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De Belbus

BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN

Wijkbus
Hillegersberg-Schiebroek

O.a. in dit nummer
Belastingen
Fusie?

De Belbus is de wijkbus
in Hillegersberg en Schiebroek.
Heeft u vervoer nodig
door de wijk?
Word klant van De Belbus!

T : 010 418 81 21
Voor alle informatie: www.belbus-his.net

Vanwege het coronavirus voorlopig geen ritten
Trevvel springt in: bel via Dock 088 855 0031

Belbus
De Belbus is voor iedereen in Hillegersberg-Schiebroek ouder dan 55
jaar of mindervalide. Er zijn 3 bussen, waarvan één een rolstoelbus
is met lift. De bussen worden gereden door vrijwilligers van maandag
tot/met vrijdag van 8.45-16.30 uur. Er wordt gereden van en naar elk
adres binnen het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Ritten reserveert U
maximaal 14 dagen vooraf, een dag van tevoren is te proberen maar
het kan zijn dat de ritten dan zijn volgeboekt.
Kosten: €15,- per jaar en €1,25 per rit.
Vrijwilligers, die de Belbus willen helpen,
zijn van harte welkom!
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VAN DE REDACTIE

De tweede krant van 2020, het
lijkt wel of de tijd steeds sneller
gaat. Het lijkt erop dat we als
bewonersorganisatie ook steeds meer
werk krijgen. Als de krant bij u in de
bus valt hebben we al vele weken te
maken met het Corona virus. Tussen
het moment dat we de inhoud moeten
aanleveren en de krant bezorgd wordt
kan alles al weer anders zijn. Houd
onze website en flyers op diverse
locaties in de gaten.
Alle activiteiten tot 15 april zijn in
Plaza Arcadia afgelast of worden
doorgeschoven naar een latere
datum. In de week vanaf 16 maart
ging het Huis van de Wijk Arcadia op
slot en zijn velen thuis aan het werk.
Kleine nieuwe activiteiten kwamen in
beeld om mensen die kwetsbaar zijn
zoveel mogelijk te helpen.
Samen met TOS en DOCK zijn
diverse activiteiten opgezet om deze
groep te helpen. Boodschappen
doen en een telefoontje tegen de
eenzaamheid zijn enkele van deze
tijdelijke activiteiten.
In de wijkkrant zullen we bij de diverse
activiteiten nadere informatie geven.
Let wel: alles wijzigt van dag tot dag
en we hopen op deze manier u goed
te hebben kunnen voorlichten over
onze activiteiten. Nogmaals houd
website www.bo110morgen.nl in
de gaten voor actueel nieuws. Hierbij
ziet u hoe belangrijk vrijwilligers zijn
anders valt er nog meer stil. Denk
eens na wat uw inbreng zou kunnen
zijn voor ondersteuning van de
bewonersorganisatie na deze crisis.
Het bestuur van de
bewonersorganisatie 110-Morgen
wenst u veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Ons blad wil een zo
compleet mogelijk
klankbord zijn voor wat
er leeft in onze wijk.
Ingezonden stukken zijn
dan ook van harte
welkom, maar daarvoor
gelden wel de volgende
spelregels:
• Naam, adres en eventueel
telefoonnummer van de
afzender moeten bij de
redactie bekend zijn;
• Indien de briefschrijver het
wil, hoeft de naam niet onder
de brief geplaatst te worden;
• De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
stukken te redigeren, in te
korten of, indien zij dat nodig
acht, niet te plaatsen.

Belastingaangifte 2019
Zoals al jaren gebruikelijk helpen
wij, in samenwerking met de sociale
raadslieden, de belastingaangiften in te
vullen van mensen die digitaal niet uit
de voeten kunnen. Vanwege corona zijn
invuldata onduidelijk. Bel vóór 1 mei met
0800-0543, houd uw BSN bij de hand
en vraag uitstel aan tot 1 september.
Wij hopen na juni meer duidelijkheid te
hebben wanneer we u kunnen helpen.
Heeft u nog andere opties via bv familie,
maak daar dan gebruik van!

