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Het vertrouwen van mensen terugwinnen
Gemeentelijk ombudsman 
Marianne van den Anker nam 
op 1 maart het stokje over van 
Anne Mieke Zwaneveld, die na 
12 jaar afzwaaide. Hoe bevielen 
haar eerste 6 maanden als 
ombudsman in Rotterdam? Wat 
heeft ze allemaal gedaan? En wat 
wil ze bereiken?

Marianne is met haar criminologische 

en bestuurskundige achtergrond een 

andere ombudsman dan anders: ‘Ik 

wil niet wachten tot er klachten 

komen. Ik wil er al aan de voorkant 

zijn. Op tijd erbij zijn om tot een 

oplossing te komen. En het vertrou-

wen terugwinnen van de mensen. 

Want dat is tot een dieptepunt 

gedaald, dat zagen we bij de 

verkiezingen.’

Eropuit 
Een van de beloftes die ze deed bij 

haar aanstelling was om meer de 

wijken in te gaan. Is dat gelukt? 

Marianne: ‘Dat is hartstikke gelukt! 

Samen met de kinderombudsman, 

Stans Goudsmit, gaan we er echt op 

uit. Mensen kunnen natuurlijk nog 

steeds naar ons komen, maar het is 

ook onze verantwoordelijkheid om op 

pad te gaan. Niet alleen voor 

klachten, maar ook om signalen op te 

vangen uit de stad.’

Wat voor signalen vangt ze dan op? 

‘Waar mensen het meest tegenaan 

lopen is dat alles zo versnipperd is’, 

zegt ze. ‘Dat vind ik als ombudsman 

niet meer acceptabel, die ‘loketten-

jungle’. Voor dit moet je hier zijn, voor 

dat moet je daar zijn. Ik ben van de 

één loket-gedachte. Voor veel 

mensen is het moeilijk om hun weg te 

vinden bij de gemeente. Zij verliezen 

dan het vertrouwen en geven het op. 

En als mensen hierdoor steeds 

verder in de problemen komen wordt 

het nog veel moeilijker om het op te 

lossen.’

Zichtbaar en benaderbaar
Over de toekomstplannen is Mari-

anne duidelijk: ‘Je kan niet hier op de 

Meent zitten wachten totdat er 

mensen naar binnen komen. We 

openen deze maand ook een 

spreekuur op Zuid. We willen meer 

zichtbaar en benaderbaar zijn. 

Veel mensen hebben geen idee dat 

ze bij de ombudsman terecht 

kunnen. Op termijn willen we bereik-

baar zijn via WhatsApp, ook buiten 

kantoortijden. En nóg meer de wijken 

in. Daar ga ik mijn stinkende best 

voor doen. Maar je kan niet alles in 

één keer veranderen.’

Marianne van den Anker (1970) is 

geen onbekende in onze stad, 

waar ze aan de Erasmus Universi-

teit en bij de politie heeft gewerkt. 

Ook is ze raadslid en wethouder 

in Rotterdam geweest. Daarnaast 

was ze onder andere bestuurs-

voorzitter van OPEN Rotterdam, 

zat ze 8 jaar in het algemeen 

bestuur van BOOR, schreef ze 

columns voor het AD en presen-

teerde ze op NPO Radio1.

Komt u ergens niet 
uit? Is de menselijke 
maat zoek? 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 

Elke dinsdag tussen 
9.00 en 16.00 uur is 
er spreekuur aan de 
Meent 106. Bel gratis 
0800 0802 of ga naar 
www.ombudsman 
rotterdam.nl voor 
meer informatie

Marianne voor het kantoor van de ombudsman, 
midden op de Meent: ‘Veel mensen hebben geen
idee dat ze bij mij terecht kunnen’

David Rozing

Kinderburgemeester overhandigt kinderagenda  
Kinderburgemeester Louey Zerourou overhandigde woensdag  
31 augustus de kinderagenda aan wethouder Robert Simons. Hij vormt 
samen met 4 andere kinderen dit schooljaar de nieuwe kinderraad. Zij 
werden eerder dit jaar door een jury gekozen.

