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[ Cultuur ]

Jazzfestival
saxofoongeluid en regendruppels
Tussen de buien door viel er weer volop te
genieten tijdens het Hillegerbergse Jazzfestival
eind augustus. De echte liefhebbers lieten
zich natuurlijk niet afschrikken door de
regendruppels.
Er waren vertrouwde en nieuwe geluiden te horen
op de verschillende podia. En het gaat natuurlijk niet
alleen om de muziek. Het festivalterrein is ook een
echte ontmoetingsplaats. Een mooie gelegenheid
om kennissen en vrienden te zien. Of, typisch voor
dit festival, even aan te meren met de boot om van
daaruit Bertus Borgers saxofoon te horen spelen.
Het festivalterrein bood ook gelegenheid om nader
kennis te maken met ZZPro. Deelgemeentelijke
Zelfstandigen Zonder Personeel in HillegersbergSchiebroek hebben zich verenigd om zo elkaar verder
te kunnen helpen. De deelgemeente heeft mede
aan de wieg gestaan en een handje geholpen. In de
ZZPro-tent werd op de dagen van het festival volop aan klantenbinding gedaan.
Ook de politie was vertegenwoordigd met een speciale stand. Bedoeld om mensen attent te maken op mogelijkheden om inbraak te voorkomen. En zo kon
je veel wijzer en vol met jazz-, blues- en rockklanken weer huiswaarts gaan.
Hopelijk doet het weer volgend wat beter zijn best. Aan de organisatoren en het
publiek heeft het in ieder geval niet gelegen, zo bleek uit de sfeer.

[ Actueel ]
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De deelgemeente twittert en
gebruikt QR-codes
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft sinds 5 september een
Twitteraccount. We zijn op Twitter te volgen via @DeelgemeenteHIS. Onze
volledige naam was helaas te groot, daarom is gekozen voor HIS. Volgers
van @DeelgemeenteHIS zijn direct op de hoogte van actueel nieuws uit
Hillegersberg-Schiebriek. Met het inzetten van Twitter brengen we u snel
op de hoogte van informatie uit de deelgemeente. De twitterberichten
ondersteunen onze berichten op de deelgemeentelijke pagina in het huisaan-huis blad Dichtbij en op onze website. Heeft u een Twitteraccount en
wilt u ons volgen? Voeg ons toe via www.twitter.com/DeelgemeenteHIS.
We ontmoeten u graag op Twitter!
QR code
U heeft ze ongetwijfeld wel eens gezien, QR codes. U ziet
ze op posters of op winkelruiten. Als u in het bezit bent
van een smartphone, dan kunt u deze code scannen. U
wordt vervolgens verwezen naar een website, tekst of

QR code van

contactinformatie. We hebben twee QR codes gemaakt.

Publiekszaken

Eén code die direct verwijst naar onze website en één voor

Hillegersberg-

onze afdeling Publiekszaken.

Schiebroek

De QR code die verwijst naar onze website ziet u op ons
briefpapier en bij onze contactgegevens op onze deelgemeentepagina. De QR code die direct verwijst naar
publiekszaken op onze website plaatsen we op de gevel
van ons deelgemeentekantoor aan de Argonautenweg
en in de publieksruimte. Bezitters van een smartphone
kunnen dus snel over de gewenste informatie beschikken.
Bezoekt u binnenkort ons deelgemeentekantoor, of leest u

QR code van de

onze deelgemeentepagina of dit artikel? Probeer dan onze

deelgemeente

QR code voor nog meer deelgemeentelijke informatie.

HillegersbergSchiebroek
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[ De deelraad ]

Schiebroek contra Hillegersberg
Toen op 1 augustus 1941 de toen nog
zelfstandige gemeenten Schiebroek
en Hillegersberg werden ingelijfd door
de grote broer, kregen beiden een vertegenwoordiger in de
gemeenteraad van Rotterdam, die daartoe van 45 naar 49 zetels
werd uitgebreid. De twee andere zetels waren voor Overschie
en IJsselmonde. In de gemeenteraad van Hillegersberg gingen
stemmen op, dat één te weinig was, immers Hillegersberg was
toch veel groter... En zo zei men niet hardop, maar dacht men:
toch veel welvarender en belangrijker. Eigenlijk had Hillegersberg

Baarhuisje Ringdijk heeft
zijn hekwerk

recht op twee vertegenwoordigers...
Hillegersberg en Schiebroek concurreerden in de jaren dertig
met elkaar als tuindorpen in het lokken van de welvarende inwoners van Rotterdam, voor wie op zoek was naar een huis met tuin,
soms zowel voor als achter. Schiebroek heette de Tuinstad.

Het baarhuisje op de hoek Ringdijk-Peppelweg kreeg haar fraai gerestau-

Ook anno 2012 speelt de verhouding tussen de samenstel-

reerde smeedijzeren hek. Na een eerdere restauratie van het huisje zelf

lende delen van onze deelgemeente soms op. Toen een paar

in 2008 heeft de oude begraafplaats nog meer uitstraling gekregen. Een

weken geleden De Postiljon aankondigde met de nieuwe naam

mooi stukje historie in de deelgemeente waar de vrijwilligers van de VSW

Dichtbij Hillegersberg door het leven te willen gaan, liepen

veel inzet voor hebben gepleegd. Wethouder Kriens opende in september –

Schiebroekenaren te hoop. Met succes trouwens. Een zelfde

letterlijk en figuurlijk – het hek.

sentiment sprak uit de cover een tijdje geleden van het magazine

Het baarhuisje behoort tot het oude kerkhof van Schiebroek, dat dateert

van de Schiebroekse bewonersorganisatie. Daarop foto’s van

uit het begin van de twintigste eeuw. Het huisje was bedoeld om de doden

twee rotondes. Eén in Hillegersberg met weelderig groen en één

in op te baren, voordat de begrafenis plaats vond. Aanleg van een kerkhof

in Schiebroek, een kaal grasveldje. De boodschap was duidelijk

in Schiebroek was nodig, omdat het kerkhof van Overschie, waar tussen

Schiebroek voelt zich achtergesteld en neemt dat niet. Terecht?

