplek hebt.

Voor kwetsbare arbeidsmigranten moet er ook fatsoenlij-

ke opvang zijn, waarbij wordt gekeken of en hoe je weer 

terug kunt naar je eigen land. Dus college, regel daar iets 

goeds voor!

Eric Fecken

Ellen Verkoelen (63) – 50PLUS
• In het dagelijks leven: adviseur en consultant met spe-

cialiteit duurzaamheid, politiek, organisatie  
• Ik zit in de raad omdat: ik de belangen van de Rotter-

dammer wil zichtbaar maken en vertegenwoordigen

Een dak boven je hoofd is van levensbelang. Met het ver-

liezen van die zekerheid stort je wereld en denkvermogen 

totaal in. Daklozen hebben vaak ook onderliggend leed 

zoals drugsverslaving, werkeloosheid, scheiding, ziekte. 

Daklozen een warm nest aanbieden, al is het maar voor 

de nacht, vindt 50PLUS Rotterdam van cruciaal belang. 

Zeker nu in deze coronacrisis, waar avondklokken en 

1,5 meter afstand juist ook daklozen zwaar treft. Corona 

is de komende jaren een blijvend probleem, dus tijdelijk 

130 opvangplekken organiseren vindt 50PLUS Rotterdam 

ruim onvoldoende. De politiek/overheid heeft de plicht, 

als vangnet van de samenleving, structureel te zorgen 

voor langdurige voldoende daklozenopvang.

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

Uit in eigen stad

Kunst met koffers en Kapenezen
Sinds we te maken hebben met de coronabeperkingen zijn we massaal aan het wandelen. 
Een mooi moment om wat routes uit te proberen. Ga bijvoorbeeld eens kunstwandelen, 
langs beelden van internationale kunstenaars. 

Achtergelaten koffers
Aan het einde van de Wilhelminakade, 

bij hotel New York, ligt achtergelaten 

bagage. Maar dan wel van gietijzer. Het 

beeld van koffers en pakketten is een 

verwijzing naar de geschiedenis van de 

Wilhelminapier. Hier gingen emigranten 

aan boord van de passagiersschepen 

van de Holland Amerika Lijn, op weg 

naar een nieuwe toekomst in 

een ver land. Op de foto een frag-

ment van het kunstwerk.

Kapenees aan de muur
Op een hoekhuis in de 

Atjehstraat in Katendrecht hangt 

kunst aan de muur. ‘Alleen een 

Kapenees begrijp wat ik bedoel.’  

Het is een mooi eerbetoon aan 

smartlapkeizer Johnny Hoes 

(1917-2011).  Hoes werd geboren 

op Katendrecht, maar verhuisde 

later naar Limburg. Zijn muzikale 

loopbaan begon na de oorlog. 

In 1999 bracht hij een ode aan 

Katendrecht met een speciaal 

album. De tekst op de muur is 

gebaseerd op het liedje ‘Mijn 

Katendrecht’.  

Nieuw: De Vlecht
Maandag 8 maart, Internationale 

Vrouwendag, krijgt Rotterdam er een 

nieuw prominent kunstwerk bij: De 

Vlecht (2020) van de Griekse kun-

stenares Kalliopi Lemos. Het beeld 

van een afgeknipte vlecht is gemaakt 

van staaldraad en is 6,5 meter hoog. 

Het stelt de rol van vrouwelijkheid 

in de moderne samenleving aan 

de orde. Een vlecht afknippen 

zinspeelt op een gebaar van 

ongehoorzaamheid en een daad 

van bevrijding. Het beeld is een 

schenking van stichting Droom 

en Daad en komt te staan op het 

beeldenterras aan de Westersin-

gel. Deze permanente buitenten-

toonstelling heeft als thema het 

menselijk lichaam, en is altijd en 

voor iedereen bereikbaar.  

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Kalliopi Lemos, The Plait (2020)  
c/o Gazelli Art House, London

Zelf een wandeling 
uitstippelen? 

