
cHARloIS ZUIDRAnD aUg 2015 VersChijnt 4  Per jaar oPlage:  500 UitgaVe:  BoCl

Uitgave De Zuidrander is een magazine voor bewoners die van de laatste ontwikkelingen in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.

bewonersorganisatie

 in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.

De Zuidrander

charlois zet politie-eenheid 
in tegen illegale bedrijven

Voorontwerp bestemmingsplan
eindelijk ter inzage

Maak kennis met 
fi etsenmaker Richard boer

Kow wint architectenselectie 
zorgproject lage Weide

gastcolumn Piet Kats
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woord van de voorzitter
beste lezer. 

Voor U ligt de allereerste uitgave van het huis-aan-huisblad De Zuidrander. De afgelopen maanden 
hebben wij hard gewerkt om dit magazine vol wetenswaardig nieuws over onze buurt, de Zuid-
rand te realiseren. Er moesten adverteerders worden gezocht om een en ander kostendek-kend te 
maken. Dat is gelukt zoals U kunt zien.

Met dit magazine willen wij alle bewoners en ondernemers van de Zuidrand informeren over zaken 
die spelen in onze wijk. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe bestemmingsplan wat er aan zit te komen, 
de opening van de blauwe Verbinding, de herstructurering van het Zuidelijk Randpark, maar ook een 
artikel over de geschiedenis van de oude boerderijen die nog op de Charloisse Lagedijk zijn te vinden.

Onze speciale dank gaat uit naar grafisch ontwerper Bert van der Meeren. Zonder zijn hulp en mede-
werking zou het ons niet zijn gelukt. 
Tevens gaat onze dank ook uit naar de Gebiedscommissie Charlois, die dankzij 
een financiele bijdrage in de kosten dit magazine mede mogelijk 
heeft gemaakt.

Ik wens U veel leesplezier toe. 

Rick Timmer

Verschijnt vier keer per jaar
bij u in de brievenbus

Lidmaatschap bocl
De bewonersorganisatie bocl komt op voor 
Uw belangen. 
De doelstelling van de bewonersorganisatie is 
het leef- en woonklimaat in onze wijk te be- 
vorderen. Het bestuur om die reden regelmatig 
overleg met gemeente en andere relevante  
partijen. Ook geven wij vier keer per jaar een 
wijkkrant uit.

coloFon: 
organisatie: 
BOCL Rotterdam

Redactie:  
Rick Timmer
Debora de Roode

ontwerp/vormgeving:  
Bert van der Meeren 

Adv info:  
secretariaat@bocl.nl  
Tel: 010-8 444 094
De Zuidrander verschijnt 
4 x per jaar.

InFo:
Secretariaat bocl
Charloisse Lagedijk 783
3084 CL Rotterdam

E-mail: secretariaat@bocl.nl
Tel: 06-33 79 44 10

buurtagent Pendrecht Zuid
J.R.J. [Han] Adema
Tel: 0800-8844
han.adema@politie.nl

buurtagent Pendrecht west
Theo Spronk
Tel: 0800-8844
theo.spronk@politie.nl

buurtagenten Zuidwijk
Tel: 0800-8844
Ivana lanting
ivana.lanting@politie.nl
Judith van Schaick
judith.van.schaik@politie.nl

buurtagent bedrijfsterrein  
charloisse Poort
Tel: 0800-8844
Kim van der Stelt
kim.van.der.stelt@politie.nl

bereikbaarheid  
gebiedscommissie 
Tel: algemeen - 14 010
gebiedcharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012, 
3000 KP Rotterdam

Klachten over stank of  
geluidsoverlast
DCMR - 24/7 bereikbaar
Tel: 0888-333 555
www.dcmr.nl

wist U dat U ook lid kunt worden van de be-
wonersorganisatie bocl? 
Een lidmaatschap van de Bewonersorgani-
satie kost € 25,- per jaar voor bewoners, en  
€ 50,- per jaar voor bedrijven. 
Van de contributie organiseren wij regel- 
matig leuke dingen voor bewoners van de Zuid-
rand. 

Wilt u lid worden van de Bewoners organisatie Charloisse Lagedijk, stuur dan even een mailtje naar  
secretariaat@bocl.nl
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Charlois zet politie-eenheid in 
tegen illegale bedrijven
ontruiming woningen en bedrijfsterreinen ten bate van aanleg
zuidelijk Randpark 

Dat het eind jaren zeventig begin jaren tachtig roerige tijden waren op de 
Charloisse Lagedijk bewijzen oude krantenartikelen uit die tijd. Toenmalig deel-
raadsvoorzitter Joop Franken, ook wel ‘De Burgemeester van Zuid’ genoemd, 
wist daar alles van. 

