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7 vragen over… het afsteekverbod
In Rotterdam geldt het hele jaar 
een afsteekverbod van vuurwerk. 
Ook tijdens de jaarwisseling 
op 31 december mag er geen 
vuurwerk worden afgestoken.  
Waarom is dit? En wat mag er wel 
worden afgestoken? 7 vragen en 
antwoorden over dit verbod.

1.  Waarom is er een 
afsteekverbod?

Vuurwerk zorgt voor veel overlast 

voor mensen en (huis)dieren. Ook 

kan vuurwerk erg gevaarlijk zijn en 

zorgt het voor veel schade in de stad. 

In april 2020 heeft de gemeenteraad 

besloten tot een algeheel afsteekver-

bod in Rotterdam. Met het afsteek-

verbod wil Rotterdam verstoringen 

van de openbare orde terugdringen. 

En zorgen voor een veilig en gezellig 

Oud en Nieuw voor iedereen. De 

verwachting is dat het afsteekverbod 

er ook voor zorgt dat er minder 

mensen vuurwerk hebben. Met als 

gevolg: minder overlast, schade, 

incidenten en letsel en dus ook 

minder druk op de hulpdiensten. 

2.  Waar geldt het verbod? 

Het afsteekverbod geldt in heel 

Rotterdam. 

3.  Is dit verbod voor altijd? 

Het afsteekverbod is vastgelegd in 

de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning (APV) van Rotterdam. Dit 

betekent dat het verbod niet alleen 

deze jaarwisseling geldt, maar ook 

voor de jaarwisselingen die zullen 

volgen.

4. Hoe hoog is de boete?

De hoogte van de boete is van veel 

dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld of 

het om illegaal vuurwerk gaat en om 

hoeveel vuurwerk. Ook het moment 

van afsteken speelt mee. En of 

degene die het vuurwerk afsteekt al 

vaker in de fout is gegaan. De 

geldboetes beginnen bij 100 euro  

en kunnen behoorlijk oplopen. 

5.  Mag klein (sier)vuurwerk 
wel? 

Ja, klein vuurwerk (het zogenoemde 

fop- en schertsvuurwerk) mag wel. 

Dit kindervuurwerk uit categorie F1 is 

toegestaan. Het afsteekverbod geldt 

voor vuurwerk uit categorie F2 en F3. 

6.  Is er een alternatief voor de 
jaarwisseling?

Op 31 december is het Nationale 

Vuurwerk en het Nationale Kinder-

vuurwerk weer bij de Erasmusbrug. 

Ook zijn er vuurwerkshows te zien op 

het strand bij Nesselande en Hoek 

van Holland.  

7.  Waar kunt u het melden 
als er wel vuurwerk wordt 
afgestoken?

Vuurwerk(overlast) kunt u melden bij 

de gemeente. Bel 14010 of ga naar 

www.rotterdam.nl. Melden bij de 

politie kan ook: bel 0900-8844. 

Spoed? Bel dan 112. Anoniem 

melden kan via Meld Misdaad 

Anoniem op 0800-7000.

Vuurwerkoverlast kunt 
u ook melden via de 
MeldR app. U vindt 
dit onder ‘overige 
onderwerpen’.

Meer weten over de 
vuurwerkshows?  
Ga naar hetnationale-
vuurwerk.nl

Alle informatie over 
de jaarwisseling leest 
u op www.rotterdam.
nl/jaarwisseling

Minder vuurwerk in omloop zorgt ook 
voor minder vuurwerkafval op straat

Leander Fotografie

Hulp bij hoge energiekosten
Maakt u zich zorgen of u de 
energierekening wel kan betalen? 
En wilt u besparen op energie? 

Op de pagina 

www.rotterdam.nl/wonen- 
leven/energiekosten leest u hoe de 

gemeente u hierbij kan helpen. U 

kunt ook nog steeds de (extra)

energietoeslag aanvragen. Kijk of u 

hier recht op heeft en vraag ‘m aan 

op www.rotterdam.nl/ 
energietoeslag.