Onze Woning heeft mogelijk nieuwe fusie kandidaat gevonden.
Vorig jaar is Onze Woning gestart om te zoeken naar een fusiepartner. Helaas was
dat met 3B Wonen geen haalbare kaart.
Een mogelijke nieuwe partner is Habion*. Zij hebben dezelfde visie als Onze
Woning voor wat er in onze wijk volkshuisvestelijk nodig is. Habion heeft interesse,
investeringskracht en is een sterke organisatie. Door deze fusie kan nu al met
zekerheid worden aangenomen dat het kantoor met balie functie op hoog niveau
blijft. Er zal voor meer dan 150 miljoen euro in de wijk aan nieuwe woningen en
renovatie in de komende jaren worden geïnvesteerd. Ook wordt zorgvuldig met de
medewerkers omgegaan: er is voor iedereen een werkplek. Het beleid na de fusie
ziet er, zoals het nu gaat, goed uit.
Om deze fusie tot een goed einde te brengen is er wel nog een lange weg te gaan:
o.a. het omzetten van vereniging naar een stichting, instemming verzoeken van
gemeente, Huurdersplatform, huurders, raad van commissarissen en ministerie.
Ook moeten er nieuwe statuten worden gemaakt en goedgekeurd. Veel werk te
doen voor beide partners, maar als alles goed gaat verwachten wij eind 2020 zo ver
te zijn dat de fusie uitgevoerd kan worden. Wij blijven u via de wijkkrant over de
voortgang informeren.
Heeft u nog vragen? U kunt uiteraard contact met ons opnemen via
huurdersplatformbvow@gmail.com
Het Huurdersplatform BVOW
*Habion is een financieel krachtige woning coöperatie met ca. 11.000 wooneenheden
voornamelijk voor ouderen verspreid over 120 locaties b.v. Arcadia hier in de wijk.
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Acties ivm coronavirus

Samen met TOS (Thuis op Straat) is een boodschappen actie opgezet voor 110-Morgen.
Mensen, die geen boodschappen kunnen/willen doen kunnen ons inschakelen. Lever een
boodschappenlijst in (met hoeveelheden en voorkeursmerken) tussen 11.00 en 14.00 uur bij
Plaza Arcadia, Apollostraat 211A, 1e etage (lift aanwezig). Uw boodschappen worden dezelfde
of de volgende dag vóór de deur thuisgebracht. U rekent af met de bezorger rekening houdend
met de algemene contactregels. Kunt u geen lijstje komen brengen? Dan kunt u bellen met 062116 7334.
Bent u eenzaam en heeft u behoefte aan een gesprek? Bel dan overdag met 088 855 5031 (in 		
het weekend met 14010)
Let wel op flyers en website want per dag kunnen dingen wijzigen.

Bezoek wethouder Sven de Langen

Woensdag 11 maart is wethouder Sven de Langen op
uitnodiging van bewonersorganisatie 110-Morgen
op bezoek geweest in Arcadia. Hij was uitgenodigd
in het kader van plan Rotterdam, Ouder en Wijzer en
het aanwijzen van locaties als ouderenhubs. Deze
locaties bleken inmiddels helaas al vergeven te zijn.
En al is Arcadia dan wel geen officieel gemeentelijke
ouderenhub, het werkt wel als zodanig. De wethouder
was onder de indruk van het runnen van Plaza Arcadia
door enkel vrijwilligers. Daarnaast was hij blij met de
samenwerking tussen alle partijen in Arcadia. Het is
zijn streven om zorg en welzijn efficiënter te krijgen
b.v. door ervoor te zorgen dat er niet van alle zorgaanbieders auto’s door de wijk rijden, maar dat er een vast team is in
plaatsen zoals Arcadia/Parkflat.

Kleiweg-Uitweg afsluitingen

In maart 2020 startte de gemeente Rotterdam met fase 3 van de
werkzaamheden aan de Kleiweg/Uitweg. De Kleiweg is nu weer in beide
richtingen open, maar de Uitweg is gesloten tot half mei. In juni/juli volgt
dan nog de afsluiting van de Ringdijk tussen Uitweg en Melanchtonweg.
Omleidingen worden op diverse punten rondom het project met borden
aangegeven.
Tram 8 rijdt ook weer over de Kleiweg. Helaas bus 174 nog niet. Die blijft,
vanwege de afsluiting van de Uitweg, via de omleidingsroute rijden en stopt bij
de remise op de Kleiweg. Daar kan op tram 8 worden overgestapt om naar Station
Noord te gaan.

Gebiedscommissie, wat is dat?

Nog steeds zijn er mensen die denken dat de deelgemeente
nog bestaat. Nogmaals een poging hier wat duidelijkheid
in aan te brengen omdat we inmiddels al 6 jaar
gebiedscommissies hebben in Rotterdam.
De deelgemeenten van vroeger opereerden vrij zelfstandig
en kregen geld voor het werk dat ze deden. Geld voor de
buitenruimte, te denken aan het onderhoud van groen en
wegen.
De leden van een deelgemeente werden gekozen als lid van
een politieke partij en dus hadden we een club mensen die
volgens hun politieke voorkeur het gebied regeerden. Dit kon
dus afwijken van het stedelijk College van Rotterdam.

