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Marco: ‘Eindelijk rust in mijn hoofd’

Nieuwsbrieven
Blijf op de hoogte door
u aan te melden voor
digitale nieuwsbrieven
van de gemeente:
www.nieuwsbrieven
rotterdam.nl

Online vergadering
De gebiedscommissie
van IJsselmonde
vergadert 18 mei om
19.30 uur. Wie wil,
kan de vergadering
live volgen via
gebiedscommissies.
notubiz.nl. De agenda
van deze vergadering
is een week van
tevoren te vinden op
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde

Marco heeft een huis!
Jan van der Meijde

De gemeente Rotterdam heeft
de laatste vijf maanden honderd
daklozen aan een huis geholpen.
Marco is een van hen. Zijn huis
staat in de Brandaanstraat in
Oud-IJsselmonde. Marco komt
uit Kaapverdië en kwam naar
Nederland toen hij 17 was. Vol goede
moed begon hij een opleiding tot
automonteur. Hij kreeg een vriendin
en twee kinderen.

Helaas ging het mis. Zijn relatie liep
stuk, de opleiding ging niet meer, hij
raakte zijn huis kwijt en kreeg steeds
meer schulden.
‘Die stress dat je alleen steeds
maar meer geld aan anderen moet
betalen, maakt je kapot. Ik zit nu in
de schuldsanering. Alles wat ik als
bakker van hamburgers verdien, gaat
er naartoe. Ik houd 50 euro per week
voor mezelf over.’

Het Centrum Voor Dienstverlening,
met een vestiging aan de
Groene Tuinen, hielp hem door alles
te regelen voor het huis. De woning
moet nog worden ingericht.
Marco zucht: ‘Eindelijk rust in m’n
hoofd. Dat ik mijn kinderen straks
in mijn eigen huis kan ontvangen,
daar droom ik van.’ Er staat al een
tweedehands kinderfietsje in de
gang.

Over de nieuwe brug heen

Voedselwinkel
voorkomt
verspilling
Ruim tweeduizend broden die
anders elke dag zouden worden
weggegooid, vinden alsnog
hun weg naar klanten. Dat is de
situatie in de voedselwinkel van
Isaak & de Schittering. Die winkels
zitten op drie plekken in Rotterdam.
In IJsselmonde is dat aan het
Kreekplein.
Woordvoerder Marion Floor: ‘We zijn
vaak in het nieuws omdat we iets
doen voor mensen met weinig geld.
Maar we vinden het ook belangrijk
om met onze winkels verspilling
tegen te gaan.’
Het gaat om veel meer dan overtollig
brood alleen. De meeste etenswaren
die Isaak & de Schittering van
supermarkten en groothandels
krijgen, zijn ‘over’. Bijvoorbeeld
omdat de houdbaarheidsdatum in
zicht komt, maar ook gewoon omdat
er te veel van is. Iedereen kan bij ons
komen winkelen. Ook als je genoeg
geld hebt, ben je welkom. Veel is
gratis en voor sommige dingen
betaal je een klein bedrag.’

Bewoners verbeterden de
mogelijkheden om te parkeren

Het Eiland van Brienenoord heeft een nieuwe brug: de Ben Schopbrug.
Hier en daar moet nog wat worden afgewerkt, maar iedereen kan er
overheen. Het is wel even wennen. Wie het eiland wil bezoeken, moet
nu vanaf de Stadionweg de afslag nemen tussen de autowasstraat en
het snellaadstation. De oude brug is weggehaald.
Intussen wordt nog flink gewerkt
op het eiland. Veel is al klaar. Zo
is speelplek de Blije Bij klaar voor
gebruik. Tot aan de zomervakantie
zijn bedrijven nog bezig met het
aanleggen van paden en wegen. Het
is nog uitkijken waar je loopt, maar de
brug ligt er en het eiland is open. Ook
de twee Schotse Hooglanders Daisy
en Dora komen binnenkort terug.
Ze scharrelen dan weer vrij rond,
maar krijgen ook een afgebakend

stukje voor als ze nagekeken moeten
worden door de veearts.
De nieuwe brug heeft de naam van
Ben Schop. Hij was van 1984 tot
zijn plotselinge overlijden in 2006
deelgemeenteraadslid. Ben Schop
heeft zich altijd sterk gemaakt voor
een betere verbinding tussen het
eiland en de rest van IJsselmonde.
Met deze brug is die wens
uitgekomen.

De nieuwe toegang tot het eiland
Arnoud Verhey

Meer informatie
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Jan van der Meijde

Bewoners lijnen
parkeervakken af
Het wordt steeds leuker aan de
Dalenoord in de wijk Reyeroord.
De oude speelplaats is helemaal
opgeknapt. Dat speelt een stuk fijner
dan alleen een krakende wipkip.
De bewoners van Dalenoord zijn
er blij mee en hadden nóg een
wens: een goede belijning voor de
parkeervakken in de straat.
Wijknetwerker Ilona van der Laan:
‘Er loopt op straat wel een lange witte
lijn evenwijdig aan de stoeprand.
Daardoor weet je waar je mag staan
met je auto. Maar dwarsstrepen
ontbreken, waardoor je geen
afgebakende parkeervakken hebt.’
Omdat de gemeente over drie jaar
hier het riool gaat renoveren, is er

geen geld om de belijning in de
vorm van witte straatstenen aan te
brengen. Ilona: ‘Bewoners hadden
een ander idee: met speciale
witte verf zelf de dwarslijnen
aanbrengen. Reyeroord is een wijk
vol experimenten met ruimte voor
ideeën van bewoners. Dit past mooi
in die aanpak.’
Met geverfde lijnen maakten
bewoners half april de parkeervakken
beter bruikbaar. Ilona: ‘Kinderen
konden diezelfde dag stoeptekenen.
Ze maakten mandala’s, van die
mooie cirkelachtige figuren uit het
verre oosten. Net als hun ouders
werkten ze daarmee netjes binnen
de lijntjes.’
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