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Slaan eerste paal nieuwbouw asVZ

Overleg overlast parkeerplaatsen 
Charloisse lagedijk

Vestiging hornbach op bedrijventerrein

Kans op bodemverontreiniging door 
kunstgrasvelden

Nieuw hospice De liefde opent deuren

Veel positieve reacties op verkeersactie
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woord van de voorzitter
Beste lezers. 

Voor u ligt alweer een spiksplinternieuw nummer van ons driemaandelijks magazine 

De Zuidrander. Ook deze keer weer vol interessant nieuws uit onze mooi wijk. Zo doen 

wij onder andere verslag van het slaan van de eerste paal bij de bouw van het nieuwe 

zorgcomplex van asVZ in de Krabbendijkestraat. Verder in dit magazine een verslag  

van de verkeersactie die, samen met bewoners en de Politie Charlois, op vrijdagmiddag 

14 juni op de Charloisse Lagedijk werd gehouden.

Daarnaast nog een verslag van de open dag op zaterdag 22 april bij het nieuwe hospice 

De liefde, die sinds kort zijn intrek heeft genomen in de oude boerderij de Kapel aan 

de Langehorst. De boerderij heeft een grondige verbouwing ondergaan en het bestuur 

van de bewonersorganisatie ging die zaterdag een kijkje nemen en sprak met enkele 

bestuursleden.

Verder in deze uitgave nog een uitgebreid artikel over de komst van een nieuwe bouw-

markt [Hornbach] naar bedrijventerrein Charloisse Poort, en de zorgen die wij daarover 

hebben. Ook een artikel over de nieuwe omgevingswet die op 1 januari 2021 in werk-

ing treed en wat dit voor u betekend als u in de toekomst [nieuw]bouwplannen heeft.  

En een artikel over de knullige wijze waarop de gemeente Rotterdam het oude kunstgras- 

veld van voetbalclub TOGR op de Charloisse Lagedijk heeft verwijderd en opgeslagen.  

In dit nummer ook weer ruimte voor onze vaste rubrieken Kort Buurt nieuws, Tuin & 

erf Tips en de uitgaansagenda,  en natuurlijk is er ook weer een nieuwe column van 

bewoner estella Griffioen. 

Ik wens u namens de redactie van De Zuidrander heel veel leesplezier toe. 

Rick Timmer

ColoFon: 
organisatie: 
BOCZ Rotterdam
Twitter: @BOZuidrand
KvK 67717624
www.bocz.eu

redactie:
Rick Timmer
Debora de Roode

adv. info
redactiezuidrander@bocz.eu
Tel: 010-8 444 094

inFo:
BoCZ
Charloisse Lagedijk 783
3084 LC Rotterdam
Tel: 010 - 8 444 094
www.bocz.eu

Buurtagenten Pendrecht
Tamara houtman
Theo Polderman de Jong
Thomas schippers
Judith van schaik
Tel: 0900 - 8844

Buurtagenten Zuidwijk/Zuidrand
loubna laabid
Patrick spierings
ivana lanting
Tel: 0900 - 8844

Buurtagenten Charloisse Poort
loubna laabid
Tel: 0900 - 8844

Bereikbaarheid 
Gebiedscommissie
Tel. algemeen: 14010
Gebiedcharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

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

Doe snel en makkelijk een melding 
buitenruimte met de BuitenBeter app
Kapotte straatverlichting, wateroverlast, een scheve stoeptegel, een overvolle afvalcontainer of een fietswrak gezien? als er iets 
vuil of kapot is op straat kunt u het eenvoudig in vier stappen melden bij de gemeente met de BuitenBeter app op uw smartphone. 

Als u op straat iets ziet dat kapot of vuil is, maakt u op die 
locatie meteen een melding. Maak een foto met uw mobiele 
telefoon, voeg de locatie waar het om gaat toe (via GPS), geef 
het probleem aan, voeg een omschrijving toe en uw melding 
is klaar. Zo eenvoudig is de BuitenBeter app te gebruiken. 

Kijk voor meer informatie over deze handige app op 
www.rotterdam.nl/buitenbeterapp.
De app is te downloaden via www.buitenbeter.nl/apps. Hij is 
geschikt voor gebruik op iPhone, Android, Windows mobile, 
BlackBerry en Symbian mobiele telefoons.

Oogmetingen kunt u bij ons 
een afspraak maken voor een 

optometrisch onderzoek

Welkom bij 
Bart van Meurs Optiek en Optometrie

Slinge 441      3085 ES Rotterdam-Zuid      010-480 72 33      info@bartvanmeurs.nl      bartvanmeurs.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-16.30 uur

Uitgebreide collectie brillen
 en zonnebrillen van 

toonaangevende merken. 

Onze contactlensspecialisten 
kunnen u vakkundig adviseren 
over zachte en harde lenzen, 

daglenzen en multifocale lenzen.

Ook servicepunt van 
Beter Horen 

in Rotterdam-Zuid
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na jaren van voorbereiding is het dan eindelijk zover; de nieuw-
bouw van de asVZ locatie lage weide is van start gegaan.  
De afgelopen weken is de fundering geslagen voor een mooi 
en bijzonder project. Dat start van het project wilde men  
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Om die reden werd op woensdagmiddag 5 juni op de 
bouwlocatie een kleine bijeenkomst georganiseerd met 
een afvaardiging van alle betrokken partijen die bij de 
bouw betrokken zijn. Ook onze voorzitter mocht sym-
bolisch een eerste paal slaan.
Het ASVZ project bestaat uit het realiseren van zes groeps- 
woningen verdeeld over vier verschillende types en een 
kinderdagcentrum. Vier van de groepswoningen bestaan 
uit 5-onder-1 kappers en één woning is een 1-kapper.
ASVZ is een zorgorganisatie die duurzame zorg biedt 
aan mensen met een verstandelijk beperking. In 
de zorg staan dialogen en relaties centraal. Het ASVZ vindt 
 het belangrijk dat hun cliënten hun weg vinden in de 

Slaan eerste paal 
nieuwbouw asVZ

maatschappij, maar ook dat elke cliënt zijn eigen keuzes kan 
maken en regie heeft over zijn eigen leven en omgeving.

In de groepswoningen zal daarom ook zorg worden aangeboden 
aan de cliënten van ASVZ. De zorg zal in verschillende 
gradaties worden aangeboden; van groepen die redelijk 
zelfstandig zijn tot groepen die heel afhankelijk zijn van 
de hulp die hier geboden wordt. Het Kinderdagcentrum 
is een gebouw waar niet alleen mensen opgevangen wor-
den die op de Lage Weide wonen maar ook mensen die 
in het weekend en in de avonden thuis bij hun ouders 
zijn.