Tijdens een van de vele vergaderingen over de Charloisse Lagedijk liepen de 
emoties zo erg op dat er in de vergaderzaal zelfs met een vuurwapen werd 
gezwaaid. De woning van de in april 2015 op 86 jarige leeftijd overleden Joop 
Franken werd daarom in die tijd ook permanent bewaakt. Franken zelf, opge-
groeid met actie voeren, bleef er nogal laconiek onder. 
Bij de aanleg van het Zuidelijk Randpark dienden een groot aantal ‘illegale’ 
woningen en bedrijven op de Charloisse Lagedijk en omgeving te verdwijnen, 
maar dat ging niet zonder slag of stoot. Menigmaal moest er een grote 
politiemacht aan te pas komen om terreinen te ontruimen. Dit tot grote ergernis 
van veel bewoners, die al dat machtsvertoon van de overheid maar niets vonden. 

Het wantrouwen tegen de deelcommissie van de in hun woon en werkgelegen-
heid bedreigde bewoners was groot. Inmiddels heeft het Zuidelijk Randpark  
sinds kort alweer een herstructurering meegemaakt en herinnert niets meer aan 
deze roerige tijden.  

De GeschieDenis Van De charLOisse LaGeDiJk De GeschieDenis Van De charLOisse LaGeDiJk 

Charlois zet politie-eenheid in 

Voorontwerp 
bestemmingsplan 
eindelijk ter inzage
op 18 september 2013 heeft de ge-
meente Rotterdam bekent gemaakt, dat 
het nieuwe bestemmingsplan voor de 
charloisse lagedijk [Zuidrand] wordt 
voorbereid. 

Het plangebied omvat globaal de zone ten 
noorden van de Al5 en Driemanssteeweg, ten 
zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk. 
Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de 
gemeente Albrandswaard en vooral Barend-
recht. Aan de westzijde vormt de Groene 
Kruisweg de grens.

Om een ieder de gelegenheid te geven te
reageren op dit bestemmingsplan zal het 
voorontwerpbestemmingsplan in oktober, na 
bijna 3 jaar van voorbereiding voor zes weken 
ter inzage worden gelegd. Na afl oop van de 
inspraaktermijn wordt er een inspraaknota 
opgesteld waarin wordt aangegeven of een
reactie al dan niet leidt tot een aanpassing van 
het bestemmingsplan.

Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal 
te zijner tijd worden geboden tijdens de terinza-
gelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 
Hiervan zal vooraf kennis worden gegeven in de 
Staatscourant, in het huis-aan-huisblad en op 
de gemeentelijke internetsite www.rotterdam.nl/
bestemmingsplannen. 

Ook heeft de bewonersorganisatie BOCL afge-
dwongen dat er in ieder geval nog een infor-
matieavond zal worden georganiseerd voor 
bewoners en ondernemers, waarin het nieuwe 
bestemmingsplan mondeling zal worden toe-
gelicht. 

Over de exacte datum en tijd wordt U nog nader 
geïnformeerd op onze website. [www.bocl.nl] 
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de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

www.svf.nl 
Postbus 61 - 2860 AB   Bergambacht - Tel. 0182-351557

Problemen met beheer van uw financiën?
Zoekt u professionele hulp?

Neem vrijblijvend contact op.



w w w . b o c l . n l    B e l a n g e n o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s s e  l a g e d i j k    2 0 1 5

whatsApp-groep 
Charlois Zuidrand
Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp buurt-
wachten die op lokale schaal een buurt veiliger 
proberen te maken (deels ook op Twitter). 

Gebruikers kunnen met whatsApp gratis met 
elkaar berichten uitwisselen en bestanden 
delen. Precieze cijfers zijn bij de nationale Politie 
niet bekend, maar uit een rondgang op internet 
blijkt dat buurtbewoners het afgelopen halfjaar
in tientallen gemeenten een ‘digitale buurt-
wacht’ hebben gevormd.

Sinds kort hebben wij voor onze buurt ook 
een whatsApp groep Zuidrand opgericht, 
waar al veel bewoners aan deelnemen Wilt u 
zich ook aanmelden voor deze groep, stuur dan 
even een mailtje met uw naam en telefoon-
nummer naar secretariaat@bocl.nl [alleen voor 
deelnemers met smartphone]

Heeft u geen smartphone, maar een gewone 
mobiel,dan kunt u zich opgeven voor Burgernet. 
U ontvangt in dat geval een sms 
met info. https://www.burgernet.nl/

binnenkort zal onze buurt ook 
worden voorzien van waar-

schuwingsstickers op lantarenpalen
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Gevaarlijke verkeerssituatie in- en 
uitrit Transvalia-Zw aangepakt
op woensdagmiddag 8 juli heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente 
Rotterdam, de bewonersorganisatie bocl en voetbalvereniging Transvalia over de 
gevaarlijke verkeerssituatie bij de in- en uitrit van de voetbalvereniging. 

Het verkeer dat vanaf de Krabbedijkenstraat richting Transvalia-ZW rijdt, 
wordt door de vluchtheuvel voor de inrit gedwongen op de verkeerde weghelft 
van de dijk te rijden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen als er op dat 
moment net een auto, fietser of scooterrijder de uitrit van de voetbalvereniging 
verlaat. 
Alleen al het afgelopen seizoen hebben hier zeven kleine aanrijdingen plaats-
gevonden. Gelukkig zonder ernstig lichamelijk letsel, maar het kan een keer 
goed mis gaan.