In de kinderagenda staan 5 maat-

schappelijke thema’s die de kinder-

raadsleden belangrijk vinden voor 

Rotterdamse kinderen. Het gaat om: 

veilig, pesten, klimaat, wonen en 

groen. De gemeente vindt het 

belangrijk dat jonge Rotterdammers 

meedenken, meedoen en meebeslis-

sen in en over hun stad. 

5 maatschappelijke thema’s 
De kinderraadsleden komen regelma-

tig samen en bespreken een van de 5 

thema’s. Louey wil samen met de 

kinderraadsleden ideeën uitwisselen 

en inbrengen bij het nieuwe college 

van burgemeester en wethouders. 

Kinderraadslid Dayan vindt bijvoor-

beeld dat scholen het probleem van 

pesten extra onder de aandacht 

moeten brengen. ‘Wij willen iets doen 

aan pesten omdat een kind van 

pesten onzeker wordt. Een kind kan 

door pesten voor de rest van zijn of 

haar leven getekend worden. We 

doen nu nog niet genoeg tegen 

pesten. Dat zorgt ervoor dat de 

pesters zich niet te stoppen voelen en 

soms overgaan in nog ergere dingen.’

Kinderraadsleden 
Elk kinderraadslid behandelt samen 

met zijn of haar basisschool een 

thema. Dit zijn:

•  Louey Zerourou (veilig)    

OBS De Mare

•  Dayan Ait Addi (pesten)   

CBS Elout van Soeterwoude

•  Salma Omanssour (klimaat)    

Da Costa School 

•  Nijah Willems (wonen)   

OBS Passe-Partout

•  Carolina Gabriela van Rossum 

(groen) Wow Verbazisschool

Lees de volledige kinderagenda en 

alles over de 5 thema’s op 

www.rotterdam.nl/meedenken- 
doen/kinderagenda

Vragen? Mail naar 
kinderburgemeester@ 
rotterdam.nl. Ga 
voor meer informatie 
naar rotterdam.nl/
meedenken-doen/ 
kinderburgemeester

Volg de 
kinderburgemeester 
ook op Instagram via  
@kinderburgemeester 
rotterdam

Van links naar rechts: Carolina, Nijah, Louey, Dayan en Salma

Eric Fecken

http://www.ombudsmanrotterdam.nl
http://www.ombudsmanrotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/kinderagenda
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mailto:kinderburgemeester%40rotterdam.nl?subject=
http://rotterdam.nl/meedenken-doen/kinderburgemeester
http://rotterdam.nl/meedenken-doen/kinderburgemeester
http://rotterdam.nl/meedenken-doen/kinderburgemeester
http://www.instagram.com/kinderburgermeesterrotterdam
http://www.instagram.com/kinderburgermeesterrotterdam
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Bekijk een video 
over groenbeheer via 

onderstaande QR-
code

Ga naar het YouTube 
kanaal van gemeente 

Rotterdam en bekijk 
deze en eerdere 
afleveringen van 

straatpraat

Welke leraar inspireerde u vroeger?
De scholen zijn begonnen. Kinderen kunnen op school weer hun talenten ontdekken en benutten. Wat 
zouden kinderen moeten leren op school? En waarom? Welke leraar inspireerde u vroeger? We vroegen het 
aan voorbijgangers op Zuidplein.

Sara 
‘Meneer Vermeulen heeft mij veel 

geleerd, hij was twee jaar lang 

mijn mentor. De lessen vond ik 

altijd goed. Hij vertelde dingen 

over zijn privéleven, waarbij ik 

dacht: dát is handig voor later. 

Heel inspirerend! Wat ik graag 

zou willen leren? Hoe ik later het 

beste mijn leven kan onderhou-

den. Daar zijn jongeren niet echt 

op voorbereid. Stel dat je een 

kinderwens hebt en je mag een 

kind krijgen: wat komt daarbij 

kijken? Welke huishoudelijke 

dingen zijn belangrijk? Deze 

kennis kunnen we later goed 

gebruiken tijdens een fulltime-

baan. Dat lijkt mij handig!’

