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P5  Eropuit! Ontdek het nieuwe 
Polderpad

‘Mensen hebben vaak recht op meer 
regelingen dan ze denken’
Rotterdammers met een 
laag inkomen kunnen een 
energietoeslag aanvragen. Die 
toeslag kunnen zij gebruiken 
voor de hoge energiekosten. 
Veel mensen hebben de toeslag 
al aangevraagd, maar er zijn 
behoorlijk wat mensen die dat nog 
niet hebben gedaan.

Deanna Gozzi spreekt dagelijks 

mensen die door de gestegen 

gasprijzen een hogere energiereke-

ning dan voorheen hebben. Ze is 

sociaal werker bij Huis van de Wijk 

Hoogvliet. Mensen die hulp nodig 

hebben bij de aanvraag van een 

energietoeslag kunnen daar terecht.  

‘Als mensen bijvoorbeeld geen DigiD 

hebben, kan ik ze toch helpen met 

een papieren aanvraag. Het belang-

rijkste is dat mensen hun identiteitsbe-

wijs hebben, en dat van hun eventuele 

partner. Ook moeten ze weten wat 

hun inkomen in januari van dit jaar 

was.’

Aanvragen is simpel
Voor de aanvraag van de energietoe-

slag wordt gekeken naar het inkomen 

en niet naar het soort energiecontract. 

Ook mensen met een vast energiecon-

tract kunnen de toeslag aanvragen. 

‘Mocht het uitkomen, dan is het 

verstandig om het geld van de toeslag 

opzij te zetten. Voor als u in de toekomst 

ook te maken krijgt met prijsstijgingen.’

De aanvraag van de toeslag is simpel 

gehouden. Zo is er bijvoorbeeld geen 

bewijs van inkomsten nodig. De 

gemeente kijkt wel of het inkomen 

goed is ingevuld. Gozzi: ‘Soms vullen 

mensen per ongeluk de verkeerde 

inkomensgegevens in. Dan vragen 

wij om ook bankafschriften mee te 

nemen naar de aanvraag. Zo kunnen 

we nagaan of de aanvrager wel echt 

recht heeft op de toeslag.’

Vertel over de energietoeslag
Gozzi merkt ook dat nog niet 

iedereen weet dat de energietoe-

slag bestaat. ‘Dus ik roep iedereen 

op: vertel erover, zeker ook tegen 

ouderen! Ook uw oma of oudere 

buurman heeft misschien recht op 

de toeslag.’ Ze helpt Rotterdam-

mers met meer dan alleen de 

energietoeslag. ‘Samen met 

deskundigen help ik mensen met 

hun financiën. Ze hebben vaak 

recht op meer regelingen dan ze 

denken. Zeker de personen die van 

een bijstandsuitkering moeten 

leven. Als ze weten welke regelingen 

er nog meer voor hen zijn, houden 

ze meer geld over. Dat geeft rust. 

En dat is heel mooi.’

Hulp bij het aanvragen
U kunt de energietoeslag nog 

het hele jaar aanvragen. 

Meer informatie of zelf online de 

energietoeslag aanvragen? 

Dat kan via 

www.rotterdam.nl/energietoeslag. 

Wilt u graag hulp bij de aan-

vraag? Bel dan naar 14 010 of 

loop binnen bij een Huis van de 

Wijk in uw buurt.

Geldzorgen
Als u zorgen over 
geld heeft, kijk dan 
op www.rotterdam.
nl/geldzorgen. De 
gemeente zoekt 
samen met u naar 
een oplossing

Huis van de Wijk
U vindt alle 
adressen en 
openingstijden van de 
Huizen van de Wijk 
op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/ 
huizen-van-de-wijk

Hulp bij de aanvraag? Loop binnen bij een Huis van de Wijk in uw buurt

Jan van der Meijde

Koningsdag in Rotterdam

Koning Willem-Alexander viert volgend jaar op 27 april zijn verjaardag 
in Rotterdam met zijn familie. In 2023 viert hij ook zijn 10-jarig 
koningschap. Rotterdammers met mooie ideeën voor Koningsdag 
kunnen deze vóór 1 november indienen.

Rotterdammers met een goed idee 

voor Koningsdag 2023 kunnen zich via 

Koningsdaginrotterdam.nl aanmelden 

voor een creatieve middag op 

10 november om het thema en 

programma verder uit te werken.

