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Wijkteams helpen mensen met complexe problemen

‘Ik kreeg weer moed en zin om dingen te regelen’
Geldproblemen, geen huis, verwardheid: als mensen
meerdere van dit soort problemen hebben kan het wijk
team hulp bieden. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent
van de cliënten tevreden is over deze hulp. Een van
hen is Marcel van der Wagt (48).

Toen Marcel zijn enkel brak en
onverzekerd in het ziekenhuis
terechtkwam, besefte hij dat het zo
niet langer kon. Maar hulp vragen
was moeilijk. ‘Ik had als manager
gewerkt, en nu moest ik mijn ver
haal gaan doen bij zo’n jong meisje
aan de balie? Dat voelde als falen.’
Toch zette hij de stap naar VraagWijzer, die hem verwees naar het
wijkteam. ‘Je kunt alleen naar het
wijkteam via een verwijzing door
bijvoorbeeld VraagWijzer of de
huisarts,’ vertelt een woordvoer

der van de gemeente. ‘Zo voorko
men we dat het wijkteam tijd kwijt
is aan dingen die eenvoudig op een
andere manier kunnen worden
opgelost.’
Marcel is blij met zijn stap. Hij trof
wijkcoach Ivana Divkovic bij de
intake. ‘Zij nam me meteen serieus
en veroordeelde me niet. Dat hielp.
Ik kreeg weer moed en zin om alles
te gaan regelen, samen met haar.’
Inmiddels heeft hij een opleiding
gedaan tot touringcarchauffeur.
‘Ik ben net geslaagd voor mijn exa
men en heb een baan! Weliswaar
nog in deeltijd, maar ik vind het
fantastisch. Hopelijk vind ik ook
snel een huis, dan ben ik een heel
eind.’
De gemeente deed onderzoek naar
de tevredenheid van cliënten van
de wijkteams. Zie www.rotterdam.
buurtmonitor.nl/news. Binnenkort
komt de Rotterdamse Rekenka-

North Sea in de stad

Jan van der Meijde

‘Een jaar of tien geleden verloor ik
mijn baan, mijn relatie liep stuk en
er waren problemen in de familie,’
vertelt Marcel. ‘Ik trok in bij mijn
ouders, in de seniorenflat. Dat mag
officieel niet, dus ik had geen post
adres. Daardoor verdween ik eigen
lijk van de radar. Ik had geen iden
titeitsbewijs, geen rijbewijs en geen
uitkering.’

Marcel is blij met wijkcoach Ivana: ‘Zij nam me meteen serieus en veroordeelde me niet.’
mer met een rapport over de wijk
teams, op www.rekenkamer.rotter
dam.nl.
www.rotterdam.nl/
wonen-leven/vraagwijzer

Wat doet het wijkteam?
Rotterdam heeft 43 wijkteams, voor elke wijk één. In elk team zitten
hulpverleners met verschillende specialismen, bijvoorbeeld opvoeden,
financiën en verslaving. Medewerkers komen op huisbezoek om de
situatie te bespreken.

Nieuw college in zicht
Rotterdam is een stap dichter bij een nieuw college
van B en W. Zes partijen werken onder leiding van de
nieuwe formateur Jan Anthonie Bruijn aan de vorming
van een stadsbestuur voor de komende vier jaar.
Anderhalve week geleden werd
bekend dat VVD, GroenLinks, D66,
PvdA, CDA en CU-SGP een nieuw
college willen vormen. Samen
bezetten zij 23 van de 45 zetels
in de gemeenteraad, dus net een
meerderheid. De partijen onder
handelen op basis van het eind
verslag van de twee informateurs
Pieter Duisenberg en Paul Rosen
möller.
In dat rapport staat dat er de
komende vier jaar in elk geval
zes thema’s van belang zijn voor
Rotterdam. Dit zijn duurzaam-

heid, armoedebestrijding, wonen
& bouwen, veiligheid, integratie
& participatie, en emancipatie. De
komende weken bespreken de par
tijen ook wat ze willen met ande
re belangrijke onderwerpen, zoals
zorg (bijvoorbeeld meer woningen
voor ouderen) en onderwijs (onder
andere tegengaan lerarentekort).
Als formateur is Jan Anthonie
Bruijn benoemd. Bruijn is Eerste
Kamerlid voor de VVD en hoog
leraar immunopathologie in Lei
den. Hij heeft in Rotterdam gestu
deerd.