1873 en 1903 ook de doden van Schiebroek werden begraven, zo vol werd

Aan politici is het de taak om belangen af te wegen en knopen

dat er geen plaats meer was voor de Schiebroekse overledenen. Een stuk

door te hakken. Wij van de Partij van de Arbeid zijn ons bewust

land aan de Ringdijk werd daarom ingericht als begraafplaats en in 1904 in

van de gevoeligheden in de relatie tussen Hillegersberg en

gebruik genomen. In totaal zijn er 190 doden ter aarde besteld, totdat de

Schiebroek. Niet alleen de historische, maar ook de huidige...

begraafplaats in 1952 werd gesloten. Volgens afspraak mag de begraafplaats niet worden geruimd, zodat deze kleine groene oase aan de Ringdijk
nog lang in stand zal blijven.
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We zijn al weer over de helft van deze bestuurs

De deelgemeenten zijn ingesteld met

periode. Een mooi moment om kort terug te kijken

het idee om de betrokkenheid van de

en ook een blik vooruit te werpen naar de komende

burgers bij het openbaar bestuur te
vergroten.Dat dit niet helemaal uit de

anderhalf jaar. De afgelopen jaren werd keer op keer
duidelijk dat ook de deelgemeente last heeft van

verf komt is volgens ons niet aan de deelgemeenten te wijten

de financiële crisis. Waar in voorgaande periodes ruimte was

maar aan het centraal bestuur dat zijn bevoegdheden niet heeft

voor grotere kwalitatieve projecten, stonden de afgelopen jaren

willen/durven delegeren. In veel zaken heeft de deelgemeente

voornamelijk in het teken van bezuinigingen. Dat vraagt van

slechts een adviserende rol, zoals bij maken van bestemmings-

politici creativiteit met het agenderen van onderwerpen. Als we

plannen. Stadsbrede visies, Horecanota, Standplaatsenbeleid,

dan kijken naar de bereikte resultaten dan zijn we zeer tevreden

Parkeerbeleid, Openbare orde en veiligheid, dat zijn nou net de

met de gevonden oplossing voor de Mattheus school. Onze CDA

zaken waarover lokaal bestuur en burgers elkaar treffen. Bij

portefeuillehouder Arian Pleizier heeft dat lastige probleem

de invoering van een uniforme afwerking van de buitenruimte

uitstekend opgelost, waarbij een prachtige locatie gevonden is

(Rotterdamstijl) hebben de deelgemeenten en de burgers hele-

zonder dat het spaarzame groen in het Kleiwegkwartier wordt

maal geen rol, met het gevolg dat onze lantarenpalen machine-

aangetast. Ook de verkeersproblematiek op de Molenlaan heeft

grijs geverfd worden en bestrating met grauwe betonsteen wordt

dit jaar terecht veel aandacht gekregen. De CDA fractie blijft alert

geplaveid zonder aan burgers te vragen of ze dit wel willen.

dat als er (financiële) mogelijkheden komen, ook ruimte komt

Wij vinden dat het opheffen van de deelgemeenten geen goed

voor aanpassingen van de Molenlaan.

idee is. Wijkbelangen OPLW is huiverig voor de gedachte dat de

Ook voor de komende periode zal de financiële situatie van de

stad Rotterdam als een groot concern gezien moet worden, met

deelgemeente een belangrijk aandachtspunt blijven. Of de deel-

stadsbrede beleidsregels. De ervaring leert dat grootschalig

gemeentes nu blijven bestaan of niet, als CDA staan we voor een

organisaties veelal tot anonieme bureaucratische monstrums

solide overheidsfinanciën, ook in Hillegersberg-Schiebroek. Dat

verworden en meer met zich zelf bezig zijn dan met de belangen

betekent structureel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Als

van burgers. Lokale bestuurders worden vervangen door stede-

het moet dan zullen we pijnlijke bezuinigingsbeslissingen nemen.

lijke account managers, stadsmakelaars, etc. Een recent voor-

Maar als het kan, dan moeten we ook kijken waar investeringen

beeld van uitwassen van schaalvergroting hebben wij gezien bij

mogelijk zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan de noodzakelijke

Vestia, maar ook het politieapparaat is sinds het verdwijnen van

aanpassingen om kruispunten in onze deelgemeente veiliger te

de wijkposten alleen maar anoniemer geworden. Nu al lijkt het

maken voor fietsers en voetgangers, te starten bij het kruispunt

centraal bestuur te denken dat wat in de binnenstad werkt, ook

Kleiweg-Uitweg.

onversneden toepasbaar is in de deelgemeenten. Daar hebben
de burgers en ondernemers in onze deelgemeente alleen maar
last van.
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[ Samenwerking ]

Pameijer
ondersteunt kwetsbare mensen
in en met de samenleving

Klokslag 10.00 uur staat in de hal van het

deelgemeente, een bewonersorganisatie en een

Medische Centrum Hillegersberg in de wijk

woningcorporatie. Weet je, bij Pameijer gaan we uit

110-morgen een compleet welkomstcomité klaar.

van het talent en de eigen kracht van mensen. Dus

De in rode shirts gestoken Minerva’s: Iris en

vraag het ze zelf maar.”