Mariska (links) en Jane 
Jane: ‘Meester Ronald, hij 

inspireerde mij op de basis-

school. Een leerzame man, hij 

leerde kinderen om altijd te 

blijven leren. Ik had misschien 

meer willen leren over techniek, 

zoals computers. Mariska: ‘Ja, hij 

is echt een geboren meester. 

Veel scholen richten zich vooral 

op theorie in plaats van de 

praktijk. Jane gaat bijvoorbeeld 

naar het Rotterdam Designcol-

lege, dat is een unieke school. 

Deze school richt zich vooral op 

de praktijk, zoals jong onderne-

merschap. Kinderen leren 

daardoor heel goed wat ze wel of 

niet willen uitoefenen later. Er zijn 

niet zo veel scholen die zo 

praktijkgericht zijn.’

Rivaldo 
‘Ik heb niet per se een favoriete 

leraar die mij is bijgebleven. De 

leraren leken in mijn ogen op 

elkaar. Dát is juist ook iets waar 

scholen meer aandacht aan 

kunnen besteden. Lesgeven over 

diversiteit en seksuele geaard-

heid. Als kinderen dat al van 

jongs af aan meekrijgen, komt 

homofobie waarschijnlijk minder 

voor. Ik vind het lastig om andere 

oplossingen te bedenken, omdat 

er nog geen studies over 

diversiteit bestaan. Maar ik denk 

dat leraren op een creatieve 

manier informatie kunnen 

inwinnen over dit onderwerp, net 

zoals bij geschiedenis. Zodat 

iedereen leert om zichzelf te 

mogen zijn.’

Michelle Oudshoorn, schoolopleider bij PCBO Rotterdam
‘Ik vind het na dertien jaar in het Rotterdamse basisonderwijs nog steeds heel 

mooi dat je echt het verschil kan maken. Je levert als leerkracht een beteke-

nisvolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het werk 

geeft je veel voldoening. Ik kies bewust voor een baan in het bruisende 

Rotterdam. Ik geniet van de veelzijdigheid en de vele mogelijkheden die de 

stad biedt. Ook vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen, dit jaar 

start ik met een nieuwe opleiding. Deze wordt mogelijk gemaakt door de 

Rotterdamse lerarenbeurs. Het is leuk om te netwerken en kennis uit te 

wisselen. Samen werken we aan kansengelijkheid.’  

Geïnteresseerd in 
een overstap naar het 

Rotterdamse onder-
wijs? De gemeente 
organiseert samen 

met Rotterdamse 
pabo’s en school-

besturen regelmatig 
informatiebijeenkom-
sten. Kijk voor meer 

informatie op  
www.onderwijs010.nl

foto’s: Gemeente Rotterdam

Meld het met 
de MeldR app
De gemeente Rotterdam werkt 
dag in dag uit aan een stad 
die schoon, heel en veilig is.  
De hulp van de bewoners en 
ondernemers van Rotterdam is 
hierbij welkom.

Last van een hinderlijk gepar-

keerde deelscooter? Is een 

afvalcontainer vol of een lantaarn-

paal in uw straat stuk? U meldt het 

gemakkelijk met MeldR. Deze app 

bevat een kaart waarop u de 

locatie van uw melding kunt 

aangeven. Hier kunt u foto’s en 

een beschrijving meesturen. U 

kunt dit ook anoniem doen.

BuitenBeter
U maakt nu misschien nog gebruik 

van de BuitenBeter-app om 

meldingen te doen. Deze kunt u 

voorlopig nog blijven gebruiken. 

De gemeente raadt wel aan over 

te stappen op MeldR. Hiermee 

kunnen meldingen sneller en beter 

worden aangepakt.