North Sea Jazz

Sparen om te spelen

North Sea Jazz is elk jaar een happening – tenmiste voor degenen die een kaart
je hebben weten te bemachtigen. Gelukkig kunnen ook alle andere Rotterdammers
en bezoekers meegenieten, tijdens het uitgebreide programma van North Sea Round
Town. Op allerlei openbare plekken in de stad zijn – vaak gratis – optredens. Rap
per YMP (foto) treedt verschillende keren op, onder meer in de hal van het Sophia
Kinderziekenhuis. Hij sprak met zieke kinderen en tieners en schreef er een song over.
Meer informatie en agenda: www.northsearoundtown.nl

Meer speeltoestellen op
de kinderboerderij. Dat is
wat veel bezoekers van
Rotterdamse kinderboer
derijen graag willen. In
juni kunt u daarvoor een
donatie doen.
Juni is de speciale crowdfundings
maand voor kinderboerderijen.
Acht kinderboerderijen in Rotter
dam doen mee. Uit klanttevreden-

heidsonderzoek blijkt dat mensen
graag meer speeltoestellen willen
op de boerderijen, daarom is dat
dit jaar het doel van de spaaractie.
Op elke kinderboerderij staat een
speciale spaarpot waarop u pre
cies kunt zien hoeveel geld nog
nodig is. U kunt contant doneren
of via www.voorjebuurt.nl.
De acties zijn te volgen via
Kinderboerderijenactief.nl

Verbod oude
auto’s mag
De gemeente Rotterdam
mag toch oude, vervui
lende auto’s weren uit de
binnenstad. Dat heeft de
Raad van State besloten.
Dat betekent dat benzineauto’s
van vóór 1 juli 1992 niet de mili
euzone in mogen, net als dieselau
to’s van vóór 2001.
De gemeente stelde in 2016 de
milieuzone in, als een van de
maatregelen om te zorgen voor
gezondere lucht in de stad. In
deze zone mogen alleen (vracht-)
auto’s rijden die aan bepaalde uit
stooteisen voldoen. Rotterdam
mers die het niet eens waren
met deze maatregel stapten naar
de rechter. In juni 2017 beslis
te de rechtbank Rotterdam dat de
gemeente de oude benzineauto’s
niet mocht verbieden in de bin
nenstad. De gemeente ging daar
op in hoger beroep bij de Raad van
State. Deze heeft nu dus bepaald
dat de gemeente het recht heeft
om een milieuzone in te stellen.
De uitspraak van de Raad van
State is definitief en er is geen
beroep meer mogelijk. Hoewel
het verkeersbesluit direct weer
van kracht is, wordt er nog niet
gehandhaafd. De gemeente maakt
de vervolgstappen zo snel moge
lijk bekend.
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App geeft
advies bij
hitte

Waterbuffers als wapen tegen extreem weer
Wijken in Rotterdam
krijgen steeds vaker te
maken met wateroverlast
door flinke regenbuien.
Of juist met watertekorten
door lange perioden van
droogte. Met verschillen
de waterbuffers en -plei
nen wapent de stad zich
tegen deze vormen van
extreem weer. Zo opent
op 20 juni een waterbuf
fer in Spangen, naast het
Sparta Stadion.

Regentuin ZOHO
In het Zomerhofkwartier in Rotterdam-Noord is eind vorig jaar de
Regentuin gecreëerd. In deze kleine openbare tuin wordt water van
de Hofbogen opgevangen. Via een
ondergrondse regenpijp gaat het
water naar een verdiept deel in
de tuin, dat tijdelijk als vijver kan

Koen Zuurbier

De waterbuffer in Spangen vangt regenwater op dat weer gebruikt wordt voor de grasmat in het Spartastadion.
dienen. Door het aanwezige groen
zakt het langzaam in de grond.
Ook staan er ‘slimme’ regentonnen in de vorm van de letters
ZOHO. Het systeem, dat werkt op
zonne-energie, kijkt op internet
naar de weersvoorspellingen. Bij
een zware bui laten de regentonnen het water los in de tuin zodat
een buffercapaciteit ontstaat voor
regenwater. Bij lange, droge periodes wordt het water vastgehouden

Veilig leren fietsen op straat
Steek je je hand uit voor je de bocht omgaat? Kijk je
goed om je heen? De komende tijd doen 1836 leerlin
gen van 56 Rotterdamse basisscholen mee aan het
Praktisch Verkeersexamen.
Kinderen uit groep 7 brengen
in de praktijk wat ze hebben
geleerd tijdens de verkeerslessen
op school. Ze fietsen een route
door de eigen woon- en schoolom
geving. Deze route wordt van te
voren bekend gemaakt, zodat ze
al kunnen oefenen.
De beoordelaars staan langs de
weg om te zien of de kinderen op
de juiste manier handelen. Er zijn
in totaal zestien routes uitgezet in
delen van Rotterdam, waar de kin
deren tot en met 2 juli hun fietsexamen afleggen. Binnen drie
werkdagen weten zij of ze hun
diploma hebben gehaald.

de maatschappelijke businessclub Rotterdammers 4 Rotter
dammers (R4R) en de gemeente.
Zij willen het aantal ongevallen
onder scholieren verminderen.
Normaal gesproken organiseren
scholen het verkeersexamen zelf,
in samenwerking met ouders of
de politie. Omdat de organisatie
veel tijd kost en scholen prioriteit
geven aan rekenen en taal, komt
het verkeersexamen steeds min
der voor. En dat terwijl veel kin
deren alleen naar de middelbare
school fietsen en het verkeersexa
men helpt om dit veiliger te doen.

