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woord van de voorzitter
beste lezers.
Voor u ligt wederom een nieuwe uitgave van ons huis-aan-huis magazine
De Zuidrander. Het eerste nummer van 2018. Dit nummer zal bijna in zijn geheel
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in het teken staan van de komende gemeenteraadsverkiezingen op woensdag

Judith van Schaick
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21 maart aanstaande. Naast verkiezingen voor de gemeenteraad, zijn er ook
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nemen met een eigen lijst. Verderop in dit magazine leest u daarover een uitgebreid
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Postbus 70012
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verkiezingen voor de gebiedscommissies. Aan deze laatste zal ik zelf ook deelinterview met mij.
Mijn deelname aan de verkiezingen betekend echter niet dat ik niet langer voorzitter
van de BOCL zal zijn. In tegendeel. Ik ga ervan uit dat indien ik voldoende stemmen
haal en wordt gekozen, ik nog beter de belangen van bewoners uit onze prachtige
wijk kan behartigen. Ik hoop dan zeker nog meer invloed uit te kunnen oefenen.
Voor 2018 hebben wij ons als bestuur weer een aantal doelen gesteld. Zo willen

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

wij dit magazine nog dikker maken. Daarvoor zijn echter wel adverteerders nodig,
want zonder adverteerders geen magazine. Daar gaan we dus hard aan werken.
Ook willen wij nog meer bewoners uit de wijk stimuleren om lid van onze bewonersorganisatie te worden. Want gezamenlijk staan we als bewoners sterker dan alleen.
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Verder in dit nummer weer de gebruikelijke rubrieken, met uitzondering van de

organisatie:
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KvK 67717624

column van Piets Kats. Hij is niet langer werkzaam bij de politie.
Ik wens u allemaal veel leesplezier.
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Rick Timmert
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Knip deze advertentie uit en neem hem mee en u
ontvangt 20% korting op alle Tapijten.
Geldig tot eind December

We zien u graag in onze winkel’s !

Sinds 22 April nu ook een prachtige zaak aan de
Hogendorplaan 45 3135 BC Vlaardingen.

Kringloop Second Life
Is een geregistreerd
Donateur van het Ouderenfonds !

Slinge 580 3086 SW Rotterdam Zuid 010-4196567

ZIE ZO EYE FASION
Uw opticien aan de

Krabbendijkestraat 79, 3068 LP Rotterdam
Tel: (010) 4800514

ÉÉN GLAS
GRATIS
Geopend van di t/m za 10:00 t/m 18:00 uur

Kringloop Second Life is een onderdeel van Vroegop Trading welke staat ingeschreven bij de
kamer van koophandel te Rotterdam onder nr 27244685.

KOM SPORTEN
BIJ DE BUREN
VOETBAL VOOR ALLE LEEFTIJDEN
MEIDENVOETBAL
WALKING FOOTBALL
LOOPGROEP
ZAALVOETBAL

www.transvaliazw.nl
Fusie tussen RVV Transvalia, opgericht op 14 mei 1905,
en ZW (Zwart Wit), opgericht op 1 maart 1925

Charloisse Lagedijk 761 - Postbus 91150
3084 LC Rotterdam - 3007 MD Rotterdam
Tel: 010-4809483 - transvaliazw@versatel.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. naast verkiezingen voor de gemeenteraad,
zijn er ook verkiezingen voor de Gebiedscommissies. Via de Gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers
invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. Actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke
organisaties; iedereen kan zich verkiesbaar stellen. ook de voorzitter van de bewonersorganisatie bocl,
Rick Timmer, stelt zich verkiesbaar voor de Gebiedscommissie charlois. De redactie van De Zuidrander sprak
uitgebreid met hem en vroeg hem o.a. naar zijn motieven om zich verkiesbaar te stellen.

Rick Timmer is een geboren en getogen Rotterdammer.
59 jaar oud, getrouwd met Debora de Roode en tevens vader
van een volwassen zoon uit een eerder huwelijk. Sinds
ruim 8 jaar woont Rick samen met zijn vrouw op de
Charloisse Lagedijk in Rotterdam Zuid. Naast voorzitter
van de bewonersorganisatie is Rick tevens voorzitter van
de vereniging Vrienden van het Levenspad.

