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Lekker ravotten en knuffelen op nieuwe belevenisboerderij

Volop natuur aan noordrand stad
Knuffelen met schapen, ravotten in de waterspeeltuin,
nieuwe bloemen ontdekken. Dat kan allemaal op de pas
geopende belevenisboerderij Schieveen. Deze ligt aan
het Polderpad, een nieuw wandel- en fietspad van de
Rotte naar de Schie.

Sloten en hekken

Daan Bakker en Catherine Visser
van DaF architecten wonnen de
ontwerpprijsvraag van de stadsregio Rotterdam voor het Polderpad. Ze gingen aan de slag met de
inrichting ervan. ‘We halen onze
inspiratie zoveel mogelijk uit de

dingen die er al zijn,’ vertelt Bakker. ‘Want elke sloot, elk vervallen hek en elk boerenerf vertelt
een verhaal. Daarnaast hebben
we gekeken welke toevoegingen
zowel voor het stadspubliek als
de lokale mensen een waardevolle
aanvulling zouden zijn.’

Boerenstal

De Belevenisboerderij Schieveen
is daar een mooi voorbeeld van.
De boerenstal stond al jaren leeg
en is eigendom van de gemeente. Samen met stadsherder Martin Oosthoek en een enthousiaste
club vrijwilligers van Natuurmonumenten ging het architectenduo aan de slag. Ze verbouwden
de simpele melkstal met gebruik
van bestaande materialen zoals
kaasplanken, strobalen en hout.

Kersverse lammetjes

In de voorjaarsvakantie is er veel
te doen op de belevenisboerde-

Veertig musea in de nacht

Freek van Arkel

Het Polderpad ligt op het ‘platteland van Rotterdam’, dicht bij de
stad en toch ver weg van de drukte. Het is onderdeel van het project Noordrand Rotterdam. De
gemeentes Rotterdam en Lansingerland investeren hier, in samenwerking met de rijksoverheid,
provincie en Natuurmonumenten,
in een uitgestrekt natuurgebied.
De polders en parken worden verbonden met onder meer het Lage
Bergse Bos, het Kralingse Bos en
Midden-Delfland. Kinderen kunnen er spelen en de natuur ontdekken. En natuurlijk kan er volop gewandeld en gefietst worden.

In de waterspeeltuin bij Belevenisboerderij Schieveen kunnen kinderen lekker ravotten.
rij. Kinderen kunnen er kersverse lammetjes aaien, ponyritjes
maken en hutten bouwen. Ook
zijn er allerlei gratis activiteiten
zoals wol spinnen, schapen drijven en schapenyoghurt proeven.

In de vakantie is de boerderij elke
dag geopend. Buiten vakanties
van woensdag tot en met zaterdag
van 10.00 tot 17.30 uur en zondag
van 12.00 tot 17.30 uur.

Verdere groei economie
De economie en de werkgelegenheid van Rotterdam
ontwikkelen zich positief. Dit maakte wethouder Struij
venberg donderdag bekend.
In 2017 komt de groei in de regio
Rijnmond uit op 3,5 procent, zo
verwacht de ING in een onderzoek
naar de economie in Groot-Rijnmond. In 2015 en 2016 was dat
nog 2 procent per jaar. Rotterdam
is de trekker van het economisch
herstel in de regio. Vooral ondernemers in de ict-sector, horeca en
recreatie en de detailhandel vestigden zich afgelopen jaren in de
stad.
Van begin 2016 tot begin 2017
zijn er ruim negenduizend banen
in Rotterdam bijgekomen. Dat
is een groei van 2,6 procent. De
werkloosheid daalt, maar is met 7
procent nog wel hoger dan in de

andere grote steden. Het verschil
met die steden wordt echter wel
kleiner.
Wethouder Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie): ‘De
Rotterdamse economie staat
er beter voor dan de afgelopen
jaren. Maar delen van Rotterdam-Zuid en de wijken Ommoord
en Alexanderpolder laten op de
arbeids- en woningmarkt een trager herstel zien. Daarom zijn programma’s zoals het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
en Feijenoord City van groot
belang.’
Voor meer informatie:
www.evr010.nl

Aad Hoogendoorn

Opening met bommetjes

Kent u het Schaakstukkenmuseum of het Dutch pinballmuseum? En heeft u het
Feyenoordmuseum wel eens bezocht? Tijdens de Museumnacht010 kunt u in één
nacht ontdekken wat Rotterdam aan kunst en cultuur te bieden heeft.
Op zaterdag 3 maart openen ruim veertig Rotterdamse musea en culturele instellingen van 20.00 tot 01.00 uur hun deuren. Met bijzondere exposities, onverwachte performances en opmerkelijke workshops.
Meer informatie en kaartverkoop via www.museumnacht010.nl.