Het Rijk schafte in 2014 de deelgemeentelijke bestuurslaag
per wet af. De gemeente Rotterdam besloot dat er dan gebiedscommissies(GC) moesten komen met bewoners, die als
ogen en oren van de wijk moesten fungeren zonder politieke achtergrond. Dichter bij de bewoners staan. Maar dat pakte
heel anders uit. In Hillegersberg – Schiebroek zagen we de bui al hangen. Het zou voor ons, als bewonersorganisaties,
betekenen dat we met alle gesprekken, problemen en alles wat we met de deelgemeente bespraken nu allemaal naar het
College op de Coolsingel zouden moeten gaan.
De 5 bewonersorganisaties in het gebied staken de koppen bijeen en Bewoners!HiS werd opgericht. Deze apolitieke
bewonersgroep kwam met 2 leden in de GC. Bij de verkiezingen van 2018 zelfs met 3 leden.
De GC is geen bestuurlijk orgaan, maar heeft grotendeels een adviserende functie. Dat kan zijn dat er van de stad vragen
komen: een gevraagd advies. De GC kan dan een participatietraject uitzetten, kijken hoe bewoners erover denken en
dan wordt dat teruggekoppeld. Ook kan de GC een ongevraagd advies uitbrengen aan het College. Het College kan de
adviezen naast zich neerleggen, maar bij gevraagde adviezen moeten ze dat wel beargumenteren (bij ongevraagde niet!).
De leden van de GC krijgen ook geen loon maar alleen een kleine vergoeding.
Besluitvorming heeft de GC alleen wanneer bewoners een initiatief
aanvragen voor een activiteit in de buurt waar iedereen aan kan deelnemen.
Daarvoor hebben ze dan een eigen budget.
Het grote verschil dus tussen de vroegere deelgemeente en de
tegenwoordige gebiedscommissie is dat er nu minder besluitvorming, minder
budget en meer advisering is. Voor
alle duidelijkheid: op onderhoud van
wegen en buitenruimte heeft de GC
dus nauwelijks invloed.

Mail: info@bo110morgen.nl
FaceBook: BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen
Twitter: BO110Morgen

Activiteiten in Plaza Arcadia
Ivm het coronavirus zijn tot nader order alle activiteiten gestopt!
Let op flyers en website voor actuele informatie.
Na deze crisis gaan we weer met goede moed aan de slag!
Straks kunt u weer elke middag eten in Plaza Arcadia, onderdeel van het Huis van de Wijk.
Elke dag een voorgerecht, hoofdgerecht én een dessert voor €8,-.
Vaste wekelijkse activiteiten worden weer: schaken, klaverjassen, breien en bridge.
De activiteiten die weer geregeld terug zullen komen:
Spelletjes middagen
Bingo
Muzikale middagen
Om dit allemaal mogelijk te maken zoeken wij vrijwilligers, die ons team willen komen versterken.
Het gaat om verschillende tijdstippen en verschillende dagen. Heeft u interesse? Kom na de crisis eens langs
in Plaza Arcadia, Apollostraat 211a of maak een afspraak via 06 – 211 673 34.
In de maand april zou de tentoonstelling Portretten van 110-Morgen, gemaakt ter ere van het 100-jarige
bestaan van Onze Woning, te bewonderen zijn in Arcadia. Dit is voorlopig uitgesteld en de tentoonstelling blijft
wat langer in het Medisch Centrum aan het Minervaplein.

Voorlopig gesloten

Lentespullen
De nieuwe collectie voorjaarskleding is binnen.
Kom vaak snuffelen, want er komt constant nieuw
materiaal binnen!
Er zijn ook veel leuke kinderboeken voor een zacht prijsje,
zeer de moeite waard om te bekijken.
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A16 Rotterdam bomenkap
Bomenkap
Er is onrust ontstaan over de bomenkap in het kader van de aanleg van de A16 Rotterdam. Voordat het broedseizoen
begint moesten alle overgebleven percelen gekapt worden. Er wordt niet alleen gekapt voor de rijksweg zelf maar ook om
plek te maken voor tijdelijke routes en bouwwegen alsook de ontsluitingsweg van industrieterrein Schiebroek. Met name
dat laatste veroorzaakte ophef omdat ervan uitgegaan werd dat het Schiebroeksepark niet werd aangetast. Helaas is dit
m.n. ter hoogte van het aan te leggen recreaduct niet waar. Indertijd zijn geluidswallen afgesproken ten zuiden van de
A16 om geluidsoverlast te beperken. Meestal zijn die vrij steil, maar bij het recreaduct moeten flauwere hellingen komen
om ervoor te zorgen dat iedereen eroverheen kan lopen of fietsen. Dit is met het nodige speurwerk wel terug te vinden in
het Tracébesluit, maar niet duidelijk gecommuniceerd naar de bewoners. De informatie op de website www.a16rotterdam.
nl dateerde nog uit 2015. Hiervoor zijn excuses gemaakt en de website wordt bijgewerkt. De gekapte bomen moeten
gecompenseerd worden. Wij zullen vragen dit inzichtelijk te maken voor bewoners.