Kun je in het kort uitleggen waarom jij je
verkiesbaar stelt voor de Gebiedscommissie?
Ik zet mij als voorzitter van de bewonersorganisatie BOCL al
een aantal jaren dagelijks in voor de belangen van bewoners en ondernemers van mijn wijk Charlois Zuidrand. Daarbij
merk ik dat er nog best een hoop verbeterd kan worden in de
wijk, maar zeker ook in de rest van Charlois. Zeker op het gebied van schoon, heel en veilig valt er nog veel te verbeteren.
Ik heb voor mijzelf een tienpuntenplan gemaakt met onderwerpen waar ik mij sterk voor ga maken als ik wordt gekozen.
Een van die punten is een schone en hele buitenruimte.
www.bocl.nl
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21 maart 2018 Verkiezingen in Rotterdam
Gemeenteraad
Gebiedscommissie of wijkraad
Referendum

De juiste manier
van stemmen

Mei 2017

21 maart 2018 zijn er in Rotterdam 3 verkiezingen
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Wat moet ik doen als ik mijn stempas
kwijt ben?

U kunt tot 20 maart 12.00 uur bij de
verkiezingsbalie van Librijesteeg 2 een
nieuwe stempas aanvragen. Neem uw
identiteitsbewijs mee.
www.rotterdam.nl/blauweverbinding

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de verkiezingen
kunt u kijken op www.rotterdam.nl/
verkiezingen of bellen met 14010.
www.rotterdam.nl/blauweverbinding
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Een schone en hele buitenruimte draag bij aan de leefbaarheid
in de wijk. Charlois is de laatste vier jaar flink vuiler geworden.
Ik loop samen met iemand van Stadsbeheer iedere 3 maanden de Wijkschouw en zie met eigen ogen dat het de laatste
jaren flink achteruit gaat. Dat blijkt ook uit de cijfers van de
Productnormering Buitenruimte [Wijkschouwen]. Daarom wil
ik de komende tijd nog meer inzet van de gemeente Rotterdam om Charlois schoon en heel te krijgen en te houden. Er
moet nog meer lik op stuk beleid komen voor mensen die hun
afval zomaar op straat gooien of hun huis/grofvuil verkeerd
aanbieden, desnoods met inzet van camera's.

Hoe zit het met de veiligheid in Charlois?
Diefstal en inbraak zijn de meest voorkomende vormen van
criminaliteit in Charlois. Het aantal diefstallen en inbraken
ligt vijf keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Maar ook
straatroven, en vernieling scoren hoog. Daarom wil ik meer
toezicht en meer blauw op straat in Charlois. Bewoners
moeten zich weer veilig kunnen voelen.

En hoe gaat het met de verkeersveiligheid in
de wijken?
Veel straten in Charlois liggen in zogenaamde 30 Km zones.
In deze gebieden wordt al jaren door automobilisten veel
te hard gereden. Daar moet verandering in komen. Straten
dienen zo aangepast te worden dat het fysiek niet meer mogelijk is om harder dan 30 Km/uur te rijden, of er moet veel
meer door de politie worden gecontroleerd op snelheid en zo
nodig bekeuringen worden uitgeschreven. Asorijders dienen
harder aangepakt te worden! Men roept wel dat men er iets
aan wil gaan doen, maar ik zie het nog niet gebeuren. Daar ga
ik mij sterk voor maken als ik wordt gekozen.