Sinds een maand kan er gezwommen worden in het nieuwe Zwemcentrum Rotterdam, vlakbij Zuidplein. Maar vrijdag 23 februari om 12.00 uur wordt het officieel geopend. Met zoveel mogelijk
bommetjes.
Zwemcentrum Rotterdam heeft
het enige 50 meter-wedstrijdbad
van de stad én een 25 meter-recreatiebad. Er zijn allerlei mogelijkheden, zoals waterpolo, zwemles-

sen, groepslessen en lange- en kortebaan wedstrijden.
De openingsdag staat in het teken
van records. Onder andere gaan
mensen van zoveel mogelijk leeftijden tegelijk in het water, en
maken zoveel mogelijk basisschoollleerlingen tegelijk een
bommetje.
Meer info: www.rotterdamzwemt.
nl/zwembad/zwemcentrumrotterdam

Meer informatie:
www.vanrottetotschie.nl
www.natuurmonumenten.nl/
bezoekerscentrum-belevenisboerderij-schieveen

Uitslagen
avond
verkiezingen
Waar hebben we in Rot
terdam op gestemd, bij
de verkiezingen voor de
gemeenteraad? Het ant
woord kunt u als een van
de eersten horen tijdens
de Uitslagenavond op
woensdagavond 21 maart
in het stadhuis.
Inwoners van Rotterdam zijn welkom om samen met Rotterdamse
politici de uitslagen af te wachten.
Het programma begint om 21.00
uur. Burgemeester Aboutaleb
maakt deze avond het opkomstpercentage bekend, en ook de
voorlopige uitslag en zetelverdeling.
Er zijn honderd plekken beschikken voor Rotterdammers. Aanmelden kan tot uiterlijk 3 maart
12.00 uur via www.rotterdam.nl/
gemeenteraad/verkiezingsactiviteiten. Wees er snel bij, want op
is op. U ontvangt dan snel een uitnodiging. Zonder toegangsbewijs
kunt u deze avond niet bijwonen.
Meer informatie over de verkiezingen op:
www.rotterdam.nl/verkiezingen.
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Minder roet
in de lucht

Hart voor Historie

Ruzie met de koning

De lucht in Rotterdam is
schoner en gezonder dan
drie jaar geleden. Er zit
vooral minder roet in dan
voorheen.

Rotterdam is een stad met vele monumenten en beeld
houwwerken. In deze serie belicht het Stadsarchief Rot
terdam hun geschiedenis. Deze keer: het standbeeld
van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1832), de
orangist die het aan de stok kreeg met de koning.

Tot zover het verhaal zoals dat in
de geschiedenisboeken staat. Minder bekend is dat Van Hogendorp
later een ernstig conflict krijgt
met de koning. Behalve een vurig
orangist is hij namelijk ook voorstander van zo veel mogelijk vrijheid voor handel en industrie. De

Voor de koopmanselite van zijn
geboortestad is Van Hogendorp
echter een held. Hij blijft dat tot
ver na zijn dood. Niet in de laatste plaats vanwege zijn standpunten over vrijhandel. ‘Aan hunne toepassing dankt het Vaderland de welvaart van onze dagen’,
zo menen ze. Daarom brengen ze
geld bij elkaar om de Antwerpse kunstenaar Joseph G. Geefs
(1808-1885) een bronzen standbeeld te laten maken. In oktober
1867 wordt dat in het bijzijn van
koning Willem III onthuld.
Bijna een eeuw staat het monument op het plein achter het

‘Bereid je voor op
ouder worden’

Jetty Konigferander (73) stopte pas twee jaar gele
den met werken. Ze ging aan de slag als vrijwilligster.
‘Tijdens je pensioen hoef je niet thuis te zitten. Bedenk
van tevoren wat je wil doen, dan val je niet in een zwart
gat.’
Jetty is vrijwilligster bij ‘Motto
Rotterdam’. Regelmatig bezoekt
ze een alleenstaande vrouw van
71, die weinig contact heeft met
haar familie en zich soms eenzaam voelt. ‘We doen samen leuke
dingen en gaan bijvoorbeeld naar
een concert. Door goed te luisteren ondersteun ik haar.’
Jetty werkte jarenlang in de psychiatrie en wilde ook daarna
actief blijven. ‘Ik heb lang doorgewerkt, maar op een gegeven
moment moest ik stoppen. Met
vrijwilligerswerk kan ik anderen
blíjven helpen.’

