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Gemeente lanceert adres-checker: zit er lood in uw tuin? 
Rotterdam gaat bewoners 
informeren over waar lood in de 
grond zit en om hoeveel lood het 
gaat. De gemeente onderzocht in 
wijken waar aanwijzingen zijn voor 
lood in de grond ongeveer 30.000 
achtertuinen. 

In 2015 bleek uit onderzoek van het 

RIVM dat jonge kinderen meer 

gezondheidsrisico’s lopen door lood 

dan werd gedacht. Vooral ongeboren 

baby’s en kinderen tot en met 7 jaar 

zijn kwetsbaar. Lood heeft invloed op 

de ontwikkeling van hun hersenen en 

op hun leervermogen. Dit was 

voldoende reden voor de gemeente 

om onderzoek te doen naar lood in 

de grond. 

Waarom lood?
Vroeger werd veel lood gebruikt. 

‘Daarom zit het voornamelijk in de 

oudere delen van de stad’, vertelt 

projectleider Ric Wichers. ‘Het werd 

in de bouw voor van alles gebruikt, 

bijvoorbeeld voor leidingen. Maar 

kozijnen werden ook geschilderd met 

loodhoudende verf. En denk aan glas 

in lood. Via regenwater kan zo de 

bodem vervuild raken. Ook waren in 

Rotterdam veel loodwitfabrieken, die 

van loodwit pigment maakten voor de 

verfindustrie. Zo is op veel plekken in 

de stad lood in de grond gekomen.’

In de grond, niet in uw mond
Wichers: ‘Lood in de grond is geen 

probleem, als het maar niet in het 

lichaam komt. Het belangrijkste is: 

eet geen groenten en aardbeien die 

op vervuilde grond zijn geteeld. Een 

keer wat aardbeitjes uit de moestuin 

kan geen kwaad. Maar hoe meer 

lood u binnenkrijgt, hoe meer het zich 

opstapelt in uw lichaam.’

Kleine kinderen kunnen tijdens het 

buitenspelen hun handen in de mond 

stoppen en zo vervuilde grond 

inslikken. Naast tuinen onderzocht de 

gemeente daarom ook openbare 

speelplekken voor kinderen tot en 

met 7 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat 

kinderen daar veilig kunnen spelen.

Gras of houtsnippers
Hoe voorkomt u dat jonge kinderen in 

contact komen met lood in de tuin? 

Wichers: ‘Maak een speelplek waar 

kinderen geen grond in hun mond 

kunnen stoppen. En bedek de aarde 

bijvoorbeeld met een grasmat, 

planten of houtsnippers. En mensen 

die groenten kweken in grond met 

lood adviseren we een laag schone 

aarde in hun tuin aan te brengen of te 

kweken in bakken met schone grond.’

 

Op www.letoplood.rotterdam.nl 
kunt u de onderzoeksresultaten  

voor uw buurt of tuin vinden.  

Elk advies heeft een kleur. Bij 

groen hoeft de tuineigenaar niets 

te doen. Zit tussen 90 en 370 

milligram per kilogram lood in de 

grond, dan is het advies oranje.  

Bij rood zit meer dan 370 milligram 

per kilogram lood in de grond. 

Zowel bij oranje als rood adviseert 

de gemeente de tuineigenaar om 

na te gaan of deze maatregelen 

moet nemen. 

Let op lood
Via www.letoplood.
rotterdam.nl geeft 
de gemeente advies 
wat u kunt doen om 
te voorkomen dat u 
met lood in aanraking 
komt. 

Rotterdammers 
van wie de tuin op 
lood is onderzocht, 
ontvangen een brief 
van de gemeente. 
Ook de buren in 
hun woonblok 
ontvangen de 
onderzoeksresultaten.