Het nieuwbouwproject wordt in twee fases uitgevoerd.  
De eerste fase loopt van 19 mei 2019 tot het derde 
kwartaal 2020. De tweede fase zal lopen tot ongeveer 
het vierde kwartaal 2021. Voor en tijdens de bouw zal er 

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de natuur op 
de huidige locatie en met de omwonenden bij het project.

Pech onderweg!!

Bel dan de scooterpechhulp lijn

Tel: 06 1850 0437

U wordt zsm geholpen.

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

Binnen comfort, 
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

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!

Maak een afspraak voor GRATIS advies en werkopname, 

inclusief vrijblijvende o� erte. Of bezoek onze showroom!

� Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam   �  www.bastasol.nl

�  010 480 92 20
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FRED
haring & vis

    scheveningen 

Iedere 
dag vers 

van de 
vIsafslag!

Voor al uw 
haring en gebakken vis

Bestellingen a.u.b. minimaal 1 dag van tevoren doorgeven.

openingstijden:
Maandag 
11.00 - 19.00 uur

dinsdag t/m Vrijdag
10.00 - 19.00 uur

Zaterdag 
10.00 tot 18.00 uur

Zondags
gesloten.

Meyenhage 316
3085 CH Rotterdam

06 - 2279 7746

op woensdagochtend 29 mei, vond er tussen een aantal  
partijen overleg plaats over de overlast vanaf de parkeerplaat-
sen langs de Charloisse lagedijk. Bewoners ondervinden met 
name in het voorjaar en zomer `s avond en `s nachts flink wat 
[geluids-] overlast van rondhangende jongeren. 

Met de komst van warmer weer is recentelijk de overlast van 
rondhangende jeugd op de parkeerplaatsen bij Sint Clara bos, 
Molenweide en Vrijenburgbos weer toegenomen waarbij de 
verwachting is dat dit in de komende lente- en zomerdagen 
nog substantieel gaat groeien. Met name de parkeerplaats 
Molenweide (bij het hondenstrand) zijn regelmatig auto’s met 
harde muziek, gebruik van verdovende middelen (wiet en lach-
gas) en verontreiniging met alle soorten afval aangetroffen. 

In de zomer van 2018 zijn er afspraken gemaakt over het 
melden van soortgelijke overlast alsmede over de monitoring 
van de klachten en van de afhandeling. Van deze afspraak is 
tot nu toe niet veel terechtgekomen. De bewoners geven aan 
dat de meldingsprocedure ingewikkeld is omdat de gemeente- 
grens tussen Rotterdam en Barendrecht ongeveer over de 
dijk loopt. De parkeerplaatsen liggen in Barendrecht terwijl de 
woningen die overlast ervaren in Rotterdam liggen. Het is nog 
steeds niet helemaal duidelijk hoe de overlastgevende situa-
ties gemeld moeten worden. Bovendien geven de bewoners 
het na een tijdje gewoon op omdat de gewenste actie door 
de gemeenten c.q. de politie naar aanleiding van een melding 
uitblijft.

De heer Korporaal geeft aan dat Staatsbosbeheer het onder-
havige gebied, waaronder dus ook de parkeerplaatsen, beheert.  
Dat houdt in dat zij ook moeten toezien op het handhaven 
van de regels, met name het ongeoorloofd parkeren na 22:00.  
Staatsbosbeheer is echter alleen op kantooruren bereikbaar en 
niet echt ingericht op het behandelen van overlastklachten. 
Het is daarom de enige goede weg om de overlast situaties 
te melden bij de politie. De klacht komt dan binnen en wordt, 
afhankelijk van de details van de melding, doorgegeven aan de 
politie in Rotterdam dan wel in Barendrecht. De afhandeling 
is afhankelijk van de beschikbare menskracht, klachten over 
rondhangende jeugd hebben bij de politie geen hoge prioriteit. 
(categorie 4) De gewenste actie bij een melding komt dus vaak 

heel laat of helemaal niet. Dat is de praktijk van heden waar 
niet zoveel aan te doen is en komt in het hele land voor.

De heer Korporaal komt twee keer per week na zijn dienst 
op de weg naar huis langs de bedoelde parkeerplaatsen. 
Hij wijst de eventuele rondhangende jeugd op het nachtelijk 
parkeerverbod. Soms help dat, soms leidt dat tot agressieve 
reacties. In dat geval grijp hij niet in omdat hij geen opsporings- 
bevoegdheid heeft en niet in het minst vanwege de persoon- 
lijke veiligheid. Wel wordt in dat geval de situatie door hem bij 
de politie gemeld.

Bewoner de heer Ouna oppert dat het opheffen of aanzien-
lijk verkleinen van de parkeerplaats een mogelijke oplossing 
zou kunnen zijn. De heer Korporaal ziet hier geen oplossing 
in, het probleem wordt daarmee alleen verplaatst. De heer 
Anton reageert (namens de stichting Sint Clarabos) ook geen 
voorstander hiervan te zijn omdat de stichting plannen heeft 
de dagrecreatie in het park te stimuleren en daar hoort een 
fatsoenlijke parkeervoorziening bij.

De bespreking wordt afgesloten met een afspraak dat de heer 
Timmer zal trachten de afspraak over de monitoring van de 
klachten en de afhandeling daarvan alsnog in overleg met de 
politie te realiseren. Na een aantal maanden zal BOCZ de cijfers 
van de monitoring analyseren en indien daartoe aanleiding 
bestaat overleg voeren met de betrokken instanties met name 
de politie, de beide gemeenten en Staatsbosbeheer maar ook de 
eigenaar van het Zuidelijk Randpark het Natuur- en Recreatie- 
schap Groot IJsselmonde, over de te nemen maatregelen.

overleg overlast 
parkeerplaatsen 
Charloisse lagedijk

Al sinds 1974 uw vertrouwde adres 
voor fietsen (zowel nieuw als gebruikt), 
reparaties en al uw onderdelen! 