Levien Willemse

Koningsdag in Rotterdam

GGD gestart met herhaalprik 
Het najaar is aangebroken, een tijd waarin corona weer op de loer ligt. 
Om mensen weerbaarder te maken stimuleert de GGD mensen om 
gezonder te leven. Ook een herhaalprik tegen corona kan helpen.

De herhaalprik kunt u krijgen vanaf 3 

maanden na de laatste coronavaccina-

tie of een besmetting. Het is een 

vernieuwd vaccin dat onlangs is 

goedgekeurd door het Europees 

Medicijnagentschap (EMA). Het vaccin 

biedt een brede bescherming tegen 

verschillende varianten van corona. 

‘Is het nog wel nodig?’
Mensen met een hoger risico om 

ernstig ziek te worden krijgen als 

eerste een uitnodiging. ‘De volgorde 

van uitnodiging gaat van oud naar 

jong’, zegt GGD-arts Timo Boelsums. 

‘Mensen hebben veel vragen over het 

vaccin. Is het nog wel nodig? Krijg ik 

bijwerkingen?’ Daarop probeert de 

GGD zo goed mogelijk persoonlijk 

antwoord te geven. Bijvoorbeeld door 

op de markt voorlichting te geven. Zo 

kan iedereen een bewuste keuze 

maken of ze de herhaalprik halen of 

niet. ‘We zijn er om te informeren, niet 

om te overtuigen.’ 

Gezond het najaar in
GGD Rotterdam-Rijnmond informeert 

met de campagne ‘Gezond het najaar 

in en de winter door’ mensen over 

gezonder leven. Bijvoorbeeld waarom 

gezond eten en voldoende bewegen 

belangrijk is. Daarvoor gaat de GGD 

de wijken in om zo veel mogelijk 

mensen te bereiken. ‘Want een 

gezonde levensstijl maakt u weerbaar-

der tegen allerlei ziektes en griepen. 

Zoals corona’, aldus Boelsums.

De herhaalprik wordt 
op afspraak gegeven. 
Na ontvangst van de 
uitnodiging kunt u een 
afspraak maken via 
www.planjeprik.nl.
Bellen kan ook: 
0800 7070 of met 
de afsprakenlijn van 
GGD Rotterdam-
Rijnmond: 
010 - 443 80 31

Er zijn 5 locaties 
waar u de herhaalprik 
kunt halen. Scan de 
QR-code om ze te 
bekijken.

http://www.rotterdam.nl/energietoeslag
http://www.rotterdam.nl/geldzorgen
http://www.rotterdam.nl/geldzorgen
http://www.rotterdam.nl/ wonen-leven/huizen-van-de-wijk
http://www.rotterdam.nl/ wonen-leven/huizen-van-de-wijk
http://www.rotterdam.nl/ wonen-leven/huizen-van-de-wijk
http://Koningsdaginrotterdam.nl
http://www.planjeprik.nl
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Scan de QR-code 
voor het OmbudsAlert

Schoon, veilig
en betaalbaar
Volgend jaar gaat er extra 
geld naar armoedebestrijding 
in Rotterdam. Dat staat in de 
begroting voor 2023.

Ook gaat er meer geld naar de 

aanpak van het onderhoud van 

particuliere woningen in het gebied 

dat valt onder het Nationaal 

Programma Rotterdam Zuid 

(NPRZ). En om het leven voor 

Rotterdammers betaalbaar te 

houden, wordt de afvalstoffenhef-

fing in 2023 niet verhoogd. Andere 

accenten legt de gemeente op 

onder meer een schone en veilige 

stad.

Wethouder Stuijvenberg 

(Financiën): ‘We staan als 

stadsbestuur voor belangrijke 

keuzes om de komende jaren de 

uitdagingen voor Rotterdam aan te 

gaan. Dat doen wij met het 

vertrouwen in de veerkracht, 

saamhorigheid en wendbaarheid 

van de Rotterdammers.’

Eén stad
Vooral sámen dus, benadrukt het 

stadsbestuur. Samen met bewoners, 

ondernemers en wijkraden. ‘We moe-

ten zorgen dat we één stad blijven, 

elkaar vasthouden.’ Burgemeester en 

wethouders 

zijn van plan 

vaak de 

wijken in te 

gaan om te 

horen wat er 

speelt.