Kijk op www.bkor.nl/
plattegrond  

en voor meer 
informatie en beelden 

op  
www.

sculptureinternational 
rotterdam.nl 

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.bkor.nl/plattegrond
http://www.bkor.nl/plattegrond
http://www.sculptureinternationalrotterdam.nl
http://www.sculptureinternationalrotterdam.nl
http://www.sculptureinternationalrotterdam.nl
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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Straatpraat

Hoe beïnvloedt corona ons leven?
Door de coronacrisis zijn onze levens op veel manieren veranderd. Hoe kijken Rotterdammers daarnaar? 
Welke impact heeft de coronacrisis op de alledaagse dingen? Nemen ze lessen mee uit deze periode? De 
gemeente vroeg het aan bezoekers bij winkelcentrum Bloemhof.

Love 
‘Persoonlijk kijk ik terug op 

een fijn en prettig jaar. Dat 

komt doordat ik meer rust 

heb kunnen vinden in het 

dagelijks leven. De wereld is 

op het moment chaos. Maar 

wij hebben geen controle 

over de wereld, alleen over 

onszelf. Mijn tip is dan ook: 

focus op jezelf! Uiteindelijk 

ben jij degene die met de 

situatie moet omgaan. Door 

op mezelf te focussen, heb 

ik meer ruimte voor andere 

leuke dingen. Ik werk hard 

aan mijn dromen. Ik geloof 

dat we levenservaring met el-

kaar moeten delen. Zo heb ik 

het idee van een community 

voor artiesten, waarin ervaren 

artiesten hun ervaring delen 

met startende artiesten.’ 

Cor Steehouwer 
‘Omdat ik al wat ouder ben, 

valt de coronacrisis voor mij 

persoonlijk wel mee. Het be-

langrijkste is de gezondheid. 

Gelukkig ben ik niet ziek ge-

worden, hopelijk blijft dat zo. 

Maar het is natuurlijk triest 

om te zien hoeveel mensen 

in het ziekenhuis liggen of 

het niet overleven. Overdag 

kan ik gelukkig in de ergens 

naartoe in de buurt. Ik houd 

me strikt aan de regels. 

Jongeren geven aan dat zij 

graag willen feesten, maar 

dat willen ouderen ook hoor. 

Houd je aan de regels, dat 

doen wij ook. Voor de rest 

hoop ik vooral dat iedereen 

gezond blijft en door kan met 

zijn leven. Wees voorzichtig!’

 Mevrouw Van der Linden 
met kleinkinderen  
‘Afgelopen jaar is voor mij 

eigenlijk veel hetzelfde ge-

bleven. Ik leg me erbij neer. 

Het is nou eenmaal zo, het 

heeft geen zin om me daar 

druk over te maken. Leuk is 

het zeker niet, maar het is 

niet anders. Wat ik wel lastig 

vind, is dat vooral de oudere 

generatie last heeft van de 

beperkingen. De winkels zijn 

bijvoorbeeld dicht. Voor deze 

groep mensen is het lastig, of 

soms onmogelijk, om digitaal 

bestellingen te plaatsen. Of 

voor mensen met een uitke-

ring, zij kunnen niet zomaar 

online iets bestellen, omdat 

deze handeling via pin gaat. 

Deze situatie vind ik vooral 

heel rot voor deze mensen.’ 

foto’s Gemeente Rotterdam

Nanne Boonstra – stadsstrateeg Rotterdam 
‘Wat me opvalt aan de reacties is de veerkracht en de solidariteit die eruit 

spreekt. De positieve blik, ondanks de impact van de coronacrisis op de we-

reld en de stad. De slogan is ‘Samen krijgen we corona onder controle’ maar 

we zien dat het voor sommige groepen soms lastig is om de solidariteit vast te 

houden.

Als gemeente zijn we meer gaan luisteren naar bewoners, ondernemers en 

jongeren. Met Rotterdam Sterker Door werken we aan het herstel van de stad. 

Maar ook wij hebben te maken met de lockdown. Belangrijk aandachtspunt 

blijft om toegankelijk te zijn, ook in een niet-digitale vorm.’

Ombudsman

Hulpteam 
Toeslagen 010 
Het Hulpteam Toeslagen 010 

(HTT010) is inmiddels door bijna 200 

Rotterdamse gedupeerden van de 

kinderopvangtoeslagaffaire bena-

derd. Ons gratis telefoonnummer 

0800 23 45 888 wordt veel gebeld. 