Het examen wordt gratis aan
geboden en georganiseerd door

om het groen te besproeien.

Berkelplein
Op het Berkelplein in Crooswijk
wordt gewerkt aan een regenplein
met een waterberging van 416
m3. Het regenwater wordt hier
opgevangen in een apart waterriool. Zo blijft het gescheiden van
het vuile rioolwater en hoeft het
schone water niet te worden afgevoerd naar de waterzuiverings-

Ouderen, kinderen en zieken
zijn extra kwetsbaar voor over
verhitting en uitdroging. Voor
al bij temperaturen vanaf 27 gra
den ontstaan vermoeidheids
klachten, concentratieproblemen
en benauwdheid. De app Extre
ma Rotterdam bepaalt de gezond
heidsrisico’s op basis van weer,
leeftijd, geslacht en gezondheid.
Daarnaast biedt de app kaarten
met koele plekken en drinkwaterpunten in de stad.
Door de klimaatverandering
wordt het steeds warmer. In ste
den warmt het bovendien sneller
op dan op het platteland en koelt
het ook langzamer af. Dat komt
doordat het er minder waait en
asfalt en bakstenen warmte vast
houden.

Willemsbrug in de spotlights
bleek een hele kleine hoeveelheid
asbest te zitten. Omdat de pylo
nen van de brug waren ingepakt
in een beschermende tent, kwam
het straalgrit niet in de omgeving
terecht.

De opgeknapte Willemsbrug staat vrijdagavond 15
juni in de spotlights. Dan wordt op feestelijke wijze de
nieuwe verlichting ontstoken. Omwonenden zijn uit
genodigd om mee te varen om het feestelijke moment
mee te maken.
De Willemsbrug is het afgelopen
jaar flink opgeknapt en opnieuw
geschilderd. Dat was een enorme
klus en bovendien werden de

werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. In het straalgrit – dat
wordt gebruikt om de oude verflaag van de brug af te stralen –

Uit onderzoek door onder meer
de gemeente en onafhankelij
ke onderzoeksbureaus, bleek dat
er geen gevaar was voor de volks
gezondheid en dus konden de
werkzaamheden worden hervat.
Het icoon is volledig gestraald en
opnieuw in de opvallende rode
kleur geschilderd. Ook is nieuwe
verlichting aangebracht.

Met het aansteken van de verlichting wordt de Willemsbrug op 15 juni heropend.

Contact met de gemeente
Website
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket
en voor ondernemers:
www.rotterdam.nl/ondernemen.

installatie. Dit bespaart tijd, geld
en energie. Het vallende regenwater wordt in zogenaamde infiltratiekratten onder de grond opgevangen en tijdelijk vastgehou
den. Hierna zakt het langzaam
de bodem in. Dit zorgt er ook
voor dat de Kralingse Plas minder
wordt belast. Bovenop het Berkelplein komt een speelplein.
www.rotterdam.nl/
waterbuffer-spangen

Gemeente Rotterdam

Deze nieuwe waterbuffer vangt
regenwater op en pompt het
diep in de ondergrond. Het water
wordt opgeslagen in ondergrond
se kratten van ongeveer 1.000 m3.
Bij droogte wordt het water weer
gebruikt om planten én de gras
mat van het voetbalstadion van
Sparta te besproeien. Zo wordt er
ook bespaard op drinkwater.

Een droge keel en natte
oksels: warm weer is niet
altijd een pretje. Voor
sommigen kan een hoge
temperatuur zelfs gevaar
lijk zijn. Een speciale app
geeft advies over wat
te doen bij zomerhitte:
Extrema Rotterdam.

Facebook en twitter
www.facebook.com/gem.Rotterdam en
www.twitter.com/rotterdam.

Meldingen en klachten
www.rotterdam.nl/melding en
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl).

VraagWijzer
Voor vragen over zorg, gezondheid, geld
problemen, juridische problemen, brieven en
formulieren, activiteiten in de wijk en mantel
zorg kunt u terecht bij VraagWijzer.

Officiele bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente
vindt u op www.overheid.nl.
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice
van www.overheid.nl en de app
Rotterdam-Omgevingsalert.

Kijk voor informatie op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij.
Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in
of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij
een VraagWijzer bij u in de buurt,
zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer.