Daarom is tijdens het gezamenlijke overleg besloten om de vluchtheuvel vijftig 
meter richting tankstation Baris/Total te verplaatsen. [Precies tussen de in- en 
uitrit van Transvalia-ZW] 
De werkzaamheden worden binnenkort uitgevoerd, tegelijkertijd met de reparatie 
van het asfalt op de Charloisse Lagedijk.
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- Tweedehands 
- Curiosa 
- Kringloop 
- Antiek 
 

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale ontruimingen en draait  
volledig op vrijwilligers.  
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in het kader van de 
armoedebestrijding in Rotterdam en omstreken. 
In de regio Rotterdam komt het vaak voor dat woningen van vooral ouderen,  
door verhuizing, een andere woonvorm of door overlijden, op korte termijn  
geheel leeg moeten worden opgeleverd. 

Voor meer informatie kom gezellig langs 
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29 
3086 ED . Rotterdam .  tel: 06-22834226 
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com 

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

Vervangend vervoer
Onderhoud en 

reparatie
APK keuring

Banden

Trekhaken
Accessoires

Ruitreparatie
Financiering

Garantie

Aircocheck
Verzekering

Vakantiecheck
Aankoopkeuring

Vakgarage Leeuwenburg is als merkonafhankelijke kwaliteitsgarage 
aangesloten bij de organisatie Vakgarage. Alle voordelen van deze grote, 

landelijke organisatie vormen in combinatie met het persoonlijk contact en 
de service van het lokale autobedrijf de basis voor een succesformule.

Charloisse Lagedijk 548  -  3084 LG Rotterdam
T: 010-4804976  -  E: info@vakgarageleeuwenburg.nl

www.vakgarageleeuwenburg.nl

0147179.pdf   1 28-5-2015   15:57:10
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Vakgarage Leeuwenburg is als merk-

onafhankelijke kwaliteitsgarage 

baangesloten bij de organisatie 

Vakgarage. Alle voordelen van 

deze grote, landelijke organisatie 

vormen in combinatie met het 

persoonlijk contact en de service 

van het lokale autobedrijf de basis 

voor een succesformule.

Charloisse Lagedijk 548 - 3084 LG Rotterdam -T: 010-4804976 
 E: info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl

• Vervangend vervoer
• Onderhoud en reparatie
• APK keuring
• Banden
• Trekhaken
• Accessoires
• Ruitreparatie
• Financiering
• Garantie
• Aircocheck
• Verzekering
• Vakantiecheck
• Aankoopkeuring

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale 
ontruimingen en draait volledig op vrijwilligers.
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in 
het kader van de armoedebestrijding in Rotterdam en 
omstreken. In de regio Rotterdam komt het vaak voor 
dat woningen van vooral ouderen, door verhuizing, 
een andere woonvorm of door overlijden, op korte 
termijn geheel leeg moeten worden opgeleverd.

Voor meer informatie kom gezellig langs
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29
3086 ED  Rotterdam tel: 06-22834226
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com

- Tweedehands - Curiosa - Kringloop - Antiek
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06
07Bouw nieuwe woning tussen 

charloisse lagedijk 610 en 612 

Kow wint architectenselectie 
zorgproject Lage Weide

De bouw van de nieuwe woning op de charloisse lagedijk 
610-612 ligt aardig op schema. op bijgaande  bouwtekening  
krijgt u een aardige indruk hoe het er uiteindelijk moet gaan 
uitzien. 

Met de bouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke  
omgeving van de dijk. Geen moderne blokkendoos, of hoog - 
gebouw, maar een mooi huis ingepast in het landschap. 

De bouw van de woning kan tijdelijk voor enige verkeersover-
last zorgen i.v.m. geparkeerde vrachtwagens/werkbusjes op de 
dijk.

Kow heeft de door ASVZ uitgeschreven architectenselectie 
voor een ontwerpvisie op het zorgproject lage weide in Rot-
terdam gewonnen.

Op een fraaie groene locatie aan de Charloise Lagedijk in het 
zuidwesten van Rotterdam worden door de gemeente voor- 
malige sportvelden herontwikkeld tot een bijzonder woon- 
gebied. Een deel van dit gebied is bestemd voor zorginstelling 
ASVZ, een organisatie die zorg verleent aan mensen met een 
verstandelijke beperking.

Op de zorglocatie Lage Weide worden woongebouwen gereali- 
seerd voor ASVZ voor 68 kinderen van 4 tot 18 jaar oud.  
Daarnaast komt er een kinderdagcentrum voor 90 kinderen, 
zowel voor kinderen die op de locatie gaan wonen als uit de 
omgeving.

KOW heeft een concept ontwikkeld dat flexibel en toekomst-
bestendig is. In de uitstraling van de gebouwen is aansluiting 
gezocht bij de ontspannen groene omgeving en de historische 
(boerderij) bebouwing langs de Charloisse Lagedijk. 