Kars-Jan vallen direct op. Onder het toeziend oog
van persoonlijk begeleider Janet Smit vertellen

Dat laat Iris zich geen twee keer zeggen. Ze vertelt

ze over hun werk en dagbesteding bij het active-

dat ze graag appeltaarten bakt voor de koffiecorner

ringscentrum Minervaplein van Pameijer. Over

in het MCH en andere Pameijer-locaties in de wijk.

Genieten en ontmoeten

hoe blij en trots hen dat maakt. En hoe zij en hun

“Ik help elke ochtend en assisteer bij de creatieve

Jannie komt elke dag

collega’s gewaardeerd worden door de wijkbewo-

ouderenactiviteiten in het dagcentrum. Twee keer in

vanuit de Beschermde

ners en de gezondheidswerkers in het MCH.

de week ga ik naar Galerie Atelier Herenplaats.” Bij

Woonvorm Adriaen van

Herenplaats krijgen mensen met beeldend talent en

der Doeslaan naar het

Talenten benutten

een verstandelijke beperking, les van kunstenaars

Minervaplein om te

Manager bij Pameijer, Ineke Mos steekt als eerste

en docenten beeldende vorming. Maar dan moet je

helpen met bakken en de

van wal: “Pameijer ondersteunt mensen met een

echt wat in je mars hebben. En Iris heeft dat!

boodschappen te doen.
Dankzij haar ligt er elke

verstandelijke beperking of een psychiatrische
problematiek bij het wonen, werken, onderwijs

Voor Kars-Jan betekent werken in de koffiecorner:

ochtend een stapel gratis Metrokranten op de balie.

en dagbesteding. Vanuit dit werk & activerings

dagritme opbouwen als voorbereiding op een baan.

Op de vraag of ze trots is op haar bijdrage knikt ze

centrum bieden we verschillende servicedien-

Als liefhebber van goed eten heeft hij een Minerva-

bescheiden. “Voor mij is het goed dat ik hier aan

sten aan. Onder begeleiding van professionals en

broodje bedacht. Zijn droom? Een stripboeken

de slag ben. Het brengt regelmaat in mijn dagen.”

vrijwilligers verzorgen onze cliënten de was voor de

winkel waar klanten relaxt een kopje koffie kunnen

Janet Smit: ”Oudere wijkbewoners komen speciaal

ondernemers in het medisch centrum, de glas- en

drinken. Manuela Begelinger, sociaalonderneem-

naar onze balie om een krantje te halen en meteen

vuilophaaldienst voor buurtbewoners en helpen

ster van koffiecorner Minerva’s, reageert meteen.

een praatje te maken. Onze slagzin ‘Genieten en

bij het verzendklaar maken van de post van de

“Zeg Kars-Jan daar moeten we eens over praten.”

ontmoeten’ wordt hier voor 100% waar gemaakt.”
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Iedereen kan meedoen

heb je minder kansen. In onze deelgemeente helpt

“Via ‘Klus en Werk’ kunnen onze cliënten laten zien

Een paar dagen later zal Jan Cees van Duin,

zorgverlener Pameijer kwetsbare mensen om hun

dat ze hun leven weer zoveel mogelijk op de rails

voorzitter van de deelgemeente, vertellen dat

weg te vinden in de maatschappij.”

proberen te krijgen, iets voor anderen willen doen

Hillegersberg-Schiebroek een deelgemeente wil

en nuttig willen zijn. Door tegen een kleine vergoe-

zijn waar iedereen kan meedoen in de samen

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

ding en onder begeleiding, klussen uit te voeren bij

leving. “Zelfredzaamheid staat voorop. Maar wie

“Binnen de gemeente Rotterdam moeten alle

particulieren en instellingen in de directe omge-

hulp nodig heeft moet daarop kunnen rekenen. Elke

deelgemeenten een steentje bijdragen aan de

ving. Denk aan schilder- en timmerwerkzaam

samenleving kent mensen die het wat beter of wat

maatschappelijke opvang van mensen die dat nodig

heden, tuinonderhoud, kleine reparaties en het

minder getroffen hebben en daar meer of minder

hebben. Midden in de samenleving wonen kan

opruimen van zwerfvuil. Het is een zinvolle dag-

invloed op hebben. Als je geboren wordt met een

bijdragen aan herstel”, zegt van Duin. “Het is niet

besteding en regelmatig een opstap naar betaald

handicap, begin je met een zekere achterstand. Als

makkelijk om in een bestaande woonomgeving een

werk.”

je hard werkt, dwing je mogelijk succes af. Maar

geschikte plek te vinden voor sociale voorzieningen

als je in de problemen raakt en daardoor afglijdt,

zoals de beschermende woonvorm aan de Adriaen

Gun kwetsbare mensen een plek

van der Doeslaan. En het is lastig voor buurt

Cliënten van Pameijer zijn werkzaam bij verzor-

bewoners om te wennen aan een verandering in

gingscentra van Aafje, Laurens en Humanitas.

hun leefomgeving. Wat die verandering ook is.”