De beste plant op de juiste plek
Waarom staan er exotische planten in de binnenstad en zien we aan de rand van Rotterdam juist meer 
inheemse soorten? Adviseur groenbeheer Aad van Leeuwen legt uit hoe de gemeente al het groen inricht  
en beheert.

Om het groen goed te kunnen 

planten én onderhouden zijn er in de 

stad drie verschillende ‘beheerbeel-

den’: het exclusieve, het cultuurlijke 

en het natuurlijke. 

Exclusief
Het parkje op het Grotekerkplein en 

de kade bij het Leuvehoofd zijn 

voorbeelden van een exclusief 

beheerbeeld. ‘Exclusief wil zeggen 

dat het bijzonder is qua inrichting en 

beheer. Maar ook qua keuze van de 

planten en bomen’, legt Van Leeuwen 

uit. Op dit soort drukbezochte 

plekken komen mensen om van de 

omgeving te genieten. ‘Het groen 

moet hier het hele jaar aantrekkelijk 

zijn.’

Cultuurlijk 
Die mix van soorten is ook terug te 

vinden in de stadswijken. ‘Het 

beheerbeeld is hier minder exclusief, 

maar door verschillende planten-

types krijg je toch een gevarieerd 

beeld in het groen.’

Natuurlijk
Natuurlijke zones zijn vooral aan de 

randen van de stad. Bijvoorbeeld in 

Charlois op het Havenspoorpad. 

‘Daar is meer ruimte voor groen. Gras 

wordt hier maar een paar keer per 

jaar gemaaid. Het maaisel halen we 

pas weg als het droog is. Zo blijft het 

zaad achter en krijg je nieuw gras. 

Dat geeft een heel natuurlijk beeld 

dat past bij die plek.’ 

Meer weten over het 
beheer van het groen 

in de stad? Bezoek 
de pagina www.

rotterdam.nl/wonen-
leven/diversiteit-groen

Bijzondere sierplanten 
op het Leuvehoofd

Gemeente Rotterdam

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks. 46e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
SS 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
% www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
SS  0180 - 64 19 10
%    www.dehavenloods.nl/ 

bezorgklacht

Contact met de gemeente 
SS 14 010
%  www.rotterdam.nl
Volg de gemeente op LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram en YouTube

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.onderwijs010.nl
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/diversiteit-groen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/diversiteit-groen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/diversiteit-groen
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Hendrina maakt er altijd iets speciaals van
Hendrina Veldhuyzen is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), oftewel trouwambtenaar. Dit doet ze al sinds 1997. Daarmee 
is ze de langstzittende BABS in dienst van de gemeente Rotterdam. 

Maar dat is niet het enige bijzondere. 

Ze is met haar 74 jaar de oudste 

trouwambtenaar en ze is ook nog 

eens de allereerste BABS van de 

stad. Hoeveel stellen ze heeft 

getrouwd? ‘Ik heb ze niet geteld. 

Maar ik denk dat het tussen de 4.000 

en 5.000 echtparen zijn.’

Vroeger werd trouwen ‘gewoon’ door 

de afdeling huwelijkszaken van de 

gemeente geregeld. Hendrina: ‘Je 

had als bruidspaar niets te kiezen. Er 

werd door de gemeente gewoon een 

ambtenaar uitgekozen die de 

huwelijksvoltrekking moest doen. 

Toen ik hoorde dat de mogelijkheid 

kwam om je aan te melden als BABS, 

dacht ik: dat ga ik doen.’

Lachers op je hand
Speeches schrijft een BABS zelf. En 

Hendrina dus ook: ‘Van tevoren 

spreek ik een bruidspaar om kennis 

te maken en een beeld te vormen. De 

allerbelangrijkste vraag blijft voor mij 

altijd: waarom trouwen jullie? 

Aan de hand daarvan maak ik de 

speech. Ik stuur ze niet met lege 

handen naar de toekomst. En het 

maakt ook niet uit hoe oud de 

kersverse echtelieden zijn. Als ze 

bijvoorbeeld 80 jaar zijn heb ik altijd 

de lachers op mijn hand als ik zeg: 

dames en heren mag ik aan u 

voorstellen: het jonge echtpaar!’

