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Zo blijft Lombardijen schoon John de Mooij

Niet altijd is Lombardijen even mooi.  
Rond de afvalcontainers ligt soms veel afval.  
Vuilniszakken, dozen, oude bankstellen. Vogels pikken 
zakken open en afval verwaait. In verschillende 
buurten hebben bewoners daar wat aan gedaan. Ze 
hebben bijvoorbeeld een afvalcontainer geadopteerd.
 
‘Ik merk het verschil’
Abdel Garmouhi is zo iemand. Hij adopteerde een  
container in de Cervantesstraat. ‘Er lag de laatste tijd 
steeds meer vuil naast de ondergrondse container. Ik 
zit ook in de Buurt Bestuurt-groep. We hebben het met 
elkaar over gehad en we besloten tot een adoptie.’
Zo’n adoptie is eenvoudiger dan het lijkt. Iemand die een 
container adopteert, krijgt een code. Met die code kom  
je via de BuitenBeter app met voorrang onder  
de aandacht van Stadsbeheer. Abdel: ‘Daardoor wordt 
de troep binnen 24 uur weggehaald. Ik doe dit nu een 
jaar. Ik merk het verschil. Het is schoner in de straat. 
Als er nog ruimte is in de container, stop ik het zwerfafval  
trouwens zelf alsnog in de container. Maar als dat niet 
lukt, app ik met Stadsbeheer.’ 

Ook John de Mooij is zo’n adoptant. Hij nam een  
container in de Zenostraat onder zijn hoede. ‘Wij zijn in 
de Zeno-Platobuurt nogal bezig met het schoonhouden 
van de buurt. Met een groepje buurtbewoners vormen we 
de Schoonmaakbende. Vrij verslavend om met elkaar  
de buurt een beetje aan kant te houden.  
En het is nog gezellig ook.’ 
 

‘Mensen aanspreken’
Niet alleen de Schoonmaakbende doet iets extra’s.  
Ook Abdel Garmouhi steekt extra energie in het  
schoonhouden van de straat. Abdel: ‘Ik plak briefjes op 
containers waarin staat hoe mensen hun rommel op een 
schone manier kwijt kunnen raken. Soms maak ik ook 
foto’s of spreek ik mensen aan als ik zie dat ze iets naast 
de container zetten. Daardoor weet ik dat mensen soms 
van buiten IJsselmonde komen om hier hun rotzooi  
te dumpen.’ 

Vooral samen doen
Maar is het schoonhouden en controleren wel een taak 
van de buurtbewoners? Desley Rijsdijk van de  
gebiedscommissie zegt daarover: ‘Mensen zeggen 
soms dat de gemeente zelf moet zorgen voor een 
schone en hele wijk. Dat doen ze ook, maar ze kunnen 
niet iedere dag overal zijn. Laten we dit vooral samen 
doen.’ Via www.rotterdam.nl/containeradoptie kunnen 
mensen zich aanmelden als ze een container willen 
adopteren. Wie wil kan ook alleen de BuitenBeter app 
downloaden.
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Bouwen aan Parlando
Tussen de Molièreweg en het Spinozapark bouwt 
Havensteder 75 sociale huurwoningen. Parlando 
gaat dit nieuwe buurtje heten. Een flinke klus waarbij 
Havensteder z’n best doet om niet te veel overlast te 
veroorzaken.

Zo is het heiwerk vijf dagen eerder afgerond dan 
gepland was en is tijdens het heien gemeten of geluid en 
trillingen binnen de normen bleven. Ook is het  
bouwverkeer in tijdsblokken ingedeeld, zodat er in  
de wijk geen verkeerspieken zijn met zwaar transport.  
‘We hebben de inrit van het bouwterrein bewust tegenover 
de A.J. Schreuderschool gemaakt. Chauffeurs hebben 
bij het inrijden meer overzicht dan bij het uitrijden,’ zegt 
de woordvoerder van Havensteder. 
Ondertussen worden omwonenden regelmatig 
geïnformeerd over de voortgang. Als iemand overlast 
ervaart, kan gebeld worden met de uitvoerders van 
bouwer VORM: Patrick Dobbelaar (06 8274 6402) en 
Leo Bevaart (06 2043 0291).
De nieuwe woningen worden energiezuinig. Er komen 
zonnepanelen en alle woningen zijn aangesloten op 
stadsverwarming. Zomer 2021 krijgen bewoners de 
sleutels. Zie ook: www.havensteder.nl/parlando.