Bellen
14010. Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur en
op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Stadswinkels
Voor een aantal gemeentelijke producten is het
noodzakelijk dat u langskomt bij de gemeente.
Kijk op www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
stadswinkels voor de openingstijden en het
maken van een afspraak.
Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in
contact met de gebiedsorganisatie en/of
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in
deze Stadskrant vindt u informatie over andere
contactmogelijkheden.

Colofon
De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
en verschijnt tweewekelijks.
42e jaargang.
Redactie Stadskrant:
Gemeente Rotterdam
Telefoon: 14 010
stadskrant@rotterdam.nl
Bezorgklachten: 088 0561595
of www.dehavenloods.nl/pagina/
bezorgklacht
Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130
3000 BC Rotterdam
Digitale versie Stadskrant op
www.rotterdam.nl/stadskrant
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Driedaagse over seksueel misbruik

Gelote wijkcomités
van start

‘Verlies nooit de moed’

Na de verkiezingen van 21 maart zijn als proef zes wijk
comités ingevoerd. De leden hiervan zijn door loting
bepaald, iets heel nieuws in Rotterdam. Op 29 mei zijn
de wijkcomités officieel geïnstalleerd.

Het doet de 22-jarige Zainab zichtbaar pijn om te vertellen wat haar in haar jeugd is
overkomen. Maar het verhaal moet worden doorverteld om andere slachtoffers te
helpen, vindt zij. ‘Voor de bommen in mijn land kon ik vluchten, voor het misbruik
niet.’

Het gaat om de wijken Middelland en Oud-Mathenesse (Delfshaven),
Nesselande en Zevenkamp (Prins Alexander) en Pendrecht en Tarwewijk
(Charlois). Voor elk wijkcomité zijn vijf leden geloot, uit alle kiesgerech
tigden van 16 jaar en ouder in die wijk. De loting was aselect, dat bete
kent dat van te voren níet is bepaald hoeveel mensen van een bepaalde
leeftijd, bevolkingsgroep of geslacht in de comités moeten komen.

Maaike van de Graaf

Medewerkers van de gemeente gingen langs bij de ingelote Rotterdam
mers, om te vertellen wat de bedoeling is. De gelote leden kregen drie
dagen bedenktijd. Vier op de tien personen reageerden positief. Zeiden
ze nee, dan werd de volgende op de lijst bezocht, net zolang tot vijf men
sen ja hadden gezegd. In totaal zijn er nu dertig leden, achttien mannen
en twaalf vrouwen. De twee jongste vertegenwoordigers zijn 16 jaar, in
Oud Mathenesse/Witte Dorp en in Middelland. De oudste vertegenwoor
diger is 61 jaar en woont in de Tarwewijk.
Net als de gebiedscommissies hebben de wijkcomités tot taak om de
gemeente te adviseren, ideeën van wijkbewoners te behandelen en een
vijfpuntenplan voor de wijk te maken voor de komende vier jaar.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/gebiedscommissies

Zainab spreekt andere misbruikslachtoffers moed in: ‘Deel je verhaal, alleen dan kan het misbruik stoppen’

‘Ik groeide op in Bagdad. Mijn
vader was al gevlucht naar Neder
land. Hij werkte voor de Ameri
kanen en als vergelding daarvoor
werd mijn oom voor mijn ogen
doodgeschoten.’ Samen met haar
moeder, broer en zus vlucht Zai
nab ook naar Nederland. ‘Toen
mijn vader hoorde van de moord
op zijn broer, raakte hij getrauma
tiseerd. Hij was elke avond dron
ken. Als hij zich alleen voelde riep
hij mij bij zich. In het begin wil
de hij alleen knuffelen, maar later
wilde hij meer.’
Zainab wordt ook fysiek mishan
deld. Op een dag zelfs zo erg dat
ze haar duim breekt. Ze kan daar
door een examen niet maken. ‘Ik
loog dat ik van de trap was geval-

len. De conciërge keek me in de
ogen en zei: jij wordt mishandeld.
Toen barstte ik in tranen uit.’
De familie komt onder toezicht
van jeugdzorg. ‘Woensdag was
voor mij de mooiste dag van de
week, want dan kwam Kim van
jeugdzorg langs en werd ik niet
mishandeld, Als zij weg was,
begon het weer.’ Na anderhalf
jaar concludeert jeugdzorg dat de
bezoeken niet meer nodig zijn.
Zainab mag nog even met Kim
meelopen naar de parkeerplaats.
‘Daar trok ik al mijn kleren uit en
zei: Kijk hoe ik word mishandeld.
Neem me mee.’
Lange tijd zit Zainab in een
opvanghuis. ‘Toen ik op internet
foto’s zag van mijn zusje, wilde
ik terug naar huis. Want ik wou
niet dat haar hetzelfde zou over
komen.’ Haar ouders zijn inmid
dels gescheiden en Zainab trekt
bij haar moeder in. Als haar opa
ziek is, gaat ze voor twee weken
terug naar Irak. Eenmaal daar ver
dwijnt haar paspoort. Twee weken