Stadsarchief

Held van de vrijhandel

René Castelijn

Ernstig conflict

koning ziet daar niets in. Volgens
hem is dat schadelijk voor de economie. In 1819 loopt dat meningsverschil zo hoog op dat de koning
besluit Van Hogendorp zijn eretitel ‘Minister van Staat’ af te
nemen.

Het monument op zijn huidige plek bij Beurs. Op de foto-inzet het beeld zoals het
tot 1961 achter het Schielandshuis stond.
Schielandshuis. In 1961 verhuist
het naar zijn huidige stek, boven-

aan de trappen van het Beursgebouw.

Gamen, YouTube kijken, festivals bijwonen, steeds
meer jongeren lopen schade op aan hun gehoor door
dat ze blootstaan aan te hoge geluidsniveaus. Ouders
kunnen met simpele tips helpen om dit bij hun kinderen
te voorkomen.
Gehoorschade uit zich bijvoorbeeld in een constante piep, oorsuizen of doofheid. Dit kan ont-

staan na één hard geluid, maar
het kan ook langzaam opbouwen
door te vaak of te lang te luiste-

Volgens Jetty vinden sommige
gepensioneerden het lastig om
iets te ondernemen. ‘Ze blijven
vaak thuiszitten, terwijl nu de tijd
is om te doen wat je wil. Zoek uit
wat je belangrijk vindt. Ik vind
het heerlijk om naar de bibliotheek te gaan, sport te kijken of
te lunchen met vriendinnen. Gun
jezelf iets. En sluit je aan bij een
vereniging. Dan heb je een stok
achter de deur om naar buiten te
gaan.’
Kijk voor informatie en tips op
www.rotterdam.nl/ouderworden.

Op veel apparaten kun je de volumebegrenzer aanzetten om het gehoor te beschermen.

Contact met de gemeente
Website
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digitaal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket
en voor ondernemers:
www.rotterdam.nl/ondernemen.
Meldingen en klachten
www.rotterdam.nl/melding en
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl).
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.

Een paar jaar geleden was de
luchtkwaliteit in Rotterdam slechter dan in veel andere Nederlandse
steden. De gemeente startte daarom in 2015 een ambitieus programma om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Dieselauto’s van voor
2001 en benzineauto’s van voor
1992 mochten de binnenstad niet
meer in. Er kwam een sloopregeling voor deze oude, vervuilende
auto’s en er kwamen meer laadpunten voor elektrische auto’s.
Volgens de wethouder hebben deze en andere maatregelen
gezorgd voor een ‘forse verbetering’ van de luchtkwaliteit.

Bescherm gehoor kinderen

Joris den Blaauwen

Dat Nederland tegenwoordig een
koninkrijk is, danken we voor een
belangrijk deel aan Van Hogendorp. Deze telg uit een Rotterdamse regentenfamilie behoort
in 1813 tot het driemanschap dat
na het vertrek van de Fransen de
touwtjes in handen neemt. Samen
halen ze prins Willem Frederik
van Oranje-Nassau naar Nederland en zorgen ervoor dat hij
wordt uitgeroepen tot vorst. Van
Hogendorp schrijft vervolgens een
grondwet waarin die positie wordt
verankerd. Daarmee is de monarchie een feit.

Wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid en mobiliteit) gaat
ervan uit dat het verkeer in Rotterdam dit jaar 40 procent minder
roet uitstoot dan drie jaar eerder.
Uit metingen en berekeningen is
gebleken dat de uitstoot van roet
door verkeer medio 2017 al met
36 procent was verminderd.