Voorrecht
Ze maakt er altijd iets speciaals van, 

zelfs voor een korte ceremonie van 

een kwartier. Dit zijn de zogenoemde 

eenvoudige huwelijken. ‘Ik heb 

meegemaakt dat bruidsparen me na 

afloop bedanken en vragen of ze 

extra moeten betalen, omdat het 

langer leek en specialer voelde dan 

ze hadden verwacht. Mij gaat het 

erom iets onbetaalbaars te geven, uit 

‘t hart.’

‘Ik heb dit nooit als werk gezien. Het 

is mijn hobby,’ besluit ze. ‘En het is 

een voorrecht om dit te mogen doen.’

Trouwen in 
Rotterdam
Wilt u trouwen of 
een geregistreerd 
partnerschap 
aangaan? Op www.
rotterdam.nl/apps/ 
rotterdam.nl/wonen-
leven/trouwen alles 
wat u moet weten

BABS
Hendrina en 
alle andere 
trouwambtenaren van 
Rotterdam stellen zich 
aan u voor op www.
rotterdam.nl/wonen-
leven/trouwambtenaar

Hendrina in de Burgerzaal van het stadhuis, waar ze zelf bijna 50 jaar
geleden trouwde: ‘Dit vind ik de mooiste trouwlocatie van Rotterdam’

Eric Fecken

Verkeersles op school

De gemeente gaat gratis 
verkeerslessen geven op 
Rotterdamse basisscholen. 

Via een speciaal lespakket, Verkeers-

menu010, krijgen basisschoolkinde-

ren uit groep 1 tot en met 8 les over 

verkeersveiligheid. Dit is gratis door 

scholen aan te vragen.

Op www.rotterdam.nl/nieuws/ 
verkeersmenu010 kunt u een video 

bekijken over de verkeerslessen. 

Gemeente Rotterdam

Verkeersles op school

Rotterdam onderweg

Walenburgerweg
Wat is er dicht?
• Vanaf maandag 5 tot en met vrijdag 

9 september is de Walenburger-

weg in beide richtingen dicht ter 

hoogte van de Spoorsingel.

• 

Hoe rijd ik om?
Auto

•  Doorgaand verkeer rijdt in beide 

richtingen om via de Schieweg, 

Stadhoudersweg en de Statenweg.

Fiets/Voetganger

• Fietsers en voetgangers worden 

omgeleid via de Spoorsingel.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
walenburgerweg

Capelle a/d IJssel
Wat is er dicht?
• Van maandag 12 september tot 

en met vrijdag 7 oktober is op de 

Algeraweg in beide richtingen één 

rijstrook beschikbaar.

Hoe rijd ik om?
• De weg blijft open, er zijn dus geen 

omleidingen.

• Houd wel rekening met extra druk-

te en een langere reistijd.

Let op: In de periode van 14 tot 16 

september zijn er nachtafsluitingen 

waarbij de weg wel dicht is. Kijk voor 

meer info op:

www.rotterdamonderweg.nl/capelle

Kijk voor alle actuele 
informatie over 
afsluitingen en 
omleidingen op www.
rotterdamonderweg.nl 
en @Rdamonderweg 
op Twitter

http://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen
http://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen
http://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen
http://www.rotterdam.nl/apps/rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwambtenaar
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwambtenaar
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwambtenaar
http://www.rotterdam.nl/nieuws/verkeersmenu010
http://www.rotterdam.nl/nieuws/verkeersmenu010
http://www.rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/walenburgerweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/capelle
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.twitter.com/@Rdamonderweg
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Cool

Zo, weer een hoop geveltuintjes erbij 
Het centrum van Rotterdam is een 
stukje groener geworden. Aan 
de Jan Evertsenplaats - achter 
de Karel Doormanstraat - legden 
bewoners onlangs 12 geveltuinen 
aan. 