Anderen werken bij welzijnsinstellingen of lokale
ondernemers. Ze helpen bij de catering, het onder-

Om te zorgen dat de buurt geen of nauwelijks over-

houd van groen en bij administratieve of huishoude-

last van de woonvorm ondervindt, zijn er afspraken

lijke werkzaamheden.

gemaakt. Een beheercommissie met vertegenwoordigers van de gemeente, Pameijer, politie en

Jan Cees van Duin: “Ik introduceer Pameijer graag

omwonenden, komt regelmatig bij elkaar om te

bij bedrijven. Als deelgemeente willen we een voor-

beoordelen of de afspraken worden nagekomen.

beeld zijn en andere organisaties stimuleren om

Van Duin is voorzitter van de beheercommissie.

maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hier

“Bij beschermd wonen hebben we het over mensen

op het deelgemeentekantoor zijn we heel blij met

die zich vanwege een beperking of hun psychiatri-

Felix, Paulien en Naduni, die vanuit het activerings-

sche achtergrond opvallend anders gedragen of er

centrum Minervaplein in het documentatiecentrum

anders uitzien. Dat hoeft niet per se hinderlijk te

en in de kantine onmisbare hand- en spandiensten

zijn, maar het is anders, en dat ‘anders’ kun je als

verlenen. Werkgevers denken soms dat het om

vervelend ervaren. En soms is het dat ook echt.”

regulier werk moet gaan. Dat is niet altijd haalbaar,
maar het uitvoeren van aanvullende werkzaam-

Klus en Werk

heden lukt prima. Daarmee geef je kwetsbare

“Pameijer weet dat investeren in een goede relatie

mensen een plek in de samenleving.”

met buurt- en wijkbewoners en het kweken van
begrip noodzakelijk blijft”, aldus Ineke Mos.
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[ Cultuur ]

Huiskamerblues
tijdens kunstfestival
Als je op 16 september de Schiebroekse Lijsterbeslaan
inliep, kon je blues uit de jaren dertig horen. Gespeeld door
de gebroeders Broekhorst. Blueslegende Robert Johnson,
aan wie onder andere Eric Clapton veel te danken heeft, werd
mooi tot leven gezongen door Dick en Piet. Je waande je even
in ‘sweet home Chicago’!
Het gebeurde allemaal in het kader van de huiskamerroute
van het kunstfestival in Schiebroek (en omgeving). Van popkoor tot klassiek, van theater tot Nederlandstalig uit de oude
doos, het was allemaal te horen.
In de Lijsterbeslaan was het programma zeer gevarieerd.

20 jaar

Amy Winehouse door twee zeer jonge talenten, fraaie oude
Nederlande liedjes door twee iets oudere zangeressen. En
nog veel meer. Door het aardige weer werd de voortuin tot

Kunstfestival Schiebroek

Het twintigste verjaardagsfeestje van het Kunst

de Huiskamerroute Schiebroek-Hillegersberg.

festival Schiebroek werd groots gevierd. Op een

Jazz, blues, klassiek en koorzang, het kwam

warme zaterdag vond in Schiebroek de Dag van

allemaal voorbij. Op donderdag 20 september was

het Kunstfestival plaats met het Rododendronplein

er een speciale schrijvers-in-Schiebroek avond in

als stralend middelpunt. De vrijwilligers van het

de theaterzaal van Cultureel Centrum Castagnet.

festival en de optredende artiesten stonden garant

Eerder kon iedereen genieten van kunst in de

voor een heel gezellig feest. Ook bij de andere

etalages op de Peppelweg en van de daar tentoon

activiteiten is het extra feestelijk. Het weekend van

gestelde kunst. De kunstenaars maakten werken

zaterdag 15 en zondag 16 september stond in het

die pasten in het thema “Natuurlijk Schiebroek!”.

een gezellige huiskamer.

teken kleinkunst en muziek in de huiskamer tijdens
Bro’s in blues met hun ode aan een blueslegende

[ Actueel ]

Goed welzijnswerk blijft
belangrijk in de deelgemeente

Zelf iets organiseren in de buurt is ook welzijnswerk
Edward Sterenborg: “Sociaal vangnet blijft belangrijk”

“Het mogelijk maken van welzijnswerk is een van

Geen leuke boodschap natuurlijk, maar tot die tijd ver-

de belangrijkste taken van de deelgemeente. En

richt Thermiek nog diverse vormen van welzijnswerk

we blijven goed welzijnswerk leveren. Continuïteit

binnen de deelgemeente. “We gaan in dat proces niet

van onmisbare welzijnstaken staat voorop.” Aan het

over één nacht ijs. We realiseren ons goed dat dit hard

woord is Edward Sterenborg, portefeuillehouder

aankomt bij alle medewerkers die met hart voor de

Welzijn en Onderwijs. De komende bezuinigingen vor-

zaak dagelijks in de weer zijn. We zagen echter geen

men wat dat betreft een forse uitdaging. “We maken

mogelijkheden meer om met Thermiek het welzijn-

van de nood een deugd. Het wordt steeds belangrij-

nieuwe-stijl vorm te geven. We gaan dus met andere

ker om te kijken naar het effect van iedere uitgegeven

aanbieders aan de slag en zijn bezig met de voorbe-

euro. En het wordt steeds belangrijker om te bepalen

reidingen om die te vinden, aldus portefeuillehouder

wie niet zonder welzijnshulp kan, wie soms een

Sterenborg.”

steuntje in de rug nodig heeft en wie zelf of met hulp

“Het gaat uiteindelijk om de mensen die we willen hel-

uit zijn of haar directe omgeving een stap vooruit kan

pen. De hulp moet op de goede plaats terecht komen.

maken. Als het aan mij en aan mijn medebestuurders

We hoeven dat ook niet altijd zelf te doen, maar er blijft

ligt, houden we een sociaal vangnet overeind voor

welzijnswerk bestaan. Ik heb zeer regelmatig contact

mensen die – tijdelijk – niet zonder kunnen. Omdat

met mensen die baat hebben bij de inzet van welzijns-

meedoen in de maatschappij belangrijk is. Belangrijk

werkers, aldus de portefeuillehouder. “Onvoorziene

voor eigenwaarde en zelfvertrouwen.”