Lees meer via 
rotterdam.nl/nieuws/ 

begroting-2023

EénStad

Coalitieakkoord2022 - 2026

Rotterdam

Even bellen met

Even bellen met … Ingrid Coenradie
Wie zijn de mensen die voor ons in de gemeenteraad zitten en besluiten nemen over de toekomst van 
Rotterdam? Wat zijn hun drijfveren, wat willen ze bereiken en wat doen ze buiten het raadswerk? De 
Stadskrant belde deze week met Ingrid Coenradie (Leefbaar Rotterdam).

Voor wie zit je in de raad?
Ik zit er namens Leefbaar, voor de 

Rotterdammers. Mijn portefeuille is 

veiligheid, openbare orde en 

handhaving. Daarom zit ik er vooral 

voor de Rotterdammers die zich 

onveilig voelen. En die zich veiliger 

willen voelen in en rondom huis. 

Waar ben je nu mee bezig?
Laatst hield ik mijn maidenspeech, 

mijn eerste speech in de raad. Ik 

had een motie ingediend: ‘Geen 

gezeur voor de deur en geen 

gezeik in de wijk’ - en die motie is 

aangenomen. Dit ging onder 

andere over de jonge drugsuitha-

lers in de haven. Maar vooral 

over het veiligheidsgevoel. Het 

aantal incidenten zoals inbraak 

neemt af, maar het veiligheids-

gevoel bij mensen neemt óók 

af. Dat komt bijvoorbeeld door 

straatraces en hangjongeren. 

Als we klachten van bewoners 

krijgen, bijvoorbeeld via 

sociale media, gaan we 

meteen op pad en vragen 

we wat er aan de hand is. 

Dit spelen we door naar de 

betreffende wethouder of naar de 

raadsvergadering. Zo worden 

mensen gehoord en zien ze ook dat 

er iets mee gedaan wordt.

Wat wil je de komende 4 jaar 
bereiken?
Dat we de jeugd meer weten te 

stimuleren om het rechte pad te 

kiezen. Jongeren veroorzaken 

problemen, maar ze zijn ook onze 

toekomst. En ik zou het mooi vinden 

dat Rotterdammers, uit welke wijk 

dan ook, zich gehoord voelen. Dat ze 

weten: er wordt naar mij geluisterd, 

het Stadhuis komt ook naar mij toe.

Wat doe je naast het 
raadslidmaatschap?
Ten eerste ben ik moeder, dat is ook 

een belangrijke taak. Daarnaast 

werk ik bij een arbodienst. Ook 

geef ik pianoles. Pianospelen is 

een passie van me.

Heb je nog wel tijd om te 
ontspannen?
Aanzienlijk minder dan voor ik 

moeder was en in de raad 

kwam! Maar ontspanning is voor 

mij ook energie halen uit heel veel 

dingen. Niet met een kop thee en 

een boek op de bank, maar ik 

krijg energie uit alles wat ik doe.

Als je zou móeten kiezen: liever 
voor een volle raadzaal spreken of 
pianospelen in een concerthal?
Dan zou ik liever voor een volle 

raadzaal willen spreken. Daar kan ik 

tenslotte het verschil maken voor 

heel veel Rotterdammers die mij 

hebben gekozen en nodig hebben.

Naam: Ingrid Coenradie

Leeftijd: 34 jaar

Partij: Leefbaar Rotterdam

In de raad sinds: 2022

Privé: Woont in het centrum met 

haar man en kind

Ingrid Coenradie

Even bellen met

Aangeboden door 
de gemeentelijke 

ombudsman

Heeft u hulp nodig?
Bel dan gratis naar 

0800 0802, mail naar  
info@ombudsman 

rotterdam.nl
of schrijf naar ant-

woordnummer 90290 
3009VB Rotterdam

Spreekuur
elke dinsdag van 

09.00 – 16.00 uur op 
de Meent 106

elke woensdag van 
10.00 – 16.00 uur op 
de Strevelsweg 690

Signalen van onrust en zorgen serieus genomen
Loopt u vast bij de gemeente? 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.

Het zijn onzekere tijden voor veel 

Rotterdammers. En dit geldt niet 

alleen voor mensen met een laag 

inkomen. Veel stadsgenoten hebben 

een vastelastenprobleem. Dagelijks 

krijgen wij telefoontjes van inwoners 

die met de handen in het haar zitten. 

Door de stijgende energieprijzen, 

hoge lasten en peperdure bood-

schappen wordt het steeds lastiger 

om de eindjes aan elkaar te knopen. 

De samenleving is onnodig ingewik-

keld gemaakt. Formulieren zijn vaak 

digitaal en moeilijk te begrijpen. 