Winkel     RepARAties     Fietsen     elektRische Fietsen

Rijwielhandel L.J. de Mik
Specialist in tweewielers

Meyenhage 308
3085 CH Rotterdam
Tel: 010 – 481 16 50
winkel@demikfietsen.nl

www.demikfietsen.nl

Openingstijden
Di. t/m vri. 08.30 tot 17.30 uur
Za. 08.30 tot 16.00 uur
Zo. en ma. gesloten

Van de afspraak is tot nu toe
niet veel terechtgekomen



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

www.transvaliazw.nl

Kom sporten 
bIj de buren

 

VoeTbaL VooR aLLe LeefTijDen
MeiDenVoeTbaL

WaLking fooTbaLL
booTCaMP

ZaaLVoeTbaL
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De geur van vers gemaaid gras 
Fel groen, heerlijke geur. Gras. ik hou ervan. wanneer je hooikoorts hebt ben je het 
vast niet met mij eens maar gelukkig heeft mijn gezin daar geen last van en kunnen 
we in het voorjaar onze lol op. 

Vandaag werden we tijdens de lunch gestoord door een hard geluid. Een Shovel dacht 
Sanne. Nee, het was een tractor die in het parkje voor onze deur het gras aan het 
maaien was. Zo'n groot rood gevaarte met zowel aan de voor- als aan de zijkant mes-
sen om het gras netjes kort te maaien. Het rijden met zo'n ding vraagt volgens mij veel 
behendigheid. En hoewel deze grasmaaimeneer vast al de nodige uurtjes ervaring had 
opgedaan, werden we opgeschikt door een knarsend geluid. Een zwerfkei, verstopt 
tussen het groene gras met zijn heen en weer zwiepende pluimpjes zorgde voor een 
pauze in het maaiproces. De chauffeur stapte uit en controleerde of de messen niet 
te erg beschadigd waren waarna hij zijn weg vervolgde. 
Sanne en ik zijn wel drie keer gaan kijken hoever de grasmaaier was, toch wel met 
wat spanning zat mijn tweejarige dametje op mijn schouders naar het maaiproces te 
kijken. De geur van vers gemaaid gras kwam ons tegemoet. Heerlijk. 

Met veel plezier bekijk ik de grasvelden vanaf mijn fiets of scooter wanneer ik onder-
weg ben van of naar mijn werk bij Hogeschool Inholland op de kop van Zuid. Ik vind 
het schitterende park de Drechterweide er in de winter altijd wat troosteloos uitzien. 
Maar dan ineens, verschijnen er knoppen aan de bomen en veranderen de gras-
velden in felgroene weides. Ik ben dan dikwijls wat teleurgesteld wanneer het gras 
wordt gemaaid, zo kort en strak ten opzichte van die vrolijke zwiepende pluimpjes.  
Ik vind het dan ook een goede zet dat het maaibeleid van Gemeente Rotterdam is 
gewijzigd. Overigens niet enkel omdat ik lang gras er mooi vind uitzien. Een aantal  
plekken in Rotterdam, waaronder het havenspoorpad en park Drechterweide, wordt 
nu minder gemaaid. Het idee hierachter is dat langer gras 1) bloemen en nectar 
bieden voor de bijen en 2) dat de zaden van de grassen, bloemen en kruiden door 
het minder maaien worden verspreid waardoor de diversiteit aan plantjes toeneemt en 
uiteindelijk een bloemrijk grasland ontstaat. 

Tijdens het hardlopen merkte ik daarnaast dat er op het havenspoorpad selectief 
gemaaid werd. Op internet heb ik vervolgens gelezen dat daar vlak voor vlak maaien 
(z.g.n. mozaiekmaaien) wordt toegepast om schuilplekken voor insecten en vlinders 
te behouden. Ik vind het nog wel wat vreemd uitzien dat er daar nu om de 100 meter 
wel en dan weer niet wordt gemaaid. 

Vanavond heb ik het gras in mijn tuin gemaaid. De eerste keer van het jaar aangezien 
we onze achtertuin hebben aangepakt en we nu een ruime week geleden 170m2 aan 
grasmatten hebben gelegd. In tegenstelling tot de grasvelden in het park, vind ik een 
kort gazon in mijn achtertuin toch wel errug mooi. En, dan kan ik vaker genieten van 
de geur van vers gemaaid gras.

Estella Griffioen

08
09Vroegop Ontruimingen  

 
Er zijn verschillende redenen te bedenken waardoor u niet zelf meer in 
staat bent om een woning / opslag / kelder of zelfs  caravan te ontruimen. 
Wij zijn er om u te helpen en dankzij onze ervaring zijn wij in staat die 
zorg uit handen te nemen. 

 
Wij willen en zijn glashelder !  

 
1. Wij komen kosteloos langs voor een vrijblijvende offerte ! 

 
2. Geen contante betalingen aan de deur maar via pin bij chauffeur ! 

 
3. Afvoeren van huisraad ? 
 De bruikbare goederen gaan naar Kringloop Second Life te Rotterdam 
       Wat wij moeten afvoeren gaat naar de firma Suez te Rotterdam. 
       Ons afvalstroom nr is : 08159Y01E45A   Klant nr : 7001009308 
 
4. Afvoeren van overschot aan papier cq boeken gaat deels naar                     

Kringloop Second Life te Rotterdam 
Wat aan overschot is, gaat naar de Firma Renes te Rotterdam 
Ons Klant nr aldaar is : 121828 
 

5. Wij zijn NIWO gecertificeerd, ons VIHB nr is : 529535  /  Code : VXXX 
Wilt u meer informatie, beld u ons dan even op  

 

06 54 32 52 79 
 
 
 
 
 