Wat vind je van het openbaar groen in Charlois?
In Charlois is op het eerste oog veel openbaar groen te vinden.
Veel van deze plekken worden echter niet goed onderhouden
of nauwelijks gebruikt. Bij een wandeling door de wijk, valt
ook op dat het beeld heel erg verschilt per straat. De ene
straat kan er heel groen uitzien, met veel goed onderhouden
voortuintjes, terwijl veel andere straten bijna geheel verhard
zijn en er kaal en anoniem uitzien. Kwalitatief en kwantitatief
goed openbaar groen in de wijk, heeft bewezen positieve effecten te hebben.
Door kwalitatief goed groen in de wijk aan te leggen gaat het
imago van de wijk vooruit. Mensen met hogere inkomens
willen hierdoor in de wijk blijven of er komen wonen. Groen
draagt bij aan de mogelijkheden voor recreatie in de vorm van
sport en spel, natuurbeleving en andere beweging. Dit is voor
de volksgezondheid in de wijk, die vaak te wensen over laat,
van groot belang. Wanneer mensen meer bewegen kunnen
veel medische kosten worden bespaard. Charlois kan en moet
daarom groener worden!

nog veel te weinig inspraak over zaken die zij belangrijk vinden in hun wijk. Niet over maar met bewoners, dat moet het
uitgangspunt zijn. 1 Keer in de vier jaar mag men als bewoner
via het Gebiedsplan meedenken over de wijk. Dat is veel te
weinig. Daarom pleit ik ervoor dat bewoners tijdens vergaderingen van de Gebiedscommissie kunnen meepraten over
zaken die op de agenda staan.
Ook moeten bewoners zelf onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Verder moet de mening van inwoners van Charlois
iedere drie maanden worden gepeild door middel van een
digitale enquête, en moeten bewoners op de hoogte worden
gehouden door middel van maandelijkse digitale nieuwsbrieven van de Gebiedscommissie. Ook het idee om iedere
drie maanden een politiek café te organiseren, waarbij inwoners met leden van de gebiedscommissie in gesprek kunnen
gaan spreekt mij aan.

Wat vind je van het ouderenbeleid?
Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar
steeds meer voorzieningen voor ouderen worden gesloten.
Zo is de Larenkamp gesloten, en kon het ontmoetingscentrum Zuiderkroon in Pendrecht ternauwernood open blijven
dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Ik wil dat er een nieuw
soort Larenkamp terugkomt in Zuidwijk. Het Huis van de Wijk
op de Slinge is onvoldoende. Ook is er veel eenzaamheid
onder ouderen. Ook daar moet iets aan worden gedaan. Het
is in veel gevallen allemaal een kwestie van geld, maar waar
een wil is is een weg.

Rotterdam wil de vestigingswet weer invoeren,
wat vind je daarvan?
Charlois heeft een hoop kleine ondernemers die behouden
moeten blijven, omdat zij bijdragen aan de sfeer en voor
werkgelegenheid zorgen. Ondernemerschap en werkgelegenheid zijn voorwaarden voor een gezonde buurt met gezonde inwoners. Daarnaast leidt het vaak ook tot toegevoegde
waarde, innovatie en creativiteit. De ondernemers betalen de

Wat vind je verder nog belangrijk voor de
bewoners van Charlois?
De afgelopen 4 jaar heb ik bijna iedere vergadering van de
Gebiedscommissie bezocht. Bewoners uit Charlois hebben
www.bocl.nl
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Problemen met beheer van uw financiën?
Zoekt u professionele hulp?
Neem vrijblijvend contact op.

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

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.