Het gaat om 16 vierkante meter aan 

extra groen. Bewoner Jan van de 

Kamp was betrokken bij het initiatief. 

En hij is erg blij met het resultaat. ‘Ik 

vind het vooral leuk dat we een hele 

rij aan geveltuintjes hebben gemaakt. 

Het is veel gezelliger dan die 

anonieme bergingsdeuren.’  

Bijkomend voordeel: het geveltuinen-

plan zorgde ook voor extra saamho-

righeid in de buurt. Jan: ‘We hebben 

het vooraf in de VVE-vergadering 

besproken en dit is dan zo’n voorstel 

waar meteen iedereen achter staat. 

Ook de winkeleigenaren vonden het 

een leuk initiatief! Dat geeft direct 

een leuke sfeer. Daar ben ik echt heel 

blij mee.’ 

Zelfbeheer
Het is de bedoeling dat de buurt de 

nieuwe geveltuinen samen gaat 

onderhouden. Een actieve buurman 

van Jan zorgde voor de aanleg van 

een kraan op de begane grond, 

zodat de groenonderhouders niet 

met water hoeven te slepen. Wel zo 

handig. ‘Geweldig dat m’n buurman 

dat meteen ging regelen’, zegt Jan 

vrolijk. 

Verder kregen de initiatiefnemers aan 

de Jan Evertsenplaats subsidie van 

de gemeente voor de aanleg van het 

groen. Want geveltuinen zijn erg 

goed voor de stad. Ze geven straten 

een gezelliger aanzien. Ze zorgen 

voor verkoeling in de zomer. En ze 

beschermen een straat tegen 

wateroverlast. En meer groen is 

natuurlijk ook nog eens goed voor de 

insecten en vogels in Rotterdam. 

Subsidie 
Enthousiast geworden? Voor de 

aanleg van een geveltuin kunt u vaak 

subsidie krijgen. Dit heet dan een 

bewonersinitiatief.  

Wilt u meer weten? Kijk dan op 

www.rotterdam.nl/geveltuinen. Hier 

vindt u allerlei tips over het aanleg-

gen van een geveltuin.

Op de website mijn.rotterdam.nl leest 

u alles over het indienen van een 

bewoners initiatief. 

Jan: ‘Het is veel gezelliger dan die
anonieme bergingsdeuren’

David Rozing

Feijenoord

Nieuwe priklocatie GGD
Wilt u een prik halen tegen corona of heeft u vragen over corona? 
Sinds kort kunt u hiervoor terecht in Feijenoord. De GGD Rotterdam-
Rijnmond opende hier een extra grote locatie ter voorbereiding op een 
nieuwe vaccinatieronde vanaf dit najaar.

U vindt de nieuwe priklocatie aan de 

Koperslagerstraat 9, dit is het oude 

Gamma-pand. U kunt er terecht voor 

de eerste en tweede, booster én de 

herhaalprik voor 60+. Ook vindt u op 

deze plek een QR-servicepunt en 

kunt u een stempel halen voor in het 

(gele) vaccinatieboekje.

Voorbereiding najaarsprik
Deze extra grote locatie is geopend 

ter voorbereiding op de najaarsprik. 

Naar verwachting kan iedereen van 

12 jaar en ouder die dat wil, deze prik 

halen voor extra bescherming na de 

basisvaccinatie. Vanaf half septem-

ber kunt u hiervoor een uitnodiging 

ontvangen. Ook mensen die nog 

geen vaccinatie (basisserie) tegen 

corona hebben gehaald kunnen 

hiervoor nog steeds een afspraak bij 

de GGD maken. 

Op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/ 
corona vindt u de openingstijden van 

alle plekken in de regio Rijnmond 

waar u een prik kunt halen en voor 

welke prikken u een afspraak moet 

maken.

