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Hoogvliet
‘Ik was hier zo aan toe’

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 Hoogvliet leuker
en beter maken.

Natuurspeeltuin Middenbaan-Zuid

Jan van der Meijde

‘Hartstikke blij met tuin’

Mieke Zuijdervelt: ‘Voor mensen in een rolstoel hangen deze takken in de weg.’

Jan van der Meijde

Wie zijn de nieuwe gebiedscommissieleden in Hoogvliet? Deze
keer is Mieke Zuijdervelt (72) aan het woord: ‘De gebiedscommissie
kwam voor mij op het juiste moment.’

Klimmen, klauteren, rollen, springen, een hut bouwen, vies worden: het kan allemaal in de natuurspeeltuin aan de Middenbaan-Zuid.

Miranda Verheul, Saskia Leenheer, Marianne Pors en Ilse de Raad vroegen de vorige gebiedscommissie
een speeltuin aan te leggen aan de Middenbaan-Zuid. Het werd een natuurspeeltuin waar kinderen sinds
kort naar hartenlust spelen. Reden voor een feestje. Alle kinderen uit Hoogvliet en hun (groot)ouders zijn
na de zomervakantie van harte welkom. Houd voor de datum de Facebookpagina in de gaten.
Voor een gewone speeltuin was geen geld. Wel
voor een natuurspeeltuin. Dat leek de moeders en
kinderen wel wat. Wat volgde was een excursie met
de Stichting Ravottuh langs andere natuurspeeltuinen. Verheul: ‘Echt geweldig was dat, wat een
mogelijkheden. De kinderen gingen uit hun dak.
Onze tuin is nu zo goed als klaar en daar zijn we
hartstikke blij mee. Hondenbezitters roep ik op om
deze prachtige speeltuin niet als uitlaatplaats te
gebruiken.’ De natuurspeeltuin is financieel moge-

lijk gemaakt door de gemeente, gebiedscommissie en
provincie Zuid-Holland. ‘Ik wil deze partijen namens
iedereen bedanken. Speciale dank gaat uit naar
Stefan van der Worm van Ravottuh en wijknetwer
ker Sandra Eijkenbroek. Zij hebben ons geweldig geholpen.’ De bewoners onderhouden de natuurspeeltuin zelf. In het eerste jaar krijgen ze begeleiding en
tips van de hovenier die de tuin heeft aangelegd. Met
de extreme hitte springen de Brandweer Hoogvliet
en gemeente bij met het sproeien van de tuin.

Bekend gezicht neemt afscheid

Jan van der Meijde

‘Ik heb veel leuke mensen ontmoet en samengewerkt met allemaal fijne mensen. Die ga ik zeker missen.
Alles wat ik heb geleerd in Hoogvliet neem ik mee in mijn nieuwe baan.’ Wijknetwerker Ronald Bijnaar
gaat aan de slag als wijkmanager in Rozenburg. Op 28 augustus is zijn afscheidsreceptie.

Bijnaar: ‘Op de Chill-Hill zie je de schoonheid van Hoogvliet.’

Ronald Bijnaar: ‘Ik heb mij de afgelopen dertig jaar
met hart en ziel ingezet voor Hoogvliet en de Hoog
vlieters. Ik werkte mee aan mooie projecten, zoals
Huis van de Wijk Villa Vonk, de Chill-Hill en het
opknappen van diverse wijken. Het werk is nog niet
af, maar het gaat de goede kant op met Hoogvliet. Ik
wens alle bewoners, organisaties, verenigingen, collega-ambtenaren, mijn opvolger of opvolgster en de
gebiedscommissie het allerbeste toe.’ De afscheids
receptie is 28 augustus van 16.00 tot 17.30 uur in
het gebiedskantoor (Cloese 200). De gebiedsorganisa
tie hoort het graag als u langskomt. Aanmelden kan
via een mail naar gebiedhoogvliet@rotterdam.nl.

Felicitaties voor diamanten bruidsparen

‘In 2014 gleed ik uit en brak mijn bovenbeen. Na diverse operaties
stond mijn been scheef en kon ik niet meer lopen. Gelukkig is dat weer
goed gekomen en kan ik weer uit de voeten. In de laatste periode van
mijn herstel werd ik gevraagd voor de gebiedscommissie. Ik twijfelde
geen moment, want ik was er zo aan toe om weer maatschappelijk be
trokken te zijn. Voor mijn pensioen werkte ik als personeelsconsulent,
re-integratieconsulent en werkbegeleider. Na mijn pensioen was ik
vijf jaar vrijwilliger bij het voormalige gehandicaptenplatform Hoog
vliet. We keken of gebouwen, voorzieningen en de openbare ruimte
toegankelijk waren voor mensen met een beperking. Op ons advies
zijn bushaltes aangepast, laag hangende takken gesnoeid en paste het
zwembad een aantal zaken aan. Belangrijk is dat bij nieuw- of verbouwprojecten de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotter
dam (VGR) een toets doet. Dit is als aandachtspunt opgenomen in de
wijkagenda Hoogvliet 2019-2022. Verder zijn meer woningen nodig
voor starters, betaalbare ruimtes voor jonge ondernemers en moeten
mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Samen met de andere
gebiedscommissieleden, bewoners en organisaties zet ik mij graag in
voor deze en andere zaken.’

Antwoord op al uw vragen
Heeft u vragen, bijvoorbeeld over ingewikkelde brieven, juridische
kwesties, geld of uw gezondheid? En komt u er zelf niet uit? Dan kunt
u terecht bij VraagWijzer Hoogvliet (Rijkeeplein 3), hét gratis loket van
de gemeente. Samen met u zoekt de medewerker naar een oplossing.
Indien nodig wordt u doorverwezen naar andere organisaties in de wijk.
Bijvoorbeeld naar een hulpverlener van een zorgorganisatie. U kunt
zonder afspraak langskomen tijdens het inloopspreekuur. Ook is het mo
gelijk om tijdens kantooruren te chatten met een medewerker. Kijk voor
meer informatie op www.rotterdam.nl/locaties/vraagwijzer-hoogvliet.
Bellen kan natuurlijk ook naar 14 010.

Vakantiepret dicht bij huis
Glittertattoos, springkussens, de ballonnenman, een kinderdansgroep
en nog veel meer. Van 23 tot en met 27 juli is het tussen 10.00 en
16.00 uur Kidsweek op speeltuin Zalmplaat (Hoekwant 30). De toegang
is 50 eurocent per dag. Een strippenkaart voor vijf dagen kost 2 euro.
Het thema is dit jaar reanimatie en AED (Automatische Externe
Defibrillator). Dit is een apparaat dat wordt gebruikt bij slachtoffers
met een hartstilstand. Het geeft een elektrische schok af waardoor het
hartritme weer op gang kan komen. Kinderen en volwassenen kunnen
ermee oefenen onder begeleiding van een EHBO-er. Kijk voor het volle
dige programma op www.facebook.com/speeltuinzalmplaat.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoogvliet
14 010

Het echtpaar De Visser-Bovekerk was 26 juni 60 jaar getrouwd.

Rob Kamminga

Rob Kamminga

gebiedscommissies@rotterdam.nl

Het echtpaar Van den Heuvel-Koning was 2 juli 60 jaar getrouwd.

facebook.com/hoogvliet.gebiedrotterdam

