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Spreekuur bij de Kredietbank

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.

Schulden ontstaan door heel verschillende oorzaken. Erover praten
is vaak de eerste stap naar de oplossing. Dat kan bij de Kredietbank
Rotterdam (KBR), onderdeel van de gemeente. Er is elke week
spreekuur bij u in de buurt.

Kom naar de WijkServicebalie010

Binnenkort bij u in de buurt

Schulden kunnen iemands leven verpesten. Maar wat kun je doen om
ze op te lossen? Bij KBR staan de medewerkers klaar voor Rotterdammers met schulden. Rodney Ramdharie is schuldbemiddelaar bij KBR.
‘We lossen de problemen samen met de schuldeisers en de cliënt op.
En we helpen hem of haar om nieuwe schulden te voorkomen. In de
praktijk is de aanpak voor iedereen anders. Het eerste gesprek is altijd
vrijblijvend. Dan krijgt de cliënt antwoord op alle vragen. Is er een vervolg nodig? Soms is budgetbeheer het beste. Dan komen de inkomsten
bij ons binnen. Wij betalen daarvan de af lossingen van de schulden, de
vaste lasten en het leefgeld van de cliënt.’

gemeente Rotterdam

Begeleiding en training
Cliënten krijgen bij KBR ook financiële begeleiding en training.
Rodney Ramdharie: ‘Een begroting maken en rekeningen betalen is
niet ingewikkeld, maar je moet het wel even leren. Ik nodig mensen
uit om te komen praten en informatie bij ons op te halen. Mijn
collega’s en ik staan voor ze klaar.’ Kredietbank Rotterdam heeft
spreekuur op woensdag tussen 13.00 en 16.00 uur, Argonautenweg 23.
Loop binnen of maak een afspraak via 14 010.

Diamanten echtpaar

De WijkServicebalie010 is regelmatig in Hillegersberg-Schiebroek te vinden, zoals vorig jaar op het Bergpolderplein.

De gemeente toert door de stad met de WijkServicebalie010. Rotterdammers kunnen bij deze mobiele
balie terecht met opmerkingen, klachten en tips voor
de gemeente. Lilian Huizer (wijkregisseur gemeente)
staat regelmatig samen met collega’s van Toezicht en
Handhaving achter de WijkServicebalie010. Huizer:
‘Wat je tegenkomt, verschilt per wijk. Maar sommige
problemen horen we wel elke keer. Hondenpoep en
vuilnis naast de container bijvoorbeeld; daar ergeren
bewoners zich enorm aan. Of losse stoeptegels of
verzakte putdeksels. Mensen struikelen erover of

kunnen er niet langs met de rolstoel of rollator.
We noteren de klachten en geven die via de BuitenBeter-app door aan collega’s die het probleem dan
snel kunnen oplossen. Die app kunnen bewoners
trouwens zelf ook gebruiken om klachten over hun
woonomgeving door te geven. Maar we horen ook
zaken waar de gemeente niks aan kan doen. We luisteren altijd naar het hele verhaal, want soms is dat
al voldoende. Bewoners willen gehoord worden, en
dat is wat we doen bij de WijkServicebalie010.’ Meer
informatie: www.rotterdam.nl/wijkservicebalie010.

Arnoud Verhey

Heeft u tips voor de gemeente? Is er in uw buurt iets kapot of onveilig of zoekt u een oplossing voor
andere zaken waar u last van heeft? Kom dan naar de WijkServicebalie010. Vrijdagochtend 19 oktober
tussen 10.00 en 11.30 uur staat de balie bij de Coop Van Beethovensingel.

Meneer en mevrouw Spin-Edenburg vierden 10 september hun diamanten huwelijk.

Circus Tique in de bieb

Het echtpaar Spin-Edenburg was 10 september 60 jaar getrouwd.
Ze vierden hun diamanten huwelijksjubileum rustig thuis in
110-Morgen.

Het is Kinderboekenweek! Het thema is vriendschap. Van 3 tot en met 14 oktober is in heel Nederland
aandacht voor kinderen, boeken en lezen. In de bibliotheek in Schiebroek is vrijdag 13 oktober om
10.30 uur Circus Tique te zien. Een vrolijke theatervoorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar.

Meneer Spin komt oorspronkelijk uit Drenthe en verhuisde later naar
Twello (Gelderland). Na een moeilijke jeugd, ging hij als jonge jongen
bij de marine. ‘Op Koninginnedag in 1957 lagen we in de Waalhaven.
En daar hebben we elkaar ontmoet. Of ik erg m’n best moest doen?
Nee, het was andersom’, vertelt meneer Spin lachend. ‘Zij en haar
vriendin liepen achter mij en m’n maat aan. Of eigenlijk liepen ze
achter ons pak aan. We liepen toen natuurlijk allemaal in uniform en
dat maakte nogal indruk op de meisjes. Maar het was vroeger allemaal
heel anders natuurlijk. Toen ze haar vader en moeder zag aankomen,
moesten mijn maat en ik maken dat we wegkwamen. Maar uiteindelijk
kwam het toch goed.’

Erfcoach geeft advies

Insprekers welkom!

Heeft u vragen over de afwikkeling van een nalatenschap? Wilt u weten hoe het zit met schenkingen en belasting? En wat u kunt doen om later zo
veel mogelijk de regie te houden over uw leven?
De erfcoaches kunnen u adviseren. Het spreekuur
van de erfcoach bij de Buurvrouw (hoek Larikslaan/
Kastanjesingel) is gratis. U kunt elke derde vrijdag
van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen. De volgende mogelijkheid is vrijdag 19 oktober.
Het spreekuur is op de eerste etage.

Bij vergaderingen van de gebiedscommissie kunnen
bewoners en ondernemers inspreken. Zij geven dan
hun mening over een onderwerp op de agenda. Of
zij vragen bij de commissie aandacht voor een ander
onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.
De volgende vergadering is dinsdag 16 oktober om
20.00 uur. Toehoorders zijn natuurlijk ook welkom.
De vergaderlocatie, de agenda en de vergaderstukken staan uiterlijk een week voor de vergaderdatum
op www.rotterdam.nl/His. U vindt er ook de contactgegevens van de commissieleden.

Circus Tique

Lukt het Tique om in het circus te gaan werken? Kom kijken!

De Rotterdamse bibliotheken organiseren in de
Kinderboekenweek allerlei activiteiten. Alle informatie staat op www.bibliotheek.rotterdam.nl. In
Schiebroek kunt u naar het poppentheaterstuk Circus
Tique. Het verhaal gaat over het kleine blauwe mannetje Tique en zijn vriendjes. Tique wil in het circus
gaan werken, want hij vindt het fijn om in de belangstelling te staan. Zijn vrienden helpen hem. Tique gaat
op zoek naar wat hij allemaal kan. Hij leert goochelen
en dan wordt hij een échte circusartiest. De voorstelling is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar. Kom gratis
kijken bij Bibliotheek Schiebroek, Peppelweg 87a.
Graag reserveren aan de balie of via de website.

Ansichtkaarten en breien
‘Werken doen we allebei niet meer’, vertelt meneer Spin. ‘Ik had 33 jaar
een volkstuin, maar nu niet meer. Ik maak nog wel graag ansichtkaarten
voor Het Winkeltje, hiertegenover. Daar ben ik best druk mee, want ze
lopen goed. En mijn vrouw breit veel voor Het Winkeltje. Ja, je moet wel
bezig blijven hoor, want stilzitten achter de geraniums is niet goed voor
een mens.’

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