Vervangend vervoer
Onderhoud en reparatie
APK keuring

Banden
Trekhaken
Accessoires

Ruitreparatie
Financiering
Garantie

Aircocheck
Verzekering
Vakantiecheck

Aankoopkeuring

Charloisse Lagedijk 548 - 3084 LG Rotterdam - T: 010-4804967
info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl
www.facebook.com/VakgarageLeeuwenburg
0154024.pdf 1
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meeste belasting. Die zouden dan ook het meeste gefaciliteerd moeten worden.
Tot ver in de jaren zeventig was het ondernemerschap een
vak met aanzien. In vele tientallen sectoren gold dat je pas
een bedrijf mocht starten als je een relevante opleiding achter
de rug had. De uit 1954 daterende Vestigingswet waakte
over een goede bedrijfsuitoefening door scherpe eisen te
stellen aan zaken als handelskennis en vakbekwaamheid.
Beginnende ondernemers dienden minimaal over een
Middenstandsdiploma te beschikken. Per branche golden
vervolgens aanvullende regels. Ik ben daarom voorstander
van het invoeren van een nieuwe vestigingswet en meer
differentiatie van winkelaanbod in de wijk. Rotte appels
dienen bestreden te worden. Ook de leegstand van winkels
is een groot probleem. Hiervoor dienen nieuwe plannen
ontwikkeld te worden. Daarnaast moet het voor winkeliersverenigingen in Charlois makkelijker worden om een evenement te organiseren. Nu loopt men nog vaak tegen teveel
regeltjes aan.

vraagt om aanpak van zowel de sociale als particuliere woningvoorraad en de andere elementen die bijdragen tot een
aantrekkelijke woonomgeving. Woningverbetering in Charlois
dient dan ook prioriteit te krijgen. In met name Pendrecht en
Zuidwijk is al veel bereikt. Wel moet wonen in Charlois voor
mensen met een laag inkomen betaalbaar blijven.

bij de komende verkiezingen mogen 16- en
17-jarigen voor het eerst stemmen én zich kandidaat
stellen voor een gebiedscommissie of wijkraad.
wat vind je daarvan?

✓ Meer aandacht voor veiligheid

De jeugd heeft de toekomst. Charlois kent door de herstructurering in wijken als Pendrecht en Zuidwijk een flinke
instroom van jonge gezinnen, waardoor het gebrek aan
jeugdactiviteiten alleen maar duidelijker wordt. Speeltuinen
zijn wegbezuinigd of moeten door gebrek aan vrijwilligers
noodgedwongen stoppen met hun activiteiten. Hier dient een
einde aan te komen.
Organisaties als stichting TOS [Thuis op Straat] en JOZ
[Jongeren op Zuid] dienen nog meer en beter ondersteund
te worden. Hun inzet zorgt er mede voor dat de buitenruimte weer een veilige plek wordt om te spelen. Ook projecten
als BurgerBlauw en JongBurgerBlauw dragen bij aan het
leefbaar houden van de wijken. Op sociaal gebied zijn
taalbeheersing, opleiding en inkomen belangrijke aandachtspunten. Jongeren moeten ook meer te zeggen krijgen
over de ontwikkelingen in hun wijk. Stemrecht voor 16- en
17-jarigen vind ik daarom een goede zaak.

wat vind je van de Rotterdamse woonvisie?
Ik ben voorstander van de Rotterdamse Woonvisie. Ik steun
dan ook het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In de
Charloisse wijken is veel particulier woningbezit. Het programma Aanpak Particuliere Voorraad zet in op versterking
van beheer en onderhoud via nazorg en/of projectmatige aanpak. Het doorbreken van de negatieve spiraal in de wijken

www.bocl.nl

10 puntenplan charlois
✓ charlois schoon en heel
✓ Meer aandacht voor ouderen
✓ Meer inspraak bewoners charlois
✓ Verkeersveiligheid moet beter
✓ Meer groen in de wijk
✓ Geen windmolens in charlois
✓ Meer kwalitatief ondernemerschap
✓ Aandacht voor de jeugd van charlois
✓ Voor de Rotterdamse woonvisie

lIJST21
Rick Timmer heeft er voor gekozen zich niet aan te sluiten bij een bestaande politieke partij en ook geen nieuwe
partij te registreren. Hij doet mee onder zijn eigen naam
met een lijstnummer. [lIJST21] op nummer 2 van zijn
lijst staat medebestuurslid Debora de Roode. ook zij kent
het klappen van de zweep en weet wat er leeft in haar
wijk. Dus wie 21 maart liever op een vrouw stemt, kan
dit op haar doen.
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Tuinieren in Maart
begin als het weer het toelaat met de voorjaarsopruiming
- Hark het blad uit de borders
- Knip afgestorven stengels en loof af
- Strooi scherp zand over de tuinpaden
uit en veeg stevig met een harde bezem.
Viezigheid en algenvorming zijn zo
verwijderd.
- Verjong taxushagen. Diep snoeien kan,
ze lopen weer uit.