gebeurtenissen kunnen levens omgooien. En sommige

De deelgemeente zal de komende jaren meer uitgaan

levens starten niet onder ideale omstandigheden,

van de vraag van inwoners die steun kunnen gebrui-

waardoor vanzelfsprekende lijkende vaardigheden

ken en minder zelf het aanbod leveren. ”Dat vergt

niet zo vanzelfsprekend zijn. Dan is steun uit je directe

van welzijnsorganisaties een andere aanpak. Minder

omgeving hard nodig. Soms is die er echter niet, soms

kant-en-klaar aanbod. Meer maatwerk. Die stap is niet

worden problemen te complex. In zo’n situatie is pro-

eenvoudig. We gaan kritischer kijken naar het resultaat

fessionele hulp onmisbaar. Ik zie het belangrijke werk

van welzijnsorganisaties. We moeten met mogelijke

dat welzijnswerkers verrichten. Of dat nu algemeen

welzijnspartners nog duidelijker afspraken maken”,

maatschappelijk werkers zijn of jongerenwerkers,

aldus Sterenborg. Mede om die reden beëindigt de

mantelzorgondersteuners of de medewerkers in het

deelgemeente subsidierelatie met welzijnsinstelling

Vraagwijzerloket: het zijn mensen met hart voor hun

Thermiek. Dat gebeurt met ingang van 1 april 2013.

medemens.”
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10 [ Actueel ]

Huurverhoging
sportgebouwen en
verenigingsgebouwen
vraagt in 2014 om ondernemerschap
De Dienst Stadsontwikkeling heeft berekend dat

en doelmatig. We hoeven er als deelgemeente niet

daadwerkelijke kosten weten we dat de deelgemeen-

de totale huuropbrengst van sportaccommodaties,

op te verdienen. Het gaat ons om het behoud van een

telijke bijdrage eigenlijk 2,5 miljoen zou moeten zijn.

kinderboerderijen, speeltuinen en voorzieningen

aantrekkelijk sport- en verenigingsklimaat.”

En een miljoen erbij kunnen we echt niet betalen.
Kostendekkend verhuren is dus noodzakelijk.”

voor culturele activiteiten onvoldoende is om alle
panden, sport- en speelvelden goed te onder-

Plezier schetst de verschillende kanten van de

houden of te vervangen. Om te voorkomen dat

situatie. “De huidige forse investering in Sport &

Ondernemerschap en inzet van leden

verenigingen, individuele gebruikers en de deel-

Recreatie van zo’n 1,5 miljoen, staat niet ter discus-

Pleizier: “De Dienst Stadsontwikkeling, verhoogt

gemeente voor problemen komen te staan, wordt

sie. Maar de andere kant van het verhaal is dat er

vanaf januari 2014 de huur en dat zal zeker niet

vanaf 1 januari 2014 een reële kostendekkende

naast deze subsidie nog heel veel kosten door de

makkelijk zijn voor veel verengingen. Het kan leiden

huur (KDH) in rekening gebracht.

stad worden gedragen. Die meerkosten, verkapte

tot contributieverhoging voor de leden. Gelukkig

subsidies eigenlijk, zijn door de inventarisatie van

zien we nu al dat verenigingen elkaar opzoeken en

Symbolische huurprijzen niet meer van deze tijd

de dienst Stadsontwikkeling nu helder in beeld

vanuit het idee ‘samen staan we sterker’ gezamen

Arian Pleizier, portefeuillehouder sport: “Veel huur

gebracht. Dan heb ik het over vaste lasten zoals hef-

lijk een terrein of pand gebruiken. Maar die bewe-

prijzen hebben totaal geen relatie meer met de

fingen Hoogheemraadschap en verzekeringskosten,

ging moeten we niet romantiseren. Het is lastig

werkelijke kosten. Sommige verenigingen betalen

maar ook over het feit dat wij als deelgemeente vaak

omdat je ook te maken hebt met verschillende

jaarlijks slechts een symbolisch bedrag. De totale

ad hoc moeten opdraaien voor incidentele onder-

verenigingculturen.”

huuropbrengst is echt onvoldoende om het noodza-

houdskosten, om te voorkomen dat een gymzaal,

kelijke onderhoud en beheer te kunnen betalen. Voor

clubgebouw of speelterrein in te slechte staat raakt

Hij pauzeert even. “Een financieel gezond huis-

alle duidelijkheid: We gaan uit van de norm: sober

en het onveilig wordt. Door het uitzoeken van de

houdboekje is primair de verantwoordelijkheid van
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de vereniging. Een bestuur kan ondernemerschap
tonen en besluiten om fondsen aan te schrijven,
sponsoracties te organiseren, het netwerk van
leden in te schakelen of oliebollen te gaan verkopen om meer inkomsten te verwerven. En als een
vereniging met hulp van de leden het onderhoud
van de kantine wil verzorgen, kunnen we daarover
afspraken maken en dan dalen de huurkosten.”
Eerste informatieavond
De deelgemeente kan geen extra financiële
bijdrage leveren, maar wel op andere manieren
bijdragen aan oplossingen. Bijvoorbeeld door op
te komen voor de belangen van de deelgemeente

In november 2013

in het stedelijke overleg, verenigingen en gebrui-

bespreekt Dienst

kers van accommodaties in contact te brengen met

Stadsontwikkeling de

elkaar of te wijzen op mogelijkheden. En door alle

begrotingsbehandeling

belanghebbenden goed te informeren.

voor 2014. Dan is

De eerste informatieavond is op 17 september

de KDH voor alle

gehouden voor clubs die een ‘eigen’ accommodatie

vastgoedobjecten in

huren. Daarna zijn de andere organisaties welkom;

Rotterdam bekend en

Speeltuinverenigingen, bewonersorganisaties en

Scouting speelt in op kostendekkende huur

Het clubhuis van Scouting Hillegersberg is aan

is duidelijk hoeveel

gebruikers die een paar uurtjes in de week gebruik

Frank Fondse, voorzitter Scouting Hillegersberg,

vervanging toe. Het pand is eigendom van de

huur u als vereniging

maken van een gymzaal of ruimte in een lokaal

blijft vooralsnog rustig onder de aangekondigde

vereniging en altijd door de leden onderhouden.

moet betalen vanaf

cultureel centrum.

huurverhoging. Voor de zomer heeft hij het initiatief

Nieuwbouwplannen liggen klaar.