Ook via www.HTT010.nl komen veel 

vragen binnen. Gelukkig kan er vaak 

snel en goede hulp geboden worden 

voor de meest urgente problemen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om pro-

blemen met financiën, gezondheid, 

de gezinssituatie, werk en dagbeste-

ding. Vooral schulden zijn een groot 

probleem voor veel gedupeerden. 

Zoals belastingschulden, schulden 

bij de gemeente, bij de woningcor-

poratie of de zorgverzekering. De 

gemeente ondersteunt mensen die 

daarmee aan de slag willen. De com-

pensatie die de Belastingdienst de 

komende maanden aan gedupeer-

den gaat uitkeren zal veel mensen 

helpen hun financiële situatie weer 

op orde te krijgen. 

Maar dat is niet het hele verhaal. 

Steeds duidelijker wordt dat voor 

het herstel van gedupeerden veel 

méér nodig is dan alleen financiële 

compensatie. De ondersteuning die 

daarvoor nodig is wordt meestal via 

de gemeente gegeven en dat bete-

kent extra kosten voor de gemeente. 

Het lijkt ons niet redelijk om de bur-

gers van onze stad voor al die extra 

kosten te laten betalen. 

Vanuit het HTT010 roepen wij dan 

ook de landelijke politiek op om te 

zorgen dat gemeenten zoals Rot-

terdam voldoende middelen krijgen 

om gedupeerden langdurige hulp te 

kunnen bieden.

Den Haag, u bent aan zet…

Gemeentelijke 
ombudsman 
Anne Mieke 
Zwaneveld

Zoekt u contact?
Schrijf of e-mail de 
gemeentelijke om-
budsman of bel met 
010 411 16 00.
www.ombudsman 
rotterdam.nl  
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.

Fragment uit de artist impression van Arttenders 

Songfestival kleedt stad aan

In het voorjaar wordt de stad twee 
weken lang ‘aangekleed’ door 
het Eurovisie Songfestival, met 
onder meer fotografie, streetart en 
kunstinstallaties. 

Op Zuid, bij het Annie M.G. Schmidt-

plein komt het kunstwerk The Splash 

van de Rotterdamse kunstenaar 

Cindy Bakker en creatief bureau  

Arttenders. Het is ontworpen in 

samenwerking met bewoners en 

ondernemers rond het plein.  

The Splash is het eerste kunstwerk 

in de serie kunstwerken ‘Shape of 

Rotter dam’ die in de stad geplaatst 

gaan worden. In april moet het klaar 

zijn.

Online rijbewijs verlengen
Moet u uw Nederlandse rijbewijs verlengen? Dat kan als proef ook 
digitaal.  U kunt het dan al na twee werkdagen ophalen en het scheelt 
een bezoekje aan de gemeente.

U doet de online aanvraag via de 

website van de Rijksdienst voor het 

wegverkeer (RDW). Daarop staan 

ook precies de stappen beschreven 

die u moet nemen. 

In Rotterdam kunt u meer producten 

en diensten online regelen, zoals een 

verhuizing doorgeven of een par-

keervergunning aanvragen. Zie  

www.rotterdam.nl/contact. 

Uitgebreide informatie 
vindt u op  
www.rdw.nl/particulier  
Ga naar: rijbewijs 
verlengen. 

Enquête vrijwilligers
Veel Rotterdammers zijn vrijwilliger. 

Altijd al belangrijk, maar zeker in 

deze tijd van corona. Hoe kan de 

gemeente hen het beste haar waar-

dering laten blijken? Als u vrijwilliger 

bent, denk dan mee via:  

www.zorgzaam010.nl/vrijwilligers-

werk/enquete-waardering-vrijwilligers

Lokale democratie 
Hoe kunnen meer Rotterdammers 

meedenken en - beslissen over hun 

eigen wijk? Die vraag stond centraal 

in de stadsgesprekken. Vrijdag 5 

maart is de slotbijeenkomst met 

o.a. burgemeester Aboutaleb en 

Young010. Kijk mee via 

www.rotterdam.nl/wijkaanzet. 