worden twee jaar, waarin Zainabs
wereld opnieuw instort. Want ook
daar wordt ze misbruikt, door ver
schillende familieleden.
Uiteindelijk weet ze naar Neder
land te vluchten. Inmiddels woont
ze met haar zoontje in Rotterdam,
ze studeert en bouwt aan een
nieuw leven. Zainab heeft een dui
delijke boodschap voor hulpver
leners. ’Stel niet alleen de vragen
die je moet stellen, maar kijk wat
er echt aan de hand is.’ En voor
de slachtoffers: ‘Verlies nooit de
moed. Deel altijd je verhaal, alleen
dan kan het misbruik stoppen.’
Op Rotterdam.nl vindt u het vol
ledige interview met Zainab.
Driedaagse
De driedaagse vindt plaats op
19, 20 en 21 juni in de Centrale Bibliotheek. U kunt zich tot en
met 14 juni aanmelden door een
e-mail te sturen naar aanpakseksueelgeweldmo@rotterdam.nl.
www.rotterdam.nl/geweldinhuis

Roel Dijkstra

In Nederland worden 22 op de
1000 kinderen seksueel misbruikt
door een familielid. Daarom vindt
hierover op 19, 20 en 21 juni een
driedaagse plaats, bedoeld voor
burgers en professionals die sig
nalen kunnen herkennen. Zainab
doet daar haar verhaal.

Leden van de wijkcomités leggen tijdens de installatie de eed of belofte af.

StopApp straatintimidatie
maakt hotspots zichtbaar
Rotterdam wil dat iedereen ongehinderd over straat
kan. Daarom werd een half jaar geleden de campagne
‘Pikpraat van straat’ gestart. Inmiddels zijn er honder
den meldingen binnengekomen via de StopApp.
In Rotterdam geven veel vrouwen
aan dat ze last hebben van sek
suele straatintimidatie, zoals sis
sen, naroepen, insluiten of ach
tervolgen. Het doel van de cam
pagne ‘Pikpraat van straat’ en de
StopApp is om de maatschappe
lijke discussie op gang te brengen
en het probleem bespreekbaar te
maken. Vooral bij jongeren is dat
belangrijk. Het onderwerp staat
op de agenda op universiteiten en
scholen en vormt onderdeel van
de lessen. Ook de horeca is aange
haakt.

Zuid krijgt kleur

Het openbare kunstproject Rot
terdam Art Ride (ROAR) is zondag
10 juni officieel geopend. ‘Dit pro
ject is echt gericht op de ontwik
keling van Rotterdam Zuid,’ ver
telt Inger van Beek. Samen met
Marjan van der Linde is ze de drij
vende kracht achter het project.
Met subsidie van CityLab010 trok
ken ze veertien lokale en interna
tionale kunstenaars aan, die alle
maal een pilaar onder hun hoede
namen tussen de stations Rijnha
ven en Maashaven. De overige vier
pilaren zijn beschilderd door leer

lingen van verschillende scholen,
als onderdeel van een educatiepro
gramma.
Zo’n pilaar beschilderen is nog niet
makkelijk. ‘Omdat het rond is,
moeten begin en eind van de teke
ning op elkaar aansluiten,’ legt
het Rotterdamse kunstenaarsduo
Bier en Brood uit. ‘Bovendien is de
onderkant smaller dan de boven
kant.’ Het duo is wel heel blij met
de klus. ‘Heel gaaf om dit in je
eigen stad te doen. In een andere
stad is ook tof, maar hier kunnen
we gewoon op de fiets langsrijden.’

Arjen Jan Stada

Een wandeling of fietsritje langs Maas- en Rijnhaven
saai? Vanaf nu niet meer. Achttien metropilaren zijn
opgefleurd door kunstenaars. Ze hebben letterlijk kleur
gekregen.

Kunstenaars uit binnen- en buitenland beschilderden de metropilaren tussen
Rijn- en Maashaven.

De speciale StopApp is inmiddels
2500 keer gedownload en er zijn
honderden meldingen binnenge
komen van intimidatie. Daardoor
wordt duidelijk waar de hotspots
zijn, zodat daar bijvoorbeeld bete
re verlichting kan komen of de
beplanting aangepast kan worden.
Sinds april staat er ook een boete
op seksuele straatintimidatie.
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Nieuwe economie

Langer zelfstandig door sensoren en een app
In deze rubriek besteden
we aandacht aan produc
ten of diensten die de
Rotterdamse economie en
samenleving vernieuwen.
Deze keer Sensara. ‘Door
e-health kunnen mensen
langer thuis blijven wo
nen.’