• Vervangend vervoer
• Onderhoud en reparatie
• APK keuring
• Banden
• Trekhaken
• Accessoires
• Ruitreparatie
• Financiering
• Garantie
• Aircocheck
• Verzekering
• Vakantiecheck
• Aankoopkeuring



In deze rubriek vragen wij de lezer of zij ons iets kunnen 
vertellen over het getoonde voorwerp. Deze keer een soort 
vork. Wat is dit voor een voorwerp, en waar werd deze voor 
gebruikt? 

Stuur uw antwoord voor vrijdag 11 september per mail 
naar de redactie van De Zuidrander [secretariaat@bocl.nl] 
Onder de juiste inzendingen verloten wij een overheerlijke 
ijstaart. 

“Interesse adv ruimte?”

Mail dan naar: secretariaat@bocl.nl 
of bel: Tel: 06-33 79 44 10

De Zuidrander wooRDZoEKER nR 1: GoEDAARDIG”

• AALMOEZENIER
• AARDIG
• ALLERBEST
• ARMENGELD
• BEREIDWILLIG
• CLEMENTIE
• COMPASSIE
• CORDIAAL

• CORRECT
• DIENSTVAARDIG
• DOODGOED
• EMPATHIE
• GOEDGUNSTIGHEID
• GOEDHEILIG
• GULHEID
• GUNSTIG

• HULPVAARDIG
• HUMAAN
• LIEFDADIG
• LIEFDE
• MAAGDENHUIS
• MEDELIJDEN
• MEEGAAND
• MEEWARIG

• MENSELIJK
• OFFER
• RESPECT
• ROYAAL
• SOCIAAL
• TOEGEDAAN
• TOESCHIETELIJK
• VADERLIJK

• WEESHUIS
• WELDAAD
• WELGEMEEND
• WELGEZIND
• WELWILLEND

stuur de goede oplossing naar secretariaat@bocl.nl en win een gratis APK bij Vakgarage leeuwenburg

RaraWat?
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Bewoners zijn hardrijders beu
Regelmatig krijgt de bewonersorganisatie charlois Zuidrand vragen van bewoners of zij of de politie niet eens iets kunnen doen aan 
het te hard rijden door automobilisten op de charloisse lagedijk. De dijk is immers een 30 Km-zone, en officieel mag er dus ook niet 
harder dan 30 Km per uur worden gereden.

De problemen van het te hard rijdend verkeer op de dijk  
bestaat al vele jaren. In de loop der tijd zijn er door de gemeen-
te ook diverse maatregelen genomen om dit tegen te gaan.  
Er werden de laatste 20 jaar onder andere drempels aangelegd, 
er is een verkeersdoseringsysteem geweest waarbij er iedere 
keer maar 1 auto tegelijk mocht passeren, dit om sluipverkeer 
tegen te gaan, en nog een aantal andere maatregelen, maar al 
deze zaken zijn om de een of andere reden in het verleden ook 
allemaal weer gesneuveld. 

“Het probleem is dat de Charloisse Lagedijk als 30 Km-zone 
niet goed is ingericht. De gemeente weet dit, maar neemt 
geen maatregelen. De politie wil wel controleren, maar krijgt  
hiervoor geen toestemming. En omdat de weg niet goed is 
ingericht, wordt indien met bij de rechter bezwaar maakt tegen 
een bekeuring, deze door de rechtbank in de meeste gevallen 
geseponeerd” zegt voorzitter van de bewonersorganisatie Rick 
Timmer.

Handhaving
Het Openbaar Ministerie (OM) is altijd van mening geweest dat 
30 Km-zones zelfhandhavend moeten zijn. Dat wil zeggen dat 
de weg zo is ingericht dat te hard rijden zo goed als onmogelijk 
is. Als automobilisten te hard kunnen rijden in zo’n gebied, 
is de 30 Km-zone niet goed ingericht. Het OM is dan meestal 
niet bereid daarvoor politiecapaciteit ter beschikking te stellen, 
ook omdat het aantal verkeersslachtoffers in 30 Km-zones naar 
verhouding veel lager is dan op 50- en 80 km-wegen.

oplossing
U snapt het al, bewoners zitten hier tussenin, en al die tijd kun-
nen hardrijders gewoon hun gang gaan omdat men weet dat er 
toch niet bekeurd zal worden. Regelmatig houd de bewoners-

organisatie daarom samen met bewoners verkeersacties op  
de dijk. Dan wordt door de wijkagent op wisselende plaatsen 
al het autoverkeer gecontroleerd op de gereden snelheid,  
en krijgt indien men te hard rijd van de politie een stopteken. 
De bewoners spreken dan vervolgens de automobilist aan op 
hun rijgedrag, en delen folders uit over de gevaren van te hard 
rijden in 30 Km gebieden. Bekeuringen worden tijdens deze 
verkeersacties echter niet uitgeschreven. 

De bewonersorganisatie Charlois Zuidrand zou graag zien 
dat er nu eens eindelijk een definitieve oplossing komt voor 
dit probleem. “Maak bepaalde stukken van de dijk desnoods 
doodlopend en alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, 
bijvoorbeeld het stuk tussen de Groene Kruisweg en de Krab-
bendijkestraat. Dit zou al een stuk helpen om in ieder geval 
het sluipverkeer tegen te gaan.” oppert Rick Timmer als idee. 