Groenten kunnen ook gekweekt worden in bakken met schone aarde

Arnoud Verhey

Start kerstseizoen
Traditiegetrouw staat dit jaar weer een kerstboom voor het stadhuis. En 
voor het eerst in 2 jaar trapt de gemeente Rotterdam het kerstseizoen 
officieel af met het ontsteken van de kerstboomverlichting.

Burgemeester Aboutaleb ontsteekt 

op 7 december om 18.00 uur de 

lichtjes. Vanaf 17.00 uur start het 

programma in de feestelijk verlichte 

binnentuin van het Stadhuis (foto). 

Deze is gratis toegankelijk. In de tuin 

is koek en zopie en geeft de stads-

beiaardier 3 miniconcerten. 

Peter Gooris

Start kerstseizoen

3 miljoen euro voor 46 plannen
Textielverf gemaakt van schimmels, het beste skatepark van Nederland 
en Knoefy, de verhalenverteller. Al deze Rotterdamse initiatieven 
hebben een startbudget gekregen van CityLab010. 

Via CityLab010 steunt de gemeente 

Rotterdam initiatiefnemers met een 

goed en innovatief plan voor de stad. 

Een onafhankelijke stadsjury koos dit 

jaar uit 127 initiatiefnemers 46 

plannen. Deze plannen krijgen 

allemaal een startbudget van 

maximaal 100.000 euro. Samen goed 

voor 3 miljoen euro. Een kleine greep 

uit de winnende initiatieven:

Textielverf van schimmel
Fabulous Fungi maakt een duurzame 

textielverf van schimmels. Duurzame 

verf is nodig, omdat het gebruik van 

synthetische textielverf erg schadelijk 

is voor mens en natuur. Er zijn al 2 

verfkleuren ontwikkeld. Fabulous 

Fungi onderzoekt of ze nog een 

derde kleur kunnen maken.

Skateland Reborn
Stichting Skateland wil het bestaande 

skatepark aan de Piekstraat (Feijen-

oord) uitbouwen tot het beste 

skatepark van Nederland. Inclusief 

culturele hotspot en jongerenhub. 

Ook moeten er nieuwe sport- en 

skatefaciliteiten komen. 

Knoefy
Een knuffel die kinderen op een 

speelse manier leert hun emoties te 

uiten zonder dat ze er over hoeven te 

praten: dat is Knoefy. De knuffel helpt 

bij het bespreekbaar maken van 

moeilijke onderwerpen. Hoe? Door 

verhalen in een poppenkast te 

vertellen tijdens een kort lespro-

gramma voor groep 1 en 2.

Meer informatie
Meer weten over 
alle initiatieven van 
CityLab010? Kijk op 
www.citylab010.nl. 
Hier vindt u ook het 
juryrapport.

http://www.letoplood.rotterdam.nl
http://www.letoplood.rotterdam.nl
http://www.letoplood.rotterdam.nl
http://www.citylab010.nl
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Mieke Megawati Vlasblom

Even bellen met

Even bellen met

Even bellen met… Mieke Megawati Vlasblom
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 Mieke Megawati Vlasblom (BIJ1).

Voor wie zit je in de raad?
Voornamelijk voor de mensen die 

zich niet vertegenwoordigd voelen in 

de politiek. Ik vind het goed om te 

zien dat een jonge vrouw van kleur, 

die niet hoger geschoold is, ook een 

belangrijke stem heeft in de gemeen-

teraad van Rotterdam.

Waar ben je nu mee bezig?
Mijn belangrijkste focus is betaalbaar 

wonen. Dat Rotterdam een stad is 

waar iedereen zich prettig voelt. En 

waar het niet onmogelijk is om een 

huis te krijgen. Het mooie van onze 

stad is juist dat er zoveel verschil-

lende mensen wonen van zoveel 

verschillende achtergronden. Dat het 

dus ook toegankelijk blijft voor 

iedereen vind ik het belangrijkst.

