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Nieuwsbrief Lombardijen

‘Mensen moeten zich hier veilig voelen’

Het is goed als in Lombardijen meer inwoners 
meepraten over veiligheid, leefbaarheid en 
over hoe de wijk er uit moet zien. Dat is één van 
de aanbevelingen in het plan van aanpak voor 
Lombardijen. Dat plan is bijna af. Burgemeester 
Aboutaleb ontvangt het plan deze maand, nadat 
diverse werkgroepen in Lombardijen belangrijk 
voorwerk deden. Burgemeester en wethouders 
kunnen het plan nog aanpassen.

Wijkmanager Nick Venema: ‘De participatie van 
bewoners willen we breed oppakken. Uit gesprekken in 
de wijk merkten we dat daar behoefte aan is. We willen 
ook dat mensen die anders niet zo snel meepraten nu 
ook aan bod komen. Samen met de afdeling participatie 
van de gemeente onderzoeken we hoe we dat het beste 
kunnen aanpakken.’
Het is niet alleen de bedoeling om meer mensen te 
betrekken bij ontwikkelingen in Lombardijen. Ook gaat 
het om een breder pakket aan onderwerpen waarover 
bewoners in de toekomst kunnen meepraten. Nick: ‘Van 
sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals armoede 
en jongeren tot komende projecten voor huizen en 
straten. Uiteindelijk draait het om het vergroten van het 
veiligheidsgevoel en het verbeteren van de leefbaarheid.’

De wijkpost is open!
Ondertussen is de wijkpost in de Dantestraat (naast de 
apotheek) weer open. De schade na de brand is hersteld. 
Medewerkers van verschillende afdelingen van de 
gemeente ondersteunen hier het werk in de wijk. Een 
nieuw gezicht in de Dantestraat is Simone Hagen. 

In deze nieuwsbrief:
• Baroeg in coronatijd
• Nieuwe bomen en plantjesdagen
• Orsine Muntslag
• Heemtuin

Simone Hagen: ‘Zonder afspraak binnenwandelen.’

Zij is projectleider van de nieuwe aanpak van de wijk en 
wil graag goed samenwerken met bewoners.
Simone Hagen is op maandag, dinsdag en donderdag 
op de wijkpost aanwezig (als het virus dat toelaat). 
Ook wijknetwerker Hans Bours en de jongerenwerkers 
van JOZ zijn regelmatig aan de Dantestraat te vinden.  
In de toekomst komen er vaste spreekuren. 

Simone: ‘Als mensen vragen hebben voor de gemeente 
of als ze een klacht of een opmerking hebben over hun 
buurt of wijk, zijn ze van harte welkom. Buurtbewoners 
kunnen gewoon zonder afspraak binnenwandelen. We 
maken graag kennis met ze.’

Maart 2021
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‘We missen ons publiek’

De coronacrisis is rampzalig. Maar bij rocktempel 
Baroeg in het Spinozapark heeft h t ook geleid 
tot nieuwe initiatieven. Wekelijkse livestreams 
bijvoorbeeld van steeds wisselende deejays. 
En soms treden ook livebands op. Die optredens kun 
je dan op afstand volgen. Baroeg verdient er geen geld 
mee. ‘Maar we blijven hiermee wel het publiek aan 
ons binden. Vinden we belangrijk,’ zegt Francis Pronk 
van Baroeg. Waar Baroeg weer wel een beetje mee 
verdient, is de webshop. ‘Die hadden we al, maar we 
hebben ons assortiment flink uitgebreid.’ 
De ervaringen met livestreams en met de webshop 
smaken naar meer. ‘Daar gaan we dan ook mee door 
als het virus voorbij is.’ Ondertussen krijgt Baroeg geld 
uit het cultuurplanfonds van de gemeente om uit het 
acute financië e problemen te blijven. 
Francis: ‘Maar we missen ons publiek en de sfeer heel 
erg. Een stampend optreden voor een deinend publiek. 
Was het maar weer zover.’

Ook genieten van de livestreams van Baroeg? Ga naar 
Twitch.tv/baroeg. Of kijk naar baroeg.nl of Instagram.

Opname van een livestream in Baroeg.

Nieuwe bomen!

Tot eind maart plant de gemeente meer dan honderd 
bomen in Lombardijen. De meeste nieuwkomers 
vervangen bomen die wegens ziekte eerder waren 
weggehaald. Wilco den Hertog van Stadsbeheer: 
‘We proberen zoveel mogelijk dezelfde soort terug te 
planten.’ Maar niet altijd is dat verstandig. Kastanjes 
en essen bijvoorbeeld worden snel ziek en tasten 
ook soortgenoten aan. Wilco: ‘We zoeken dan andere 
soorten die beter tegen ziektes bestand zijn.’

Plantjesdagen
Op dinsdag 11 en woensdag 12 mei is het twee 
dagen lang plantjesdag in Lombardijen! Elke jaar 
organiseert het Huurders Platform Lombardijen (HPL) 
van woningcorporatie Havensteder dit evenement. 
Bloembakken van huurders  worden aangevuld en 
langs speeltuinen en rond grote bomen gaan kleine 
planten de grond in. Ook leuk om elkaar – op gepaste 
afstand – weer eens te ontmoeten. De plantjes zijn niet 
bedoeld voor het eigen balkon, maar weer wel voor 
bijvoorbeeld geveltuintjes. Dus al die plekken waar 
iedereen er van kan genieten.

Houd op Facebook Like je Wijk Lombardijen in de 
gaten voor alle informatie.