Meer informatie over 
de coronaprik vindt u 

op www.rivm.nl/covid-
19-vaccinatie

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in het 
oude Gamma-pand een nieuwe priklocatie geopend

Arnoud Verhey

Nieuwe priklocatie GGD

Hoek van Holland

Warm welkom voor nieuwe 
bewoners in de Hoek
In Hoek van Holland zijn nieuwe bewoners welkom bij Meet & Greet 
bijeenkomsten. Enthousiaste vrijwilligers van Welzijn op de Hoek vertellen 
wat er allemaal te doen is in het dorp. En welke voorzieningen er zijn.

‘Onze bijeenkomsten zijn laagdrem-

pelig’, vertelt Margret de Vries. Zij is 

een van de drie vrijwilligers. ‘Na de 

koffie en thee en een voorstelronde 

krijgen ze een welkomstcadeautje. 

Daarna nemen we de informatie die 

in de map zit door. Die map krijgen 

de bewoners na afloop mee. Vaak 

zijn ze verrast wat De Hoek hen 

allemaal te bieden heeft. Bijvoor-

beeld dat je hier ook een nieuw 

paspoort en rijbewijs kan aanvragen. 

Of dat je op heel veel plekken kan 

sporten. Maar ook dat er zoveel leuke 

activiteiten zijn in Huis van de Wijk De 

Hoekstee.’ Vrijwilligers Margret en 

Jessica Zuiderwijk en Marieke de 

Boer van Welzijn op de Hoek sluiten 

altijd af met een belangrijke bood-

schap. Marieke: ‘Die boodschap is 

dat bewoners met al hun vragen altijd 

welkom zijn in De Hoekstee. En dat 

ze ook voor persoonlijkere zaken 

kunnen praten met de sociaal 

makelaar van Welzijn op de Hoek.’

Nieuwe bewoners 
blij met de informatie 
over De Hoek

Jan van der Meijde

http://www.rotterdam.nl/geveltuinen
http://mijn.rotterdam.nl
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
corona
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
corona
http://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie
http://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie
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Beverwaard

Nieuwe bankjes voor Schinnenbaanpark

In het Schinnenbaanpark staan nieuwe bankjes. Ze zijn er gekomen door de inspanning van Frans Stam, 
een actieve bewoner.

Frans woont alweer 8 jaar in de 

seniorenflat IJsselburgh. Elke dag zet 

hij zich in voor de wijk en de bewo-

ners. Zo maakt hij elke ochtend een 

rondje door het Schinnenbaanpark 

en ruimt er het afval op. Ruim een 

jaar geleden merkte hij tijdens een 

van zijn rondes dat de bankjes in het 

park er slecht uitzagen. Frans: ‘Bij 

veel bankjes zaten er scheuren in de 

betonnen voeten. En ook veel van de 

houten zittingen waren kapot. Veel 

bewoners van de flat gebruiken de 

bankjes en niets doen zou voor 

ongelukken kunnen zorgen. Zelf ben 

ik ook een keer met mijn leren jas aan 

een scheur in het hout blijven 

hangen.’

Melding bij de gemeente
Frans benaderde wijknetwerker 

Hélene Mast om te kijken wat de 

mogelijkheden waren. ‘Samen zijn we 

in het park gaan kijken. En Hélene 

zag ook dat de banken er zo slecht 

aan toe waren dat vervanging echt 

nodig was.’ Ze hielp Frans met het 

melden van het probleem via de 

MeldR-app. Zo kwam zijn melding 

gelijk bij de juiste afdeling van de 

gemeente terecht.

Nieuwe banken geplaatst
Frans: ‘Het heeft een tijdje geduurd, 

maar opeens zag ik deze maand dat 

medewerkers van de gemeente 

bezig waren. Ze hebben de oude 

bankjes weggehaald en er eenen-

twintig nieuwe houten bankjes voor 

teruggezet.’

Tevreden met resultaat
Frans is blij met het resultaat. ‘Ook 

veel omwonenden vertellen me dat 

ze de nieuwe bankjes prachtig 

vinden. En ze zitten nog lekker ook.’