Heb je al een memorabel 
moment in de raad?
Er is een solidaire groep ontstaan 

van jonge vrouwen in de raad. We 

ondersteunen elkaar, ook al zijn we 

van verschillende partijen. Dat had ik 

niet verwacht. Als een vrouwelijk 

raadslid betutteld wordt door een 

mannelijk raadslid komen we voor 

elkaar op. Dat vind ik een mooie 

ontwikkeling. Ook al denken we over 

sommige dingen heel anders, we 

vinden het wel belangrijk dat we 

gelijk behandeld worden.

Wat wil je de komende 4 
jaar bereiken?
Het begin is er: we zitten met 

BIJ1 in de raad. Verder zou ik 

willen dat er mét die kleine 

groep eerdergenoemde 

Rotterdammers wordt gepraat 

en niet óver hen. En dat 

daardoor het vertrouwen in de 

politiek groter wordt.

Wat doe je naast het 
raadslidmaatschap?
Ik ben er als nieuwe 

fractievoorzitter achter 

gekomen dat er bijna geen 

tijd is voor andere dingen. 

De werkdruk is erg hoog. 

Als ik goed geaard ben 

in mijn functie ga ik wel 

weer andere dingen 

oppakken. Maar op dit 

moment wil ik me echt 

op de fractie focussen.

Heb je nog 
wel tijd om te 
ontspannen?
De dansvloer is voor mij 

de perfecte plek om te 

ontspannen. Ik houd van 

de nacht, van uitgaan, 

dansen en met mijn 

vrienden zijn.

Als je zou móeten 
kiezen: meer vrouwen 
in de raad of meer 
betaalbare woningen?
Makkelijke keuze: woningen. 

Het meest urgente probleem op 

dit moment is het gebrek aan 

betaalbare woningen voor 

Rotterdammers. Die hebben niks 

aan symboolpolitiek.

De gemeenteraad is er voor alle 

Rotterdammers. Lees meer over 

de gemeenteraad op 

www.rotterdam.nl/gemeenteraad

Privé
Naam: Mieke 

Megawati Vlasblom
Leeftijd: 26 jaar

Partij: BIJ1
In de gemeenteraad 

sinds: 2022
Privé: Woont in het 

centrum met haar 
vriend, 2 katten  

en 1 hond

Foto: Nicky Deijl

Bladeren opruimen voor een 
veilige en schone stad
De gemeente ruimt van oktober 
tot december herfstbladeren van 
de straat op, zodat wegen minder 
glad zijn en begaanbaar blijven. 

Tussen oktober en december zijn 

ruim 500 reinigers bezig om meer 

dan 2 miljoen kilo bladeren van 

straten, stoepen en fietspaden op te 

ruimen. Voor het opruimen van de 

bladeren gebruiken zij elektrische 

bladblazers. Deze bladblazers 

hebben geen vieze uitlaatgassen. Zo 

blijven niet alleen de straten van 

Rotterdam een stuk schoner en 

veiliger, maar ook de lucht die we 

inademen.

Bladversnipperaar
De gemeente Rotterdam gebruikt in 

parken en op brede grasstroken een 

speciale bladversnipperaar. Deze 

machine versnippert afgevallen blad 

dat op het gras ligt en strooit de 

snippers ter plekke over het grasveld. 

Dit verbetert de bodemkwaliteit en 

zorgt voor een gezondere grasmat.

Compost
Het grootste deel van de opgeruimde 

bladeren wordt verwerkt tot compost. 

Compost is voedsel voor bomen en 

planten. Er mag geen zwerfafval 

tussen de bladeren zitten, want dat 

komt dan in de compost terecht. 

Daarom verwijderen de reinigers het 

zwerfafval eerst uit de verzamelde 

bladeren. Dat doen ze met bladbla-

zers, afvalknijpers en harken.