Wij werkend onder andere voor    
BBKN ( beschermingsbewind)  & Rechtbijstand Nederland B.V. 

 
~~~~Wij zijn tevens donateur aan het Ouderenfonds !!~~~ 

 
Vroegop Ontruimingen is een onderdeel van Vroegop Transport ingeschreven bij de kamer van koophandel 

onder nr 27244685 
BTW plichtig ! nr : 134528803B04 

Ons adres is Baarlandhof 51 3086 EA Rotterdam 
www.kringloopsecondlife.nl 

 

Jazz in Charlois
Jazz in Charlois is een programma van 
North Sea Round Town. North Sea Round 
Town is hét fringe festival van North Sea 
Jazz Festival dat ruim twee weken lang 
neerstrijkt in Rotterdam, met het beste dat 
de stad te bieden heeft aan jazz. Verwacht 
een merendeels gratis en afwisselend jazz-
programma met blues, soul, funk, hip-hop, 
pop, improvisaties en veel meer. Voor meer 
informatie: www.northsearoundtown.nl

KliK & TiK
worKshoP inTerneT en e-mail

Wil je wegwijs worden op internet? Kom 
dan naar de workshop Klik & Tik. Met de 
hulp van vrijwilligers ga je aan de slag met 
het boek en op de site. Toegang: drie les-
sen € 7,50 (voor leden van de bibliotheek 
en Seniorweb)/€10. Werkboek € 10,- Aan-
melden via 06 13441464. Let op: er is een 
beperkt plaats. Datum: donderdag 4 juli 
10:00 t/m 12:00 uur. Bibliotheek Charlois 
Clemensstraat 111 rotterdam.

Jeugd-
vaKanTieland

Jeugdvakantieland is het grootste speel-
plein van Rotterdam voor kinderen van 
2 tot en met 12 jaar en wordt georga-
niseerd door Lodder Events. Alles is  
mogelijk tijdens Jeugdvakantieland. 
Van 22 juli tot en met 2 augustus 2019. 
Elke dag van 10:00 tot 16:00 uur het 
allerleukste vakantieland van Nederland!  
www.jeugdvakantieland.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Zondag gesloten

Meyenhage 306 
3085 CH Rotterdam 
Tel: 06 - 440 447 89 

hettuincentrumpje@gmail.com

Voor al uw tuin, kweek 
en vijver artikelen 

Urban Gardering Store 

Het Tuincentrumpje

estella Griffioen woont samen met haar man Corné en 
dochter sanne in Charlois Zuidrand. Zij is sinds 2019 
de vaste columniste van De Zuidrander. iedere drie 
maanden schrijft zij over haar belevenissen in de wijk. 
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Aslan Klus & Sleutelhuis 

Aslan Klus & Sleutelhuis 
levert elk type slot voor 
deur- en raambeveiliging 
met het SKG** 
Politiekeurmerk Veilig Wonen

Montage van: 
• secustrips, 
• cilinders, 
• pensloten, 
• veiligheidsbeslag, 
• deurdrangers, 
•  codesloten zowel mechanisch  

als elektronisch, 
• gecertificeerde sloten, 
• dievenklauwen, 
•  siertraliewerk uw preventie adviseur  

kan u meer vertellen over deze 
producten.

•  Alle producten worden geplaatst  
volgens verzekeringsvoorschriften.

• Gratis parkeren bij onze zaak.

Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
Zondag gesloten

Meyenhage 320 - 3085 CH Rotterdam 
Tel: 010 - 210 35 36 / 06 - 255 281 70 

www.aslansleutelhuis.nl
info@aslansleutelhuis.nl
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We helpen je graag!

Een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering is een 
geluk bij een ongeluk

Frank van Loo

Zorgen moet je doen, 
niet maken

Annemiek van Loo

Een hypotheek is een 
grote stap, wij zorgen 
dat je niet struikelt

Paul van Loo

Traditionele betrouwbaarheid met een moderne aanpak

010 4804539  |  www.kuipersvanloo.nl 
Smitshoekseweg 212  |  3084 LR Rotterdam

Uw assurantiekantoor
in de buurt!

 Vestiging hornbach 
 op bedrijventerrein
rotterdam is door bouwmarktketen hornbach benaderd met een initiatief 
op bedrij-venterrein Charloisse Poort aan de Driemansteeweg in Charlois.  
De beoogde locatie wordt op dit moment in gebruik genomen door Jet Cars en 
zal bij ontwikkeling van hornbach bestaan uit een bouwmarkt van 8.325 m2  
wvo met 2.620 m2 wvo tuincentrum, plus een drive in (waarvan 2.462 m2 
overdekt). Vanuit de stedelijk context is de grondhouding van de gemeente  
rotterdam positief ten aanzien van dit initiatief.

In deze specifieke situatie doet zich echter een groot probleem voor, namelijk 
het risico op een forse toename van de verkeersonveiligheid en het ontstaan van 
een verkeersinfarct. Uit de verkeersongevallenregistratie database (VIAstat) blijkt 
namelijk dat met enige regelmaat ongelukken hebben plaatsgevonden. Dit nog 
zonder een vestiging van Hornbach in de omgeving die een enorme verkeer aan-
zuigende werking heeft met alle veiligheidsrisco’s van dien.

Daar komt nog bij dat het verkeersmodel van de Mobiliteitsregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH-model) nu al laat zien dat er een hoge belasting is op de bestaande 
wegen en kruispunten. Die belasting zal alleen maar toenemen met de realisatie 
van een Hornbach, waarbij maatregelen om een verkeersinfarct te voorkomen op 
dit moment nog volledig ontbreken. Alle bedrijven op het bedrijventerrein Char-
loisse Poort zullen hierdoor minder (snel) bereikbaar zijn met alle economische 
gevolgen voor deze bedrijven van dien. Daarnaast zal ook de Charloisse Lagedijk 
voor bewoners minder goed bereikbaar worden, met name in de weekenden.

De BOCZ heeft dan ook zijn twijfels over deze plannen. Aan de ene kant zorgt 
het natuurlijk voor de nodige werkgelegenheid, maar op grote verkeersproble-
men zitten wij en omwonenden ook niet te wachten. Bovendien zijn er al een 
aantal andere bouwbedrijven gevestigd.. Zij zullen veel klandizie verliezen met 
de komst van een Hornbach, voor hun voortbestaan moet dan ook worden 
gevreesd. Maar niet alleen doe-het-zelfzaken of tuincentra, maar onder meer 
ook dierenwinkels, woonwinkels, keuken- en badkamerspecialisten en fietshan-
delaren in de omgeving zullen worden getroffen.

De BOCZ zal de ontwikkelingen rondom de vestiging van een Hornbach op de 
voet blijven volgen, en indien nodig aan de bel trekken. 

Foute Kerst & 
wintertruien Party
het moet eigenlijk nog eerst zomer worden, 
maar toch zijn wij als bewonersorganisatie al 
bezig met de voorbereidingen voor de aan- 
komende kerst. net als voorgaande jaren, 