- Snoei struikrozentot op drie ogen.
- Rul de aarde tussen de planten
en heesters op.
- Snoei in de winter aantrekkelijke
heesters nu.
- Maai het gras; de tuin ziet er
dan al heel opgeruimd uit.
- Steek de graskanten af.

op onderzoek in eigen tuin

Het raapt, schraapt en verzamelt
De Scoovel is een innovatieve, multifunctionele grijper
die uw manier van werken zal veranderen. De Scoovel
combineert de beste eigenschappen van een grijper
en een schop, en maakt daarmee het opruimen van
tuinafval tot een eenvoudig karweitje. De Scoovel is te
gebruiken door professionals en particulieren, in moestuinen, siertuinen en op gazons. Ideaal voor snoeiafval,
takjes, bladeren, gras en ander tuinvuil. De Scoovel is
bescheiden van formaat en is gemakkelijk te hanteren
in de tuin. De Scoovel combineert 3 basishandelingen in
één: hij raapt, schraapt en verzamelt in één beweging.
Nooit meer uw handen bezeren met scherpe takken en
stekels! O.a. te koop bij www.gtmprofessional.com

Wat zingt, kruipt en fladdert in
de natuur vlakbij huis en hoe lok
je dieren in je tuin? Deze handige
uitvouwkaart laat je kennis maken
met 150 tuindieren zoals vogels,
vlinders, bijen, waterbeestjes,
amfibieen, libellen, bodem- en
zoogdieren. Inclusief tips voor
een diervriendelijke tuininrichting
en beplanting.
bevat 140 tips voor een gevarieerde beplanting en beschutting, voedsel voor vogels, vlinders
en rupsen, nectar- en waardplanten, een natuurlijke vijver
en gazon, water-, moeras- en
oeverplanten, bodembedekking
en gemengde hagen.
www.knnvuitgeverij.nl

Marktplaats voor hooi en stro
www.hooimarkt.nl is een nieuw platform
voor het kopen en verkopen van hooi,
stro en kuilgras. De overzichtelijke website
maakt het zoeken eenvoudig en er kan
gefilterd worden op postcode en woonplaats.

Toverhazelaar
Mensen met een toverhazelaar in de tuin
hebben in deze tijd van het jaar iets meer
geluk dan de anderen. Terwijl de hele
tuin er nog vrij doods en kaal bij ligt, staat
de toverhazelaar al in bloei. En niet met
een ingehouden kleur of iets dergelijks,
maar meteen met een explosie van fel
geel. De toverhazelaar trekt graag de aandacht in een tijd dat andere bomen en
struiken nog maar weinig kleur laten zien.
www.bocl.nl

Vaste planten scheuren
Als vaste planten enkele jaren oud zijn beginnen
de oudste delen in het midden af te sterven.
Daarom is het aan te raden om vaste planten om
de drie jaar eens uit de grond te halen. Trek of snij
de jongste en meest groeikrachtige planten aan de
rand van de pol los en gooi het oude hart weg.
Plant de jonge stukken terug als aparte planten
in de tuin. Voor het uitplanten de grond best
nog wat verrijken door er wat compost door te
mengen. Plant ze even diep als ze oorspronkelijk
stonden. Vergeet na het inplanten niet de jonge
planten een goede gietbeurt te geven. De jonge
planten zullen snel terug uitgroeien tot prachtige
hevig bloeiende planten.
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Bouwplannen ASVZ
wederom vertraagd
Vaste lezers van dit magazine weten al dat zorgorganisatie ASVZ sinds vorig jaar
voornemens is om op de hoek van de Charloisse Lagedijk en de Krabbendijkestraat
[Lage Weide] een nieuw groot zorgcomplex te gaan bouwen. Helaas zit een en ander
niet echt mee. Met name op het gebied van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning is er wederom vertraging opgetreden.
De aanbesteding voor de selectie
van een aannemer heeft in november
plaatsgevonden. In de huidige bouwmarkt bestond een reëel risico dat
de inschrijvingen boven het budget
zouden komen te liggen. Dat was helaas ook bij het project Lage Weide
het geval. Daarom is na de selectie
het plan met de aannemer geoptimaliseerd. Dan moet bijvoorbeeld worden gedacht
aan alternatieven voor diverse binnen-afwerkingen
en vereenvoudiging van
diverse detaillering. Het
ontwerp zelf (buitenzijde)
is dus niet aangepast.
Ook zijn de aanpassingen
niet ten koste gegaan van
de kwaliteit. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot een forse
bijstelling van de bouwsom. De
aangepaste bouwsom is verwerkt
in het investeringsmodel welke vervolgens is besproken met de Raad
van Bestuur van ASVZ. De Raad van
Bestuur van ASVZ heeft positief gereageerd op de gepresenteerde investeringskosten. De contractvorming
is dan ook inmiddels in gang gezet.
Naar verwachting zal binnenkort dan
www.bocl.nl