http://www.ombudsmanrotterdam.nl
http://www.ombudsmanrotterdam.nl
mailto:info%40ombudsman%20rotterdam.nl?subject=
mailto:info%40ombudsman%20rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/contact
http://www.rdw.nl/particulier
http://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/enquete-waardering-vrijwilligers
http://www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/enquete-waardering-vrijwilligers
http://www.rotterdam.nl/wijkaanzet
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Rioolbeheer: van buis naar buitenruimte
Oude rioolbuizen eruit, nieuwe erin. Dat was jarenlang hoe rioolbeheer eruitzag. Tegenwoordig wordt er gekeken: Kunnen we het combineren 
met andere werkzaamheden? Kunnen we het klimaatbestendig doen? En kunnen we de buitenruimte meteen een beetje opknappen? 

‘Steden schuilen niet als het regent’ 

staat in neonletters op het Kleinpol-

derplein. Maar door de klimaatveran-

dering valt er steeds meer neerslag. 

Als steden niets doen, zouden de 

riolen overstromen. Dat leidt tot wa-

teroverlast op straat, met risico’s voor 

de volksgezondheid. Daarom zoekt 

Rotterdam andere manieren om met 

het extra regenwater om te gaan. 

Waterpleinen
Alleen meer en grotere rioolbuizen 

aanleggen is niet voldoende, zegt 

Michel Bunt, adviseur water en riole-

ring. ‘Met het rioleringsplan 2021-25 

doen we méér. We richten het buiten 

zo in dat we neerslag kunnen ver-

werken zonder overstromingen.  We 

zorgen voor plekken waar het regen-

water naartoe kan, zonder waterover-

last.  Zoals waterpleinen en groene  

daken. Rotterdam loopt daarin 

voorop. Veel buitenlandse delegaties 

komen hier kennis opdoen.’ 

Beter en groener
Rotterdam heeft nu ongeveer 2500 

kilometer rioolbuizen. Dat moet een 

klimaatbestendig systeem worden 

waarin verschillende partijen sa-

menwerken, zoals nutsbedrijven, 

waterschappen, woningcorporaties, 

bewoners én gemeente. Doel is 

om het beheer slimmer te maken. 

Bijvoorbeeld door verschillende 

werkzaamheden in de ondergrond te 

combineren, als de straat tóch open-

gaat. Of door meteen de buitenruimte 

beter en groener in te richten, als 

voorbereiding op extreme neerslag. 

Zelf regenwater opvangen
Ook de hulp van bewoners is nodig, 

benadrukt Bunt. ‘Ruim 60 procent 

van het Rotterdamse grondgebied 

is in handen van particulieren. We 

redden het dus niet als we alleen het 

openbaar gebied aanpakken. We 

vragen bewoners om zelf regenwater 

op te vangen in hun tuin of op hun 

dak. Vergroen je tuin zodat neerslag 

kan afwateren of in de bodem kan 

zakken.’

Regenwater voor toiletgebruik
Een andere uitdaging is om riool- en 

regenwater gescheiden af te voeren. 

Deels gebeurt dat al. ‘Afvalwater gaat 

naar de zuivering. Regenwater willen 

we zoveel mogelijk lokaal opvangen 

en hergebruiken voor groenonder-

houd of toiletgebruik. Of afvoeren 

naar de singel en infiltreren in de 

grond.’ Maar of dat overal kan is de 

vraag; het is druk in de ondergrond 

en twee gescheiden buizen nemen 

veel plek in.

Vragen? Bel of mail 
het waterloket en kijk 
op www.rotterdam.nl/

waterloket

Meer informatie 
over het nieuwe 

rioleringsplan  
2021-25:  

www.rotterdam.nl/
wonen-leven/grp

Als steden niets doen, 
krijgen we steeds meer wateroverlast op straat.

Eric Fecken

Ga goed om met piepschuim
Schoon piepschuim is 100 procent herbruikbaar. Gooi het daarom niet 
bij het restafval, maar breng het naar het milieupark. En breek of snijd 
het nooit buiten kapot.

Sinds de coronacrisis winkelen we 

veel meer online. Handig, maar het 

levert ook veel afval op, vooral karton 

en piepschuim. Piepschuim is popu-

lair materiaal in verpakkingen. Het 

beschermt producten tegen schade. 