Frans Stam en Hélene Mast proberen 
een van de nieuwe bankjes uit

Arnoud Verhey

Nieuwe bankjes voor Schinnenbaanpark

Overschie

De schatten van de bochtafsnijding
‘Dit móet iedereen zien’, aldus een enthousiaste Leo Kool. De bewoner uit Overschie doelt op het 
archeologisch materiaal dat werd gevonden bij de bochtafsnijding in de Delftse Schie. De historische 
schatten zijn vanaf 10 september te zien in Museum Overschie. 

De vaarweg in de Delftse Schie is 

tussen 2016 en 2019 aangepast. Bij 

de bochtafsnijding, zoals het project 

heet, verdwenen twee haakse 

bochten waardoor schepen een 

betere doorgang kregen. Voor de 

start van het graafwerk deden 

archeologen opgravingen. 

‘De vondsten zijn enorm belangrijk’, 

aldus Leo, vrijwilliger van het 

museum. ‘Het bevestigt dat op de 

plek van de bochtafsnijding sprake 

was van bewoning en activiteiten van 

een Romeinse nederzetting.’ 

Unieke objecten
Zo zijn er mantelspelden en een 

schoenzool gevonden uit de 

Romeinse tijd. ‘Unieke objecten’, 

aldus Leo. ‘Het pronkstuk is De Stoel 

van Overschie uit de 12e eeuw die 

waarschijnlijk voor speciale gelegen-

heden en hoog bezoek werd 

gebruikt. Over deze periode is nog 

weinig bekend, dat maakt de vondst 

zo bijzonder. De gevonden restanten 

hout zijn in een frame verwerkt en er 

is een reconstructie van gemaakt. De 

stoel heb ik al in handen gehad toen 

ik deze ophaalde bij het depot van 

de archeologische dienst, dat 

maakte wel indruk.’

De bochtafsnijding had veel impact 

op de omgeving, weet Leo. ‘Daarom 

is het leuk om de opgravingen te 

bekijken, het zegt zoveel over de 

Overschiese historie en de verande-

ringen in ons gebied.’ 

De tentoonstelling ‘Opbrengst van de 

bochtafsnijding’ is vanaf 10 septem-

ber te zien in Museum Overschie aan 

de Overschiese Dorpsstraat. Daarom 

is het museum in oktober zaterdag 

en zondag open van 14.00 tot  

17.00 uur (entree 2,50 euro), daarna 

alleen op zondagen.

Leo Kool: ‘De vondsten zeggen 
zoveel over onze geschiedenis’

Jan van der Meijde 

De schatten van de bochtafsnijding

Feijenoord/Oud-Crooswijk

Afval scannen 
De gemeente wil minder 
zwerfafval op straat. Slimme 
camera’s kunnen daarbij helpen. 
In Feijenoord en Oud-Crooswijk 
start in september hiermee een 
proef.

Schouwen is een van de manieren 

om afval op straat terug te dringen. 

Dit betekent dat medewerkers van de 

gemeente, samen met bewoners, de 

straat op gaan om te kijken waar het 

goed gaat en waar het beter kan. Dit 

‘schouwen’ is tijdrovend. Daarom 

start de gemeente met de proef 

‘digitaal schouwen’. Dit gebeurt 

vanuit een voertuig en met hulp van 

een camera die opnames van de 

straat maakt.

Met slimme software is het de 

bedoeling dat het systeem uiteindelijk 

automatisch zwerfvuil ‘herkent’. In 

Feijenoord en Oud-Crooswijk wordt 

het systeem getest in twee periodes. 

Zo leert het systeem de verschillende 

seizoenen kennen. Want: de software 

moet het verschil leren tussen 

herfstbladeren en afval.

In het begin is de proef alleen 

bedoeld om het systeem te ‘trainen’ 

in het herkennen van afval. De 

software maakt nummerplaten en 

mensen onherkenbaar. De gemeente 

is namelijk alleen geïnteresseerd in 

het afval op straat. De beelden 

worden opgeslagen en daarmee 

wordt het systeem getraind.  
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