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De werkzaamheden aan de nieuwbouw van het Leger des Heils aan de
Kooikerweg liggen al weken stil. De enige beweging die valt waar te
nemen, aldus omwonenden, zijn de mensen  van een bewakingsdienst
en hun waakhonden. Verder is het stil en ziet de bouwlokatie er  ver-
laten uit. Wat is er aan de hand?

Aannemer in de problemen
Navraag bij onder andere Woon-
bron (mede-opdrachtgever) lever-
de de bevestiging op, dat de
werkzaamheden inderdaad stil
liggen. De hoofdaannemer blijkt
financiële problemen te hebben
waardoor faillissement niet uitge-
sloten mag worden.  Alle betrok-
ken partijen zoals aannemer,
Woonbron, Leger des Heils en an-
deren werken aan een oplossing.
Tot die tijd liggen alle werkzaam-
heden stil.

Multifunctioneel gebouw
Aan  de Kooikerweg ter hoogte
van metrostation Ambachtsland
wordt een gebouw van het Leger
des Heils gerealiseerd met ver-
schillende funkties. 
Het gebouw van drie bouwlagen
en een  gedeeltelijk vierde bouw-
laag moet plaatsbieden aan de
facilitaire Dienst van het Leger
des Heils zoals: administratie en
directie en een centrale keuken
ten behoeve van de 24 uurs- en

nachtopvang. Daarnaast is er
ruimte gereserveerd voor het
regiokantoor van de ambulante
jeugdzorg en ge-zinsvoogdij van
het Leger des Heils. Als derde
functie komt er een opvang voor
vrouwen met eventueel kinderen
en tienermeisjes in een crisissitu-
atie.

Wat nu?
Voorlopig blijft het nog redelijk
stil op de bouwlocatie. Alleen
een bewakingsdienst houdt het
terrein  met behulp van honden in
de gaten. Het hekwerk is herme-
tisch afgesloten.
Hoe lang  het rustig blijft aan de
Kooikerweg is nu nog niet duide-
lijk.  Eerst moeten de financiele
problemen opgelost worden. Pas
dan kan het bouwproces  lang-
zaam weer op gang komen. De
eerder geplande opleverings-
maand april 2002 ligt nu al een
halfjaar achter ons. Of de opening
nog dit jaar plaats gaat vinden is
nog maar de vraag.

Nieuwbouw van het Leger des Heils aan de Kooikerweg
ernstig vertraagd

Tweede wijkschouw van Zevenkamp achter de rug

Pagina 11: Vrijwilligerswerk gevraagd voor de Vijf Havens

Contact met bewoners
Bewoners die deel uit maken  van
de begeleidingscommissie Pro-
ject gebouw Leger des Heils zijn
inmiddels van de ontwikkelingen

In de maand juni van dit jaar vond
een eerste schouw plaats in de
wijk Zevenkamp. Speelplaatsen,
straten, singels, en pleintjes kre-
gen een beoordeling. Drie maan-
den later vond een tweede
schouw plaats. Verdeeld over
twee dagen werden tientallen
lokatie’s bezocht, bekeken en
beoordeeld.

Net als de eerste keer hebben de
Bewonersorganisatie Zevenkamp,
het opbouwwerk, deelgemeente
Prins Alexander, Gemeente Wer-
ken,  Roteb in ruim zeven uur tijd
een intensieve ronde door de
wijk gemaakt. De werkwijze van
beoordelen was hetzelfde als in
de maand juni. In  de Zevenkamp
Bugel nummer drie juni 2002
kunt u de resultaten van de eerste
schouw  teruglezen.

Enige verbetering
De tweede ronde gaf een  iets
ander beeld  dan  de schouw  van

juni dit jaar. Over het algemeen
bleek de kwaliteit van de buiten-
ruimte iets te verbeteren. Het was
bijvoorbeeld opvallend dat  hon-
denpoep minder dan voorheen
op bijvoorbeeld speelplekken te
vinden was. Graffiti blijft een

groot probleem, echter bepaalde
locatie’s  bleken nu schoon.