Besparen
Veel energiebesparende maatrege-

len zijn niet duur en makkelijk zelf uit 

te voeren. Vervang bijvoorbeeld 

spaarlampen door ledlampen. En 

haal de stekker van apparaten die u 

niet gebruikt uit het stopcontact. Op 

www.duurzaam010.nl vindt u meer 

tips. Jan van der Ploeg

Zorgcoördinator helpt u 
met een gezonder gewicht
Gezond leven is belangrijk. U voelt zich beter, heeft meer energie en 
meer plezier in de dingen die u doet. Maar soms lukt het niet om een 
gezonder gewicht te krijgen. Ook in 2023 kunt u daarbij hulp krijgen.

Het programma heet Aanpak 

Overgewicht en Obesitas voor 

Volwassenen. Aanmelden is gratis. 

Een zorgcoördinator gaat dan met u 

in gesprek. Bijvoorbeeld over wat u 

eet op een dag en wat doet u aan 

beweging. 

Soms zijn er andere redenen waarom 

een gezond gewicht krijgen niet lukt. 

Zoals te weinig slapen, stress of 

medicatiegebruik. Samen met de 

zorgcoördinator maakt u een plan om 

gezonder te worden. De zorgcoördi-

nator brengt u daarna in contact met 

anderen die u kunnen helpen, zoals 

een huisarts, leefstijlcoach, fysiothe-

rapeut of sportaanbieder.

Meedoen?
U kunt zich aanmelden bij de balie of 

doktersassistent bij praktijken in 

Capelle aan den IJssel en Rotterdam. 

In Rotterdam kunt u terecht in:

• Beverwaard: Gezondheidscentrum 

Beverwaard, Mariska Hoogendam

• Bloemhof: Gezondheidscentrum 

Bloemhof, Jacoby Olree

• Centrum: Cool huisartsenpraktijk, 

Sukret Karatas

• Katendrecht: Gezondheidscentrum 

CareXL, Gülsüm Koktas

• Kralingen: Gezondheidscentrum 

Levinas, Hester de Reus

• Schiebroek: Medisch Centrum 

Schiebroek, Gabrielle Snijders en 

Ludmilla Wolters

Meer lezen?
Ga voor meer 
informatie naar www.
rotterdam.nl/wonen- 
leven/aanpak-
overgewicht

http://www.rotterdam.nl
http://www.hetnationalevuurwerk.nl
http://www.hetnationalevuurwerk.nl
http://www.rotterdam.nl/jaarwisseling
http://www.rotterdam.nl/jaarwisseling
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energiekosten
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energiekosten
http://www.rotterdam.nl/energietoeslag
http://www.rotterdam.nl/energietoeslag
http://www.duurzaam010.nl
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-overgewicht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-overgewicht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-overgewicht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aanpak-overgewicht
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Bekijk ook het filmpje 
‘Lekker duidelijk’ over 

dit onderwerp: 

Betaalbaar wonen: wat doet de gemeente?
Je hoort het maar al te vaak: mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar huis, maar het moeilijk kunnen vinden. Een landelijk probleem dat 
vooral landelijk moet worden opgelost. Toch doet ook de gemeente het nodige op dit gebied. 

Om te beginnen: bouwen, bouwen, 

bouwen. De komende vier jaar 

moeten er elk jaar zo’n 3.500 tot 

4.000 woningen bij komen, zowel 

sociale huur als woningen voor 

mensen met een midden- of hoger 

inkomen. Ook komen er honderden 

tijdelijke woningen bij, onder andere 

bedoeld voor Rotterdamse jongeren 

en starters.

Betaalbare nieuwbouw
Rotterdam wil dat ruim de helft van 

de nieuwbouwwoningen betaalbaar 

is voor mensen met een lager 

inkomen of een middeninkomen. En 

vanaf 2026 moet dat zelfs tweederde 

worden. Deze woningen komen 

bijvoorbeeld in het gebied Merwe- 

Vierhavens in Rotterdam-West en de 

Rijnhaven in Rotterdam-Zuid. 

Om de bouw van meer betaalbare 

nieuwbouw mogelijk te maken, trekt 

Rotterdam de komende vier jaar 25 

miljoen euro extra uit.