1 januari 2014. Voor

genomen om bij portefeuillehouder Arian Pleizier

meer vagen kunt u

Pleizier:”Hillegersberg-Schiebroek heeft veel actieve

informatie in te winnen. Fondse: “De meeste ver-

Fondse: ”Met de komende huurverhoging voor

contact onemen met uw

verenigingen. Dat is mooi! Maar we kunnen ze niet

enigingen weten al wat langer dat kostendekkende

het terrein hebben we al rekening gehouden in de

vaste contactpersoon

allemaal tegelijkertijd ontvangen. Natuurlijk infor-

verhuur op de politieke agenda staat. Samen met

meerjarenbegroting. Het feit dat we de grond telkens

bij de dienst

meren we alle betrokkenen ook via nieuwsbrieven en

andere scoutingverenigingen bereiden we ons voor

maar voor een periode van 1 jaar mogen huren,

Stadswontwikkeling of de

de website. De omschakeling naar kostendekkende

op de informatieavond. Dat vergroot de kans op een

brengt onzekerheid mee en is een groter probleem.

dienst Sport en Recreatie.

huur is geen makkelijke boodschap, maar ik denk

constructief overleg. Als verenigingsbestuur wil je

Gelukkig zijn de terreintjes in het bestemmingplan

dat het de verenigingen op de langere termijn wel

weten waar je aan toe bent om daar goed op in te

specifiek bestempeld als scoutinggebied. Dat voelt

sterker en financieel gezonder maakt.”

kunnen spelen.”

als erkenning en waardering.”
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Nieuw kantoor
voor de Belbus
“Al sinds de oprichting in 1989 is de Belbus

Toch deden in de loop der tijd de beperkin-

gevestigd in Schiehoven/Wilgenplas. Een

gen van deze huisvesting zich hoe langer hoe

klein kamertje op de eerste verdieping kon

meer voelen; water voor koffie, thee of afwas

na een aantal jaren worden verruild voor iets

moest worden gehaald bij het fonteintje in de

meer ruimte op de begane grond, maar de

toiletten, er was geen werkruimte voor onze

aandacht en het geld werden, haast vanzelf-

vaste kracht noch voor een bespreking of

sprekend, vooral besteed aan de primaire

een rustig gesprek en het kantoormeubilair

taak: het vervoeren van minder goed

was tweede- (of derde-)hands en dan ook

ter been zijnde ouderen in onze deelge-

beschadigd na een inbraak enkele jaren

meente", aldus Alex Commandeur, voor

geleden.

zitter van de Stichting Welzijn Wijkvervoer

“Begin van dit jaar kregen we echter kort

Hillegersberg-Schiebroek.

na elkaar tweemaal goed nieuws te horen.
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‘Er kan nog
zoveel meer’
“Het blijkt dat er nog veel van de (ruim 1000) bij de
Belbus ingeschreven deelnemers, weinig of geen
gebruik maken van onze bussen. Bij de gebruikers
Henny van Beelen (locatiemanager van AAFJE/

medewerkers van Schiehoven/Wilgenplas en zeker

is er dan bovendien nog een vrij grote groep, die

Schiehoven) liet weten dat we tegen een (vriend-)

ook van onze eigen vrijwilligers kan de Belbus

alleen voor ziekenhuis- of huisartsbezoek ritten

schappelijk prijs aanvullende ruimte konden huren

nu werken vanuit een prachtige, ruime en goed

aanvraagt", aldus Alex Commandeur.

en dat AAFJE daarin – op haar kosten – ook nog een

geoutilleerde kantooraccomodatie.”

“Uit de reacties van onze passagiers hebben wij de

keukenblok zou plaatsen. Vervolgens kregen we

Het nieuwe kantoor is voor de vrijwilligers een

indruk dat men zich vaak onvoldoende realiseert

een tip dat vanwege een verhuizing naar een nieuw

stimulans hun werk met enthousiasme voort

welke mogelijkheden de Belbus u biedt voor

pand een grote hoeveelheid overtollig kantoor

te zetten en hopelijk aanleiding voor nieuwe

comfortabel vervoer binnen de deelgemeente

meubilair beschikbaar kwam.

sponsors, deelnemers en vrijwilligers om dat

(tussen 9.00 uur en 16.30 uur). Wij willen u er

Die mogelijkheden hebben we met beide handen

te ondersteunen. Zij zijn van harte welkom op

nog eens op wijzen dat de Belbus u graag thuis

aangepakt en het resultaat mag er zijn. Dankzij

Hamakerstraat 2, telefoon 418 81 21.

komt ophalen om u te brengen naar winkels,

de prima medewerking van aannemer Kleinjan,

banken, kaartclubs, kappers, familie vrienden en

de firma’s Hooykaas en Meulman, van diverse

kennissen, tandarts en fysio praktijken, buurt
huizen, eet- en drinkgelegenheden, enz. enz.
En natuurlijk ook weer terug naar huis!
U weet, ritten afspreken kan vanaf 2 weken tot
1 dag tevoren (hoe eerder hoe beter).
Misschien zien we u vaker?”