Maar het kan ook schade veroorza-

ken. Doordat het licht is en makkelijke 

breekt of verpulvert, waait het snel 

de natuur in. Als het daar eenmaal 

ligt is het bijna niet op te ruimen. 

Daardoor zorgt het voor veel schade 

aan dieren en het milieu. Breek of 

snijd piepschuim daarom nooit buiten 

kapot. 

Daarbij belandt veel piepschuim bij 

het restafval. Terwijl (schoon) piep-

schuim een waardevolle grondstof is 

en heel goed te recyclen is. Breng 

het daarom naar het milieupark waar 

het apart wordt ingezameld. Dit 

voorkomt ook dat containers voor 

restafval erg snel vol zitten. 

Probleempje in 
buitenruimte? MeldR
Afval naast de container? Straatlantaarn kapot?  Verzakte stoeptegel? 
Met de MeldR app geeft u het in een paar tikken door aan de 
gemeente. 

De app MeldR is speciaal gemaakt 

voor de gemeente Rotterdam. De 

gemeente wil dat de app duidelijk 

is en voor iedereen gemakkelijk te 

gebruiken. Daarom zijn bewoners bij 

het maken ervan betrokken. 

Direct bij gemeente
Hadden we daarvoor niet al de 

BuitenBeter app? Dat klopt. Maar die 

app is niet van de gemeente en kan 

daarom niet worden aangepast. Het 

grote voordeel van MeldR is dat alle 

meldingen direct bij de gemeente 

binnenkomen. Zo kan die meteen in 

actie komen om het probleem op te 

lossen. Overigens blijft BuitenBeter 

voorlopig nog in gebruik en wor-

den meldingen via die app gewoon 

opgelost.

Snel en makkelijk
Een probleem melden via MeldR is 

snel en makkelijk. U kunt de plek van 

het probleem aantikken op de kaart 

van MeldR. Ook achteraf kunt u dit 

nog melden. Kies daarna de catego-

rie die het beste past bij uw melding, 

zoals Afval, Groen of Voertuigen.  

U kunt een beschrijving en foto’s 

meesturen, maar dat hoeft niet.  Als 

u wilt houdt de gemeente u op de 

hoogte van wat er met uw melding 

gebeurt. Maar u kunt ook anoniem 

melden. 

Download MeldR via 
de App Store of de 
Google Play Store.  

U kunt problemen in 
uw woonomgeving 

ook melden via https://
meldr.rotterdam.nl/ 

of via 14 010.

Gemeente Rotterdam

Nieuws over bereikbaarheid
A15
Wat is er dicht?
1. Van vrijdag 12 maart 22.00 uur tot 

maandag 15 maart 05.00 uur is de 

A15 in beide richtingen dicht tus-

sen toe- en afrit 12 (Brielle) en toe- 

en afrit 14 (Rozenburg-Centrum).

2. Van zaterdag 13 maart 21.00 uur 

tot zondag 14 maart 09.00 uur is de 

A15 in beide richtingen ook dicht 

tussen toe- en afrit 14 (Rozenburg 

Centrum) en toe- en afrit 15 (Ha-

vens 4100 - 5200/Welplaatweg).

Voor beide afsluitingen geldt: ook de 

tussengelegen toe- en afritten zijn 

dan dicht.

Hoe rijdt u om?
- Verkeer van en naar Rozenburg 

rijdt om via de Calandbrug, Droes-

polderweg en Botlekweg.

- Doorgaand verkeer tussen Brielle 

en Spijkenisse rijdt in beide richtin-

gen om via af- en toerit 12 (Brielle), 

N57, N218, toe- en afrit 16 (Spijke-

nisse).

www.rotterdamonderweg.nl/A15

Erasmusbrug
Wat is er dicht?
- Van woensdag 3 tot en met vrijdag 

5 maart is de Erasmusbrug iedere 

nacht tussen 22.00 en 06.00 uur in 

beide richtingen dicht voor auto-

verkeer en fietsers.

Hoe rijdt u om?
- Omrijden kan via de Boompjes, 

Willemsbrug, Koninginnebrug en 

de Stieltjesstraat.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
erasmusbrug

Katendrecht
Wat is er dicht?
- Van maandag 15 maart tot en met 

zondag 23 mei zijn de Maasha-

venstraat en Maashaven Noord-

zijde afgesloten voor doorgaand 

verkeer.