Prijsstijgingen
Maar nieuwbouwwoningen zijn 

slechts een klein stukje van het totale 

woningaanbod. Bestaande woningen 

worden door prijsstijgingen steeds 

duurder. Dat is een landelijk pro-

bleem dat Rotterdam niet zelf kan 

oplossen. Maar de gemeente 

probeert wel op andere manieren te 

zorgen dat huizen betaalbaar blijven.

Zelfbewoningsplicht
Zo kunnen starters bij de koop van 

hun eerste huis een starterslening 

aanvragen: een aanvullende lening 

van maximaal 30.000 euro. En de 

gemeente lobbyt bij de landelijke 

overheid om in de particuliere sector 

betaalbare huurprijzen te kunnen 

afdwingen. 

Ook maakt de gemeente het moeilij-

ker om woningen op te kopen en 

daarna te gaan verhuren. Voor 

nieuwbouwwoningen geldt dat de 

koper echt zelf in het huis moet gaan 

wonen – de zelfbewoningsplicht. 

Doorstroming
De gemeente wil doorstroming 

bevorderen. Door ook grotere 

woningen en goed toegankelijke, klei-

nere woningen te bouwen, kunnen 

mensen doorstromen naar een huis 

dat past bij hun leven. Daardoor 

komen goedkopere woningen en 

eengezinswoningen beschikbaar 

voor starters en jonge gezinnen.  

Sociale huur
Rotterdam wil dat er meer sociale 

huurwoningen van woningcorpora-

ties komen in gebieden die nieuw 

ontwikkeld worden, zoals de Rijnha-

ven. Bestaande sociale huurwonin-

gen worden alleen gesloopt na een 

zorgvuldige afweging. Bijvoorbeeld 

als ze er heel slecht aan toe zijn, 

zoals noodwoningen die na de oorlog 

zijn gebouwd. Wanneer deze huizen 

worden gesloopt, komen er duur-

zame sociale huurwoningen voor 

terug. Soms op dezelfde plek en 

soms ergens anders in de buurt. 

Op www.rotterdam.nl/bouwen staat 

alles wat u moet weten over  

(ver)bouwen in Rotterdam.

Als u zelf een 
woning zoekt

• www.wonenin 
rotterdam.nl: meer 

informatie over 
het (betaalbare) 

woningaanbod in 
Rotterdam 

• www.rotterdam.nl: 
Informatie over allerlei 

regelingen, zoals de 
starterslening en de 
opkoopbescherming

• www.weetwatje 
huurt.nl: informatie 
van de gemeente 
over rechten van 

huurders

Nieuwe woningen in aanbouw naast de Rijnhaven

Joep Boute

Verdwaald en vastgelopen in niemandsland
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.

Rotterdammers verdwalen als 

niemand van de gemeente, zorgor-

ganisaties, woningcorporaties en 

onderwijsinstellingen zich hun 

probleem aantrekt. Zij gaan dan van 

het kastje naar de muur. Van loket 

naar loket - en weer terug. Ze weten 

niet meer wie kan helpen en komen 

zo terecht in niemandsland. 

Ombudsvrouw Marianne van den 

Anker wil van deze ‘lokkettenjungle’ 

af en pleit daarom voor publiek 

eigenaarschap bij 1 loket. Als u als 

inwoner van Rotterdam een probleem 

heeft, wil ze afspreken dat er wél 

iemand is. En dan gaat het er niet 

over of je er volgens de regels van 

bent. Maar wel dat je mee wilt werken 

aan een oplossing. 

Govert-Jan (90) en Tannetje-Marie 

(96) uit IJsselmonde zijn al 9 maan-

den bezig met het krijgen van een 

invalidenparkeerplaats voor hun flat. 

Hun schoonzoon werd al die tijd van 

het kastje naar de muur gestuurd. 

Onbegrijpelijk, gezien de hoge 

leeftijd van het stel. Omdat deze 

mensen ook in niemandsland zaten, 

regelde de ombudsvrouw een 

parkeerbord voor mindervaliden met 

een kenteken. 

Ze sloeg het bord alvast in de grond 

in de hoop dat de Vereniging van 

Eigenaren het officieel maakt. Want 

als ze verzekerd zijn van een eigen 

parkeerplek, dan kunnen Govert-Jan 

en Tannetje-Marie eindelijk weer met 

een gerust hart de hort op.

