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Wereldburgers 65 jaar samen

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 Hillegersberg-Schiebroek leuker en beter maken.

George en Eef van Zanen-Kleinsmiede vierden 17 januari hun
65-jarig huwelijksfeest. De twee Rotterdammers hebben ‘een
ongelofelijk rijk verleden en zijn nog steeds gelukkig met elkaar’,
zegt hun oudste zoon Maarten.

Scholieren maken er kunstwerken bij

Kunstenaars als straatnamen

René Castelijn

Mevrouw Van Zanen-Kleinsmiede bracht haar jeugd door in het
voormalige Nederlands-Indië en zat tijdens de oorlog in verschillende jappenkampen. Na de oorlog studeerde ze sociale geografie
in Amsterdam, waar ze haar toekomstige man ontmoette. De wieg
van meneer Van Zanen stond in Shanghai. Hij kwam als 7-jarige
naar Nederland en studeerde medicijnen. Na hun huwelijk werkte
hij voor Shell als arts in Nieuw-Guinea. Na drie jaar trok het gezin
naar Curaçao. Uiteindelijk verhuisde de familie met vier kinderen
naar Rotterdam. In het Sophia Kinderziekenhuis specialiseerde
meneer Van Zanen zich tot kinderarts. Hij was in 1974 een van
de initiatiefnemers van ‘Geven voor Leven’, de landelijke actie
waarmee in korte tijd 65 miljoen gulden werd ingezameld voor de
strijd tegen kinderkanker. Maarten van Zanen: ‘Mijn moeder was
de liefdevolle generaal van het gezin. Daardoor kon mijn vader zo
veel doen.’ Beiden zijn ook tot op hoge leeftijd actief geweest in de
Remonstrantse Kerk. Als dank voor haar jarenlange vrijwilligerswerk ontving mevrouw een Koninklijke Onderscheiding. Inmiddels
woont het echtpaar in woonzorgcentrum Liduina, waar kinderen en
kleinkinderen de twee wereldburgers regelmatig bezoeken.

Een van de schilderijen bij de nieuwe straatnamen. Ruby (links) en Minke lieten zich inspireren door kunstenaar Leendert Bolle.

In het nieuwe wijkje achter de Van Ballegooijsingel
zijn de straten nu vernoemd naar de Rotterdamse
kunstenaars Simon Miedema, Leendert Bolle,
Adriaan van der Plas, Dick Elffers en Louis van Roode.
Wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling)
kwam de straatnamen onthullen. Robbin Hillenius is
leerkracht van groep 7 en vertelt over de voorbereidingen van het kunstproject. ‘Ik ben met leerlingen
door de wijk gaan lopen. Een mevrouw met hondje

vroeg wat we aan het doen waren. Ze bleek de kleindochter van kunstenaar Adriaan van der Plas te zijn.
Ze gaf ons een boek over haar opa. En zo ging het
écht leven.’ Op internet zochten de leerlingen naar
meer informatie over de kunstenaars. Daarna begon
het schilderen. En dat was best moeilijk. Hillenius:
‘De plattegrond van de nieuwe wijk is er steeds in
verwerkt, maar dan wel in de stijl van de kunstenaar
naar wie de straat is vernoemd.’

Plantenbakken na kastanjes
Als de andere bomen nog zieker worden, komen ook
zij aan de beurt. In de laan moet het hoofdriool worden
vervangen. De toch al zwakke bomen worden daar niet
beter van. Het geleidelijk weghalen van de bomen is dus
onvermijdelijk. De meeste bewoners die in november
een informatieavond bijwoonden, zeiden dat ze zich
hierin kunnen vinden. Als de riolering is vervangen
maken de tijdelijke plantenbakken plaats voor nieuwe
bomen. In de loop van deze maand krijgen de bewoners
informatie over de laatste stand van zaken. Diegenen
die zich hebben aangemeld om mee te denken, ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

David Rozing

Stevige plantenbakken nemen voorlopig de plaats in van de kastanjebomen die gekapt worden langs de
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan. De bomen hebben de kastanjebloedingsziekte, een bacterie waar
door de boom vroeg of laat bezwijkt. Voor de acht ziekste bomen gaf de gemeente al een kapvergunning af.