Dan maar actie voeren 
Tot op heden wil de gemeente hier om diverse redenen echter  
niet aan meewerken. “Er blijft voor ons niets anders over,  
om dan maar samen met bewoners en de politie regelmatig 
verkeersacties te organiseren, om zodoende bij de gemeente  
Rotterdam aandacht te blijven vragen voor dit inmiddels  
schijnende probleem.” besluit voorzitter Rick Timmer

Zie voor verdere info: 
Waaraan moet een 30 Km-zone voldoen? 
https://vvn.nl/veelgestelde-vragen/waaraan-moet-een-30-km-
zone-voldoen
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Hagen knippen
Een verzorgde haag is een sierraad voor de tuin. Dit bereikt U door netjes en, af-
hankelijk van de soort haag, een aantal malen per jaar te knippen of te scheren. 
Ligusterhagen kunnen wel drie of vier keer per jaar onder het mes. Voor beuken 
– en meidoornhagen zijn twee knipbeurten per jaar voldoende. Een laurierhaag 
die een beetje losjes mag blijven, knipt u een keer per jaar. Al deze soorten kun-
nen het beste voor half juni gesnoeid worden. Kies voor dit karwei een bewolkte 
dag om zonnebrand van het blad te voorkomen. Hagen met groot blad, zoals 
de laurierkers, knipt u bij voorkeur met een kleine snoeischaar. Een elektrische 
heggenschaar werkt snel, maar beschadigt de bladeren die vervolgens bruine 
randen krijgen. Het is wat meer werk, maar het resultaat is mooier.

Praktische tuin & erf tiPs

Pittige bodembedekker
Een plekje waard is de roze bloeiende  
Perzische kruisjesplant [Phuopsis stylosa].  
Vlinders zijn dol op de halfbolvormige 
bloempjes die onophoudelijk vanaf juni tot 
oktober verschijnen. De lancetvormige bla-
adjes staan in een krans rond de vierkante 
stengel en lijken enigszins op het blad van het 
lievevrouwebedstro. Dit vaste plantje van 20 
cm hoog staat mooi langs de rand van pad  
of border, maar past ook in de rotstuin.  
Onder heesters is het een aangename bodem-
bedekker die graag zijn eigen gang gaat.  
Een plekje in de zon of lichte halfschaduw in 
normale tuingrond is voldoende om jaren van 
dit sterke, winterharde gewasje te genieten.   

Milieuvriendelijk bestrijden
Een natuurlijke vijand van de bladluis is het 
lieveheersbeestje, waarvan in Nederland on-
geveer vijftig soorten voorkomen. De larven 
van de inheemse tweestippelig lieveheers-
beestje zijn 1,5 tot 4 millimeter lang en grijzig 
van kleur met enkele gele vlekjes, en hebben 
lange poten. Zitten ze al tussen de luizen, 
laat ze dan lekker hun gang gaan. De vraat-
zuchtige beestjes verorberen wel 150 luizen 
per dag. Ook de volwassen exemplaren ver-
slinden dagelijks vele tientallen luizen. Tegen-
woordig worden lieveheersbeestjes wereld-
wijd ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel. 
Via internet zijn de larven te verkrijgen.

bloeitijd verlengen
Om langer van vaste planten te genieten kunt u ze toppen vóór de langste dag. Knip van de 
lengte van de stengels ongeveer eenderde af. Laat een deel van het aantal stelen ongemoeid. 
De ingekorte stengels krijgen zijscheuten en bloeien daardoor later met meer bloemen. Planten 
worden steviger en voller. Knipt u alle stelen af, dan bloeit de plant in zijn geheel later. Geschikte 
soorten zijn:aster, vlambloem, [Phlox], bergamotplant [Monarda], schildpadbloem [Chelone], 
hemelsleutel [Sedum], koninginnenkruid [Eupatorium], guldenroede [Solidago] en zonnekruid 
[Helenium].

water op temperatuur
Planten in potten hebben een hekel aan een koude douche. Zet u `s morgens de 
gieter vol, dan is het water `s avonds op de juiste temperatuur.

Gele plekken in het gazon
Vraagt u zich weleens af hoe die ronde gele plekken in het gazon komen?  
Hebt u een hond die op het grasveld plast, dan is deze wellicht de schuldige. 
Door de scherpe stoffen in urine verbrand het gras. Door de plek direct met 
water te begieten houdt u de schade beperkt.

Veel water, meer voeding
Planten in potten hebben meer water nodig 
dan planten in de volle grond. Door giet – en 
hemelwater spoelen echter voedingsstoffen 
uit. Geeft u elke twee weken vloeibare mest in 
het gietwater, dan bloeien de planten de hele 
zomer. Langzaam werkende kunstmest in de 
vorm van tabletten, bijvoorbeeld osmocote, 
werkt ook prima.
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Richard is een bewoner van de zorgboerderij De Vier Heeren op 
de charloisse lagedijk 918. 