Aangeboden door 
de gemeentelijke 

ombudsman

Heeft u hulp nodig?
Bel dan gratis 

naar 0800 0802 of 
mail naar info@

ombudsman 
rotterdam.nl

Of schrijf naar:
Gemeentelijke 

Ombudsman
Antwoordnr. 90290
3009VB Rotterdam 

Ook kunt u 
langskomen:   

• elke dinsdag van 
09.00 – 16.00 uur op 

de Meent 106
• elke woensdag van 
10.00 – 16.00 uur op 
de Strevelsweg 690

Ombudsvrouw Marianne van den Anker met het bord 
voor Govert-Jan en Tannetje-Marie 

Ombudsman 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/bouwen
http://www.woneninrotterdam.nl
http://www.woneninrotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl
http://www.weetwatjehuurt.nl
http://www.weetwatjehuurt.nl
mailto:info%40ombudsmanrotterdam.nl?subject=
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

Het Hofplein: van drukke rotonde naar groene oase
Iedereen kent het Hofplein. Is 
het niet van het monopolyspel, 
dan is het wel van de beelden na 
een overwinning van Feyenoord. 
Over een paar jaar is deze drukke 
rotonde veranderd in een groen 
en levendig stadsplein met de 
fontein als bruisend middelpunt. 

Het Hofplein dankt zijn naam aan de 

Hofpoort. Dit was een middeleeuwse 

stadspoort, ongeveer op dezelfde 

plek. Deze was weer vernoemd naar 

het Hof van Wena, een kasteel dat 

daar ooit stond.

Van poort naar plein
In 1778 werd de oude poort vervan-

gen door een grote zuil met daaron-

der 4 grote, stenen leeuwen. De zuil 

werd in 1833 afgebroken, hij stond 

namelijk in de weg voor het toene-

mende verkeer in de stad. Het water 

rond de zuil werd gedempt. Het plein 

dat hierdoor ontstond werd Hofpoort-

plein genoemd. Tot 1868: toen kreeg 

het de naam Hofplein.

Uitgaansgebied
Tot mei 1940 was het Hofplein hét 

uitgaansgebied van Rotterdam, met 

veel bars en restaurants. Bijvoor-

beeld het populaire café-restaurant 

Loos, pal naast Station Hofplein. Iets 

verderop stond Pschorr. Uit heel 

Nederland kwamen mensen naar 

deze dancing om uit te gaan. Grote 

namen als Louis Armstrong en 

Josephine Baker hebben er opgetre-

den. Maar het Hofplein was ook een 

druk en chaotisch plein, waar het 

verkeer vaak vastliep. Naast alle 

auto’s, fietsers, trams en bussen was 

Hofplein ook het eindpunt van de 

spoorlijn Rotterdam-Scheveningen. 

Verschillende singels en het 

Luchtspoor richting Dordrecht 

maakten het plein nog voller – zonder 

mogelijkheid om uit te breiden. De 

gemeente had voor de oorlog al 

plannen om de doorstroom op het 

plein beter te maken. Duitse bommen-

werpers hebben deze plannen helaas 

een stuk sneller laten gaan.

Rotonde
Na de oorlog kwam het plein op een 

nieuwe plek, iets verder naar het 

westen. Zo sloot het beter aan bij het 

stratenpatroon en de Coolsingel. Het 

Hofplein werd een grote rotonde met 

verkeerslichten een fontein in het 

midden.

 

Na 2024 krijgt het Hofplein een heel 

andere uitstaling. Het plein wordt 

autoluw en er komen 150 bomen. 

Rotterdammers en toeristen kunnen 

hier straks wandelen en zitten op 

bankjes naast de fontein. Dit is 

onderdeel van Stadsprojecten 

Rotterdam. Bekijk meer over het 

Hofplein en andere projecten op 

www.rotterdam.nl/stadsprojecten. 

Fontein
De achthoekige 
Hofpleinfontein 
werd in 1955 
aan Rotterdam 
geschonken door het 
scheepvaartbedrijf 
Van Ommeren. 
De Rotterdamse 
kunstenaar Cor van 
Kralingen ontwierp de 
spuiters. Ook maakte 
hij 8 beelden van 
(zee)dieren, zoals een 
nijlpaard, een krokodil 
en exotische vissen.