- Van maandag 15 maart tot en met 

vrijdag 21 april is de Maashaven 

Noordzijde alleen bereikbaar voor 

bestemmingsverkeer vanaf de krui-

sing Hillelaan/Maashaven Noord-

zijde. Dit geldt ook voor bezoekers 

van Musa, de Passie en de Groene 

Kaap.

Wat is er open?
- Vanaf maandag 15 maart gaat de 

Brede Hilledijk weer open en kunt u 

Katendrecht op en af via deze weg.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
katendrecht

http://www.rotterdam.nl/waterloket
http://www.rotterdam.nl/waterloket
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grp
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grp
https://meldr.rotterdam.nl/
https://meldr.rotterdam.nl/
http://www.rotterdamonderweg.nl/A15
http://www.rotterdamonderweg.nl/erasmusbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/erasmusbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/katendrecht
http://www.rotterdamonderweg.nl/katendrecht
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Op woensdag 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Als u mag stemmen, heeft u inmiddels uw stempas ontvangen. 
Hierbij zit ook een gezondheidscheck. Lees alle informatie goed door. Vanwege corona gaat het stemmen namelijk anders dan normaal. 

Naar de stembus, maar dan anders 
De gemeente neemt verschillende maatregelen om het stemmen 
zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zijn de stembureaus ruim 
opgezet en voorzien van looproutes en kuchschermen. Om drukte 
te voorkomen, zijn enkele stembureaus al open op maandag 15 en 
dinsdag 16 maart. En: er is een druktemeter. 

Stemmen kan zoals altijd op veel 

verschillende plekken. Er zijn dit jaar 

in Rotterdam ongeveer 400 stem-

bureaus. Om het stemmen te sprei-

den, zijn sommige stembureaus al 

geopend op maandag 15 en dinsdag 

16 maart. Voordat u gaat stemmen, 

kunt u via rotterdam.nl/verkiezingen 

live zien hoe druk het is op de stem-

bureaus. 

Nieuwe stembureaus 
Er zijn dit jaar een paar nieuwe stem-

bureaus. Zoals de stemstraat. Dit is 

een grote, open tent waar kiezers met 

de auto of fiets doorheen kunnen rij-

den. Er zijn twee stemstraten. Eén is 

te vinden op het P&R-terrein Meijers-

plein. De andere op parkeerterrein 

P5C aan de Korte Stadionweg. 

Daarnaast zijn er enkele tijdelijke 

stembureaus. Deze locaties zijn 

gemakkelijk ruim op te zetten. Op 

de drie verkiezingsdagen reist er 

ook nog een stembureau langs 

verschillende locaties in Rotterdam. 

Dit reizende stembureau gaat langs 

maximaal drie adressen op een 

verkiezingsdag en is dan een paar 

uur open. 

Maatregelen in de stemlokalen 
Op de stembureaus zelf zijn ook aller-

lei maatregelen genomen. De stem-

locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht 

dat kiezers en stembureauleden 

makkelijk 1,5 meter afstand kunnen 

houden. Er zijn duidelijke looproutes, 

ook hangen er kuchschermen, en 

sommige stembureauleden dragen 

wegwerphandschoenen. 

Natuurlijk moet iedereen een mond-

kapje dragen op het stembureau. 

Tijdens de verkiezingsdagen zijn 

er daarnaast regelmatig schoon-

maakrondes op de stembureaus. Alle 

kiezers krijgen bovendien een eigen 

stempotlood. 

Stemmen kan op alle 
verkiezingsdagen 
tussen 07.30 uur en 
21.00 uur.

Het stemmen gaat dit jaar net iets anders dan normaal
(foto genomen tijdens opname instructiefilmpje). 

Eric Fecken

Waarom stemmen we?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing als u 18 jaar of ouder 
bent en de Nederlandse nationaliteit hebt. Maar waarom stemmen we 
eigenlijk?

Minimaal één keer in de vier jaar is 

de verkiezing voor de leden van de 

Tweede Kamer. Dan kiezen we de 

nieuwe volksvertegenwoordiging. 