Windmolens bij het Vaanplein
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Parlando in aanbouw

Rick Timmer wijst naar mogelijke locatie

Bij het Vaanplein komen op het grondgebied van  
Barendrecht mogelijk drie windmolens te staan.  
De provincie Zuid-Holland heeft dat eerder besloten. 
Onzeker is nog wanneer ze komen en waar exact op 
het Vaanplein. Het gebied waarbinnen de windmolens 
geplaatst mogen worden, staat echter vast. 

Zesduizend omwonende Rotterdammers zijn geïnformeerd 
over het plan. Ook waren er twee bewonersavonden.  
Wim Hinkamp onderhoudt namens de gemeente Rotterdam 
over de windmolens contact met Barendrecht.  

Hij stelt: ‘Lang niet iedereen is er blij mee. De gemeente 
Rotterdam staat achter de komst van windmolens, maar wil 
wel dat de plaatsing zorgvuldig gebeurt.’

Een groep bewoners probeert met een petitie de komst van 
de turbines tegen te houden. Namens bewonersorganisatie 
BOCZ (Charlois Zuidrand) zegt Rick Timmer: ‘We zijn niet  
tegen alternatieve energiebronnen. Maar zet die  
windturbines dan niet op de grens van een woonwijk.’

Tot nu toe heeft zich nog geen projectontwikkelaar gemeld 
met een plan om de molens op het Vaanplein te gaan  
bouwen. Uiteindelijk is het aan de provincie om te besluiten 
of het plan voldoet aan alle voorwaarden voor het beperken 
van overlast voor de omgeving. Ook de gebiedscommissie 
blijft de ontwikkelingen rond windenergie op deze locatie 
volgen en besteedt er aandacht aan in haar vergaderingen 
en overleggen, onder meer met de gemeente Barendrecht.  
 
Zie: www.windenergievaanplein.nl. 
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Vrijwilligerswerk ligt nog stil
Hoewel er steeds minder coronabesmettingen zijn, 
ligt het vrijwilligerswerk in Lombardijen nog  
grotendeels stil. Eenzame ouderen ondervinden  
daarvan de gevolgen.

Nel Kühne bijvoorbeeld was voor het coronavirus de spin 
in het web van muzikale activiteiten mét maaltijd voor  
ouderen in de Oranjehof. ‘Tot september gebeurt daar 
niets. Normaal is er plek voor vijftig ouderen.  
Nu mogen er maximaal zeven naar binnen. Dat is niet te 
doen. Alleen de musici zijn vaak al met vier mensen. Het 
is een rottijd voor ouderen.’
Zelf is Nel met haar 72 jaar ook op jaren en zit ze nu veel 
thuis. ‘Maar bij het boodschappen doen kom ik veel ou-
deren tegen die mij vragen wanneer we nu eindelijk weer 
gaan beginnen. Ik kan ze niks beloven. Ik vraag ook geen 
bewonersinitiatieven aan, omdat niet zeker is wanneer er 
weer activiteiten kunnen worden ingepland.’

Mensen opbeuren
Lenie Keuning (75) zit in hetzelfde schuitje. Ze is al bijna 
dertien jaar vrijwilligster in het museum van het Jan Meer-
tenshuis. ‘Maar nu gebeurt daar niets door de corona. 
Alleen Hotspot Hutspot is open. Ik ben van ellende maar 
gaan breien.’ Net als Nel spreekt Lenie veel ouderen die 
verdriet hebben om de stop van de activiteiten. ‘Ik bel 
mensen op en probeer ze op te beuren. Maar dat valt 
nog helemaal niet mee.’

Nel Kühne voor de Oranjehof

De samenwerkende gezondheidswerkers 
van de Dantestraat
In de Dantestraat zit het Gezondheidscentrum Dante. 
Huisartspraktijk Bijl, apotheek Dante,  
de fysiotherapeuten van Dante Fysio, de tandarts van 
Dante Tanden: het zijn letterlijk buren van elkaar  
die in het belang van de patiënt elkaar regelmatig 
raadplegen. 

De apotheek is onlangs een pand opgeschoven en zit nu 
nog dichter bij de huisarts en de fysiotherapeut. Apothe-
ker Ziya Altug: ‘We kunnen binnendoor bij de huisarts 
langs. Dan kijken we bijvoorbeeld of de  
medicatie goed past bij de patiënt. We werken nu ook 
met een farmadiëtiste. Dat is een schakel tussen  
de huisarts en de apotheek, waarbij leefstijl, voeding  

en medicatie met elkaar worden vergeleken.’  
Over schakel gesproken, de farmadiëtiste is  
zowel apothekersassistente als diëtiste.  
 