Belbus Hillegersberg-Schiebroek
Hamakerstraat 2
3052 JA Rotterdam
T 010 - 418 81 21
E f2hbelbus@hetnet.nl
Open op werkdagen: 8.45 uur - 16.30 uur

14 [ Jeugd ]

Zakgeldproject

Voor meer informatie:
JAP Peppelweg 168a
T 06 - 388 270 96 jongerencoach
T 06 - 388 270 98 zakgeldprojectleider
Ping Jongerenwerker: 26D556CCF

eerste stapje op weg naar betaald werk
DOCK Jongerenwerk en het JAP, Jongeren Advies

ons krijgen ze tijdens het traject nog een training

Eigen initiatief wordt beloond

Punt, zijn verhuisd naar de Peppelweg 168a. Daar

sociale vaardigheid en omgaan met geld.”

Ook jongerenwerker Anthonie Malawauw is

staat de deur open voor alle jongeren uit de deel-

Door bij het JAP een inschrijfformulier af te halen,

net gestart bij DOCK. Hij is dagelijks in de

gemeente. Om jongeren te helpen bij het organi-

in te vullen en samen met een kopie ID weer in te

wijk aanwezig om met jongeren een praatje te

seren van jeugdactiviteiten, met vragen over werk

leveren, start er een heuse sollicitatieprocedure.

maken, te kijken waar hun interesses liggen

en opleiding of hen te informeren over zinvolle

Ook dat is een goede oefening voor later. Marije:

en ze te stimuleren om met een idee voor een

dagbestedingen zoals het zakgeldproject.

“Tijdens het sollicitatiegesprek kijken we waar

sport- of jeugdactiviteit te komen. “Vervolgens

iemand geschikt voor is. Daarna willen we ook

helpen ze met het opzetten en organiseren

Anderen helpen en wat verdienen

nog kennismaken met de ouders of voogd. Op dit

van die activiteit. Op

Projectleider Marije Fortuijn werkt sinds kort bij

moment is er helaas wel een wachtlijst.”

zo’n manier leren ze

DOCK jongerenwerk. Ze is enthousiast over het

brainstormen, een plan

zakgeldproject. “Jongeren van 12 t/m 15 jaar die

Hulp bij het vinden van opleiding en werk

van aanpak maken en

wat willen verdienen, kunnen voor een periode

Jongeren hebben vaak vragen over geld verdienen;

een budget beheren.

van zes maanden allerlei klusjes doen bij verzor-

het vinden van een baan, vakantiewerk of bijbaan.

Daar hebben ze op

gingshuizen, helpen in de kantine van de sport- of

Lourens Thijssen, de JAP-Jongerencoach, begeleidt

school of in hun latere

speeltuinvereniging, naschoolse opvang of dieren

jeugd in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar op het gebied

leven profijt van. Het is

verzorgen bij de kinderboerderij. Ze leren omgaan

van scholing, werk, financiën en huisvesting.

een effectieve manier

met verantwoordelijkheden zoals op tijd komen en

Marije: “Lourens leert hen om zelf de verantwoor-

om ze te betrekken bij

taken op een juiste manier uitvoeren en afmaken.”

ding te nemen voor het oplossen van problemen

hun buurt en de

“Vijf uur per week aan de slag zijn voor anderen

en helpt bij het vinden van de weg naar instanties

maatschap-

en werkervaring opdoen, helpt bij het vinden van

zoals het jongerenloket, Bouman GGZ, schuldhulp-

pij.”

een echte baan in de toekomst. Het vergroot de

verlening en andere organisaties. Als het nodig

sociale vaardigheden. Jongeren worden trots op

is, begeleidt de jongerencoach bij het vinden van

zichzelf omdat ze een eigen baantje hebben, zelf

een opleiding die het beste bij hen past. Jongeren

geld verdienen en een steentje bijdragen. Ze leren

hebben vaak voldoende talent, maar net even een

hun sterke en minder sterke kanten kennen. Van

steuntje in de rug nodig.”
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Duurzaamheid
Duurzaamheid. Dit onderwerp komt u de

initiatieven van burgers en ondernemers op

inkomsten te verwerven en maakt de wijk

laatste tijd geregeld tegen. Niet alleen in

deze terreinen te bevorderen, bieden de duur-

socialer. Dit is zowel economisch als sociaal

dit HIS-magazine, maar ook in de krant

zaamheidskaders voorbeelden van concrete

duurzaam.

en op TV, op uw werk en in uw omgeving.

projecten en werkwijzen die helpen om de

En, ook ondernemers in onze deelgemeente

Het wordt steeds belangrijker in onze

ambities waar te maken.

zijn zich steeds meer bewust van duurzaam

werk- en leefwereld. De deelgemeente

ondernemen. Zo zijn er al een paar onder-

Hillegersberg-Schiebroek zet het onder-

Inspireren, stimuleren en ondersteunen

nemers die gebruik hebben gemaakt van de

werp dan ook steevast op de agenda voor

De deelgemeente wil inwoners, ondernemers

Quick Start Maatschappelijk Verantwoord

de komende 4 jaar. Beleid dat helemaal past

en organisaties in Hillegersberg-Schiebroek

Ondernemen. Een in de materie en branche

bij de ambitie van de gemeente Rotterdam

inspireren, stimuleren en ondersteunen om

gespecialiseerd consulent komt dan langs

om ‘een schone, groene en gezonde stad’

een bijdrage te leveren aan de duurzame

en bekijkt in hoeverre de ondernemer nog

te realiseren.