willen we ook dit jaar weer voor alle bewoners  
van onze wijk een gezellige avond organiseren 
om zo samen het jaar af te sluiten.

Zo zijn wij uitgekomen bij het themafeest Foute 
Kerst en Wintertruien Party, met daarbij een 
optreden van Johnny Talento, die gedurende 
deze avond een Crazy Bingo zal verzorgen. 
Crazy Bingo, het ouderwets gezellige spel 
maar dan in een nieuw jasje.

Deze Foute Kerst & Wintertruien Party is hét 
feest om samen met je buren eens lekker gek 
te doen in de decembermaand! De voorpret 
begint al bij het uitkiezen van je kleding; een 
foute kerst of wintertrui is op deze avond niet 
verplicht maar zeker wel zo leuk! Let op! De 
bezoeker met de meest foute trui wint op deze 
avond een mooie prijs!!

De show wordt gepresenteerd door Johnny  
Talento wat een belevenis op zich is met  
scherpe Rotterdamse humor, interactie, en 
grappen en grollen. De knotsgekke gastheer 
Johnny Talento zingt, klets en regelt deze show 
aan elkaar op zijn eigen speciale wijze.

Zet daarom nu alvast donderdagavond 19  
december in uw agenda. Het belooft een dolle 
boel te worden. Begin december kunt u de uit-
nodiging in de brievenbus verwachten. 

Deze avond komt mede tot stand dankzij een 
bijdrage van de Gebiedscommissie Charlois.
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in november 2018 heeft de gemeente rotterdam, als voorbereiding op de bouw van het nieuwe zorgcomplex van asVZ,  de oude 
kunstgrasvelden op het voormalig sportcomplex van ToGr aan de Charloisse lagedijk verwijderd. De oude kunstgrasvelden werden 
niet afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf, maar tijdelijk in een hoek van het terrein opgeslagen. 

Kans op bodemverontreiniging 
door kunstgrasvelden

Veel kunstgrasvelden zijn echter verontreinigd met zware met-
alen en PAK`s (Dit betreft de infill, dat is het materiaal dat tussen 
de kunstgrasvezels wordt gestrooid en bestaat uit zand en rub-
bergranulaat) en dient eigenlijk als chemisch afval behandeld 
te worden. Dit betekend dat de gemeente, als eigenaar van de 
velden, er zorg voor moet dragen dat deze stoffen niet in het 
milieu terecht kunnen komen. Het oude kunstgrasveld heeft 
echter maanden onafgedekt in een hoekje van het bouwterrein 
opgeslagen gelegen, waardoor uitspoeling bij regen of verwaai-
ing kon plaatsvinden.

De BOCZ heeft hierover de afgelopen maanden, mede op aan-
dringen van omwonenden,  diverse keren bij de gemeente en 
Gebiedscommissie aan de bel getrokken. Pas in april van dit 
jaar werden de oude rollen kunstgras provisorisch afgedekt.  
Het vermoeden bestaat dat de gemeente Rotterdam met het 
oude kunstgrasveld in haar maag zat omdat de enige twee ver-
werkingsbedrijven in Nederland (TUF & Vink) in opspraak zijn 
geraakt naar aanleiding van een uitzending van Zembla in 2018. 
De uitzending liet zien dat de bedrijven de oude kunstgrasvelden 
helemaal niet verwerkt, maar domweg op haar terrein opslaat.

De gemeente Rotterdam heeft toegegeven dat het in eerste in-
stantie de bedoeling was op de oude grasmat naar 1 van beide 
bedrijven af te voeren, maar nu deze bedrijven zoals blijkt in de 
uitzending van Zembla het niet zo nauw nemen met de regels, 
bleef alleen nog de optie over om de grasmat naar Denemarken 
af te voeren. Daar zit een bedrijf (Re-Match) dat oude kunstgras-
velden wel op de juiste wijze verwerkt en recyclet. 

Inmiddels zijn de oude kunstgrasvelden op het voormalig ter-
rein van TOGR gelukkig allemaal verwijderd, maar de om-
geving waar de matten maanden opgeslagen hebben gelegen 
is flink vervuild geraakt met rubbergranulaat. Dat zijn rub-

ber korrels die worden gemaakt van gemalen autobanden. 
Het bestuur van de BOCZ is niet echt te spreken over de wijze 
waarop de gemeente de verwijdering van de oude kunstgras-
matten heeft aangepakt. Mede ook omdat de gemeente zelf wel 
schermt met ecologische onderzoeken naar flora en fauna in het 
gebied, zelfs nog tijdens de bouw van het nieuwe zorgcomplex. 
De gemeente heeft met haar optreden volgens ons willens en 
wetens Artikel 13 Wet Bodembescherming overtreden. Ten tijde 
van het schrijven van dit artikel ligt er nog altijd een partij grond 
wat is vervuild met rubbergranulaat op het terrein opgeslagen.  
Wat hier uiteindelijk mee gaat gebeuren is ons niet bekent.

Groen Links en het CDA hebben inmiddels ook schriftelijke vra-
gen aan het college gesteld over de verwerking van dit kunst-
grasveld maar ook over andere oude kunstgrasvelden binnen de 
gemeente. Het college heeft nog niet geantwoord omdat volgens 
haar er meer onderzoek nodig is. Ook zijn er door de gemeente 
op de locatie grondmonsters genomen voor onderzoek van de 
bodem. De resultaten hiervan zullen wij u hopelijk binnenkort 
kunnen melden.

Dé kapper in 
Rotterdam-Zuid

Eigenaresse Sascha Bout en 

haar enthousiaste collega’s 

voor u klaar staan.

Bij Sas en Ko kunt u terecht 

met heel de familie; dames, 

heren én kinderen. 

De haarstudio staat in de 

omgeving bekend als een 

frisse studio waar jong en 

oud zich thuis voelt.

Meyenhage 31O
3O85 CH Rotterdam
Tel: O1O 48O 87 63
haarstudio-sasenko.nl

Di./m vr. O8.3O - 17.OO
Za. van O8.3O - 16.OO
Zo. en ma. gesloten

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: 010-4804967
info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl

www.facebook.com/VakgarageLeeuwenburg

Vervangend vervoer
Onderhoud en reparatie
APK keuring

Ruitreparatie
Financiering
Garantie

Banden
Trekhaken
Accessoires

Aircocheck
Verzekering
Vakantiecheck

In en verkoop
Aankoopkeuring

0205688.pdf   1 30-1-2018   17:13:29
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Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde
en andere 
vil tprodukten.

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

Tevens 
workshops
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TheraPieVormen 
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
•  Ademhaling en ontspanningstherapie