Delftsche Poort
Aan het Hofplein 
stond sinds de 
middeleeuwen nog 
een stadspoort: de 
Delftsche Poort. Deze 
is verwoest in 1940. 
Op de oorspronkelijke 
plaats staat nu een 
oranje reconstructie 
van staal.

Leeuwen
3 van de 4 stenen 
leeuwen die ooit bij 
de Hofpoort lagen, 
liggen nu langs de 
Maasboulevard. De 
vierde leeuw ligt bij de 
Bernhardkazerne in 
Amersfoort, als dank 
voor de verdediging 
van de stad in mei 
1940.

Het Hofplein in 1938. Links Station Hofplein met daarvoor Loos.
In het midden de Delftsche poort en rechtsonder de Coolsingel

Stadsarchief  Rotterdam

Het Hofplein in 1955, gezien vanaf het Stadhuis

Stadsarchief  Rotterdam

Impressie van het nieuwe Hofplein

Juurlink + Geluk

Oud brood? 
Gooi het in de broodbak

In Rotterdam gooien we veel brood weg. Het verdwijnt in de vuilnisbak 
of we geven het aan dieren. Zonde! Gooi brood in een broodbak.

In brood zit namelijk veel energie. 

Van 1 brood kan een ledlamp maar 

liefst 5 dagen branden! Daarom 

verzamelt de gemeente oud brood in 

130 speciale broodbakken door heel 

Rotterdam. 

Dit brood wordt vervolgens omgezet 

in groene energie.

Lees er meer over en bekijk waar de 

broodbakken staan op 

www.rotterdam.nl/wonen 
-leven/brood. 

gemeente Rotterdam

Oud brood? 
Gooi het in de broodbak

Rotterdam onderweg

Nieuws over bereikbaarheid
IJsselmondseknoop
Wat is er dicht?
• Van vrijdag 9 december 21.00 uur 

tot maandag 12 december 05.00 

uur is de kruising Verenambachtse-

weg/Verbindingsweg bij de IJssel-

mondse Knoop volledig afgesloten.

• Tussen de Dierensteinweg en 

IJsselmonde is de weg wél open. 

Dat geldt ook voor af- en toerit 20 

(IJsselmonde) van de A15.

Hoe rijd ik om?
• U rijdt om via de Laurierweg, 

Spoorlaan en Zuideinde.

• Van/naar de A15 kunt u ook omrij-

den via af- en toerit 20 (Barend-

recht) van de A29.

www.rotterdamonderweg.nl/ijssel-
mondseknoop

G.K. van Hogendorpweg
Wat is er dicht?     
• Van woensdag 14 december 

22.00 uur tot en met donderdag 15 

december 06.00 uur is de G.K. van 

Hogendorpweg (N471) richting de 

Doenkade dicht tussen de Fairoaks-

baan en de Landscheiding.

Hoe rijd ik om?
• Richting Berkel en Rodenrijs of Den 

Haag rijdt u om via de Fairoaksbaan 

en de N209 (Doenkade).

www.rotterdamonderweg.nl/n471

Kijk voor alle actuele informatie over 

afsluitingen en omleidingen op 

www.rotterdamonderweg.nl en 

@Rdamonderweg op Twitter

http://www.rotterdam.nl/stadsprojecten
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brood
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brood
http://www.rotterdamonderweg.nl/ijsselmondseknoop
http://www.rotterdamonderweg.nl/ijsselmondseknoop
http://www.rotterdamonderweg.nl/n471
http://www.rotterdamonderweg.nl
https://twitter.com/Rdamonderweg
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Hillesluis

Jonge goudsmeden ontdekken het vak
Zagen, vijlen, schuren, ponsen, 
boren en versieren. Sieraden 
maken is een vak. Onder 
leiding van een professionele 
goudsmid ontdekken en beleven 
basisschoolleerlingen bij  
De Makerij hoe leuk het is. Een 
eerste stap in de wereld van 
creatief vakmanschap.