ontwikkeling van onze deelgemeente. Om

wat kan verbeteren op duurzaam gebied. Het

bestemd voor al haar inwoners.

straks te kunnen bepalen welke initiatieven

uiteindelijke resultaat? Concrete adviezen die

Deze nieuwsbrief is de derde

Investeren in mensen, economie en

in aanmerking komen voor ondersteuning

zeker leiden tot winst voor bedrijf en omge-

leefomgeving

vanuit de deelgemeente, is het opstellen van

ving. Over beide onderwerpen kunt u meer

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

de kaders noodzakelijk. Hoe het er precies uit

lezen in het vorige lentenummer.

bereidt op dit moment een beleid voor met

gaat zien, is nu nog niet bekend. Wel is duide-

de benaming ‘Deelgemeentelijke Duurzaam

lijk dat de kaders flexibel genoeg zullen zijn

Wat valt er verder nog onder duurzaamheid?

heidskaders’. Deze kaders maken concreet

om in te spelen op kansen en ontwikkelingen.

Groene daken en groene gevels, bijvoor-

wat de overheid op dit terrein wil bereiken en

In november is het conceptbeleid gereed en

beeld. Of de buurtmoestuin, zou ook een

Postbus 34020

hebben tot doel om duurzame investeringen in

volgt daarna het definitieve besluit.

duurzaam initiatief van burgers kunnen

www.rotterdam.nl/his

mensen, economie en leefomgeving te bevor-
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Hillegersberg-Schiebroek,
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Aan de tekst van deze
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zijn. Buurtmoestuinen passen in het stre-

deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek
Melanchtonweg 100
3005 GA Rotterdam

Redactie

deren. De kaders dienen als vertrekpunt voor

Welke initiatieven kennen we al?

ven naar een duurzaam voedselsysteem.

alle deelgemeentelijke programma’s. Dit zorgt

Zo rondkijkend in onze deelgemeente lopen er

Voedselkilometers worden verminderd tot nul

010 - 4615564 of 010 - 4615565

voor samenhang tussen en geeft richting aan

al duurzame initiatieven. Zoals DoorDeWijks.

en buurtmoestuinen leveren een bijdrage aan

Tekst

nieuwe én lopende activiteiten en projecten.

Mensen uit de wijk helpen anderen in de wijk

een groene, biodiverse, klimaatneutrale stad

Want duurzaamheid gaat niet meer alleen om

met alledaagse dingen en bieden een luiste-

en aan de sociale cohesie binnen de buurt. Wat

milieu, natuur en buitenruimte. Ook economi-

rend oor aan iedereen die dat kan gebruiken.

denkt u? Krijgt duurzaamheid de komende

sche en sociale aspecten vallen hieronder. Om

Dit initiatief geeft mensen de kans om extra

jaren ook in uw agenda een steevaste plek?

Bureau Communicatie

Paula Schenk (Schenk
Communicatie)
Fotografie
Tom Pilzecker
Paula Schenk
Vormgeving
www.a10plus.nl
Drukwerk
MediaCenter Rotterdam

16

[ Bewonersinitiatieven ]

Wilt u uw wijk groener maken?

Leg een geveltuin aan!
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wil bewoners

5. Bij werkzaamheden aan kabels of leidingen kan het zijn dat

stimuleren om zelf hun wijk groener te maken. Er zijn wijken

de geveltuin (deels) moet worden verwijderd. De bewoners is

waar er weinig groen in de woonstraten is, maar waar ook

verplicht hier aan meewerken en kan geen aanspraak maken

geen ruimte is om bomen te planten. Een creatieve en actieve
oplossing voor het vergroenen van de woonstraten is dan het
aanleggen van een ‘geveltuin’.

op een vergoeding voor de nieuw te maken kosten;
6. De tuin mag geen overlast veroorzaken. Planten mogen niet
hinderlijk over de straat hangen;
7. De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg van de

Een geveltuin is een tuin tegen een gevel van het huis. Een
gelichte stoeptegel met een stokroos of een zonnebloem kan ook

geveltuin;
8. Bij verhuizing moet de volgende bewoner de verantwoorde-

al een geveltuin genoemd worden. Geveltuinen brengen op een

lijkheid voor de geveltuin overnemen. Wil hij of zij dit niet,

makkelijke manier kleur en natuur in stenige straten. Bewoners

dan moet de straat weer in de oorspronkelijke staat worden

zijn zelf verantwoordelijk voor de aanleg van hun geveltuin. Voor

teruggebracht;

het aanleggen van een geveltuin gelden de volgende spelregels:

9. De (deel)gemeente behoudt zich het recht voor om de geveltuin te verwijderen wanneer:

1. Een geveltuin mag alleen aangelegd worden als het trottoir
breed genoeg is. Dit betekent, dat er minimaal 1.20 aan
loopruimte over moet blijven om het trottoir toegankelijk te
houden;
2. Een geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn;
3. Er mag maximaal 40 cm diep gegraven worden in verband
met de aanwezigheid van kabels en leidingen;
4. Het is niet toegestaan bomen te planten of diepwortelende
planten aan te brengen. Dit om schade aan de gevel of kabels
en leidingen te voorkomen;

· niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan;
· de tuin lange tijd niet goed onderhouden is en zo het straatbeeld hierdoor verloedert;
· de geveltuin op een andere wijze overlast veroorzaakt.
		 De kosten hiervoor zijn voor rekening van de bewoner.

Wilt u meer weten over de geveltuin neem dan
contact op met Alan Toutijn van de deelgemeente
T 010 - 461 55 58
E a.toutijn@his.rotterdam.nl