Straatverzakkingen
Hoewel in heel Zevenkamp de
bestrating gelijkmatig aan het
verzakken is, blijken bepaalde

plekken erg op te vallen. De par-
keervakken aan de Zevenkampse
Ring ter hoogte van Maracas,
worden steeds ontoegankelijker.
Straatstenen  staan vertikaal in de
straat. Door de verzakking en
opkomende wortels van bomen
worden de stenen omhoog ge-
drukt. De waardering voor het
gebied werd een twee, omdat
elders de straat redelijk was.
Deelnemers aan de schouw wens-
ten wel snel actie  om de gevaar-
lijke situatie te verbeteren.

Fietspad aan de Hunze
Zevenkamp heeft mooie fietspa-
den, echter tijdens de schouw
werd duidelijk dat het fietspad
aan de Hunze een aantal gevaar-
lijke plekken kent. De kwaliteit
was dus slecht en ook hier is snel-
le actie geboden.

Winkelcentrum Nieuw Verlaat
De open ruimte achter Winkel-
centrum  Nieuw Verlaat  ziet er op

op de hoogte gebracht. De ko-
mende tijd zitten zij echter niet
stil.  
Nog voordat het gebouw opgele-
verd wordt willen bewoners een

convenant met het Leger des
Heils afsluiten. Hierin  worden
afspraken gemaakt over  beheer,
toezicht, samenwerking en der-
gelijken.

een aantal plekken bijzonder
slecht uit. Het gebiedje rond de
grindbak ter hoogte van het café
kreeg een dikke een. Medewerk-
ers van het onlangs geopende
project Duimdrop dat grenst aan
het gebiedje, hebben zelf gepro-
beerd de directe omgeving  on-
kruidvrij te krijgen maar dat is
eigenlijk een ondoenlijke zaak.
Deelnemers aan de schouw waren
het  er overeens dat directie actie
ook hier noodzakelijk was.

Hoe nu verder?
Alle bezochte plekken hebben  nu
een beoordeling gekregen. De
deelgemeente  is  deze informatie
nu aan het verwerken. Een eind
rapport wordt nu opgesteld. 
De Bewoners Organisatie Zeven-
kamp wacht deze informatie nu
af. De bewonersorganisatie wil de
uitkomsten van de rapportage
met betrokken bewonersgroepen
bespreken. In de volgende wijk-
krant meer informatie.

Zwevende stoepen en veel onkruid op de Tjonger. Foto: Corstiaan Breedveld

Nieuwbouw Leger des Heils stilgelegd. Foto: Corstiaan Breedveld



Zevenkamp Bugel, Jaargang 10 - nummer 5, November 2002���2��

Het  advoca tenkan too r
v an  Rot te rdam Pr ins  A lexande r

echtsche id ingen  -  a l imenta t i e  -  on t s l agzaken  -  
huu r zaken  -  bed r i j f s adv i e zen  -  i n casso  -  

a l gemene  voo rwaa r den

Imkerstraat 18 telefoon 010 - 4560399
3068 GX  Rotterdam telefax 010 - 4201408

(Winkelcentrum Zevenkamp)

”AMORFA”

Dicht u zelf ook, dan kunt u uw gedicht kwijt bij de Bugel.
Wellicht zullen wij het plaatsen. Adres in colofon op pagina drie.

Ik mag slechts hopen

Uit de verzameling ”Momenten van verdriet” door G. Heertje jr.

Ik wil van jou niet kopen
wat door velen wordt bemind
ik mag slechts schamel hopen
op het zo vertrouwde, vriend.

Ik mocht heel even lopen
gelukkig als een kind
gezamenlijk in het donker
wat een ander er ook van vindt.

Er is iets in mij geslopen
iets wat men niet verzint
mijn hart is reeds lang gebroken,
dat wat de stukken bindt.

