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Werk aan rotonde Jasonweg

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die HillegersbergSchiebroek leuker en beter maken.

De indeling van de rotonde Jasonweg–Argonautenweg wordt
de komende periode aangepast, zodat deze vooral voor fietsers
nog veiliger wordt. De gemeente is deze week begonnen met de
werkzaamheden.

Zomermiddag aan de plas

Kom lekker in beweging

De aanpassing duurt naar verwachting tot half augustus. Omdat de
rotonde een belangrijk verkeerskooppunt is in de wijk, worden de werk
zaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd. Daarom wordt de rotonde van
16 juli tot en met 10 augustus afgesloten voor autoverkeer: zo duurt het
werk korter. Verkeer wordt met borden omgeleid. Ook voorzieningen,
zoals het Plaswijckpark en de sportverenigingen in de buurt, zijn via
omleidingsroutes bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen de rotonde
tijdens de werkzaamheden wel gebruiken. Hulpdiensten worden, als dat
nodig is, altijd langs de werkzaamheden geleid. Dit geldt ook voor de bus
van de RET.

Arnoud Verhey

Incidenteel in het weekend
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en
19.00 uur. Incidenteel kan er langer en in het weekend worden doorge
werkt. De gemeente doet er zoveel mogelijk aan om de (geluids)overlast
te beperken. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen de werk
zaamheden vertragen. In dat geval is het mogelijk dat het werk langer
duurt of de planning wordt aangepast. Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/jasonweg.

‘Stap zetten naar bewoners’

Het thema van de Zomermiddag is Kom in beweging. Kees Koning: ‘Dat is altijd belangrijk, maar zeker als je ouder wordt.’

Senioren die op zoek zijn naar gezelligheid en daarbij ook meer willen bewegen, zijn woensdag 25 juli
van harte welkom bij de Zomermiddag aan de plas. Het is de derde keer dat bewoner Kees Koning de
middag organiseert bij Lommerrijk aan de Straatweg 99.
is. Er zijn hapjes en drankjes en met de Vrouwe
Romein, de boot van Lommerrijk, gaan we het water
op.’ Het thema is Kom in beweging. ‘Dat is altijd
belangrijk, maar zeker als je ouder wordt. Of we een
leeftijdsgrens hanteren? Nee, niet echt. We richten
ons op mensen in de leeftijd rond 65plus.’ Tijdens
de middag is er van alles te doen. Wilt u erbij zijn?
Informeer dan snel bij Lommerrijk via telefoon
nummer (010) 422 00 11, want de honderd plekken
zijn al bijna allemaal bezet.

Fotobureau Roel Dijkstra

Samen met Monique Delfgauw, de directeur van
Lommerrijk, kwam Koning op het idee van de
Zomermiddag. ‘Lommerrijk zit op zo’n mooie plek
aan de plas, ik dacht: zou het niet geweldig zijn
om hier iets leuks te doen voor senioren? Die zijn
vooral in de zomer vaak alleen als de kinderen en
kleinkinderen op vakantie zijn. Koning diende een
aanvraag voor een bewonersinitiatief in en kreeg
groen licht van de gebiedscommissie. ‘Het wordt
vooral heel gezellig. Zeker als het straks mooi weer

Bas Weerdmeester: ‘Ik wil graag een brug slaan tussen overheid en bewoners.’

Diamanten huwelijksfeest
Meneer en mevrouw Koppers-Hellendoorn vierden 26 juni dat zij 60 jaar geleden elkaar het jawoord
gaven. Namens de gebiedscommissie bracht Jan Sytze Bezemer een fraai boeket bloemen voor hen mee.

Wie zijn de gebiedscommissieleden in Hillegersberg-Schiebroek?
Deze keer is Bas Weerdmeester aan het woord. ‘Ik wil graag een
brug slaan tussen de overheid en de bewoners.’
Bas Weerdmeester woont sinds kort in Schiebroek, vlak bij de Peppel
weg. ‘Ik heb mijn hele leven in RotterdamNoord gewoond en nu dus
in Schiebroek. Maar ik ken buurt al best aardig. Ik werk ook vlakbij:
in verzorgingshuis Schiehoven.’ Weerdmeesters eeneiige tweeling
broer Tom heeft de afgelopen vier jaar namens de SP in de gemeen
teraad gezeten. ‘Ik zag hoe leuk hij het vond, maar ook hoe zwaar
het voor hem was. Toen ik gevraagd werd voor de gebiedscommissie,
dacht ik: ik wil dat ook wel graag, maar ik wil mezelf niet over de
kop werken. Gelukkig kent de gebiedscommissie een heel andere
dynamiek dan de gemeenteraad. Je werkt met alle gebiedscommissie
leden toe naar een gezamenlijk doel voor de bewoners.’

Het echtpaar Koppers vierde 26 juni hun 60-jarig huwelijk.

Welkom bij vergadering

Wijkagenda

De gebiedscommissie is op zomerreces. De eerst
volgende vergadering is dinsdag 28 augustus om
20.00 uur aan de Argonautenweg 23. Bewoners zijn
van harte welkom, als inspreker of toehoorder. Als
u wilt inspreken, meldt u zich dan tot vijf minuten
voor de vergadering aan bij de secretaris van de
commissie. De agenda en de vergaderstukken staan
uiterlijk een week van tevoren op www.rotterdam.
nl/his. U vindt er ook de contactgegevens van de
gebiedscommissie. De commissieleden wensen alle
inwoners van HillegersbergSchiebroek een fijne
zomer.

De gebiedscommissie is bezig met het opstellen van
een conceptwijkagenda. Daarin staan voor zowel
Hillegersberg als Schiebroek vijf doelen voor de
komende vier jaar. Op 19 juni is in Hillegersberg
en in Schiebroek een tafeltjesavond georganiseerd,
waarop bewoners konden meepraten. Ook is in de
afgelopen periode over de doelen gesproken met
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en
met ondernemers. De gebiedscommissie heeft de
conceptwijkagenda besproken in de vergadering
van 10 juli. Na de zomer stelt de gemeenteraad de
wijkagenda definitief vast.

Arnoud Verhey

Het echtpaar KoppersHellendoorn is niet het enige
paar dat dit jaar hun diamanten huwelijksfeest
mocht vieren. Er zijn in Nederland namelijk steeds
meer gouden, diamanten en zelfs platina bruilof
ten. Dat komt vooral omdat er in de jaren zestig
en zeventig veel huwelijken werden gesloten. Maar
ook omdat Nederlanders een steeds langere levens
verwachting hebben, zo blijkt uit de gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017
vierden 49 duizend echtparen hun 50jarig (gouden)
jubileum, 11,4 duizend paren bereikten met 60 jaar
de status van diamant, en 345 met 70 het platina.
Dat zijn er beduidend meer dan tien jaar geleden.
Terwijl het aantal zilveren (25 jaar) en koperen (12,5
jaar) bruiloften juist afneemt.

Schiebroek-Zuid
De komende periode wil Weerdmeester zich vooral inzetten voor
SchiebroekZuid. Een wijk die slecht scoort in de statistieken. ‘Op
veel punten slechter dan Charlois en de Tarwewijk. Terwijl als je de
hele wijk bekijkt, de cijfers wel heel goed zijn. Ik wil de stap naar
bewoners maken en laten weten dat er wel degelijk naar hen wordt
geluisterd. Maar ook dat zij daarin zelf een belangrijke rol spelen.’

Meer informatie
www.rotterdam.nl/HiS
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/HiSRdam
twitter.com/HIS_rdam