Zelflerende software

HomeCare bestaat uit vijf sensoren, zelflerende software en
een app. Twee weken na installatie van de sensoren in de woning
kent het programma het dagelijkse patroon. ‘Het programma signaleert afwijkingen hiervan. De
zorgverlener krijgt dan een melding in de app.’
Door de signalen van het systeem

Meisjes en vrouwen van
18 tot 24 jaar in Rotterdam
worden vaker ongepland
en ongewenst zwanger
dan leeftijdsgenoten in de
rest van het land. Dit blijkt
uit het onderzoek ‘Seks
onder je 25e’.

Arnoud Verhey

Sensara ontwikkelt voor par
ticulieren en instellingen
e-health, technologie die de
gezondheid(szorg) ondersteunt.
Een van hun producten is Sensara
HomeCare.
‘Stel dat een van uw ouders graag
thuis wil blijven wonen, ondanks
dat er steeds meer zorg nodig is,’
zegt directeur Reinout Engelbert.
‘Dan betekent dat een extra belas
ting voor u. Sensara HomeCare
geeft u inzicht hoe het gaat met
uw familielid en alarmeert als er
iets is. Daardoor kan hij of zij lan
ger zelfstandig blijven wonen.’

Directeur Engelbert van Sensara: ‘Zorgverleners krijgen op hun telefoon een melding als er iets mis is.’
worden soms grotere problemen
voorkomen. ‘Laat de sensor bijvoorbeeld zien dat iemand vaker
dan normaal het toilet bezoekt,
dan heeft deze persoon misschien
een urineweginfectie. Met een
simpele test is dit te controleren.
Zonder ons systeem zou een arts
een infectie pas later ontdekken.
Hierdoor bespaart de zorgverzekeraar ruim 3.500 euro aan uitgaven.’

Dementievriendelijk
Sensara is begonnen in Leiden.
‘Een aantal jaren geleden zijn we
naar het Marconiplein in Rotterdam verhuisd. Hier zitten meerdere bedrijven die in dezelfde sector
werken. Daardoor is het makkelijker om informatie te delen. Bijkomend voordeel is dat we hierdoor
aantrekkelijker zijn voor geschikt
personeel.’
‘We zijn met de gemeente in

gesprek over samenwerking. Rotterdam wil graag een dementievriendelijke stad worden, en
ons programma is geschikt voor
woningen van mensen met begin
nende dementie. De sensoren
registreren het bijvoorbeeld als
iemand ’s nachts leeft, een van
de kenmerken van dementie. Met
gerichte maatregelen kan die persoon dan langer thuis blijven
wonen.’

Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt
Rotterdam is voortdurend
in beweging. Evenemen
ten en werkzaamheden
maken de stad aantrekke
lijker en beter bereikbaar.
Hieronder zetten we het
belangrijkste bereikbaar
heidsnieuws voor u op
een rij.

Nachtafsluiting Maastunnel
De Maastunnel is in de nacht van
zondag 17 juni op maandag 18
juni en in de nacht van maandag
18 juni op dinsdag 19 juni in beide richtingen dicht. De afsluitingen duren telkens van 00.30 tot
06.00 uur. Verkeer uit het oosten
gebruikt de Van Brienenoordbrug
of de Willemsbrug. Verkeer uit
het westen neemt de Beneluxtunnel of de Erasmusbrug.
• www.rotterdamonderweg.nl/
nachtafsluitingmaastunnel

Andere opvallende verschillen
tussen Rotterdam en de rest van
Nederland zijn dat seksueel actie
ve jongeren in Rotterdam zich
vaker laten testen op soa’s (sek
sueel overdraagbare aandoenin
gen of geslachtsziektes), dat zij
negatiever zijn over andere sek
suele voorkeuren zoals homosek
sualiteit, en dat zij ontevredener
zijn over de informatie die zij op
school krijgen over seksualiteit.
Uit het onderzoek van Rutgers,
Soa Aids NL en GGD RotterdamRijnmond blijkt verder dat jon
geren in Nederland gemiddeld
rond hun 18e voor het eerst seks
hebben. Dat is een jaar later
dan in 2012. Een kwart van hen
beschermt zich die eerste keer
niet tegen soa’s, en ook bij one
nightstands is het condoomge
bruik laag.
De onderzoekers vinden dat jon
geren moeten worden aangemoe
digd om condooms bij zich te dra
gen. Ook kan de begeleiding van
jongeren beter bij de keuze voor
anticonceptie, en zou er meer aan
dacht moeten zijn voor de gevaren
van sexting (met je telefoon seksu
eel getinte berichten of foto’s ver
sturen), het voorkomen van zwan
gerschap en homoseksualiteit.

Eikenpro
cessierups
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Botlekbrug
Van woensdag 20 juni 22.00 uur
tot donderdag 21 juni 05.00 uur
is de Botlekbrug in beide richtin
gen dicht. Dat is ook het geval
van zaterdag 23 juni 03.00 uur tot
zondag 24 juni 02.00 uur. Omrij
den kan via de Botlektunnel.
Plaatselijk verkeer wordt omge
leid via toe- en afrit 18.
• www.rotterdamonderweg.nl/
botlekbrug

Meer
seksuele
voorlichting
nodig

Wegens werkzaamheden is een deel van de Prinsenlaan afgesloten.