Jij hebt jouw arm gestoken
gedragen door de wind.

Geen mens op aard kan kopen
wat met vertrouwen wordt verdiend
ik mag slechts schamel hopen
dat jij zegt, das mijn vriend.

Zelfstandigen in Zevenkamp

Lekker eten met ...

artin

Bakker Aad Klootwijk is een
ambachtelijke bakker van wie de
moderne bakkerij is gevestigd
aan de Vlierbaan in het Hoofd-
weggebied in Capelle a/d IJssel.
Van hieruit worden de brood- en
banketwinkels, waarvan er een
aantal in handen zijn van franchi-
senemers, dagelijks bevoorraad.
Daarnaast bevoorraadt Bakker
Klootwijk een groot aantal ande-
re afnemers, zowel supermarkten
als horeca.

Het assortiment, dat volledig in
eigen beheer wordt geprodu-
ceerd, is zeer uitgebreid en
omvat tientallen producten op
het gebied van groot- en klein-
brood, gebak en banket.

De winkel in Zevenkamp
De brood- en banketwinkel van
Klootwijk vinden wij op het
Ambachtsplein huisnrs. 6 t/m 10
en dat al vanaf rond 1983. De
fraai-ogende en ruime winkel
wordt gerund door Marjolein
Zevenbergen die haar winkel hier
drie jaar geleden heeft gekocht.
Zij is franchise-neemster en dat
betekent dat zij het recht heeft
verworven om de naam en het
systeem van Bakker Klootwijk te

Klootwijk: de beste bakker van Rotterdam
gebruiken en wel met alle voor-
delen van dien. 
In haar winkel een ruime sor-
tering van allerlei soorten brood,
van wit tot bruin, met en zonder
pitjes. Daarnaast voor de zoeten-
kauwen onder ons tongstrelende
soorten gebak en banket. Voor
elk wat wils!

Verstand van zaken
Weliswaar had ik een kort
gesprek met ”bakker” Marjolein
Zevenbergen –het gebeurde ach-
ter en over de toonbank want
haar klanten moesten vanzelf-
sprekend geholpen worden–,
maar al spoedig kwam ik tot het
besef dat ik tegenover een ent-
hou-siaste winkelierster met ver-
stand van zaken stond. Leiding
geven aan een eigen brood- en
ban-ketzaak komt niet zomaar
iemand vanzelfsprekend aanwaai-
en. Dat vraagt aandacht en gede-
gen kennis van de te verko-pen
producten.

Het Personeel
Marjolein Zevenbergen doet het
werk in haar winkel niet alleen
maar samen met Adrie Ouds-
hoorn, Nicolette Stolk, Lia Dor-
der, Rina de Geus, Janina in ’t

Hout, Shamilla Malaihollo, Romy
van Houten en Denise van de
Elst. Ongetwijfeld zullen mijn
lezers en lezeressen door een van

hen in de winkel worden gehol-
pen.

De redactie van de wijkkrant

Bugel wenst allen veel succes in
de komende jaren. Laat maar heel
veel brood en andere lekkernijen
over de toonbank gaan. 

Foto: Rinus KleinMarjolein Zevenbergen aan het werk in haar bakkerij Klootwijk.

Verkruimel een kwart bouillonblokje naar keuze en los deze op in 150
cc water via eventueel de magnetron. Giet de oplossing in een bebo-
terde vuurvaste schaal. Leg daarin de struikjes witlof naast elkaar tot
dat de gehele bodem vol ligt. Leg op elk struikje een plakje kaas naar
keuze en leg daarna weer op elk plakje kaas een klontje boter. Strooi
als laatste gewone paneermeel, of als u van meer hartig houdt, krui-
den paneermeel er overheen. Dan op 200 graden een 30-40 minuten
in het midden van de oven. Wel regelmatig kijken op het eind, of de
kaas niet te donker wordt. 
Serveren met toefjes aardappelpuree. Doe deze puree in een spuitzak
en spuit mooie toeven op de bakplaat. Plaats deze bakplaat halver-
wege de gratineertijd van de witlof in de over erbij.
Extra: Kluts een ei per persoon met wat melk. Bak hiervan hele dunne
ei-flensjes (kost wel wat tijd). Snijd de flensjes later aan dunnen reep-
jes, serveer die apart en strooi die op uw bord bij de witlof en puree.