Richard heeft bij de Vier Heeren een eigen fietsenwerkplaats. 
Hij onderhoudt hier verschillende fietsen, knapt oude fietsen 
op en verkoopt deze ten behoeve van Stichting de vrienden van 
de Vier Heeren (www.vrienden4heeren.nl).

Richard heeft in het verleden stages gelopen in fietsenwinkels 
en ook een aantal officiële cursussen gevolgd. U bent dus bij 
hem aan het juiste adres voor een kleine reparaties, of voor een 
mooie tweedehands dames of herenfiets.

Ga gerust eens een keer langs bij Richard, of maak een af-
spraak via tel: 010-8420868

bewoners zorgboerderij 
zorgen voor opgeruimde dijk
Iedere woensdagmorgen kunt u de jongens en meisjes van de 
zorgboerderij De Vier Heeren op de dijk tegenkomen. Zij zor-
gen er iedere week voor dat alle zwerfvuil op de westkant van 
de Charloisse Lagedijk wordt opgeruimd. Weer of geen weer, 
iedere woensdag gaan zij gezamenlijk op pad met afvalgrijper 
en vuilniszak. 

En niet alleen op de Charloisse Lagedijk. Ook op maandag en 
vrijdag wordt er gewerkt. Dan wordt  rond de vestiging van de 
Macdonald op de Driemanssteeweg alle zwerfvuil opgeruimd. 

Wij als bewonersorganisatie zijn supertrots op de inzet van 
deze bewoners. Zonder hun zou de Charloisse Lagedijk en om-
geving al snel vervuilen. 

Maak kennis met fi etsenmaker Richard boer

Tips om de kans op 
inbraak te verkleinen
ook in onze buurt wordt er de laatste tijd weer regelmatig inge-
broken. Met de zomermaanden voor de deur blijven ramen en 
deuren nogal eens open staan als U even van huis bent. 

De meeste inbraken worden gepleegd door ‘gelegenheids-
inbrekers’. Kenmerk is dat hij snel naar binnen en weer snel 
naar buiten wil. In die korte tijd neemt hij mee wat van zijn 
gading is. Autosleutels op het tafeltje bij de kapstok? Hij grist 
ze weg en verdwijnt met uw auto.

bescherm uw spullen
Wat u kunt doen is zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk 
op ramen en deuren, het aanbrengen van verlichting bij de 
buitendeuren en het merken/registreren van uw waardevolle 
goederen. De politie informeert u graag over deze mogelijkheden. 
Bij het politiebureau zijn folders verkrijgbaar met preventietips 
tegen auto-inbraak, woninginbraak, autodiefstal en fietsen-
diefstal. Ook kunt u hier registratiekaarten halen, waarop u de 
gegevens van uw waardevolle goederen kunt noteren. 

Zie voor anti-inbraak tips 
http://www.rotterdam.nl/inbraakpreventie
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Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde 
en andere 

viltprodukten.

Tevens 
workshops

www.creationjanine.nl
info@creationjanine.nl
tel.: 06-33054329
Charloisse Lagedijk 437
3084 LA  Rotterdam

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

AL 33 JAAR 
ONLOSMAKELIJK 
VERBONDEN MET 
DE CHARLOISSE 
LAGEDIJK
 
Kom eens op de koffi e. Wij vertellen u graag 
alles over zonwering, terrasoverkappingen, 
tuinkamers, rolluiken, raamdecoratie, 
insectenwering…
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‘VerhaLen Van een POLitieaGent – GastcOLuMn Piet kats’

‘Zorgelijke’ vernieling 
Van de dienstdoende politiemensen wordt verwacht dat ze in de 
nachtelijke uren op surveillance zijn in tegenstelling tot overige 
hulpdiensten die meldingen afwachten. Als mensen een prob-
leem hebben, bellen ze de meldkamer en wordt de politie, die zijn 
immers toch op straat, erbij geroepen. We krijgen soms de gekste 
meldingen, waarvan je afvraagt of dat wel tot de taak van de poli-
tie behoort. Maar ’s nachts een handje helpen is geen probleem.

In de zorg verbaas (en verwonder) ik me soms hoe de bezetting is 
in ‘huizen’. Dikwijls ‘s nachts met twee medewerkers, die het vuur 
uit de sloffen lopen, voor de zorg van een heel huis. Als er dan ook 
nog meer incidenten zijn, kunnen ze een langdurig incident zeker 
niet behappen en wordt de politie erbij geroepen.

De centralist van de meldkamer wordt gebeld door een medewerk-
er van een groot verzorgingstehuis met het verzoek om hulp. 
Ze kunnen een bewoonster van in de tachtig jaar niet meer van 
het toilet krijgen. Ze is in de toiletpot gevallen en zit muurvast. Ook 
met hulp van de andere medewerker lukt dit niet. Daar komt nog 
bij dat er een aantal bewoners zijn die snel zorg nodig hebben, 
dus de nood is hoog. De medewerkers van het verzorgingstehuis 
kunnen niet net als bij ons ‘even’ om assistentie vragen.