Nieuwe bomen die beter tegen ziektes bestand zijn.
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‘Kids een fijne kindertijd geven’

Orsine Muntslag is voor veel kinderen en hun ouders 
in Lombardijen een begrip. Deze gepensioneerde 
supervrijwilligster is namelijk altijd bezig voor kinderen, 
jongeren en ouderen. Sport en spel, voorlezen, 
museumbezoek: Orsine regelt het. Jaar in, jaar uit. Ze 
zegt: ‘Ik wil dat kinderen een fijne kinde tijd beleven. 
Dát is mijn drive.’

Ze brengt ook jongeren en ouderen met elkaar in 
contact. ‘Dan ga ik koffie t ze rondbrengen in het 
verzorgingshuis. En met kerstmis doen we altijd 
een kerstdiner voor kinderen, ouders en ouderen. 
Tenminste, als er geen corona is natuurlijk.’ Orsine 
is bovendien de vrouw achter de LombaKidz, de 
organisatie die kinderen kennis laat maken met 
boeken lezen en verhalen vertellen.

Ouders, het jongerenwerk, de wijkagent, de 
gebiedscommissie: allemaal zijn ze blij met Orsine.
Ze heeft h t er druk mee. Ze begeleidt elke week 
nog tien uur buitenschoolse opvang, helpt mee met 
activiteiten bij speeltuin Pascal en past regelmatig op 
haar kleinkinderen. Waar haalt ze de energie vandaan? 

‘Gezond eten en op tijd naar bed,’ zegt ze. Maar ze heeft
wel een notitieblokje naast haar bed liggen. ‘Want ‘s 
nachts kom ik op nieuwe ideeën. Als ik ze niet meteen 
opschrijf, vergeet ik ze weer.’

Orsine Muntslag, altijd bezig voor kinderen.

Prikken in de sporthal

Sporthal Mercatus aan de Spinozaweg 398 in 
Lombardijen is een van de Rotterdamse locaties voor 
een injectie tegen het coronavirus. Dat is naast het 
Albeda College.
Dat wil niet zeggen dat iedereen in Lombardijen hier 
voor een prik terecht kan. De GGD Rotterdam-Rijnmond 
bepaalt wie op welke plek een vaccinatie krijgt.
Toch kan het druk worden bij de sporthal. Om het 
verkeer in goede banen te leiden, is er voor auto’s 
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een route uitgestippeld, zodat er in de buurt geen 
opstoppingen hoeven te komen.

Op het kaartje kunt u zien hoe u het beste kunt rijden. 
Zie voor meer informatie: www.coronavaccinatie.nl of 
bel 0800 – 1351.

Foto: Route naar de parkeerplaats van sportha 
Mercatus naast het Albeda College.
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Heemtuin in het Spinozapark.

Een tuin in een park
In het Spinozapark ligt aan de kant van de Guido 
Gezelleweg de heemtuin. Het is een tuin in een park. 
Je komt er bomen en planten tegen die je niet zo snel 
ergens anders ziet. De Ginko biloba bijvoorbeeld, de 
boom met z’n typische eendenpoot-achtige bladeren. 
Het is verrassend om eens door deze langgerekte tuin 
te wandelen. Bordjes bij de planten vertellen leuke 
bijzonderheden over de planten en bomen.

Hulp vinden
Soms komen mensen niet meer in hun eentje uit de 
problemen. Schulden, ziekte, eenzaamheid en andere 
problemen: het is niet altijd makkelijk op te lossen. 
Dan is het goed om te weten dat er in ieder geval twee 
instanties zijn die u kunt bellen of waar u langs kan 
gaan. Zij kunnen u helpen met goede adviezen.
U kunt altijd  bellen met PIT010. Tel (010) 760 02 87
U kunt ook VraagWijzer bellen. Bel 14010 en vraag dan 
naar VraagWijzer IJsselmonde. 

Langsgaan kan ook. VraagWijzer zit aan de Herenwaard 
23. Op maandag tot en met vrijdag kunt u daar van 9.00 
tot 12.00 uur zonder afspraak binnen wandelen. Vergeet 
uw mondkapje niet.

WIJKTEAM LOMBARDIJEN 
Nick Venema en Hans Bours werken samen in 
Lombardijen. Bewoners kunnen bij hen terecht met 
vragen over en tips voor de wijk. Het team zorgt voor 
samenwerking tussen bewoners, organisaties en 
instellingen. Zo verbetert de leefbaarheid in Lombardijen. 

Nick Venema (wijkmanager): 
hn.venema@rotterdam.nl - 06 51 37 31 10 

Hans Bours (wijknetwerker): 
h.bours@rotterdam.nl  - 06 18 34 53 04

Gebiedscommissie
Woont u in Lombardijen en heeft u een vraag voor de 
gebiedscommissie, dan kunt u contact opnemen met 
de gebiedscommissieleden die Lombardijen als hun 
aandachtsgebied hebben. Dat zijn:
• Marcel Verhoef: 

m.verhoef@gebiedscommissierotterdam.nl
• Desley Rijsdijk:

d.rijsdijk@gebiedscommissierotterdam.nl
• Talha Dag:

t.dag@gebiedscommissierotterdam.nl

Woonoverlast?
E woonoverlast@rotterdam.nl
W www.rotterdam.nl/meldingen 

Politie 
T 0900 8844
Bij overlast of verdachte situaties 

Schade of vuil of overlast
T 14 010 of www.rotterdam.nl/meldingen 

Contact en reacties

E gebiedijsselmonde@rotterdam.nl

T 14 010

Social media

FB Gebied IJsselmonde

W www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Contact met een commissielid?

W www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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