Een gft-verwerker maakt compost 

van de bladeren. Een deel van de 

compost wordt geleverd aan de 

Rotterdamse Grondbank. Daar 

mengen ze de compost met gewone 

grond. Zo ontstaat een goede 

kwaliteit grond die we gebruiken om 

plantsoenen mee aan te leggen. Zo 

krijgt het blad een nieuwe functie in 

de Rotterdamse bodem.

Help mee
U kunt meehelpen 

door uw eigen stoep 
bladvrij te maken. Als 

u een huiscontainer 
(kliko) voor gfe+t 
heeft, kunt u de 

bladeren hierin doen. 
U kunt ze ook gratis 

inleveren bij het 
milieupark.

Gfe+t 
Gft kent u vast 

wel, maar sinds 
kort noemen we 

het gfe+t. Dit staat 
voor groente-, fruit- 

en etensresten + 
tuinafval.

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 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://www.rotterdam.nl/gemeenteraad
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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‘Het onvoorspelbare maakt het interessant’
De medewerkers van de 
gemeente doen van alles in 
de stad. Sommige beroepen 
zijn bekend, andere minder. 
Marius van Holst is 1 van de 6 
Ambtenaren Rampenbestrijding. 
Dit is een functie naast zijn baan 
als beleidsadviseur.

Een vliegtuigcrash, grote woning-

brand, treinongeval of olieramp: Van 

Holst en zijn collega’s van het 

crisisteam staan altijd paraat om 

incidenten te bestrijden. ‘Soms word 

ik ’s nachts wakker gebeld.’

Besmeurde vogels
‘De grote milieuramp in de haven van 

Rotterdam blijft me altijd bij’, zegt Van 

Holst. ‘In 2018 botste een olietanker 

tegen een steiger, waardoor 200 ton 

stookolie in het water terechtkwam. 

Een flink aantal dierenambulances 

kwam naar de Nieuwe Waterweg om 

besmeurde vogels te redden. 

Vrijwilligers uit heel Nederland 

hielpen mee. We hebben toen een 

tijdelijke vogelopvang in Hoek van 

Holland neergezet. Dit maakte een 

behoorlijke indruk op mij en zal me 

altijd bijblijven.’

24/7 oproepbaar
‘Flexibiliteit en stressbestendigheid 

zijn belangrijk binnen mijn rol. Ik ben 

9 keer per jaar een hele week 24 uur 

per dag bereikbaar. Als mijn pieper 

afgaat geef ik het door aan de 

burgemeester en rijd ik naar de plek 

van het incident. ’En dat gebeurt ook 

weleens ’s nachts’, vertelt Van Holst. 

‘Deze functie is daardoor van invloed 

op mijn privéleven. Het is veel en 

hard werken. Maar het onvoorspel-

bare maakt het juist interessant.’

Rellen op Coolsingel 
Van Holst: ‘Een ander moment dat mij 

is bijgebleven zijn de rellen op de 

Coolsingel. Ik kreeg een melding dat 

de sfeer grimmig was. Plotseling ging 

het helemaal mis: de schade was 

enorm. Ik ging naar ons actiecentrum 

in het World Port Center. Hier maakte 

ik met collega’s en de politie een 

inschatting of de straten veilig waren 

voor onze collega’s voor het oprui-

men en herstellen. De volgende dag 

was het onvoorstelbaar wat er was 

gebeurd. Ongelofelijk hoe snel 

collega’s de straten diezelfde nacht 

nog herstelden.’

2 rollen
Gaat het om een 
incident dat geregeld 
kan worden vanaf 
de plek zelf, dan 
gaat Van Holst er 
naartoe en is hij 
‘Officier van Dienst 
Bevolkingszorg’. Is 
het een groot incident 
dat vraagt om meer 
hulpverlening? Dan 
gaat hij naar het 
World Port Center 
en is hij ‘Algemeen 
Commandant 
Bevolkingszorg’.