Jongeren en volwassenen het plezier 

laten ervaren van zelf iets maken. En 

Rotterdamse vakmensen en nieuw 

talent de ruimte bieden om hun eigen 

bedrijf te starten. Dat is het doel van 

De Makerij in Hillesluis. Eind 2021 

kregen sociaal ondernemers Chantal 

Mies en Jan Fuik subsidie van 

CityLab010 voor hun idee. Nog geen 

jaar later is de eerste vestiging van 

De Makerij open, in Huis van de Wijk 

De Hillevliet. ‘Al zo’n 250 leerlingen 

van Rotterdamse basisscholen 

hebben de workshop goudsmeden 

gevolgd’, vertelt Chantal Mies trots. 

’Binnenkort komt de eerste groep 

middelbare scholieren langs.’

Versierde hanger
In de workshop maken de leerlingen 

in 2,5 uur tijd zelf een prachtig 

werkstuk: een versierde hanger voor 

aan een sleutelbos of tas. Dat doen 

ze in de werkplaats, begeleid door 

een goudsmid. ‘Elke leerling krijgt 

een messing plaatje en een eigen 

kist met professioneel gereedschap. 

Aan het eind van de workshop is de 

hanger klaar en krijgt iedereen ‘m 

mee in een mooi doosje. De middel

bare scholieren maken straks een 

ander werkstuk.’

Onverwachte talenten
De workshops leveren enthousiaste 

reacties op. Chantal: ‘Je hoeft maar 

naar de gezichten van de kinderen te 

kijken en het plezier spat ervan af. De 

trots na afloop is elke keer weer 

genieten. Van de leerkrachten horen 

we bovendien dat onverwachte 

talenten zichtbaar worden en dat 

daarmee ook de dynamiek in de 

groep verandert.’ 

Meer weten?
De workshops van De 

Makerij verlopen via 
scholen. Deelname 

is kosteloos. 
Meer informatie 

en aanmelden op 
www.demakerij.nl 

Voor busvervoer 
kunnen scholen 

gebruikmaken 
van Buzz010 via 
www.buzz010.nl 

De leerlingen maken in 
de workshop zelf een 
versierde hanger

De Makerij

Crooswijk

Koninginnekerk krijgt blijvend gedenkteken

Heeft u nog herinneringen aan de Koninginnekerk? Meld u dan bij Vrienden van de Vaan. Er is namelijk een 
korte film over het in 1972 gesloopte gebouw in de maak. De kerk krijgt bovendien een eigen gedenkteken in 
Crooswijk. 

Ze werd gered van de sloop: de 

windvaan van de Koninginnekerk. 

Vervolgens stond het gevaarte zo’n 

40 jaar op een Rotterdams balkon. 

Zonde, vinden de eigenaar van dat 

balkon en een aantal betrokken 

bewoners. Ze willen van de wind

wijzer nu een blijvend gedenkteken in 

de wijk maken. 

Crooswijkse Désirée van Hal is een 

van de initiatiefnemers. Ze diept 

herinneringen op. Want: Désirée kent 

de kerk zelf ook nog. Haar overgroot

ouders woonden namelijk aan de 

Boezemkade. Bij bezoekjes aan hen, 

keek ze steeds uit naar het impo

sante gebouw aan het water. ‘Die 

kerk had iets magisch.’ 

Helaas ging de Koninginnekerk in 

1972 tegen de vlakte. En dat doet 

nog steeds pijn in Crooswijk én 

Kralingen. ‘Ook mij ontroert het nog 

steeds’, zegt Désirée. ‘Dat zo’n mooi 

gebouw verloren is gegaan. Veel 

Rotter dammers hebben er hard 

tegen gestreden, maar dat mocht 

niet baten.’ Met Vrienden van de 

Vaan willen Désirée en de andere 

betrokken bewoners de kerk nu een 

permanent gedenkteken geven. Het 

idee is om de geredde windvaan op 

een sokkel te plaatsen, op de plek 

waar ooit de kerk stond. ‘We zien het 

een beetje als eerherstel voor een 

historisch Rotterdams icoon’, zegt ze. 

Maar, de ‘vrienden’ willen nog meer 

doen: ‘We willen ook verhalen en 

anekdotes over de kerk verzamelen.’ 