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

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

ren naar harde geluiden, zoals
muziek.
De gemeente wil een veilige omgeving creëren en stimuleert organisatoren van evenementen om
bezoekers te beschermen tegen te
hard geluid. Ook ouders kunnen
helpen gehoorschade bij kinderen
te voorkomen. Op veel apparaten
kunt u de volumebegrenzer aanzetten. Met oordoppen met een
muziekfilter kunnen u en uw kinderen op een festival mensen verstaan én de muziek goed horen.
En via www.hoortest.oorcheck.nl
kan iedereen gratis online zijn of
haar eigen gehoor testen.
Meer tips en informatie vindt u op
www.rotterdam.nl/gehoorschade.

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:
tel. 0900 - 424 57 26
Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130
3000 BC Rotterdam
Via www.rotterdam.nl/stadskrant
leest u de digitale versie van de
Stadskrant.
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Minder regels voor
Gaat u stemmen op 21 maart? ondernemers
Straatpraat

Winkeliers in drie gebieden in Rozenburg, IJsselmonde
en Kralingen mogen dit jaar experimenteren met min
der regeldruk. De proef Anders Geregeld volgt op een
eerdere proef aan de West-Kruiskade. Als het een
succes blijkt, kan het beleid in heel Rotterdam worden
ingevoerd.

Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gaan Rotterdammers op 21
maart stemmen en zo ja, hoe beslissen ze voor welke partij ze kiezen? Volgen ze
bijvoorbeeld debatten of lezen ze de partijprogramma’s? Straatpraat vroeg het aan
drie van hen.

‘Ondernemers willen soms iets extra’s, innovatief zijn, met elkaar
samenwerken of nieuwe concepten uitproberen. Maar soms zit de regelgeving in de weg. Die proberen wij te versoepelen’, vertelt Julia de
Wachter. Zij is vanuit de gemeente Rotterdam de trekker van het project, dat enkele jaren geleden vanuit het ministerie van Economische
Zaken werd aangemoedigd in verschillende steden.

Arnoud Verhey

Otto R. Behrens: ‘Natuurlijk ga
ik stemmen. Voor dit recht hebben mensen in het verleden hun
leven gegeven. De afgelopen jaren
zijn er in Rotterdam veel zwembaden en bibliotheken wegbezuinigd. Nu het weer beter gaat met
de economie, vind ik het belangrijk dat hiervoor nieuwe terugkomen. Ik weet al waarop ik ga
stemmen. Door dagelijks het
nieuws te volgen ben ik redelijk
op de hoogte van wat de meeste
partijen vinden. Maar ik lees wel
-de meeste partijprogramma’s als
die straks in de krant komen. Dat
we ook een nieuwe gebiedscommissie kiezen, wist ik niet. Ik ga
daar net als vier jaar geleden wel
voor stemmen.’

Arnoud Verhey

Arnoud Verhey

West-Kruiskade

Loes Verhaart: ‘Ik ga zowel
voor de gemeenteraad als voor
de gebiedscommissie stemmen.
Voor de gemeenteraad vind ik het
belangrijk dat die straks jongeren uitdaagt, onder andere door
voor goed onderwijs te zorgen.
Verder vind ik het belangrijk dat
mijn leefomgeving uitnodigt om
mensen uit de buurt te ontmoeten. Ook bij mijn keuze voor de
gebiedscommissie let ik hierop.
Ik vind het belangrijk dat mensen afkomstig uit alle lagen van
de bevolking met elkaar in contact
komen. De buurt waarin ik woon,
is daar heel geschikt voor. Mijn
informatie over de verkiezingsprogramma’s haal ik uit de krant en
ik kijk wat meer naar de lokale tv.’

Mauricio de Vries: ‘Landelijk ga
ik zeker niet stemmen. Mijn generatie voelt zich niet vertegenwoordigd door de politiek. Ik twijfel
nog of ik voor de gemeenteraad ga
stemmen. Omdat ik me meer Rotterdammer dan Nederlander voel,
doe ik dat misschien wel. Ik ga me
in ieder geval verdiepen in de programma’s van alle partijen. Misschien ga ik naar debatten, maar
wat ik vooral doe, is het gesprek
aangaan met de politici die ik op
straat tegenkom. Want vlak voor
de verkiezingen kom je overal in
de stad leden van politieke partijen tegen die uitleggen waarom je
op hun partij moet stemmen.’