EXPO A16 (deel van persbericht RWS)

Tot nader orde gesloten
“Vanaf 10 maart 2020 is op de Eekhoornplaats in het Lage Bergse Bos de EXPO geopend van dinsdag tot/met
zondag van 10.00-17.00 uur. De Expo A16 Rotterdam is geen traditioneel bezoekerscentrum, maar een echte
bezienswaardigheid. Iedereen kan zich op een interactieve en beeldende manier informeren over de aanleg van de
nieuwe (verlengde) A16. Centraal in het centrum dat door bouwcombinatie De Groene Boog in samenwerking met
Rijkswaterstaat is ontwikkeld bevindt zich de interactieve plattegrond waar bezoekers met behulp van een navikart meer
informatie krijgen over het project. Wie werken er allemaal mee aan de bouw van de snelweg en wat zijn de technische
uitdagingen? Daarnaast duik je met de tentoonstellingsfilm de geschiedenis van de noordoostrand van Rotterdam in en
zie je objecten die straks langs de nieuwe snelweg te vinden zijn. Buiten de Expo is een speeltuin voor kinderen. Ook
worden diverse wandelingen en evenementen georganiseerd.”

Er is een algemeen nummer en mailadres beschikbaar voor vragen: 0800 – 8002 en a16rotterdam@rws.nl.

OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.1
STAAT GEZELLIG

BEHENDIGHEID
Uit de goede oplossingen is de volgende
winnaar getrokken:

P. KRAAN
APOLLOSTRAAT
Van harte gefeliciteerd!
U kunt uw prijs afhalen bij de
Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

-

hoofdkussen
handwerkgerei
judoterm
nuttigen
pigmentvlekje
indopen
weerklinken
zwaar gedreun
sport
joods paasbrood
onbetrouwbaar
Franse stad

Uw oplossing kunt u vóór 20 april 2020 inleveren
bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot!
Als u wint, gaat u ermee akkoord dat uw naam en adres
(zonder huisnummer) in de volgende krant komt.
Noot voor de redactie: Medewerkers en familieleden zijn van deelname uitgesloten.

INFORMATIE

Bel 14010 voor informatie over:
- Vraagwijzer open inloop ma-vr 9.00-13.00 uur
				 op afspraak ma-vr 9.00-17.00 uur
- Gebiedscommissie
- Sociale Raadslieden
- Roteb

Bel 010-4188690 voor

- Bewonersorganisatie 110-Morgen Minervaplein 96,

Open ma-vr 9.00-12.00 uur

-O
 ndersteuning Opzoomer Mee voor afspraak,
Inloopspreekuur dinsdag van 10.00-11.00 uur
-H
 et Winkeltje Minervaplein naast 96
Open ma-vr 10.00-15.00 uur

Tijden en data onder voorbehoud
Bel 010-7271113 voor Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 207-213
Bel 06-21167334 voor Plaza Arcadia, Apollostraat 211a

Vragen, klachten en/of informatie over de wijk?
Kom naar de Wijkwinkel!
De Wijkwinkel van Bewonersorganisatie 110-Morgen is geopend:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Het adres is Minervaplein 96
Telefoonnummer: 010-418 86 90
U kunt ook het contactformulier op onze website
www.bo110morgen.nl invullen en automatisch naar ons zenden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Algemeen klachtennummer gemeente Rotterdam is 14010
Huisartsenpost SFG
Bouwvereniging Onze Woning
Installatie storingen (Feenstra)
Gebiedscommissie
Belbus
Vogelklas Karel Schot (nog levende vogels)
Drinkwaterleiding (Evides)
Storingen gas en elektriciteit
Politie
Politie spoed
Dierenambulance Rotterdam en omstreken
Dierenambulance Rotterdam

466 95 73
422 8060
088 84 55 000
14 010
418 81 21
485 78 47
0900 0787
0800 9009
0900 8844
112
0900 0245
06 161 744 64