ook de opdracht worden verstrekt.
Aansluitend zou dan gestart kunnen
worden met de bouwvoorbereiding en
later de uitvoering.

ter weinig invloed op. Zij hopen dat
het bestemmingsplan op korte termijn
ter inzage zal worden gelegd. Eerder
zijn zij nog uitgegaan van vaststelling
in het 2e kwartaal van 2018. In recentere berichten van de gemeente is
echter sprake van vaststelling in het
3e kwartaal van 2018. Na de vaststelling van het bestemmingsplan
wordt ook de omgevingsvergunning afgegeven. Dit is dan het
moment waarop de uitvoering zou kunnen starten.
ASVZ probeert dit in overleg met de gemeente te
versnellen.
Voordat ASVZ daadwerkelijk met de bouw gaat starten, zal zij nog een informatieavond voor omwonenden
organiseren. Daarbij zullen ook
afspraken worden gemaakt over
het aan en afrijden van bouwverkeer etc.

RO-traject
Het proces rondom het bestemmingsplan blijft helaas taai en traag verlopen. ASVZ doen er alles aan om dat
beter te krijgen. ASVZ heeft daar echB e l a n g e n o r g a n i s at i e C h a r l o i s s e L a g e d i j k
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Buiten

Binnen

Een terrasoverkapping of tuinkamer vergroot eenvoudig uw
leefruimte. De tuinmeubels kunnen het hele jaar blijven staan en met
een heater of houtkachel kunt u ook op koudere avonden of bij regen
nog heerlijk buiten zijn. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een
veranda bij u thuis? Neem dan contact met ons op!

Bastasafe garagedeuren verfraaien uw gevel, bieden comfort, isolatie
en veiligheid. De sectionaaldeuren zijn voorzien van robuuste panelen
van 40 of zelfs 60 mm dik en beschikken over de beste isolerende
eigenschappen. Dubbelwandig staal, gevuld met hardschuim.
Ook nog eens verrassend voordelig!

als het kan,
beschermd tegen de elementen als het moet.

comfort,
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

es en werkopname,
Maak een afspraak voor GRATIS advi
ek onze showroom!
bezo
Of
erte.
off
de
lijven
inclusief vrijb

 Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam

In deze rubriek vragen wij de lezer of zij ons iets
kunnen vertellen over het getoonde voorwerp.
Deze keer weer een gebruiksvoorwerp.
Wat is dit voor een gebruiksvoorwerp en
waar werd dit voor gebruikt?
Stuur het goede antwoord, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer,
voor 31 maart naar secretariaat@bocl.nl en u
maakt kans op de DVD met 5 video portretten van bewoners
en ondernemers van de Charloisse Lagedijk.
Het antwoord op de vorige RaRaWat is dit voor een gebruiksvoorwerp was: een passchroefsleutel, ten behoeve van een
stoppenkast. Helaas hebben wij geen juiste inzending op
deze vraag binnen gekregen.