Marius van Holst (midden) bij een zogenoemde 
Mobiele Commando Unit op Rotterdam The Hague Airport

Eric Fecken

De renovatie van de Roseknoop komt steeds dichterbij 

De renovatie van de Roseknoop op Zuid komt steeds dichterbij. Voor winkeliers en ondernemers is daarom 
een informatiepakket gemaakt. Dit is om klanten en bezoekers te informeren over de bereikbaarheid.

Vanaf maandag 9 januari 2023 

starten de werkzaamheden en zijn er 

afsluitingen en omleidingen. Winkels, 

horeca en bedrijven gaan hier veel 

van merken. Dat geldt ook voor 

scholen, kinderdagverblijven en 

zorginstellingen. Alles blijft bereik-

baar, maar soms met een omweg en 

langere reistijd. Klanten, medewer-

kers, scholieren, ouders en leveran-

ciers moeten hiervan op de hoogte 

zijn. 

Informatie in de winkel en online
Het informatiepakket is er om 

bezoekers over de bereikbaarheid te 

informeren. In deze ‘gereedschaps-

kist’ zitten onder andere posters om 

op te hangen en flyers om uit te 

delen. Ook van de RET. Onderne-

mers in de directe omgeving krijgen 

het pakket in hun winkel. 

Er is ook een onlineversie. In dit 

pakket zitten kaarten, teksten en een 

animatiefilmpje over de renovatie. Die 

zijn voor op websites, nieuwsbrieven, 

informatieschermen en social media. 

Ga voor meer informatie naar 

www.rotterdam.nl/roseknoop. 

Over de Roseknoop
Vanaf 9 januari zijn de 2e Rosestraat 

en delen van de Beijerlandselaan, 

Hilledijk en Putselaan lange tijd 

afgesloten voor auto, tram en bus. En 

van 1 mei tot eind oktober 2023 de 

Laan op Zuid (vanaf de Stokerstraat) 

en het Varkenoordseviaduct zijn 

dicht.

Kijk ook op 
www.rotterdam.nl/
roseknoop
www.ret.nl/roseknoop

Facebook: 
renovatieroseknoop
Instagram: 
@renovatieroseknoop

Het kruispunt gezien 
vanaf de 2e Rosestraat

gemeente Rotterdam

Rotterdam 
Onderweg
Kijk voor alle 
actuele informatie 
over afsluitingen 
en omleidingen op 
www.rotterdam 
onderweg.nl en 
@Rdamonderweg op 
Twitter

http://www.rotterdam.nl/roseknoop
http://www.rotterdam.nl/roseknoop
http://www.rotterdam.nl/roseknoop
http://www.ret.nl/roseknoop
https://www.facebook.com/renovatieroseknoop
https://www.instagram.com/renovatieroseknoop
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl
https://www.twitter.com/Rdamonderweg
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Nog geen abonnee
van de nieuwsbrief

Rotterdam Wijknieuws?
Meld u dan aan via

onderstaande
QR-code

Hoogvliet

Kom genieten van kunst, cultuur en poëzie  
Kijken naar allerlei kunstvormen, 
luisteren naar gedichten en 
muziek, meedoen met workshops. 
En nog veel meer. Zaterdag 
26 november kunt u op diverse 
plekken genieten van kunst, 
cultuur en poëzie tijdens de kunst- 
en cultuurroute Hoogvliet 2022. 

Initiatiefnemer van de route is Viktoria 

Pompa. ‘De laatste keer dat de route 

plaatsvond was in 2017. Er was de 

afgelopen jaren veel vraag naar dit 

evenement. Dus besloot ik vorig jaar 

om de kunst- en cultuurroute nieuw 

leven in te blazen. Waarom? Hoog-

vliet heeft veel te bieden op het 

gebied van kunst, cultuur en poëzie.’