Wij krijgen de melding en ik kijk mijn collega Louis aan. Dat heb-
ben wij weer, moeten twee mannen gaan sjorren aan een oude 
vrouw. Maar in dit soort gevallen bedenk ik me dat het wel mijn 
moeder geweest had kunnen zijn. Jammer genoeg leeft ze niet 
meer, maar ik zou hier ook alles voor doen.

Aangekomen bij het verzorgingstehuis blijkt het arme vrouwtje 
naar het toilet te zijn gegaan en daar in gevallen te zijn. De WC 
bril staat op dat moment omhoog. Het oude uitgemergelde besje 
zit dwars op het toilet met haar heupen klem onder de rand van 
de toiletpot en kermt van de pijn. Discreet leg ik een handdoek 
over haar blote benen heen. Louis probeert haar voorzichtig op 
te tillen, terwijl ik haar probeer een slag te draaien, maar het lukt 
voor geen meter. Ik vraag de medewerker om een fl es afwasmid-
del en smeer haar heupen daarmee in, in de hoop dat dit als een 
soort glijmiddel werkt. Maar dit helpt helaas ook niet.

Het duurt me allemaal veel te lang en daarbij moet ik zeggen dat 
je het behoorlijk benauwd krijgt van met z’n tweeën werken in een 
klein kamertje met bijbehorende luchten. Ik zeg tegen Louis dat ik 
een radicale oplossing heb en zo terugkom.

politieverhalen.blogspot.nl/

Bert Kats is brigadier noodhulp politie eenheid Rotterdam, hij maakt deel uit van het basisteam 
Charlois, en is hij motorrijder en ANPR verkeerscoördinator. In zijn Columns vertelt hij over zijn 
dagelijks werk als politieagent en wat dat met politiemensen doet. Op deze manier wil hij de mens 
achter de politieman tonen.

Uit de gereedschapskist van onze surveillancebus haal ik een 
hamer, een grote schroevendraaier en twee veiligheidsbrillen en 
haast me terug. Ik zie nog de gezichten van Louis en de medewerk-
ers van het verzorgingstehuis, als ik met een veiligheidsbril op 
mijn neus terugkom. Wat gaat hij in vredesnaam doen? Ik vraag 
een deken aan de medewerkers die ik, met nog steeds vragende 
ogen, aangereikt krijg. Ik vertel hen dat ik de toiletpot aan één 
kant kapot ga slaan. 

De medewerker probeert het oude vrouwtje gerust te stellen. 
Zij zegt dat de hamer haar niet zal raken en de politie haar echt 
geen pijn zal doen. Eén van de medewerkers geef ik de andere 
veiligheidsbril en ik verzoek haar de deken als een scherm om-
hoog te houden ter bescherming van eventuele splinters. Louis 
ondersteunt de oude vrouw met beide armen en kruipt achter de 
deken weg. Ik vang nog even een glimp op van zijn misprijzende 
blik op zijn gezicht. Ik lig in een deuk als ik zijn gezicht achter de 
deken zie verdwijnen.

Met een paar ferme tikken op de schroevendraaier sla ik op een 
aantal punten het keramiek kapot om te zorgen dat ik met de 
hamer niet gelijk de hele pot aan gruzelementen sla.
Dan geef ik een grote klap aan de binnenkant van de pot. Een 
grote hap springt van de toiletpot af en het vrouwtje is bevrijdt. 
Louis tilt haar omhoog en loopt de kamer in en legt haar op bed. 
We worden hartelijk bedankt door de medewerkers voor de hulp, 
maar ook grappend voor de vernieling van de toiletpot.

Als we in de auto stappen kijken we elkaar aan en barsten in 
lachen uit. Louis vertelt het Spaans benauwd gehad te hebben 
achter de deken, vooral door de warmte en de geuren. Hij had al 
diep respect voor het verzorgend personeel, maar nu helemaal. 
Hij weet vanaf nu zeker dat hij nooit in een verzorgingstehuis zou 
gaan werken. 

Ze is in de 
toiletpot gevallen 
en zit muurvast

12
13



w w w . b o c l . n l    B e l a n g e n o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s s e  l a g e d i j k    2 0 1 5

Kort Buurt nieuws

OVERHANGEND 
GRoEn

Via Karin Veldhoven [Wijk-
regisseur Zuidrand] is het 
vriendelijke verzoek binnen-
gekomen de bewoners van de 
dijk te vragen om het overhan-
gend groen op de Charloisse 
Lagedijk terug te snoeien. 
Dit is voornamelijk bij de vlucht-
heuvels op de Charloisse 
Lagedijk. De dijk is al niet 
breed, en door overhangend 
groen wordt de dijk nog 
smaller. Overhangend groen 
kan gevaar opleveren voor 
met name fi etsers, omdat zij 
opeens moeten uitwijken.

wIJKScHoUw 
cHARloIS ZUIDRAnD

Regelmatig worden er in onze 
wijk [op de fi ets] wijkschou-
wen uitgevoerd. Tijdens een 
wijkschouw kunnen burgers 
samen met de andere partners 
de problematiek, bijvoorbeeld 
rondom zwerfvuil, graffi ti, 
kapot straatmeubilair in de 
wijk signaleren en benoemen.  
Wijkschouwen worden volgens 
een vaste route gelopen of ge-
fi etst. De controlepunten staan 
in een computerprogramma 
met internet verbinding zodat 
de score`s direct digitaal 
kunnen worden ingevoerd en 
geupload. “Wilt u ook een keer 
mee met de wijkschouw, geef 
u dan op via secretariaat@
bocl.nl of bel 010-8 444 094.”