Hoe bereid ik me voor op de gemeenteraadsverkiezingen?
In de Stadskrant van 7 maart vindt u een verkiezingsspecial, met daarin praktische informatie en gegevens
van de twintig deelnemende partijen. Via RTV Rijnmond kunt u de Koorts tv-debatten volgen op woensdag 28
februari, 7 en 14 maart vanaf 17.10 uur. Het slotdebat is zondag 18 maart vanuit het stadhuis, live op Rijnmond
om 17.10 uur. Andere relevante links:

Rotterdam koos er in 2015 voor om de proef Anders Geregeld op de
West-Kruiskade te houden. ‘De winkeliers daar wilden bijvoorbeeld
graag af van het stopverbod, want dat maakte laden en lossen moeilijk.
Maar de angst was dat trams vertraging zouden oplopen. Uit onderzoek
bleek dat die angst ongegrond was.’
Ook bewoners maakten zich zorgen dat de versoepelde regels tot overlast zouden leiden. Bijvoorbeeld bij een eettent die 24/7 open mocht.
‘Maar het tegendeel bleek het geval; het gaf een veilig gevoel omdat er
in de straat altijd iets open was.’ Volgens De Wachter worden er sowieso geen onomkeerbare beslissingen genomen. ‘Daarnaast willen we dat
iedereen met elkaar samenwerkt, dus ook bewoners en ondernemers.’

Nieuwe experimenten

Het komende jaar mogen ondernemers in winkelcentrum Beverwaard,
centrum winkelgebied Rozenburg en de Lusthofstraat in Kralingen
samen met de gemeente experimenteren met minder regeldruk. ‘Deze
gebieden hebben zichzelf hiervoor aangemeld,’ vertelt De Wachter. Tijdens bijeenkomsten in de drie gebieden konden ondernemers en Rotterdammers laten weten waar ze
tegenaan lopen. Hieruit zijn
zeven experimenten gekomen. Zo worden in de Lusthofstraat onder meer de uitstallingsregels versoepeld. Ook
komt daar een vergunning
voor meerdere kleinere evenementen. In de komende weken
staan bijeenkomsten gepland
met de ondernemers in Beverwaard en Rozenburg.
Beverwaard is een van de gebieden waar
een experiment komt met minder regels.

‘Investeer in je gezondheid’
Wie gezond is, functioneert beter en zit lekkerder in
zijn vel. Dat is beter voor mensen zelf en beter voor de
stad. Rotterdam wil de inwoners daarom verleiden tot
een gezonde levensstijl. Oud-olympiër Patrick van Luijk
zet zich in voor Gezond010.

www.rotterdam.nl/verkiezingen
www.rotterdam.nl/gemeenteraad/verkiezingsprogrammas
www.rotterdam.nl/gemeenteraad

Een leukere stad voor jongeren

De jongeren vonden drie thema’s
belangrijk: verbinding, talentontwikkeling en veiligheid. Onder
hun leeftijdsgenoten hielden ze
enquêtes naar wat jongeren het
meest missen op deze gebieden.
Wat verbinding betreft blijkt dat
jongeren in de stad graag een centraal punt willen hebben waar ze
elkaar kunnen ontmoeten, maar
ook bijvoorbeeld huiswerk kunnen maken. Op school missen ze
aandacht voor ‘21e eeuwse vaardigheden’, zoals digitale vaardig-

heden, mediawijsheid en creativiteit. Daarnaast blijkt dat jongeren
en politie vaak een heel verkeerd
beeld hebben van elkaar. Dat kan
verbeteren door meer samen te
werken, bijvoorbeeld door samen
te patrouilleren op straat.
De gemeenteraad gaat de adviezen
bestuderen en besluit daarna welke wel en niet worden uitgevoerd.
In 2018 wordt jongerenraad
Young010 deels vernieuwd. Heb je
interesse om je op deze manier in
te zetten voor de stad? Kijk voor

meer informatie op www.lokaal.
org/projecten/young010 of neem

contact op met young010@lokaal.
org.

Sander van Wettum

Hoe wordt Rotterdam leuker, beter en mooier voor jon
geren? Om dit te onderzoeken werd een jaar geleden
jongerenraad Young010 opgericht. De dertig jongeren
van 13 tot 23 jaar presenteerden vorige week hun ad
viezen.