Allereerst voor een korte film die 

filmmaker Bas de Leijer gaat maken. 

Later krijgen de herinneringen ook 

een plek op de website van stichting 

Gedenkteken Koninginnekerk. 

Helpt u mee? 
Kijk dan nu op www.

koninginnekerk.nl 

De windvaan van de Koninginnekerk 
werd gered van de sloop 

David Rozing 

Koninginnekerk krijgt blijvend gedenkteken

Spangen

Leenkasten op  
de spoordijk 
Nieuw op de Spangense 
spoordijk: 2 leenkasten met 
afvalknijpers en snoeischaren. 
Zwerfie Rotterdam hoopt zo 
wandelaars te motiveren af en 
toe op zwerfafval te ruimen in het 
ruige gebied. 

De spoordijk is een echte ‘rafelrand’ 

van Rotterdam, zegt Ivo Rodermans 

van Zwerfie Rotterdam. ‘Ik zie het ook 

als een avontuurlijk gebied, onttrok

ken aan het zicht.’ 

Vroeger tufte er een goederentrein 

over de dijk. Deze lijn is opgeheven. 

En sindsdien ontfermen wijk

bewoners zich over het ruige gebied. 

Ze ruimen er af en toe op. En houden 

het een beetje bij. De nieuwe 

leenkasten maken dat zelfbeheer 

veel makkelijker. Wandelaars kunnen 

een afvalknijper en zelfs een snoei

schaar pakken om meteen aan de 

slag te gaan. Er liggen ook vuilnis

zakken in de kast. De nieuwe kasten 

staan aan het begin en einde van het 

voetpad op de dijk, vlak bij Marconi

plein en bij het parkeerterrein van 

Sparta. ‘Je kunt dus spullen uit de 

ene kast pakken en in de andere kast 

weer terug zetten.’ Zwerfie zette de 

leenkasten meer met hulp van de 

Groene Connectie, Natuurlijk 

Spangen en de Roze Brigade. 

Meer weten over Zwerfie? 

Kijk op www.zwerfierotterdam.nl.

http://www.demakerij.nl
https://www.buzz010.nl/
http://www.buzz010.nl
http://www.koninginnekerk.nl 
http://www.koninginnekerk.nl 
http://www.zwerfierotterdam.nl
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Meld u dan aan via
onderstaande
QR-code

Hoogvliet

‘ Met elkaar maken we de wereld 
een stukje mooier’

Ongeveer 650 cadeautjes, snoepzakken, pakken chocolademelk en speculaas, bussen slagroom en 
banketstaven. Dankzij het project ‘5 december feest voor ieder kind’ kijken honderden gezinnen uit Hoogvliet 
terug op een fijn Sinterklaasfeest.

Initiatiefnemer is Sandra van Roon. 

Voor kinderen van basisscholen 

Zalmplaat en De Notenkraker/ 

SBO Hoogvliet regelde ze cadeau-

tjes, snoep en lekkers voor het hele 

gezin. Sandra startte 10 jaar terug 

met 5 december feest voor ieder 

kind. ‘Mijn kleinzoon zat op basis-

school Zalmplaat. In die tijd mochten 

kinderen na Sinterklaas in het 

kringgesprek een cadeautje laten 

zien. Toen hij langskwam, vertelde hij 

dat niet iedereen wat had gekregen. 

Dat vond ik zo erg, dat ik spullen ben 

gaan inzamelen voor die kinderen 

voor Sinterklaas van het jaar erop.’ 

 

Echte toppers!
‘Sandra en de andere vrijwilligers zijn 

echte toppers’, zegt Nancy Tadeij, 

adjunct-directeur van De Noten-

kraker. ‘Ze maken al zoveel jaar 

zoveel kinderen blij. Ook onze 

leerlingen. We hebben de tasjes  

5 december aan het einde van de 

schooldag aan de kinderen gegeven 

om mee naar huis te nemen.’ 

Gulle gevers
Het huis van Sandra staat vol met 

snoep, cadeautjes en andere 

spullen. Die andere spullen ruilt ze 

via haar Facebookpagina voor 

snoep. Sandra: ‘Er zijn zoveel gulle 

gevers. Niet alleen hier uit de buurt, 

maar ook uit bijvoorbeeld Utrecht en 

Friesland.’  