Rotonde Prinsenlaan

Weekendafsluiting A16

Rondom de rotonde Prinsenlaan
- Michelangelostraat wordt het
riool vervangen. De rotonde is
daarom afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Er is geen verkeer
mogelijk op de Prinsenlaan tussen de Koningslaan en de Prins
Alexanderlaan. En ook niet tussen de Berlagestraat en de Michelangelostraat. Gele borden langs
de weg geven de omleidingsrou
te aan. De werkzaamheden duren
tot 30 juni.
• www.rotterdamonderweg.nl/
prinsenlaan

Van vrijdag 15 juni 22.00 uur tot
maandag 18 juni 05.00 uur zijn
er werkzaamheden tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Dordrecht. De A16 blijft gedeeltelijk
open; voor verkeer vanuit Rotterdam richting Dordrecht zijn er
minder rijstroken beschikbaar. De
toe- en afrit van en naar Zwijn-

Check voor vertrek!
Kijk voor de routeplanner, live
verkeersbeelden en omleidingen op
onze website en social media:

drecht is afgesloten. Dit geldt ook
voor afrit 21 naar Dordrecht-cen
trum op de parallelrijbaan. Op de
hoofdrijbaan blijft afrit 21 naar
Dordrecht-centrum wel open. Verkeer vanuit Rotterdam richting
Zwijndrecht kan gebruikmaken
van afrit 23 Hendrik-Ido-Ambacht.
• www.rotterdamonderweg.nl/
A16

www.RotterdamOnderweg.nl
Facebook.com/RdamOnderweg
Twitter.com/RdamOnderweg

De afgelopen tijd is de
eikenprocessierups weer
gesignaleerd, onder meer
bij het Kralingse Bos, het
Zuiderpark en de Colos
seumweg. De haartjes
van de rups en de nesten
kunnen zorgen voor jeuk,
huiduitslag en irritatie aan
ogen of luchtwegen.
De eikenprocessierups is de lar
ve van de nachtvlinder. Die legt
haar eitjes in de toppen van voor
al eikenbomen. In april en mei
komen de eitjes uit. De rupsen
maken samen grote nesten op de
stammen van eikenbomen. In juli
verpoppen de rupsen tot vlinders.
De gemeente controleert regelma
tig eiken op aanwezigheid van de
eikenprocessierups, en verwijdert
uit voorzorg nesten op plekken
waar veel mensen komen.
Vermijd contact met de haartjes
en nesten van de rupsen. Zijn er
toch klachten, dan verdwijnen
die meestal binnen twee weken.
Duren ze langer, neem dan con
tact op met de huisarts.

Groen

Rotterdam werkt aan een nog groenere stad. Bijvoorbeeld bij het
Grotekerkplein, waar Rotterdammers genieten van een bijzonder stadspark.
Ook in de wijken is er steeds meer aandacht voor groen. Niet alleen in de eigen
achtertuin of op het balkon, bewoners fleuren ook hele straten op. Waar te veel
steen is, plant de gemeente groen aan. Rotterdam is met diverse partners hard
aan het werk om de rivieren in en rond de stad weer levendiger, aantrekkelijker
en natuurlijker te maken.

Rotterdamse rivieroevers
levendiger en natuurlijker
Gemeente Rotterdam obv impressie De Urbanisten
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Extra groen in de wijk
Er komt steeds meer groen in de Tarwewijk, Bloemhof, Hillesluis, Oude Noorden en
Nieuwe Westen/Middelland. De gemeente werkt hier met bewoners aan het groener
maken van deze vijf wijken. Dat gebeurt door groen toe te voegen of bestaand groen
te verbeteren.

Gemeente Rotterdam

Rotterdam wil graag in de Maashaven een nieuw getijdenpark maken. Eind mei
zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart: het verwijderen van de bestaande
baggerlaag en een deel van de onderliggende kleilaag. De werkzaamheden duren
tot september.

Het Burgemeester Hoffmanplein vóór en na de herinrichting en de toevoeging van méér groen.
De bloembollen in de wijken geven ieder jaar weer
kleurrijke bermen. Steeds meer bewoners zonder
voortuin leggen een geveltuintje aan. Leuk om te
doen, mooi voor de buurt en het houdt je huis in
de zomer koeler. Ook helpt het bij het afvoeren van
regenwater. Zelf ook een geveltuintje aanleggen? Kijk
voor tips en regels op www.010duurzamestad.nl.