Jongerenraad Young010, bestaande uit dertig jongeren van 13-23 jaar, wordt in
2018 deels vernieuwd.

Gezondheid is volgens Van Luijk
iets van de lange adem. ‘Je moet
je hele leven profijt hebben van
je training en levensstijl. Je moet
investeren in je gezondheid en
niet meteen tijdens het sporten
resultaat willen halen.’
Van Luijk was een topsprinter die
met de estafetteploeg uitkwam op
de Spelen in Peking (2008, zevende) en Londen (2012, vijfde). Hij
werd zelf door schade en schande wijs. ‘Ik trainde te veel en sliep
te weinig. Daarbij was ik een echt
koekiemonster en at ik regelmatig
een kapsalon. Dat had invloed op
mijn lichaam.’ De trend doorbrak
hij met hulp van zijn vriendin.
‘Probeer het niet alleen te doen.
Doorbreek je slechte eetgewoonten samen met iemand.’
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Hergebruik
hemelwater

Langdurig werklozen aan de slag bij gemeentelijk callcenter

De mensen achter 14010

Bij het Spartaplein in de
wijk Spangen komt een
ondergrondse waterbuf
fer. Daarin kan regenwater
worden opgeslagen, dat
op en rond het Spartasta
dion valt. De kans op
wateroverlast in de wijk
neemt daardoor af.

14010 is het algemene te
lefoonnummer van de ge
meente Rotterdam, waar
u met allerhande vragen
terechtkunt. Op een
drukke dag bellen zo’n
7000 mensen, en zitten
110 medewerkers paraat.
Wie zijn deze mensen?

Gemeente Rotterdam

Voor Leila Noorlailawatih (27) en
Mimoza Aklaj (22) zit de eerste
maand bij 14010 erop. ‘We zijn
gestart met een training van drie
weken, vertelt Leila. ‘Door rollenspelen hebben we geoefend hoe
je de telefoon opneemt, luistert,
samenvat, doorvraagt en uiteindelijk een vraag beantwoordt.’

Blije en boze mensen

Voor Leila was de eerste werkdag
een drama. ‘Ik had meteen een
boze man aan de lijn. Na dat telefoontje was ik in tranen. Maar het
was een goed leermoment. Nu
fluister ik mezelf in: ‘focus, blijf
rustig, het is niks persoonlijks.’
‘Gelukkig zijn er veel mensen
blij met onze hulp’, lacht Mimoza. ‘Het is fijn als mensen zeggen dat je hen goed hebt geholpen. Dan weet je: ik doe het goed.
Daarvoor kom je elke dag met zin
je bed uit.’

Opstap naar arbeidsmarkt
Het bedrijf Ro!Entree regelt de

Leila (links) en Mimoza hebben net drie weken training achter de rug, om de vele vragen bij 14010 te kunnen beantwoorden.
opleiding en aanstelling van de
callcenteragents. Het gaat om
mensen die voorheen langdurig
werkloos waren, en via deze baan
weer een opstap krijgen naar de
arbeidsmarkt. ‘De baan is niet
eenvoudig,’ vertelt supervisor Aerjen Mooijweer. ‘Je moet vrij snel
een breed scala aan vragen beantwoorden. Daarom is er de eerste
maanden een floormanager
die meteen te hulp schiet als de

medewerker een vraag heeft. Na
vier maanden beheersen de meeste agents alle vaardigheden en
gaan ze vanuit huis werken. Hier
is dan weer plaats om nieuwe
mensen op te leiden.’

Toekomstplannen

Bij 14010 kunnen medewerkers
maximaal twee jaar blijven. In die
tijd helpt Ro!Entree hen om verder te zoeken naar werk. Ze krij-

gen sollicitatietrainingen en hulp
bij het schrijven van een brief en
cv. Leila en Mimoza dromen over
een toekomst bij de gemeente.
‘Het lijkt me supertof om in een
stadswinkel te werken,’ zegt Leila.
Mimoza: ‘Ik wil mezelf eerst goed
ontwikkelen. Maar werken op het
stadhuis, dat zou gaaf zijn.’
Heeft u interesse in werken bij
14010? Stuur een mailtje naar
info@.roentree.nl.