Op vrijdag 25 september zal er weer een algemene ledenver-
gadering van de BOCL worden georganiseerd. Deze keer zal de 
ledenvergadering plaatsvinden in de kantine van SV besiktas op 
de Charloisse Lagedijk 366.

Alle leden zijn van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Kantine open en inloop om 18.30 uur. Koffi e en thee zijn op deze 
avond gratis. De leden van de BOCL zullen tegen die tijd nog 
schriftelijk per brief of per mail een uitnodiging en de agenda van 
de vergadering ontvangen.

NIEUWE CARWASH 
BOXEN BIJ 
ToTAl/bARIS

Momenteel worden de laatste 
werkzaamheden aan de 
nieuwe carwash bij het 
servicestation van Total/Baris 
op de Charloisse Lagedijk 
uitgevoerd. Binnenkort kunt u 
via de automaat zelf uw auto 
bij dit station gaan wassen.

8 SEPTEMBER 
VERKEERSAcTIE 

Op donderdag 8 september 
zullen een aantal bewoners 
samen met de bewoners-
organisatie weer een verkeer-
sactie gaan houden. Op deze 
dag zal alle verkeer dat over 
de oostkant van de Charloisse 
Lagedijk rijd, door de politie 
worden gecontroleerd op de 
gereden snelheid. 

Automobilisten die te hard 
rijden krijgen van de politie 
een stopteken, en zullen 
door de actievoerders op hun 
gedrag worden aangesproken. 
Zij zullen door middel van 
het uitdelen van folders, de 
automobilisten wijzen op de 
gevaren van te hard rijden in 
30 Km gebieden. 
Automobilisten die harder als 
50 Km/uur over de dijk rijden 
krijgen direct een boete.

De verkeersactie zal plaats 
gaan vinden op donderdag 
8 september tussen 16.00 en 
19.00 uur. Als u als bewoner 
ook mee wilt doen aan deze 
verkeersactie, stuur dan 
even een mailtje naar 
secretariaat@bocl.nl of 
bel om u aan te melden naar 
010-8 444 094.

ATTEnTIE 
wHATSAPP 
BUURT-PREVENTIE-
STICKERS AANGEBRACHT

Op maandag 13 juli zijn her 
en der in de wijk, op opvallen-
de plaatsen, een groot aantal 
‘Attentie WhatsApp Buurtpre-
ventie’ stickers aangebracht. 

Wilt U ook lid worden van 
deze Buurtpreventiegroep, 
stuur dan even een mail met 
uw telefoonnummer naar 
secretariaat@bocl.nl 
Deelnemers kunnen bij de 
BOCL voor 1 euro een sticker 
kopen voor op het raam of 
brievenbus. 
[Let Op. Alleen voor 
smartphone gebruikers] 



Voor financieel overzicht bij u thuis
hypotheken - verzekeringen

Nikkelstraat 3 c - 2984 AM Ridderkerk
Telefoon: 06-14735619 - E-mail: g.franken@franken-kayis.nl
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NIEUWE CIVIC
 € 19.763,-HONDA CIVIC

Civic 1.4 i-VTEC 
Comfort - 100 pk - vanaf

 City-Brake Active System 
 Cruise Control met snelheidsbegrenzer 
 Magic Seats 
 USB aansluiting voor MP3 of iPod 
 Bluetooth® handsfree systeem 
 16” lichtmetalen velgen 129 g/km 5,4 l/100 km

Afgebeeld model enkel ter illustratie

(aanbevolen catalogusprijs Civic 1.4 i-VTEC Comfort
€ 24.490 - € 4.727 BPM)

BPM 
GRATIS!*

DE HONDA CIVIC is verkrijgbaar vanaf B-label. CO
2
-uitstoot: min. 94 g/km - max. 150 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 27,8 km (3,6 l/100 km) - max. 1 op 15,6 km (6,4 l/100 km).

* Korting gelijkwaardig aan het bedrag van de BPM (€ 4.727)
Prijs is inclusief 21 % BTW, excl. toeslag voor metaal/parelkleur. Actie geldig op producten besteld tussen 1 en 30 juni 2015 met registratie voor 30 september 2015. Actie enkel geldig voor particulieren en niet cumuleerbaar met andere voordelen. 
Model voorgesteld bij wijze van voorbeeld, afgebeeld met accessoires en/of fabrieksopties.

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.
Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166 
www.honda-verhagen.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF VAN PUTTEN
Oosterhoutseweg 95 4816 KC Breda Tel. 076-5713229
www.garagevanputten.nl

AL VANAF € 349,- PER MAAND*
* Vraag in de showroom naar de voorwaarden van private-lease

PRIVATELEASE

TOT € 4700,- KORTING