Rotterdammers zien door de bomen 

het bos niet meer, hebben weinig 

vertrouwen in de overheid en verdwa-

len in de ‘lokettenjungle’. Heel 

zorgelijk! Daarom heb ik de signalen 

uit de stad met de gemeente gedeeld, 

in een OmbudsAlert. En dat doe ik 

echt alléén als de nood hoog is.

Het doet mij goed om te zien dat mijn 

oproep uit naam van de Rotterdam-

mers serieus is genomen. De 

gemeente onderneemt actie. Er is een 

bestuurlijk team samengesteld dat aan 

de slag gaat met deze belangrijke 

opgave voor alle inwoners, maat-

schappelijke instellingen en onderne-

mers. Dit team trekt op met 

verschillende organisaties en maat-

schappelijke instellingen in Rotterdam. 

Alleen door gezamenlijk verantwoorde-

lijkheid te nemen en de krachten te 

bundelen, kunnen we nieuwe oplossin-

gen vinden voor de problemen. 

Namens alle Rotterdammers en alle 

mensen in het systeem willen wij vanuit 

de ombudsman de stem zijn. En zeker 

ook onderdeel van de oplossing.

Gemeentelijke ombudsman Marianne van den Anker

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

bezorgklacht

Bezorgklachten Rozenburg en
Hoek van Holland
%   www.uitgeverijwestmedia.nl/ 

klachten

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://rotterdam.nl/nieuws/begroting-2023
http://rotterdam.nl/nieuws/begroting-2023
mailto:info%40ombudsmanrotterdam.nl?subject=
mailto:info%40ombudsmanrotterdam.nl?subject=
mailto:stadskrant%40rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/stadskrant
http://www.dehavenloods.nl/
http://www.uitgeverijwestmedia.nl/klachten
http://www.uitgeverijwestmedia.nl/klachten
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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Nu & Toen

Crisis in het land: niet voor het eerst
Energie, klimaat, asiel: de ene 
crisis stapelt zich dit jaar op de 
andere. En dan is er ook nog 
oorlog in Europa. Maar ons 
land heeft vaker roerige tijden 
doorstaan. Zoals in 1672, nu 350 
jaar geleden. Wat gebeurde er 
tijdens dat rampjaar allemaal in 
het land en in Rotterdam?

In 1672 werd Nederland, toen de 

Republiek der Verenigde Nederlan-

den, van drie kanten tegelijk aange-

vallen: door Engeland, Frankrijk en 

de bisdommen Münster en Keulen. 

Het Nederlandse leger bood weinig 

weerstand. Daardoor konden de 

buitenlandse legers vrij snel en 

makkelijk een aantal provincies 

bezetten. Alleen door delen van het 

land onder water te zetten (de 

waterlinie) kon de invasie deels 

worden gestopt. 

Paniek en woede
De bevolking raakte in paniek en 

was woedend op de bestuurders. 

Vooral op raadspensionaris Johan 

de Witt, hij was een soort premier en 

minister van buitenlandse zaken in 

één. De Witt en zijn medestanders, 

de zogenoemde ‘staatsgezinden’, 

hadden de verdediging van het land 

verwaarloosd, vond de bevolking. 

Bovendien hadden de staatsgezin-

den ervoor gezorgd dat Willem III, 

de prins van Oranje, geen politieke 

en militaire functies meer had. Veel 

inwoners zagen dat als landverraad. 

Roddels en bedreigingen
De woede was te zien in pamfletten, 

de massamedia van die tijd. Op 

kleine en goedkope vellen werden 

allerlei nieuwtjes, meningen maar 

ook roddels, complotten en bedrei-

gingen geventileerd. Net als nu via 

de sociale media. Die pamfletten 

waren overal verkrijgbaar en werden 

ook opgehangen en voorgelezen. 

Moord op straat
Maar de woede uitte zich ook op 

straat. Boze inwoners gingen 

bijvoorbeeld naar het huis van 

bestuurders, bedreigden hen en 

vielen hen soms zelfs aan op straat. 

Vaak kregen zij steun van de 

schutterij (een beetje vergelijkbaar 

met de huidige politie en het leger).  

In augustus 1672 liep dit zo uit de 

hand, dat een woedende menigte de 

broers Johan en Cornelis de Witt op 

straat in Den Haag vermoordden.

Onrust in Rotterdam
Ook in Rotterdam was het erg 

onrustig in de zomer van 1672. Het 

stadsbestuur bestond uit staatsge-

zinden. Die voelden zich bedreigd en 

durfden niet tegen de eisen van de 

opstandige inwoners in te gaan. 