Fijne vrijwilligers
Sandra staat er niet alleen voor. ‘Ik 

kan ieder jaar rekenen op 40 fijne vrij-

willigers. Want alleen al het inpakken 

van de cadeautjes en het vullen van 

de tasjes kost veel tijd. We zijn blij 

dat we een steentje kunnen bijdragen 

aan het plezier van kinderen. Want er 

is helaas veel armoede in Hoogvliet. 

Maar met elkaar maken we de wereld 

een stukje mooier.’

Een fijne Sinterklaas voor honderden gezinnen

Jan van der Meijde

‘ Met elkaar maken we de wereld 
een stukje mooier’

Zevenkamp

‘Fijn om aandacht te geven’
Luiers voor een pasgeboren buurtgenootje of aandacht voor de 
buurtmoestuin? De familie Ruijssenaars draait er de (vrijwillige) hand 
niet voor om. 

‘Het zit ons in het bloed denk ik’, 

lacht Michael Ruijssenaars. ‘Onze 

dochter Lilian is 10 en organiseerde 

een zwerfvuilprikactie. Er is 40 kilo 

afval opgehaald! Mijn vrouw beheert 

het lief-en-leed-potje voor de buurt. 

En ik zit in het bestuur van de 

stichting De Groene Meren, een 

buurtmoestuin die 7 jaar geleden is 

aangelegd door bewoners. We 

zorgen dat deze er fatsoenlijk bij ligt 

en vragen budget aan voor het 

onderhoud. Van de oogst, zoals 

tomaten en courgettes, maken we 

een lekker soepje.’ 

Bos bloemen
‘Lilian zit vol ideeën en trekt buurt-

genootjes mee’, vertelt Petra Ruijsse-

naars trots. ‘Onze zoon Joost is 7 

jaar, maar is ook overal bij. En met 

het lief-en-leed-potje zorg ik bijvoor-

beeld voor een bos bloemen voor 

nieuwkomers. Het is fijn om aandacht 

te geven.’ De familie is ook gang-

maker bij Opzoomeracties: Hallo-

ween was een succes en voor kerst 

komt er een buurtborrel aan. Michael: 

‘We zijn blij met alle hulp en trots als 

buurtgenoten komen opdagen. 

Samen kunnen we veel bereiken.’

v.l.n.r.: Michael, Lilian, Petra en Joost Ruijssenaars: 
het hele gezin doet vrijwilligerswerk

Jan van der Meijde 

Overschie

Kerst in een fijne dorpssfeer
Bewoners hebben ’m echt gemist: de traditionele kerstmarkt. Deze is 
er vrijdag 16 december weer! Ontmoet elkaar in het hart van Overschie 
in de Overschiese Dorpsstraat. Hier fonkelen vanaf begin december de 
kerstlichtjes. 

Vrijdag 16 december staat er maar 

liefst 250 meter aan kramen met 

mooie, leuke en lekkere spullen. 

Onder het genot van een gratis 

oliebol en een glas glühwein of 

chocomelk kunnen bewoners 

bijpraten.

‘Iedereen kan elkaar ontmoeten in 

een fijne dorpssfeer’, vertelt Ger 

Vroegindeweij van Museum Over-

schie die een bewonersinitiatief 

indiende. ‘De markt heeft een 

bijzondere functie in de buurt. Het is 

hartstikke gezellig en we zijn zo blij 

dat het weer kan. Het museum en de 

Stichting Grote Kerk organiseren de 

markt al jaren. Door corona kon het 

twee keer niet doorgaan. Veel 

mensen hebben al laten weten dat ze 

ernaar uitkijken. En de Overschiese 

Dorpsstraat is van de Hoge Brug tot 

aan Theater In de Lugt prachtig 

verlicht.’ 

Er treden koren op en ook in de Grote 

Kerk, die de deuren opent, is 

kerstmuziek te horen. De kerstmarkt 

is van 17.00 tot 20.00 uur. Het 

Museum Overschie is tijdens de 

kerstmarkt open. 

Volgende week vrijdag is de 
kerstmarkt in hartje Overschie

Jos Flick
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