Ook fysiotherapeut Machiel Mallee is een kei in  
samenwerken: ‘Door een goede afstemming kunnen we 
zonder tijd te verliezen de juiste zorg op de juiste plek 
aanbieden.’ Elk van de deskundigen aan de Dantestraat 
heeft daarnaast weer z’n eigen connecties. Zo werkt de 
fysiotherapeut ook samen met een podotherapeut, een 
verloskundige en een kinderfysiotherapeut. Mallee: ‘We 
bieden nu ook revalidatie voor coronapatiënten aan.’ 
De apotheek is vanaf 1 september langer open: van 8.00 
tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.’

Medewerkers gezondheidscentrum Dante
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DE KORTSTE WEG NAAR LEUKER EN SCHONER
Lombardijen heeft vier Buurt Bestuurt-groepen.  
Dat zijn buurtbewoners die regelmatig bij elkaar 
komen om allerlei zaken in hun buurt te verbeteren.
Jeroen Verbeek is een van de mensen van Buurt 
Bestuurt in de Molièrebuurt. ‘We zijn de schakel 
tussen bewoners en de gemeente. Veiligheid, groen, 
parkeeroverlast, afvalcontainers en zwerfvuil: dat zijn 
onze speerpunten.’

Meer kunst in de wijk
De oudste Buurt Bestuurt-groep is die van de Homerusbuurt. 
Ben Monshouwer zat er vanaf het begin – 8 jaar geleden 
– bij. ‘Het schoonhouden van de wijk en de veiligheid, dat 
is het belangrijkste.’ Leden van de Homerus-groep ruimen 
regelmatig met prikkers rommel op in het Spinozapark. 
John de Mooij van Buurt Bestuurt in de Zeno-Plato-buurt: 
‘Onze bijeenkomsten zijn vooral praktisch: met elkaar 
afspreken wat er in de buurt beter moet worden.  
Buurt Bestuurt is goed voor de onderlinge contacten.’ 
De Buurt Bestuurt-groep in de Karl Marxbuurt en 
Smeetsland startte vorig jaar. Sylvia van den Tol: ‘We willen 
meer kunst in de wijk. Een beetje naar het voorbeeld van 
de Homerusbuurt. En natuurlijk werken we aan een schonere 
wijk en goede straatverlichting. We hebben er zin in.’
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Ook meedoen?
Wat helpt, is dat bij veel Buurt Bestuurt-vergaderingen  
de wijkagent, mensen van toezicht en handhaving, leden 
van de gebiedscommissie en de wijknetwerker  
aanschuiven. Daardoor kunnen afspraken worden gemaakt 
die tot snelle oplossingen leiden. Sylvia van den Tol: 
‘Buurt Bestuurt is de kortste weg om de buurt leuker  
en schoner te maken.’ 

Wilt u zich aansluiten bij een Buurt Bestuurt-groep, 
neem dan contact op met wijknetwerker Hans Bours:  
06 1834 5304, h.bours@rotterdam.nl.

Freek Kamst (links) en Jeroen Verbeek  
van Buurt Bestuurt Mooi Molière

WIJKTEAM LOMBARDIJEN

Harry Kraaijeveld en Hans Bours werken samen in Lombardijen. Bewoners kunnen bij hen terecht met vragen 
over en tips voor de wijk. Het team zorgt voor samenwerking tussen bewoners, organisaties en instellingen.  
Zo verbetert de leefbaarheid in Lombardijen.

Harry Kraaijeveld (wijkmanager) Hans Bours (wijknetwerker)
h.kraaijeveld@rotterdam.nl – 06 19 27 78 88 h.bours@rotterdam.nl – 06 18 34 53 04

HET MOOISTE PLEKJE
Mozaïek van Wally Elenbaas op de muur van de 
gymzaal naast basisschool Het Open Venster aan 
de Catullusweg. Elenbaas was een Rotterdamse 
kunstenaar die in 2008 op 96-jarige leeftijd overleed.

Woonoverlast?
E woonoverlast@rotterdam.nl

W www.rotterdam.nl/meldingen

Politie
T 0900 8844

Bij overlast of verdachte situaties

Schade of vuil of overlast
T 14 010

Buitenbeterapp
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