Door te stemmen kunt u als kiezer 

laten weten welke politieke partij u in 

de Tweede Kamer en misschien ook 

in de regering wilt.

Na de verkiezing start ook het proces 

om een nieuw kabinet te vormen. 

De voorzitters van de partijen die in 

de Tweede Kamer zitten, gaan dan 

onderhandelen welke partijen de ko-

mende vier jaar samen gaan regeren.

Een week voor de verkiezing krijgt 

u de kandidatenlijst met daarop alle 

partijen en kandidaten die meedoen. 

Kijk ook op  

www.rotterdam.nl/verkiezingen.  

Meer informatie?  
Kijk op www.kiesraad.nl/verkiezingen

Weet u nog niet op 
wie u wilt stemmen?  
Vul dan de StemWijzer 
in via www.stemwijzer.nl

Gemeente Rotterdam

Per post stemmen
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u tijdens deze verkiezing per post 
stemmen. 

Het briefstemmen is bedoeld voor se-

nioren die het niet zien zitten om naar 

het stembureau te gaan. Als u binnen 

de leeftijdsgroep valt, krijgt u voor 

woensdag 10 maart uw stempluspas 

en een briefstempakket per post. 

Het briefstempakket bestaat uit: een 

briefstembiljet, een envelop met de 

tekst ‘Briefstembiljet’, een tweede 

envelop (de retourenvelop) en een 

uitleg. 

Hoe werkt het briefstemmen? 
• U stemt door op het briefstembiljet 

uw keuze te maken. 

• Dit biljet stopt u in de envelop met 

daarop de tekst ‘Briefstembiljet’. 

Plak de envelop dicht.

• Pak nu uw stempluspas erbij en zet 

hierop uw handtekening. 

• De stempluspas doet u los in de 

retourenvelop. 

• Ook de gesloten envelop met daar-

in het ingevulde stembiljet gaat in 

de retourenvelop. 

Vervolgens zijn er verschillende op-

ties. U kunt uw briefstem ‘gewoon’ op 

de post doen, dit moet uiterlijk vrijdag 

12 maart (voor 17.00 uur). Maar u 

kunt uw briefstem ook afgeven op 

een afgiftepunt. Dit kan tot en met 

woensdag 17 maart.  Kijk voor de 

locaties en openingstijden op  

www.rotterdam.nl/verkiezingen. 

U kunt op maandag 15, dinsdag 16 

of woensdag 17 maart ook ‘gewoon’ 

stemmen met uw stempluspas. Ver-

geet dan niet uw identiteitsbewijs. 

Rotterdammers van 70 jaar of ouder
kunnen per post stemmen.

Shutterstock

Bent u 70 jaar of 
ouder en stemt u per 
post? Een postzegel 
is niet nodig.

http://www.rotterdam.nl/verkiezingen
http://www.kiesraad.nl/verkiezingen
http://www.rotterdam.nl/verkiezingen
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Naar de stembus: 
waaraan denken? 

Waar moet u aan denken voordat u naar het stembureau gaat?

• Allereerst: doe de gezondheids-

check. U vindt deze bij uw stem-

pas. Moet u één van deze vragen 

met ‘ja’ beantwoorden? Ga dan niet 

naar het stembureau. U kunt nog 

op dezelfde dag iemand  anders 

voor u laten stemmen via de 

 achterkant van uw stempas. 

• Kies een goed moment. Op woens-

dag 17 maart zijn ruim 400 stem-

bureaus geopend.  Op maandag 

15 en dinsdag 16 maart zijn ruim 

40 stembureaus open voor het 

vroegstemmen. Controleer vooraf 

de speciale druktemeter. U kunt 

dan op een interactieve kaart zien 

hoe druk of rustig het is op alle 

Rotterdamse stemlocaties. U vindt 

de druktemeter op de digitale kaart 

van de stembureaus via  

www.rotterdam.nl/verkiezingen.

• Om te mogen stemmen heeft u uw 

stempas én uw identiteitsbewijs 

nodig. Dit mag een Nederlands 

of EU-paspoort, Nederlands of 

EU-rijbewijs, Nederlandse identi-

teitskaart of een verblijfsdocument 

zijn. 

• Vergeet uw mondkapje niet. 