•  Manuele therapie
• Dry needlingFYsioTheraPeuTen

dhr. a. Niemantsverdriet
Mevr. d. van der Schoot
Mevr. S. weitering

Serooskerkestraat 7a
3086 Hw Rotterdam
Telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nlwww.fysiopendrecht.nl

Fysiotherapie Pendrecht
nieuwe 
Omgevingswet 2021
op 1 januari 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking.  
De komst van deze nieuwe wet betekent dat er veel gaat  
veranderen. Zo worden er in de nieuwe wet 26 bestaande 
wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke 
ordening en natuur gebundeld.
 
Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden 
regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur 
en water. Al deze verschillende wetten hebben allemaal hun 
eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is 
hierdoor vaak ingewikkeld geworden, daardoor duurt het bij-
voorbeeld langer om een project te kunnen starten.

Het doel van het Kabinet is om het omgevingsrecht makkelijker 
te maken door alle regelingen samen te voegen in 1 Omgevings-
wet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het 
benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte  
voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto.  
De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een 
samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor 
lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. 

Wachten op de Omgevingswet hoeft niet, er kan al veel! Zeker  
de helft van de gemeenten, provincies en waterschappen  
experimenteert al met de nieuwe mogelijkheden. 

heeft u vragen over de nieuwe omgevingswet? Neem dan 
contact op met het bestuur van de BOCZ of kijk op de website 
van de Rijksoverheid www.omgevingswetportaal.nl

Chinees restaurant King`s Palace
Meyenhage 300-304

3085 CH  Rotterdam T: 010 - 480 87 06 

Openingstijden:
Maandag t/m zondag 12.00 tot 21.30 uur
www.facebook.com/KingsPalaceRotterdam

De echt lekkere Chinees op 
Rotterdam Zuid staat al jaren bekend. 
Zowel afhalen als daar zitten is altijd 

weer genieten.

Traditioneel
en heerlijk

chinees eten

 w w w . p r o - c a m s . n l

COMPLEET CAMERA SYSTEEM

010 751 24 45   Meyenhage 318 3085CH Rotterdam  info@pro-cams.nl

1 x Hyundai 4 Kanaal HD DVR
1 x 1Tb HDD
4 x Hyundai 2MP IR Dome Camera
1 x LAN netwerk kabel
1 x USB muis
1 x afstandsbediening
Kabel+MaterialKabel+Material
INSTALLATIE

 899 , -
excl .BTW

IPTV 
( TV via internet, zonder schotel )

XVANAF VANDAAG HEEFT U GEEN 
SCHOTEL MEER NODIG!

WILT U TURKSE, ARABISCHE, NL, DE, FR, 
IT, RUSSISCHE, GRIEKSE, PERZISCHE, 
PAKISTAANSE, HINDOESTAANSE EN NOG 
VEEL MEER ZENDERS ONTVANGEN...  
INC. FILM EN SPORT ZENDERS!...INC. FILM EN SPORT ZENDERS!...

IPTV PRODUCTEN
BEL VOOR INFO...

Uw bedrijf meer
reklame in uw regio?

Adverteren hoeft niet
duur te zijn!

Meer weten?
Mail of bel direct:

redactiezuidrander@bocz.eu
Tel: 010-8 444 094
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Brückel Reclame BV
Laan van Meerdevoort 174, 2517 BH Den Haag
070 - 360 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl

Advertentievoorstel TPP Plein 1953

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op:

010 480 00 63  •  010 480 44 16
Plein 1953 nr. 55 - 3086 EE Rotterdam

Voor meer informatie kijkt u op:

www.tandprotheticusrotterdam.nl

Tandprothetische 
Praktijk Plein 1953
is aangesloten bij:

Vergoeding van alle verzekeraars - Gratis parkeergelegenheid

GEBITSIMPLANTATEN 
VOOR EEN KLIKVASTE OPLOSSING
• Heeft u pijnklachten • Zit uw prothese los • Is uw gezicht veranderd

Herkent u één van deze problemen? 
Maak dan een afspraak voor advies bij Tandprothetische Praktijk Plein 1953. 
Tenslotte gaat alles prettiger met een optimale functionerend kunstgebit.

Gratis vrijblijvend persoonlijk advies:
• Kunstgebitten, frames, plaatjes • Klikgebit op implantaten

• Reparaties klaar terwijl u wacht • Nazorg en garantie
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Uw nieuwe matras 
vindt u gegarandeerd 

in onze winkel

H.M. Verberne: 
Al 50 jaar de vakman 
op Rotterdam Zuid

Kom gerust vrijblijvend bij ons langs.

Wij zijn gespecialiseerd in slaapoplossingen 
voor senioren en mensen met lichamelijke 
klachten.
 
• Gratis bezorging!
•  Uw oude matras/bedbodem wordt gratis 

meegenomen.
• Uitsluitend goede kwaliteit.

Beddenspeciaalzaak 
H.M. Verberne
Meyenhage 298
3085 CH Rotterdam 
Tel: 010 - 480 58 55

Openingstijden
Dinsdag - donderdag - vrijdag 09.30 - 17.15
Woensdag 09.30 - 15.00
Zaterdag 09.30 - 16.30
Zondag en maandag  gesloten

nieuw hospice 
De liefde opent deuren
aan de rand van onze wijk ligt de monumentale boerderij  
De Kapel omringd door een prachtige tuin met kas en water-
partijen. Deze prachtige boerderij werd de afgelopen maanden 
verbouwd en op 1 november opent hospice de liefde daar zijn 
deuren. het wordt een warme ontmoetingsplaats voor mensen 
in hun laatste levensfase en voor iedereen die zich daarbij 
betrokken voelt.

Familie en vrienden kunnen 24 uur per dag bij hun geliefden 
zijn en altijd ook terugvallen op de aanwezige vrijwilligers. Die 
hebben, als de ruggengraat van de organisatie, allemaal een 
intensieve leergang gevolgd. Het begeleiden van stervenden 
met compassie, openheid en aandacht staat daarbij centraal. 
Het pand bevat zes geriefelijke kamers die uitzicht geven op de 
vijver en de mooie tuin.
Op zaterdag 22 april was er door het bestuur van hospice  
De Liefde een open dag voor buurtgenoten en vrijwilligers ge-
organiseerd. Ondanks het schitterende weer op deze tweede 
paasdag hebben meer dan 150 mensen een bezoek gebracht 
aan het hospice.

Boerderij De Kapelburg is een Rijksmonument dat door de 
Stichting Volkskracht Historische Monumenten beschikbaar is 
gesteld aan Hospice de Liefde. De schitterende boerderij met 
een riet gedekt dak stamt uit 1717. Na een interne verbouwing 
en nieuwbouw zal Hospice de Liefde uit zes kamers, gemeen-