Blij met subsidie
Om het financieel mogelijk te maken, 

vroeg Viktoria subsidie aan bij de 

gemeente. Ze diende een bewoners-

initiatief in. ‘Ik was heel blij toen de 

subsidie werd verleend.’ Ook het 

werven van deelnemers was succes-

vol. ‘Er doen 26 november meer dan 

50 kunstenaars, muzikanten, dansers 

en dichters mee. De meeste deelne-

mers komen uit Hoogvliet. Verder zijn 

er 8 exposities te zien bij kunstenaars 

thuis.’

Workshops
In aanloop naar de kunst- en cultuur-

route genoten bewoners van diverse 

kunstworkshops. Zoals happy stones, 

sieraden en muziek maken, schilde-

ren, kleien en papierkunst. ‘Die 

workshops werden gegeven door de 

kunstenaars die meedoen met de 

kunst- en cultuurroute’, zegt Viktoria. 

‘Er was veel belangstelling voor. Jong 

en oud hebben mooie dingen 

gemaakt. Al dat moois is ook te zien 

op 26 november op diverse plekken.’

Alle Rotterdammers welkom
Viktoria hoopt dat veel Hoogvlieters 

de kunst- en cultuurroute lopen. 

‘Maar ook andere Rotterdammers zijn 

welkom. Het is echt de moeite waard 

om langs te komen. Je bent met de 

metro snel in Hoogvliet. En kom je 

met de auto? In het centrum kun je 

gratis parkeren.’ 

U kunt de route lopen tussen 10.00 

en 18.00 uur. Kijk voor het complete 

programma op www.stichtingvica.nl.

Viktoria Pompa (tweede van links) bij de workshop happy stones

David Rozing

Overschie

Buiten sporten en 
schaken

Leuk nieuws voor liefhebbers van sporten en schaken in de buitenlucht. 
In het Sidelingepark heeft de gemeente negen sporttoestellen 
geplaatst. Er staan ook twee schaaktafels.  

De outdoor-sporttoestellen staan 

verspreid door het Sidelingepark. Ze 

zijn allemaal anders, goed voor een 

complete work-out. Zo is er een 

evenwichtsbalk, een sit-up toestel, 

een rekstok en een leg press. Nog 

niet moe? Dan kunt u uw uithoudings-

vermogen trainen bij de springboxen, 

stapbladeren en slalompaaltjes.

Wens van inwoners
De sporttoestellen zijn een veel 

gehoorde wens van inwoners van 

Overschie. Vooraf hebben mensen 

aangegeven wat voor soort toestellen 

ze graag in het park willen. Ook komt 

er een kraan voor drinkwater om 

dorst te lessen tijdens het sporten of 

wandelen.

 

De twee schaaktafels staan ter 

hoogte van de Albert Cuypstraat. Het 

is een wens van bewoners en 

schaakverenigingen om op een plein 

of in een park te schaken. Ook de 

gemeenteraad heeft hierom 

gevraagd. Wilt u schaken aan de 

nieuwe tafels? Neem dan uw eigen 

schaakstukken mee. Een van de 

tafels heeft geen krukken en is op die 

manier geschikt voor mensen in een 

rolstoel.

Werken aan de conditie in het Sidelingepark

David Rozing 

Buiten sporten en 
schaken

Ommoord

Bewonder ‘Hert op de reus’
In Ommoord ligt de kunst letterlijk op straat. Trek de wandelschoenen 
aan, loop naar de Prins Alexanderlaan en geniet van ‘Hert op de reus’. 

In het gras bij metrostation Graskruid 

ligt een reus met op zijn buik een 

hert. Het kunstwerk is gemaakt van 

hardsteen (dolomiet) en weegt 3.000 

kilo. Het beeld moet bij mensen 

gevoelens oproepen van een 

sprookje. Kunstenaar Jeroen Melkert 

(1963) liet zich inspireren door een 

droom waarin een hert hem tijdens 

een boswandeling aankeek en rustig 

wegwandelde. Melkert was hier zo 

door ontroerd dat hij daarna nog een 

keer droomde over een reus die in 

het bos lag te slapen met een hert op 

zijn buik. Het kopje van het hert was 

gemaakt van brons maar werd in 

2008 gestolen. Jeroen Melkert 

verving het toen door een stenen 

kopje. De kunstenaar maakte het 

beeld in 1998, in opdracht van het 

orthopedagogisch centrum Maas-

stad (nu Stichting Pameijer).