Daarom vroegen ze de Staten van 

Holland om Willem III tot stadhouder 

(de belangrijkste functie in het land) 

te benoemen. Dat gebeurde. 

Bestuurders treden af
Maar de bewoners bleven roepen om 

het ontslag van de Rotterdamse 

bestuurders. Ze gooiden hun ruiten 

in en bewerkten hun deuren met 

hamers en bijlen. Uiteindelijk trad een 

aantal inderdaad af of vluchtte het 

land uit. Toch duurde het nog 

maanden voor de rust in het land en 

in Rotterdam een beetje waren 

hersteld.

Maand van de Geschiedenis
Oktober is de Maand van de 

Geschiedenis. Het motto is 

‘Ontdek gisteren, begrijp 

vandaag’ en het thema van 2022 

is ‘Wat een ramp!’. Zie www. 
maandvandegeschiedenis.nl

TV-serie
Vanaf 21 oktober 
zendt de NTR een 
7-delige serie uit over 
het rampjaar 1672 op 
NPO2.

Gratis lezing
Op 20 oktober is er 
een gratis college in 
het theater van de 
Centrale Bibliotheek: 
Rotterdam in 
het Rampjaar. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Aanmelden kan via 
www.bibliotheek. 
rotterdam.nl

Pamfletten en petities uit 1672 waarin de Rotterdamse bestuurders worden 
weggezet als landverraders en worden opgeroepen om op te stappen

Stadsarchief  Rotterdam

Rotterdam onderweg

Mathenesserbrug
Wat is er dicht?
Autoverkeer

• Van maandag 17 tot maandag 31 

oktober is de Mathenesserbrug 

richting Marconiplein dicht voor 

auto- en tramverkeer. 

Hoe rijd ik om?
Auto

• Autoverkeer richting Marconiplein 

rijdt om via de Beukelsweg, 

Horvathweg, Spaanseweg en de 

Tjalklaan.

Openbaar vervoer

• Van maandag 17 oktober tot en met 

vrijdag 11 november rijden tramlijn 

21, 23 en 24 een aangepaste route: 

 o  Tramlijn 21 rijdt tussen haltes De 

Esch en Heemraadsplein via de 

Claes de Vrieselaan.

 o  Tramlijn 23 rijdt tussen 

Beverwaard en Rotterdam 

Centraal.

 o  Tramlijn 24 rijdt tussen 

Marconiplein en Holy.

• Plan uw route met het ov voor 

vertrek op www.ret.nl.

www.rotterdamonderweg.nl/ 
mathenesserbrug

Zuiderparkweg
Wat is er dicht?
• Van dinsdag 18 tot vrijdag 21 ok-

tober is de Zuiderparkweg richting 

de A15 drie nachten tussen 00.30 

en 05.00 uur dicht, vanaf Slinge tot 

aan de Rhoonse Baan.

• De tussenliggende rotondes blijven 

open.

Hoe rijd ik om?
• Omrijden kan via de Groene Kruis-

weg en Rhoonse Baan. 

www.rotterdamonderweg.nl/ 
zuiderparkweg

Kijk voor alle actuele informatie op 

www.rotterdamonderweg.nl en 

@Rdamonderweg op Twitter.

Kinderfietsen gezocht! 
De inleveractie voor kinderfietsen wordt verlengd tot 31 oktober. Heeft 
u een kinderfiets over die niet meer wordt gebruikt? Maak er een ander 
kind in Rotterdam blij mee. 

Alle fietsen komen terecht bij kinde-

ren voor wie een eigen fiets niet 

vanzelfsprekend is. 

Via www.rotterdam.nl/nieuws/ 

kinderfietsen vindt u alle inleverpun-

ten. Ook kunt u een afspraak maken 

om de fiets te laten ophalen.

David Rozing

Kinderfietsen gezocht! 

http://www.maandvandegeschiedenis.nl
http://www.maandvandegeschiedenis.nl
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl
http://www.ret.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl/mathenesserbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/mathenesserbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/zuiderparkweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/zuiderparkweg
http://www.rotterdamonderweg.nl
https://twitter.com/Rdamonderweg?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.rotterdam.nl/nieuws/kinderfietsen
http://www.rotterdam.nl/nieuws/kinderfietsen
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Mijn Rotterdam
Scan de QR-code 

met uw telefoon om 
naar Mijn Rotterdam 

te gaan

Cool

Eye Eye-groep zoekt helpende handen  
Via de Eye Eye-groep 
houden bewoners in Cool en 
Stadsdriehoek de gemeente 
en politie scherp op mogelijke 
problemen in hun buurt. Van 
ontbrekende prullenbakken, 
vuilnis op straat tot overlast van 
verkeer of hangjongeren. Nog wel 
nodig: meer betrokken bewoners 
die een handje willen helpen.  