Een kiezer mag 
stemmen met een 

identiteitsbewijs dat 
op de dag van de 

stemming maximaal 
5 jaar is verlopen 

(dus geldig tot 
18 maart 2016). David Rozing

Iemand anders voor u 
laten stemmen 
Kunt u zelf niet naar de stembus? Dan kunt u iemand voor u laten 
stemmen. Dit heet machtigen. Dit kan op twee manieren. 

1 U kunt iemand anders machtigen door de achterkant van uw stempas in te 

vullen. Vergeet niet uw handtekening! Let op: de persoon die voor u stemt, 

moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal. 

 Iemand anders machtigen via de achterkant van uw stempas kan ook 

nog op de verkiezingsdag zelf. Bent u bijvoorbeeld verkouden? Laat dan 

iemand anders voor u naar de stembus gaan. De persoon die voor u stemt, 

moet zelf ook op dat moment voor deze verkiezing stemmen. 

2. Tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur kunt u ook een schriftelijke volmacht 

via rotterdam.nl/verkiezingen aanvragen. U heeft hiervoor DigiD nodig. In dit 

geval hoeft de persoon die u machtigt, geen kopie van uw identiteits bewijs 

te laten zien in het stemlokaal. 

Algemene regels voor het machtigen van een ander: 

• Degene die voor u stemt, moet zelf ook voor deze verkiezing stemmen. 

• Degene die voor u stemt, mag bij deze verkiezing voor maximaal drie 

 personen een volmachtstem uitbrengen. 

Dit jaar mag iemand voor maximaal drie andere personen 
een volmachtstem uitbrengen.

David Rozing

Over de toegankelijkheid 
Heeft u een lichamelijke beperking? Zit u bijvoorbeeld in een rolstoel? 
Op de digitale kaart van de stembureaus op www.rotterdam.nl/
verkiezingen is te vinden welke stembureaus rolstoelvriendelijk zijn. 

Verder doet de gemeente er alles 

aan om te zorgen dat mensen 

met een  lichamelijke beperking 

zoveel  mogelijk zelfstandig kunnen 

 stemmen. 

• Op elke locatie ligt een leesloep. 

• Hulp nodig bij het stemmen? Dan 

mag u iemand meenemen om u 

te helpen. Of u vraagt een van de 

stembureauleden om hulp. 

• Vlakbij alle stemlocaties is een 

gehandicaptenparkeerplaats. 

• Er zijn ook stembureaus met een 

stemmal met audio-ondersteuning, 

speciaal voor kiezers met een 

visuele beperking. Dit zijn: 

publiekslocatie Prins Alexander 

aan het Prins Alexanderplein 

25 (oude stads kantoor) en 

publiekslocatie IJsselmonde 

(UWV) aan  Herenwaard 21.

Kijk vooraf op de 
website welke 
stembureaus 

rolstoelvriendelijk zijn.

Shutterstock

Geen stempas, wat nu? 
Als u geen stempas heeft, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk 
meldt bij de gemeente. 

Het kan gebeuren dat u uw stempas 

kwijt bent of dat de stempas niet 

bij u thuis is bezorgd. Als u dit op 

tijd meldt, gaat de gemeente direct 

voor u aan de slag. Er wordt dan 

een nieuwe stempas gemaakt en bij 

u thuisbezorgd. Het aanvragen van 

een nieuwe stempas kan op twee 

manieren:

• U vraagt uiterlijk vrijdag 12 maart 

17.00 uur zelf online een nieuwe 

stempas aan op  

rotterdam.nl/verkiezingen. 

• U komt uiterlijk vrijdag 12 maart 

17.00 uur persoonlijk langs bij de 

verkiezingsbalie aan de Coolsingel 

40 (stadswinkel) voor een nieuwe 

stempas. Vergeet uw identiteits-

bewijs niet.

Let op: na vrijdag 12 maart 17.00 uur 

kan er geen nieuwe stempas meer 

gemaakt worden.

Heeft u nog vragen?  
Kijk op www.rotterdam.nl/verkiezingen  
voor de laatste informatie of bel naar 14 010.

http://www.rotterdam.nl/verkiezingen
http://rotterdam.nl/verkiezingen
http://rotterdam.nl/verkiezingen