Ze zien er stevig uit, maar toch zijn de bomen ernstig ziek.

Welkom bij de vergadering Ook een goed idee?
De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie is dinsdag 20 februari om 20.00 uur in de
Willem van Hoonaardzaal, Argonautenweg 23. Als
u wilt inspreken, kunt u zich tot vijf minuten voor
de vergadering aanmelden bij de secretaris van de
commissie. Toehoorders zijn ook van harte welkom.
Wilt u de vergaderstukken vooraf inzien? Een week
van tevoren staan de agenda en de vergaderstukken
op www.rotterdam.nl/his. U vindt er ook contact
gegevens van de commissieleden.

Ook dit jaar is er weer geld voor bewonersinitiatieven. Maak er gebruik van! Heeft u een idee waar uw
straat, wijk of gebied leuker van wordt? Maak er
een bewonersinitiatief van en vraag geld aan bij de
gebiedscommissie. U vindt de aanvraagprocedure op
www.rotterdam.nl/bewonersinitiatief. Bij de aanvraag heeft u minimaal vijf handtekeningen nodig
van bewoners die uw idee steunen. Hulp nodig bij
uw aanvraag? Kijk op www.opzoomermee.nl voor de
mogelijkheden of neem contact op met een van de
gebiedsnetwerkers in Hillegersberg-Schiebroek.

David Rozing

‘Het was soms wel stressen, maar ik wist niet dat schilderen zó superleuk was’, zegt Taco de Haan (11).
Hij zit op de Heijbergschool. Samen met andere leerlingen van groep 7 maakte Taco’s klas vijf bijzondere
schilderijen, in de stijl van Rotterdamse kunstenaars die sinds 2 februari officieel een straatnaam hebben.

De heer en mevrouw Van Zanen-Kleinsmiede waren 17 januari 65 jaar getrouwd.

Kompas Schiebroek-Zuid
Betere samenwerking en meer vertrouwen in de toekomst; dat
waren volgens de deelnemers de resultaten van de netwerk
bijeenkomst in Schiebroek-Zuid. Die werd 18 januari gehouden
in de Goede Herderkerk.
Centraal stond de stand van zaken rond het verbeterplan voor
de wijk. Wijkmanager Rolf Bleeker: ‘Er is echt iets doorbroken
in Schiebroek-Zuid. De drie basisscholen in de wijk hadden voorheen bijna geen contact met elkaar. Nu wel. En doordat ze elkaar
helpen, hebben ze ook meer tijd voor lesgeven. Ander voorbeeld. De
wijkconciërge is nu een jaar aan het werk. Dat effect merk je. Het
wordt schoner in de wijk en bewoners zijn meer betrokken bij hun
woonomgeving.’ Nieuwe energie dus. Bleeker: ‘Dat was ook nodig.
Schiebroek-Zuid was een vergeten stukje Rotterdam met veel goedkope, kwalitatief mindere woningen en sociale problemen.’ Het
gezamenlijke Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019 is het kompas bij veranderingen. Verschillende problemen in de wijk vragen tegelijker
tijd om een oplossing. Veel woningen moeten worden gerenoveerd.
Gezinnen hebben vaak moeite met de opvoeding van hun kinderen.
Scholen zien achterstanden bij hun leerlingen. Er is vergeleken met
andere wijken veel werkloosheid en bewoners vinden het buiten
vies en onveilig. Bleeker: ‘We moeten doorgaan. We vinden dat
veranderingen na de komende verkiezingen geen invloed mogen
hebben op de vaart van de verbeteringen in Schiebroek-Zuid.’

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