De Eye Eye-groep valt onder 

stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek, 

vertelt Carl Klaverweide. Hij is 

betrokken bij het initiatief dat al vele 

jaren succesvol draait in de wijk 

Stadsdriehoek. 

Nauw contact met politie
Het idee is simpel: zo’n 5 of 6 keer 

per jaar komen de bewoners van de 

Eye Eye-groep samen om problemen 

in hun buurt te bespreken. En: om 

deze door te geven aan de gemeente 

en politie. Daar heeft de Eye Eye-

groep namelijk nauw contact mee. 

Carl legt uit: ‘We werken met een 

actielijst. Die sturen we steeds door 

naar onder meer wijknetwerkers van 

de gemeente, maar ook naar de 

wijkagent bijvoorbeeld. Zij vergaderen 

ook in wisselende samenstellingen 

met ons mee. Dat wordt heel erg 

gewaardeerd. Wij krijgen ook 

terugkoppeling van onderwerpen die 

we eerder hebben doorgegeven.’ 

Ontbrekende prullenbakken
Wat voor onderwerpen kaart de Eye 

Eye-groep onder meer aan? Nou, 

bijvoorbeeld dat er op een bepaalde 

plek in de wijk prullenbakken 

ontbreken. Of dat er na een regenbui 

altijd plassen blijven staan bij een 

oversteekplaats. Maar ook dat er in 

een straat overlast is van sluipverkeer 

of ‘showverkeer’. Wij kunnen als 

bewoners op deze manier direct 

onze ervaringen delen met mensen 

die erover gaan. Wij zien sommige 

dingen ook sneller dan bijvoorbeeld 

een ambtenaar of politieagent.’

Uitbreiding 
Inmiddels is de Eye Eye-groep naast 

Stadsdriehoek ook actief in de wijk 

Cool. Eén probleem: er is een 

dringend tekort aan betrokken 

bewoners. Wilt u een handje helpen 

bij het signaleren van mogelijke 

problemen in uw omgeving? Neem 

dan contact op. 

Contact
Woont u in de wijk 

Stadsdriehoek of Cool 
en wilt u een handje 
helpen? Neem dan 
contact op met Carl 

Klaverweide. Dit kan 
via carl.klaverweide@

planet.nl of 06 481 
820 03

Carl (tweede van rechts): ‘Wij zien dingen soms sneller dan een politieagent’

David Rozing

Hoogvliet

Hoogvlietse leert vrouwen 
voor zichzelf op te komen

Chevenka Valerius geeft creatieve workshops ‘Stepping Out’. In die 
gratis workshops leert ze andere vrouwen uit Hoogvliet voor hun 
eigen wensen en doelen op te komen. Dat hun mening altijd telt en 
dat ze er mogen zijn.

Chevenka: ‘Vrouwen die voor zichzelf 

opkomen, geven het goede voor-

beeld aan hun kinderen. Dat is dus 

een belangrijk onderdeel van de 

workshops. Ik vertel ook over de 

diverse organisaties waar ze kunnen 

aankloppen voor hulp. Vaak weten de 

vrouwen dat niet. Bijvoorbeeld dat er 

budgetcoaches zijn die je leren hoe 

je beter met je geld kan omgaan. Of 

dat je hulp kan krijgen bij het op orde 

brengen van je administratie.’ In de 

workshops zitten meerdere vrouwen. 

‘Wie liever niet gelijk in een groep wil 

starten, kan ook eerst met mij praten.’

Bewonersinitiatief
Voor de creatieve workshops 

‘Stepping Out’ kreeg Chevenka 

subsidie van de gemeente. Hier-

voor diende ze een bewonersinitia-

tief in. Heeft u ook een goed idee 

voor de wijk? Dien dan ook een 

bewonersinitiatief in. 

Mijn Rotterdam 
De spelregels, een handige 

gereedschapskist en het aanvraag-

formulier vindt u op Mijn.Rotterdam.nl. 
U kunt hier ook een video bekijken 

waarin alles wordt uitgelegd.