Flaneerpark

Soms lukt het groener maken van een straat met het
aanplanten van een paar planten of bomen. Soms is
daar meer voor nodig. De metamorfoses zijn te zien
in het boekje Rotterdamse Buitenruimte in beeld
2014-2018. Bijvoorbeeld van de Lange Hilleweg die
met hulp van de bewoners werd voorzien van bloem
bollen. En het Burgemeester Hoffmanplein, waar de
oude grandeur van een flaneerpark is teruggebracht
op het Noordereiland. Er kan weer volop gespeeld
worden op leuke toestellen en het park is van alle

kanten beter bereikbaar.

Waterpleinen

Groen in de buurt is fijn. Het zorgt voor kleur
en maakt buiten zijn steeds aantrekkelijker.
Maar het helpt ook in het afvoeren van overtol
lig water. In Crooswijk vind je tussen het groen
het Frederiksplein. Dit bijzondere water- en
speelplein, aangelegd door gemeente Rotterdam
en Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, zorgt ervoor dat kleine regen
buien direct worden opgenomen in de bodem. Bij
zwaardere buien loopt ook het waterplein zelf vol.
Via putten, en door lavastenen, verdwijnt dit water
ook langzaam in de bodem. Ook in Noord, tussen de
Heer Bokelweg, de Hofbogen en Katshoekgebouw
komt een regentuin. Met veel groen en een
regenwaterbuffer.

Kleur en fleur met roze petunia’s
Een fleurig welkom voor bewoners en bezoekers van Rotterdam. Met dat doel sieren prachtige geraniumpira
mides en plantschalen met roze petunia’s ook dit voorjaar weer een aantal toegangswegen richting de stad.
Daarnaast hangen er vanaf het voorjaar tot aan de herfst weer hanging baskets in enkele drukke straten.

Rotterdam werkt aan de oevers van de Nieuwe Maas,
de Rotte en de Schie. Met nieuw groen, getijdenparken
en meer plek voor wandelaars en fietsers. Langs de
Rotte komen natuurlijke kades en aanlegsteigers voor
kleine bootjes en kano’s. De gemeente werkt daarin
samen met ondernemers. Want hoe leuk is het om door
de stad te varen of picknickend uit te kijken over het
water?
Langs de Rotte gaat Rotterdam de komende tijd aan de slag met onder
andere de Leuvekolk, het Grotekerkplein, de Linker Rottekade en de
Crooswijksebocht. Het Grotekerkplein krijgt zijn geplande (zit)trappen
en een brede vlonder. Kano’s en bootjes kunnen daar eenvoudig aanleg
gen. Aan de Linker Rottekade gaat de RET de trambanen vernieuwen
en verschuiven. Dat levert ruimte op voor bredere fietsstroken en een
groene route voor wandelen, hardlopen en skaten langs de Rotte. De
gemeente werkt samen met Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard aan de voorbe
reiding en herinrichting van de Leuvekolk. Het gebied krijgt aantrek
kelijke oevers, een waterinlaat en een zogenaamde vispassage. Hiermee
verbetert de waterkwaliteit in de Rotte en kunnen verschillende vissoor
ten zich makkelijker verplaatsen in de rivieren. In september, tijdens
het waterfestival in Crooswijk, worden bewoners uitgenodigd om mee te
kijken en te denken over het aantrekkelijker maken van de rivieroever.
Weten wat er te doen is op de Rotte in en om Rotterdam?
Kijk op www.ookditisderotte.nl.

Nieuwe Maas

Rotterdam heeft via de Nieuwe Maas een open verbinding met de zee.
De werking van eb en vloed is daardoor voelbaar tot in de stad. Langs
de Nieuwe Maas ontwikkelt Rotterdam bijzondere getijdenparken, waar
eb en vloed zorgen voor belangrijk voedsel voor allerlei soorten vissen
en vogels. Getijdenparken zijn van groot belang voor de ecologische
waterkwaliteit. De parken helpen de vis- en vogelstand te verbeteren en
bieden aan vissen veel betere schuilplekken tegen stroming en golfslag.
In de oude havenbekken Nassauhaven, de Maashaven en op het eiland
Van Brienenoord werkt de gemeente samen met meerdere partners aan
de ontwikkeling van getijdenparken. Wilt u meer weten over de ambi
ties voor de Nieuwe Maas? Lees dan de concept Toekomstvisie Nieuwe
Maas op www.rotterdam.nl. Rotterdammers worden uitgenodigd om
hierover mee te denken.

Maasparcours

Genieten van de highlights van Rotterdam kan ook door te fietsen,
wandelen of hardlopen over het Nieuwe Maasparcours. Een aantal
Rotterdammers bedacht deze route. De routekaart is in het Nederlands
en Engels gratis verkrijgbaar bij onder andere de bibliotheek, boekwin
kels en horecagelegenheden in de stad.
Lees meer over de projecten op en aan de rivieroevers op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers
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