Kunstwandeling
Benieuwd naar de andere kunst in de 

wijk? Doe de kunstwandeling langs 

zo’n 30 kunstwerken. Bij elk beeld 

krijgt u informatie. U kunt de route 

gratis afhalen in Kunstwinkel Binnen-

hof 98.

Kunstenaar Jeroen Melkert liet 
zich inspireren door een droom 

Arnoud Verhey 

http://www.stichtingvica.nl
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Noordereiland

Welkomsttasjes voor nieuwe huurders
Een wijkgids met foto’s, adressen en telefoonnummers, flyers van 
de politie en de gemeente, en kortingsbonnen van ondernemers uit 
de buurt. Dat en nog veel meer zit in de welkomsttasjes voor nieuwe 
huurders op het Noordeiland. Voormalig wijkraadslid Hein van Oord en 
sociaal ondernemer Annette de Bus bedachten het idee.

Nieuwe Noordereilanders welkom 

heten én vertellen wat er allemaal in 

de wijk te doen is. Dat is het doel van 

de welkomsttasjes voor huurders van 

Woonstad. De tasjes, bedrukt met 

een kunstwerk van eilandkunstenaars 

Hans Kok en Peter Hofland, zitten vol 

met nuttige informatie.  

‘Hein van Oord en ik zijn allebei trots 

op ons eiland’, zegt Annette de Bus. 

‘Het is een unieke plek om te wonen 

en er is van alles te zien en te 

beleven. Door nieuwe bewoners  

op deze manier een warm welkom 

te geven, hopen we dat zij zich snel 

thuis voelen en net zo trots worden 

als wij.’ 

Fijn wonen
Nieuwkomer Gabriela Nikolova is 

enthousiast over het welkomsttasje. 

‘Ik woon nu een maand op het 

Noordereiland, met heel veel plezier. 

Het is hier stil, er is minder verkeer 

dan waar ik eerst woonde en ik heb 

ook aardige buren. Door het tasje 

weet ik meer over wat hier te zien en 

te beleven is. En de waardebonnen 

van ondernemers zijn een mooie 

manier om het eiland en de eilanders 

beter te leren kennen.’

Goed initiatief
Ook Yvonne Alexandra van Woon

stad is blij met dit welkomstgeschenk 

voor nieuwe huurders. ‘Wij geven 

onze nieuwe huurders een kaart, die 

ze in het Huis van de Wijk kunnen 

inwisselen voor het welkomsttasje. Zo 

maken zij meteen kennis met het Huis 

van de Wijk, zodat ze weten dat ze 

daar terechtkunnen voor activiteiten 

of hulpvragen.’

Ook een tasje?
De tasjes (zonder 
inhoud) zijn voor  
5 euro te koop bij 
de Eilandwinkel in 
het Huis van de Wijk 
Aan de Kade (Prins 
Hendrikkade 89). 
Of neem contact op 
met Annette de Bus: 
anbus@planet.nl;  
06 242 127 92.

Annette de Bus (derde van links) en nieuwe 
eilandbewoners met hun welkomsttasjes

Arnoud Verhey

Vreewijk

Warm gebaar van het Witte Paard
Koken of stoken. Door de hoge energiekosten staan steeds meer mensen voor deze keuze. Mireille van 
den Berg en Bob Richters van restaurant en theaterpodium Het Witte Paard in Vreewijk maken een warm 
gebaar. Vreewijkers die financieel in de problemen komen en thuis in de kou zitten, zijn welkom bij de 
kachel. Zonder de verplichting om iets te bestellen. Er is zelfs een gratis maaltijd.