Chevenka Valerius helpt andere 
vrouwen vooruit

Jan van der Meijde

Hoogvlietse leert vrouwen 
voor zichzelf op te komen

Rotterdam

Nieuwe, snelle buslijn 
tussen Zuid en Centrum 
Er komt een nieuwe, snelle busverbinding tussen het Centrum en 
Zuidplein, via de Maastunnel. Het voorlopige ontwerp is bijna klaar. Eind 
oktober en begin november zijn er informatiemomenten over de nieuwe lijn.

De gemeente werkt samen met de 

RET en de Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag aan deze 

zogenaamde HOV-busverbinding. 

HOV staat voor: hoogwaardig 

openbaar vervoer. Dit betekent dat de 

bus vaak rijdt en snel is. De verbinding 

verbetert het openbaar vervoernet-

werk. Zo ontlast hij plekken als het 

metronet rondom station Beurs.

Informatiebijeenkomsten
De gemeente organiseert informatie-

momenten. Hier krijgt u te zien waar 

de haltes komen en hoe de bus gaat 

rijden. Op donderdag 20 oktober is 

er een digitale bijeenkomst. In de 

nieuwsbrief ‘Busverbinding Maastun-

nel’ staat hoe u zich aanmeldt. 

Dinsdag 1 november is er van 17.00 

tot 20.00 uur een informatieavond 

voor de route op Zuid in informatie-

punt Hart van Zuid (Sallandweg 101). 

Voor de route in het Centrum bent u 

donderdag 3 november van 17.00 tot 

20.00 uur welkom in het Wijkpaleis 

(Claes de Vrieselaan 72).

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u dan 

op www.nieuwsbrievenrotterdam.nl
voor de nieuwsbrief aan. Zoek hier 

op ‘Busverbinding Maastunnel’.

Busstation Zuidplein heeft onlangs een
grote verandering ondergaan

Rhalda Jansen

mailto:carl.klaverweide%40planet.nl?subject=
mailto:carl.klaverweide%40planet.nl?subject=
http://Mijn.Rotterdam.nl
http://www.nieuwsbrievenrotterdam.nl
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Beverwaard

Wijkhandhavers zorgen voor uw veiligheid   
Rotterdam zet zich in voor veilige 
en schone wijken waar het 
prettig wonen is. Wijkhandhavers 
hebben daarin een belangrijke 
rol. Naus Liakathoesein, 
wijkhandhaver in Beverwaard: 
‘Wij zijn de oren en ogen in de 
wijk.’ 

Iedere handhaver werkt in een 

vaste wijk. Naus: ‘Ik hoor bij het 

team dat in IJsselmonde werkt. Mijn 

gebied is Beverwaard. Ik ben daar 

dagelijks te vinden. Mijn collega’s 

en ik pakken ergernissen en kleine 

overtredingen aan. Denk bijvoor-

beeld aan verkeersovertredingen, 

zoals op de stoep parkeren, of het 

verkeerd aanbieden van huisvuil. 

Verder onderhouden we contact 

met instanties en bewoners. Zo 

weten we wat er speelt in de wijk.’ 

Handhavers richten zich ook op het 

voorkomen van asociaal gedrag. 

Als het nodig is, treden ze op. Ze 

spreken mensen aan op hun 

gedrag en waar nodig schrijven ze 

boetes uit. 

Contact met wijkhandhaver
Heeft u een klacht of probleem, dan 

kunt u de wijkhandhavers aanspre-

ken. Op straat of in de wijkhub, als 

uw wijk een wijkhub heeft. 

Naus: ‘Iedereen kan ons aanspre-

ken, graag zelfs. U herkent ons aan 

onze gele hesjes. We zijn blij met 

elk signaal. Ook dat het ergens 

goed gaat. Heeft iemand een klacht 

die niet voor ons is, dan zorgen we 

ervoor dat deze bij de juiste 

instantie komt. De klager krijgt 

bericht hoe zijn klacht is 

afgehandeld.‘

Digitaal melden
U kunt uw klacht ook digitaal melden. 

Dat kan online op 

www.rotterdam.nl/loket/reactie of met 

de MeldR-app op uw telefoon. Heeft 

uw klacht haast? Bel dan naar  

14 010. Bij overlast of overtredingen 

belt u de politie via 0900 8844. 