schappelijke ruimten, logeerkamers en een keuken bestaan.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Jancees Brinkers (kwartiermaker): 
info@hospicedeliefde.nl of bellen met 06 81 88 28 90. 
Zie ook de website www.hospicedeliefde.nl 
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Tuin & Erf Tips!

mini – moestuin
Koken met producten uit eigen tuin wordt steeds populairder. 
Geen grote tuin? Denk dan eens aan een mini – moestuin. 
Een mini-moestuin is de meest gemakkelijke manier om te 
beginnen met moestuinieren. Een mini-moestuin is er in 
allerlei vormen en maten. Denk aan potten, pallets, moes-
tuinbakken, maar de meest bekende vorm is toch wel de 
vierkante meter moestuin. 

water geven
Plantjes water geven in uw tuin wordt zo veel 
leuker met een gieter in de vorm van een oude 
koffiepot. Vaak te koop op rommelmarkten en 
braderieën. Veel planten water geven? Met deze 
gigantische gieter is de plantjes water geven nog 

veel leuker! De Xala Lungo heeft de 
vorm van een koffiepot en is 

dankzij het unieke ont-
werp een leuk accessoire 
in je huis of tuin. Met de 

tweede handgreep is het 
gieten heel gemakkelijk. Inhoud 

12 liter te koop via www.fonq.nl  

honing te koop
Ieder jaar heeft bewoonster Roos 
van der Meer van de Charloisse 
Lagedijk 643 verse honing en jam 
te koop. 
De honing is afkomstig van imker 
Jan van der Meer die ook op de 
Charloisse Lagedijk woont. Ook de 
jam is afkomstig van fruit uit eigen 
fruitboomgaard. Bent u dus op zoek 
naar echte verse honing of jam 
zonder geur, kleur en smaakstoffen, 
ga dan een bij Roos langs. Zolang 
de voorraad strekt! 
Honing € 5,- per pot. / Jam € 2,50 
per pot. 

nu zaaien, volgend jaar bloemen
Juni/juli is een prima maand om tweejarigen te zaaien. 
Deze planten vormen het eerste jaar alleen blad en wortels. 
Het tweede jaar volgen de bloemen en produceren ze zaad. 
Daarna sterven ze af. Uit het zaad verschijnen weer nieuwe 
planten. Vingerhoedskruid is een duidelijk voorbeeld van 
deze cyclus. Het eerste seizoen groeien stevige rozetten,  
het volgende seizoen komen de bloemen. Makkelijke soorten 
om zelf te zaaien zijn de dieprode, bijna zwarte, stokroos  
Alcea rosea ‘Nigra, de kleurrijke en geurende duizend-
schoon en de vanaf april bloeiende, geurende muurbloem.

leestip!
Boerenbloed
Uiterst actueel boek aan de hand 
van de levens van een aantal 
agrarische families, die inmiddels 
meer computerprogrammeur dan 
boer zijn, wordt beschreven hoe 
megastallen en melkquota het 
‘idyllische platteland’ aantasten. 
€ 18,95  
www.uitgeverijdekring.nl 

Kalkoen maait gras
Ganzen houden een grasveld kort, maar 
kalkoenen kunnen dat net zo goed. Een haan 
met 2 hennen houden ongeveer 1.000 vier-
kante meter keurig kort. Voordeel is dat ze  
veel minder mest produceren dan ganzen!

op hemelvaartsdag 30 mei vond alweer voor het zesde achtereenvolgende jaar 
het Theo van oosterhout G-voetbaltoernooi bij TransvaliaZw aan de Charloisse 
lagedijk plaats. Dit jaar namen 8 teams uit heel nederland aan het toernooi deel.

Het toernooi ging om half elf van start en duurde tot 16.00 uur. Daarna volgde 
de prijsuitreiking. Naast het voetbalgedeelte vonden ook nog andere activiteiten 
plaats zoals voetbaldart en het puntengoal schieten. Tijdens de pauze ontvingen 
alle deelnemers een lunchpakket en na afloop was er voor alle deelnemers een 
leuke attentie.
Het was de zesde keer dat het toernooi voor verstandelijk beperkte voetballers 
werd gehouden. Om het voor de voetballers iets gemakkelijker te maken, zijn 
er geen grensscheidsrechters en wordt zonder de 'buitenspel-regel' gespeeld.
Hoewel het behoorlijk druilerig weer was, lieten de spelers zich daar niet door 
afschrikken. "Geeft toch niks", zegt een voetballer uit Berkel en Rodenrijs.  
"Het is gewoon leuk!" 

Het toernooi is vernoemd naar de 86-jarige Theo van Oosterhout, die nog altijd 
trainer is bij de voetbalclub. Hoe hij zo lang gezond en fit is gebleven, is volgens 
Van Oosterhout geen geheim: "Niet roken, niet drinken en niet naar andere 
vrouwen kijken, al is dat laatste een leugen."
Van Oosterhout traint graag de G-teams. "Het zijn gewoon zulke lieve jongens 
allemaal, veel liever dan die andere jongens", zegt Van Oosterhout. De trainer ont-
ving vorig jaar van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser een Erasmusspeld 
voor zijn bijdrage aan het G-voetbal.

Dit toernooi kwam mede tot stand dankzij een financiële bijdragen van diverse 
ondernemers uit Charlois en andere organisaties zoals de Dirk Kuyt Foundation, 
de stichting Elise Mathilde Fonds en het Fonds Gehandicaptensport.

opgepast!! 
De eiken-
processierups 
is weer actief
De eikenprocessierupsen zijn weer actief.  
Zo ook in de regio rotterdam-rijnmond.  
De rups is in rotterdam onder andere gezien 
bij het Kralingse Bos, bij het Zuiderpark en 
de oldegaarde.

Zesde editie 
G-voetbaltoernooi 
TransvaliaZW

De haartjes van de rups (brandharen) en de 
nesten van de eikenprocessierups kunnen 
zorgen voor jeuk, huiduitslag en irritatie aan 
ogen of luchtwegen. Meestal verdwijnen de 
klachten na enkele dagen tot twee weken. 
Knap lastig dus!

De eikenprocessierups is de larve van een 
nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen 
van vooral eikenbomen. In april, begin mei 
komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal 
vervellingen komen groepjes rupsen samen 
en maken grote nesten op de stammen van 
eikenbomen.
Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van 
draden, brandharen, vervellinghuidjes en uit-
werpselen. In juli verpoppen de rupsen zich 
tot vlinders. Meer informatie over de eiken-
processierups. Weten wat de gemeente hier 
aan doet? Kijk dan eens op: www.rotterdam.
nl/nieuws/processierups
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op vrijdagmiddag 14 juni van 15.00 tot 17.00 uur werd door 
de BoCZ samen met bewoners en wijkagent loubna laabid van 
Politie Charlois, een verkeersactie georganiseerd. Tijdens deze 