Fysiotherapie Pendrecht

FYSIoTHERAPEUTEn
dhr. a. niemantsverdriet
Mevr. D. van der Schoot
Mevr. s. Weitering

www.fysiopendrecht.nl

THERAPIEVoRMEn
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
• Ademhaling en ontspanningstherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
serooskerkestraat 7a
3086 hW rotterdam
Telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nl

 010 480 92 20

 www.bastasol.nl

INFO GEMEENTE OVER VERKEERSVEILIGHEID OP DE DIJK
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Verkeer op de dijk iets afgeremd
maar nog niet optimaal
Regelmatig krijgt de gemeente klachten over hard rijden in woonstraten. Dit gaat ten koste van
de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. waar mogelijk probeert de gemeente door fysieke
maatregelen het hardrijden onmogelijk te maken. ofﬁcieel mag je maximaal 30 kilometer per
uur rijden op de charloisse lagedijk. Maar veel automobilisten rijden harder. Dat weet iedereen.
Al weer meer dan een jaar geleden zijn er twee informatiebijeenkomsten voor bewoners geweest.
Dijkbewoners gingen september 2015 in gesprek met deskundigen van de gemeente om te kijken
wat er mogelijk is. Alle denkbare maatregelen zijn besproken. Van het aanleggen van drempels tot
het afsluiten van de dijk voor doorgaand verkeer. Voor ieder idee zijn voor- en nadelen. En soms is
een ingreep gewoon niet mogelijk. Zo kunnen er geen drempels worden aangelegd omdat dit de
kracht van de dijk aantast. Of omdat dit voor overlast bij bewoners zorgt.
Een idee van een onafhankelijk adviseur van Veilig Verkeer Nederland kreeg de meeste steun.
Dat is verder uitgewerkt en op drie locaties uitgevoerd. Door het plaatsen van een grote plantenbak
is de weg versmald. En de plekken vallen op doordat asfalt rood is gekleurd.
De bakken helpen een beetje. Maar het is geen perfecte oplossing. Die is er ook niet. Het lijkt niet
nodig om nog meer bakken neer te zetten. Afgelopen jaar in de periode juli tot en met half oktober
is op een stuk van de dijk de snelheid gemeten. Wat iedereen eigenlijk al wist, werd bevestigd.
Er wordt regelmatig veel harder gereden dan 30 km per uur. Voor veel automobilisten voelt 30 kilometer per uur aan als erg langzaam.
Vanuit de gemeente is het idee om de verkeerssituatie op de dijk voorlopig niet aan te passen.
Met de eilandjes en de bakken zijn voldoende maatregelen genomen.

wat kunt u zelf doen?
Met de 30-box hebben buurtbewoners de mogelijkheid zelf in actie te komen tegen hard rijden in
de eigen 30 km/uur straat. Met de materialen kunnen bewoners actievoeren en automobilisten op
een vriendelijke manier aanspreken op het hard rijden in de straat. U kunt zelf bepalen hoe u de
verkeersveiligheidsbox gebruikt. De belangrijkste ‘spelregel’ is wel dat de materialen ingezet worden
in een straat of wijk waar men niet harder mag rijden dan 30 km/uur. U kunt een mailtje sturen naar
verkeersveiligheid@rotterdam.nl en een 30-box aanvragen.
Op verzoek van de bewonersorganisatie BOCL organiseren de gemeente op woensdagavond 18
april een wijkbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden in de kantine van voetbalvereniging TransvaliaZW.
U krijgt tegen die tijd nog een persoonlijke uitnodiging voor deze avond. We gaan met u over verschillende onderwerpen in gesprek. Het verkeer is zeker één van de onderwerpen. Mocht u eerder
willen reageren dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager, Peter Dekkers. Hij is bereikbaar
per e-mail: pa.dekkers@rotterdam.nl Of op telefoonnummer 06-121 617 63.

www.bocl.nl
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Kort Buurt nieuws
wERKZAAMHEDEn
HEUlwEG BIJNA
AFGEROND
Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de blauwe Verbinding
onder de A15 [Heulwegviaduct] De werkzaamheden verlopen
voorspoedig.
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan Portland kant helemaal afgerond en is de Heulweg weer open voor voetgangers en ﬁetsers.
Men verwacht dat alle werkzaamheden eind maart zijn afgerond.
Er zal nog een ofﬁciële feestelijke onthulling gaan plaatsvinden.
De datum hiervoor was bij het drukken van dit magazine nog niet
bekent. Alle bewoners van de dijk ontvangen nog een uitnodiging
in de bus.