Welkom in de 
wijkhub
Kijk voor adressen en 
openingstijden van de 
wijkhubs op 
www.rotterdam.nl/ 
wijkhub

Team Beverwaard bestaat uit (vlnr) Naushad Liakathoesein, 
Marino Purperhart, Emily Semedo Lopes, Martijn Kobes en Hicham Rafiq

Arnoud Verhey

Beverwaard/Pendrecht

Bewoners helpen 
wijk te verbeteren 
In de Beverwaard en Pendrecht is onderzocht wat de kracht van 
de wijk is en wat de zwakke punten zijn. Hiervoor zijn onder andere 
gesprekken met bewoners gehouden. De komende weken zijn er 
bijeenkomsten waar de uitkomsten worden besproken.

In beide wijken zijn bewoners, 

ondernemers, gemeente, 

woningcorporaties, politie en wijkor-

ganisaties aan de slag gegaan met 

‘MaakjeWijk’. Dit is een onderzoek of 

mensen zich veilig in hun buurt voelen 

en waardoor dit komt. Onderzocht is 

welke zaken het woon-, werk- en 

leefplezier beïnvloeden. 

In het voorjaar zijn gesprekken 

met bewoners gevoerd en groeps-

gesprekken met wijkorganisaties 

gehouden. InHolland heeft de 

resultaten verwerkt. Ze hebben vijf 

thema’s en plekken benoemd die 

beïnvloeden hoe veilig iemand zich 

in zijn buurt voelt. Om te bepalen 

welke acties nodig zijn om deze 

thema’s te versterken of te vermin-

deren, is de hulp van de buurtbewo-

ners nodig. De gemeente 

organiseert daarom in Beverwaard 

en Pendrecht brainstormsessies. 

In de eerste sessie worden de 

resultaten gepresenteerd en denken 

de aanwezigen na over oplossingen. 

Tijdens de tweede sessie bepalen 

ze met welke tien ideeën aan de 

slag wordt gegaan. In Rotterdam 

Wijknieuws leest u wanneer de 

bijeenkomsten zijn. Zoek op

www.nieuwsbrievenrotterdam.nl naar 

deze nieuwsbrief.

Arnoud Verhey

Rotterdam

Vier de herfstvakantie in de polder
De herfstvakantie komt eraan. Zin in een actief uitje? Trek eropuit en 
ontdek de Noordrand van Rotterdam. De gemeente en Natuurmonumenten 
organiseren samen met boeren en vrijwilligers rondleidingen en activiteiten. 
Zet vooral de zondagen 23 en 30 oktober in uw agenda. Tussen 12.00 en 
16.00 uur is er in de polders van alles te doen.

De nieuwe poldernatuur tussen de 

rivieren de Rotte en de Schie is vanaf 

nu perfect te beleven, want het 

Polderpad is klaar. Het 7 kilometer 

lange fietspad doorkruist vier polders 

met elk een eigen verhaal en 

geschiedenis. Voor avontuurlijke 

wandelaars is er ook een netwerk 

aan onverharde struinpaden, 

omringd door prachtige graslanden 

met bloemen en bijen. Alle reden om 

het platteland te gaan ontdekken. 

Boer en boswachter heten u van 

harte welkom.

Download de app Natuur Routes 
De boswachters van Natuurmonumen-

ten presenteren in de week vooraf-

gaand aan de herfstvakantie twee 

fietsroutes door het nieuwe natuur- en 

recreatiegebied. U vindt ze in de app 

Natuur Routes. De app leidt u eenvou-

dig over het Polderpad en langs de 

deelnemende locaties. Op zondagen 

23 en 30 oktober zijn hier allerlei leuke 

activiteiten te doen voor alle leeftijden. 

Zo kunt u rondkijken bij Herenboeren 

de Vlinderstrik en ‘voorproeven’ in het 

voedselbos in de Schiebroekse Polder. 

Bij Melkschuur Zuidpolder ontmoet u 

de boswachters en bij Belevenisboer-

derij Schieveen kunt u zien hoe de 

stadsherder zijn schapen drijft. 

Filmpjes met informatie
Doordeweeks kunt op iedere plek een 

QR-code scannen. Via een filmpje 

krijgt u dan informatie. De eerste route 

start op buitenplaats De Tempel aan 

de Schie, de andere route begint in de 

Schiebroekse Polder. 

Meer weten?
Kijk voor het hele 
programma op 
www.natuur 
monumenten.nl/ 
openingnoordrand. 
Wilt u de app 
downloaden? Scan 
met uw mobiele 
telefoon de QR-code.

Op het Polderpad heeft u prachtig uitzicht

Jan van der Ploeg
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