actie kregen plusminus 50 automobilisten en scooterrijders die 
de dijk passeerden van de politie een stopteken en vervolgens 
gingen bewoners met chauffeurs in gesprek en deelden flyers 
uit met daarin informatie over de gevaren van te hard rijden in 
30 Km gebieden.
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50 automobilisten en scooterrijders die passeerden 
kregen van de politie een stopteken

BezOekadres

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

WeBsite

www.lionsadvocaten.nl
eMail adressen

info@lionsadvocaten.nl
denhollander@lionsadvocaten.nl
klieverik@lionsadvocaten.nl
sculic@lionsadvocaten.nl

WIJ GAAN DE 
STRIJD VOOR U AAN

LIONS ADVOCATEN 

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 ken-

nis en ervaring, het beste resultaat kunnen behalen.

Welkom bij LIONS Advocaten.

De actie vond plaats in het kader van het project ‘Veilig op 
de Dijk’ In dit project werken bewoners, politie, Veilig Verkeer 
Nederland en de gemeente Rotterdam al enkele jaren samen 
aan het verkeersveiliger maken van de Charloisse Lagedijk. 
De campagne maakt weggebruikers op een positieve wijze 
bewust van het gewenste rijgedrag  in 30 Km gebieden. 

In december 2013 kregen de bewoners van de dijk ook al het 
Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt. Met het Buurtlabel Veilig 
Verkeer worden bewoners die structureel werken aan een ver-
keersveilige woonomgeving beloond.

Veel positieve reacties op 
verkeersactie

Veel automobilisten die van de wijkagent een stopteken kregen,  
konden de actie van de bewoners wel waarderen. Eind septem-
ber volgt nog een vervolgactie. 
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Kort Buurt nieuws

Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
120 - 126 G/KM    5,3 - 5,5 L/100 KM (18,9 - 18,2 KM/L)  (NEDC 2.0)

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

De CR-V is verkrijgbaar vanaf B-label.

All-New

The 
hybrid you

can feel

BranDGanG 
CHARLOISSE 
LAGEDIJK
Op de westkant van de 
Charloisse Lagedijk bevind 
zich een brandgang tussen 
de Charloisse Lagedijk en 
de Driemanssteeweg. 

Deze brandgang is er  
speciaal voor als er brand 
zou uitbreken bij het bedrijf 
Vabix Holding B.V. op de 
Driemanssteeweg 560.  
Bij dit transport- en expedi-
tiebedrijf worden gevaarlijke 
stoffen en bestrijdingsmid-
delen op en overgeslagen. 
De bewonersorganisatie 
heeft de afgelopen maanden 
diverse keren geconstateerd 
dat er auto`s in de brandgang 
staan geparkeerd. 
Een brandgang moet ten al-
len tijde vrij toegankelijk zijn. 
Wij moeten er niet aan den-
ken dat een eventuele brand 
bij Vabix escaleert omdat de 
Brandweer niet ter plaatse 
kan komen om reden dat er 
auto`s geparkeerd staan in 
de betreffende brandgang.
Om die reden hebben wij de 
ondernemersvereniging van 
de Charloisse Poort [PCP]  
gevraagd het garagebedrijf 
dat de auto`s daar parkeert 
hierop aan te spreken, en 
hun te vragen hier niet meer 
te parkeren.

Verbeter de Buurt
Op het online platform 
Verbeterdebuurt maak je 
gemakkelijk zelf meldin-
gen. Je zet jouw melding 
openbare ruimte letterlijk op 
de kaart, door middel van 
de rode punaise op www.
verbeterdebuurt.nl of via de 
app. Op de site kan je ook je 
ei kwijt als je leuke, inspirer-
ende en vooral goede ideeën 
hebt die jouw buurt een 
beetje beter maken.
Zij bemiddelen kortgezegd 
tussen buurtverbeteraars 
en gemeentes, waarbij een 
gebruiker meldt en de ge-
meente ontvangt – en ermee 
aan de slag kan gaan! 
Een groot voordeel hierbij 
is dat Verbeterdebuurt een 
centraal punt levert voor 
het maken van meldingen, 
en dat op een eenvoudige, 
transparante manier. 
Zo kunnen we samen zorgen 
voor verbetering; een buurt 
maak je immers met elkaar.

Bloembakken 
CharloisseLagedijk
De afgelopen maanden zijn de  
drie bloembakken op de dijk 
door bewoners onder handen 
genomen. Het onkruid in de 
bakken werd verwijderd, en 
dankzij een bijdrage van de 
Gebiedscommissie Charlois 
konden aarde en plantjes 
worden aangeschaft. 
De 3 bloembakken zijn nu 
door bewoners die in de buurt 
wonen geadopteerd, en zullen 
in de toekomst ook door hun 
worden onderhouden.

Word Burgerhulpverlener 
Kun jij reanimeren? Word dan burgerhulpverlener en kom in actie 
bij een hartstilstand in jouw buurt. Als burgerhulpverlener sta je 
aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu.  
Bij een hartstilstand in je buurt krijgt je via je mobiel een oproep 
om naar het slachtoffer te gaan. Bij een hartstilstand zijn de 
eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als 
er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De 
ambulance is meestal niet zo snel. Jij als buurtbewoner kunt dat 
wel zijn. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuut sneller 
ter plaatse dan de ambulance. Voor een goed werkend oproepsys-
teem zijn er overal in Nederland veel burgerhulpverleners nodig.
Aanmelden kan via de website www.hartstichting.nl

snoei oVerhanGenD Groen
In het kader van de projecten 
Samenwerken aan veiligheid 
en leefbaarheid wordt door 
burgers aangegeven dat 
overhangend groen uit privé-
tuinen de doorgang op de 
stoep bemoeilijkt. Onderdeel 
van verschillende Actieplan-
nen is dat hieromtrent een 
actie wordt uitgevoerd. De 
betreffende eigenaren wor-
den verzocht om het groen 

te snoeien en zo nodig wordt 
bestuursdwang aangezegd. 
De ervaring leert dat het 
merendeel van de burgers de 
snoeiwerkzaamheden snel 
uitvoert. Overigens komt het 
(vrijwel) nooit zo ver dat de 
bestuursdwang daadwerkelijk 
moet worden uitgevoerd.

Sinds kort hebben we er weer een mooi stukje groen bij langs de 
Charloisse Lagedijk. Bewoner Chrisje van der Meer heeft op de 
hoek van de Zuiderparkweg en de Charloisse Lagedijk een braak 
liggend grasveldje omgetoverd tot een fraai stukje tuin. Er zijn 
boompjes aangeplant, bloemperken aangelegd er staan bijen-
kasten en er lopen kipjes rond. 

nieuw STUKJE GROEN LANGS 
DE DIJK
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