Uitreiking nieUWe
adoPtieBoMen
lEVEnSPAD

[foto Heulwegviaduct]

Zaterdagmiddag 24 februari werden in een bomvolle serre
bij kinderboerderij De Kooi op de Maeterlinckweg, ruim 60
adoptiebomen langs het levenspad in IJsselmonde middels een
genummerde oorkonde aan nieuwe adoptanten uitgereikt.
Het Levenspad is een ruim zes kilometer lang ﬁets en wandelpad
welke loopt van de Krabbendijkestraat in Pendrecht tot aan station
Lombardije. Langs het Levenspad zijn inmiddels in totaal ruim
360 knotwilgen geadopteerd ter herinnering aan een overleden
dierbare of heugelijke gebeurtenis.
Ook de ambassadeurs van de Vrienden van het Levenspad zoals
oud Feyenoord voetballer Ben Wijnstekers, voormalig deelraadsvoorzitter Ed Goverde en dagburgemeester van Pendrecht
Mario Bosch ontvingen van de voorzitter van de Vrienden van het
Levenspad samen een eigen adoptieboom en een genummerde
oorkonde.

nieUWe eigenaar VoorMalige

HEEREn VAn cHARloIS
Het voormalig hotel/restaurant Heeren van charlois
dat vorig jaar werd gesloten,
heeft weer een nieuwe
eigenaar en gaat verder
onder de naam ZElA.
De nieuwe eigenaar is een
Turkse ondernemer.
U kunt bij Zela onder andere
terecht voor ontbijt, lunch
en diner. Op zondag kunt u

PERcEEl GRonD VERKocHT
Het perceel bouwgrond op de hoek van de Charloisse Lagedijk en
de Dorpshof [tegenover de begraafplaats] welke al sinds 2015 te
koop stond, is in januari van dit jaar verkocht. Waarschijnlijk zal
hier een vrijstaande woning of 2-onder-1 kapwoning worden gebouwd. Of de koper er zelf zal gaan wonen is op dit moment nog
niet bekent. Wij hebben de nieuwe eigenaar nog niet gesproken.

er brunchen. Ook kunt u er
terecht voor zakelijke
bijeenkomsten en zaalhuur.
Charloisse Lagedijk 952,
naast het Zorghotel.
Binnenkort nieuwe website
www.zelarestaurant.nl
in de lucht.

www.bocl.nl
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DE HONDA CIVIC 5-DEURS is verkrijgbaar vanaf A-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 139 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,3 km (4,7 l/100 km) - max. 1 op 16,4 km (6,1 l/100 km).
Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven in de Europese regelgeving. In de praktijk kunnen afwijkingen ontstaan als gevolg van factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden,
beladingsgraad, aanwezigheid van bepaalde accessoires, de mate van onderhoud, etc.

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.

Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166
www.honda-verhagen.nl

wij gaan de strijd
voor u aan

Wij geloven in aandacht. Aandacht voor u, als mens
met een eigen verhaal. Aandacht voor de zaak, voor
uw zaak in het bijzonder. Ieder juridisch probleem,
klein of groot, krijgt van ons de benodigde inzet en
toewijding. Zodat wij voor u persoonlijk, met onze
uitgebreide kennis en ervaring, het beste resultaat
kunnen behalen.

Bezoekadres

Email adressen

Website

Slinge 170
3085 EX Rotterdam
Telefoon 010 - 307 42 72
Fax 010 - 307 42 73

info@dhadvocaten.nl
denhollander@dhadvocaten.nl
klieverik@dhadvocaten.nl

www.dhadvocaten.nl