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 beide richtingen dicht in de nacht van 25 op
26 februari en in de nacht van 26
op 27 februari van 00.30 tot 06.00
uur. Eén keer in de maand gaat de
Maastunnel in beide richtingen

De waterbuffer komt direct ten
westen van het Westervolkshuis.
Dit gebied en het hele parkeerterrein van ongeveer 6.500 m2 rondom Sparta wordt erop aangesloten. De installatie bestaat uit een
ondergrondse waterberging in de
vorm van kratten van ongeveer
1.000 m3 en een diepe bron in
de bodem. Vóór de opslag wordt
het water gefilterd door speciale
beplanting. Het schone regenwater wordt later gebruikt voor het
beregenen van het grasveld en de
beplanting.
Bewonersinitiatief Natuurlijk
Spangen, de Betrokken Spartaan,
het Hoogheemraadschap Delfland, Sparta, Evides, Cruyff Court
en de gemeente Rotterdam werken samen aan de waterbuffer.
Meer info:
www.rotterdam.nl/
waterbuffer-spangen

Nieuwe test
fase metro
Hoekse Lijn
Op de Hoekse Lijn is
vorige week een nieuwe
testfase gestart. Hierbij
zijn onder meer de metro
voertuigen, het spoor en
de bovenleiding getest.
Ook zijn er controles
uitgevoerd bij de geluids
schermen en stations.

Vervangen tramsporen
Kruisplein

De RET vernieuwt de tramsporen
op en rond het Kruisplein. Vanaf
26 februari is er geen tramverkeer
mogelijk tussen het Kruisplein en
Rotterdam Centraal. Trams worden omgeleid en de RET zet deelfietsen in op het Kruisplein en de
West-Kruiskade om de extra reistijd te beperken. Voor verkeer is
de West-Kruiskade niet toegankelijk vanaf de Mauritsweg en het
Schouwburgplein. Tevens is het
Weena bovenlangs richting het
Hofplein, bij de kruising met het
Kruisplein, afgesloten voor verkeer.
www.rotterdamonderweg.nl/
kruisplein

De technologie komt uit de glastuinbouw. Rotterdam past deze
als eerste toe in de stad. Als het
hard regent is er minder wateroverlast in Spangen, en het stadion gebruikt het opgeslagen regenwater voor het besproeien van
de grasmat. De voetbalclub hoeft
daardoor minder drinkwater te
gebruiken. Bovenop de wateropvang komt een Cruyff Court waar
de jeugd kan voetballen.

De RET vernieuwt de tramsporen op en rond het Kruisplein.
dicht voor onderhoud. De buis
waarin nog wel wordt gereden,
wordt dan schoongemaakt.
www.rotterdamonderweg.nl/
nachtafsluitingmaastunnel

aanwezig.
www.rotterdamonderweg.nl/
meent

Rijbaanversmalling Meent

De Haringvlietbrug krijgt een
opknapbeurt. De brug is daarom
dicht in het weekend van 23 tot
en met 26 februari. De afsluiting

Van maandagochtend 26 februari
tot vrijdagmiddag 2 maart wordt
op de Meent de rijbaan versmald.
Dit gebeurt op het kruispunt van
het Rodezand en de Meent, richting de Coolsingel. Verkeer gaat
in twee richtingen over één rijstrook. Om alles in goede banen
te leiden zijn er verkeersregelaars

Weekendafsluitingen
Haringvlietbrug

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

begint op vrijdag om 22.00 uur
en duurt tot maandag 05.00 uur.
Autoverkeer rijdt om via de A16
en N57/A15. Voor fietsers en voetgangers vaart er tussen 08.00 en
20.00 uur een pont. Let ook even
op als u met het openbaar vervoer
moet, want de bus rijdt met een
aangepaste dienstregeling.

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

De Hoekse Lijn is de nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam en
Hoek van Holland. Hiervoor wordt
de oude spoorlijn omgebouwd tot
een metroverbinding. Dit zou vijf
maanden duren, maar het project
liep vertraging op. Ook werden de
kosten hoger dan vooraf verwacht.
In opdracht van de gemeenteraad
heeft de Onderzoekscommissie
Hoekse Lijn hier de afgelopen twee
maanden onderzoek naar gedaan.
Het eindrapport van de commissie wordt op 22 februari in de
gemeenteraad besproken.
Na de huidige testfase volgen nog
meer tests. Naar verwachting kan
de metro in het najaar van 2018
gaan rijden.