Het Witte Paard als ’Het Warme 

Paard’. Het idee ontstond in septem

ber, vertelt Mireille van den Berg. ‘Ik 

hoorde van steeds meer bewoners 

dat ze de touwtjes niet meer aan 

elkaar kunnen knopen. Niet zo 

vreemd, want Vreewijk is de armste 

wijk van Rotterdam. Ook mijn man 

Bob, oprichter van crisiscateraar 

Hotspot Hutspot, merkte een 

toestroom van aanmeldingen. Zo is 

het plan ontstaan. We zijn gestart met 

als openingsdagen woensdag tot en 

met zondag van 11.00 tot 22.00 uur. 

Dankzij een goedgekeurd bewoners

initiatief kunnen we nu ook op 

dinsdag gasten ontvangen.’

Kom langs
De ‘warmtehub’ van Vreewijk is sinds 

1 november open. Door de zonnige 

herfst was de aanloop tot nu toe 

beperkt, maar Van den Berg ver

wacht dat dit snel verandert nu het 

kouder wordt. ‘Een breiclubje heeft 

zich al aangemeld en er is belang

stelling van musici. Zzp’ers kunnen 

bij de kachel werken. De leeszaal zet 

een boekenkast neer, waarin de 

boeken elke week worden ververst. 

Voor alle Vreewijkers die het financi

eel zwaar hebben: kom langs. Je 

kunt gewoon binnenlopen en hoeft 

niets te bestellen.’

Doneer warmte 
Wilt u de actie van Het Witte Paard 

steunen? Doneer dan voor een ander 

een warme bak koffie, soep of 

maaltijd. Ga naar www.heatandeat.nl. 

Mireille van den Berg zorgt ervoor dat 
Vreewijkers niet in de kou hoeven te zitten

Arnoud Verhey

Rotterdam-Noord

Nieuwe kunst 
voor Noord
RORO onthult binnenkort weer 
drie nieuwe, tijdelijke kunstwerken 
voor Rotterdam-Noord. De 
feestelijke opening is op zondag 
27 november. Komt u ook?

De nieuwe kunstwerken zijn na de 

opening weer ongeveer een jaar te 

bewonderen. Want, dat is de filosofie 

van initiatiefnemer RORO.

RORO staat voor: Rotterdamse 

Organisatie voor Ruimtelijke Objec

ten. Deze organisatie verrast al een 

aantal jaren de bewoners van 

RotterdamNoord met steeds nieuwe 

kunstwerken op een openbare plek. 

Dit heeft twee voordelen. Elk jaar 

krijgen andere kunstenaars van 

RORO de kans om iets nieuws te 

maken voor de jaarlijkse buitenten

toonstelling. En bewoners krijgen ook 

steeds weer wat nieuws in hun buurt.  

Opening
Dit jaar werkten kunstenaars Anne 

Kolbe, Quinda Verheul en Tonio de 

Roover mee aan de ROROexpositie. 

De drie nieuwe kunstwerken zijn 

straks te vinden aan de  

Bergselaan 77a, Tollenstraat 110 en 

aan de Gerard Scholtenstraat 61B. 

De feestelijke opening op zondag  

27 november begint aan de  

Bergselaan om 14.00 uur. Vervolgens 

wandelen de aanwezigen langs de 

verschillende locaties. 

Dit initiatief wordt mede mogelijk 

gemaakt door een bewonersinitiatief. 

Ook een goed idee voor uw buurt? 

Kijk op mijn.rotterdam.nl voor de 

mogelijkheden. 

Kijk op 
www.rorobuiten.nl 
voor meer informatie. 

mailto:anbus%40planet.nl?subject=
http://www.heatandeat.nl
http://mijn.rotterdam.nl
http://www.rorobuiten.nl
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