Gegratineerde witlof struikjes

Ingrediënten voor 4 personen.

8 struikjes witlof
Klontjes boter
Bouillonblokje
8 strookjes kaas
(Kruiden)paneermeel
Aardappelen
4 eieren
Beetje melk
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Kinderkleding-
en speelgoed-

beurs
Iedere laatste dinsdag van de

maand.

.De spelregels zijn als volgt:
Een ieder die zijn/haar spul-

len wil verkopen krijgt van de
medewerkers van De Scheg
een deelnemersnummer. Dit

nummer blijft van u. Als u een
volgende keer weer mee doet
gebruikt u dit zelfde nummer.

Van 10.00 tot 12.00 uur 
kinderkleding/speelgoed 

brengen.

Van 13.00 tot 15.00 uur 
kinderkleding/speelgoed 

verkoop.

Van 16.00 tot 16.30 uur 
ophalen restant 

kinderkleding/speelgoed.

+ de opbrengst van het 
verkochte minus 20%. 

Deze 20% is voor de zaalhuur,
eventueel nieuw aan te schaf-
fen materialen en voor nieu-
we activiteiten in De Scheg.

Voor meer info: 
De Scheg, telefoon 456 39 93.

Zoals niemand zonder zonden is,
is er niemand zonder hoofdpijn.
Dat durf ik rustig te stellen,
althans, ik ken niemand in mijn
omgeving die niet weet wat
hoofdpijn is. Zelf heb ik het wel
gekend hoor, niet weten wat
hoofdpijn is. Na mijn twaalfde
jaar wist ik het eindelijk wel. Ik
ben er niet blij mee. Gelukkig
heb ik er zelf niet veel last van,
maar soms toch wel en dat is ver-
velend genoeg.
Paracetamol of een andere pijn-
stiller is soms de enige oplos-
sing. Je leert er mee te leven.
Voor sommigen van ons geldt
dat niet en gaat het hun leven
beheersen. Om eens aandacht te
besteden aan volksongemak
nummer één leek het mij gepast
om in dit nummer van de Bugel
aandacht te besteden aan de
nationale hoofdpijnweek. 
Er wordt dan landelijk, in alle
apotheken extra aandacht be-
steed aan hoofdpijn.

Veel mensen nemen hoofdpijn
niet serieus. Het wordt afgedaan
met ’het hoort er nu eenmaal bij’.
Niet alleen door de hoofdpijn-
patiënt zelf, maar ook door de
omgeving. Hoofdpijn kan van
grote invloed zijn op het dage-
lijks leven, bijvoorbeeld op het
werk of in het gezin.
Hoofdpijn is niet niks, het is een
vervelende klacht waar je veel
last van kunt hebben. Eén miljoen
Nederlanders hebben veel of
dagelijks hoofdpijn.

Wel of geen medicijnen
Niet altijd is het raadzaam om
medicijnen te gaan gebruiken.
Een juiste nachtrust, een andere
leefwijze of minder alcohol drin-
ken kan al sterk hoofdpijn-ver-
minderend zijn.  Het is niet alleen
belangrijk wat u allemaal slikt,
maar ook hoe.
Sommige medijnen kunnen
hoofdpijn opwekken. Regel-
matig hoofdpijnstillers slikken
kan juist weer hoofdpijn gaan op-
leveren. Combinaties met andere
medicijnen kunnen ook proble-
men geven, want medicijnen kun-
nen in combinatie elkaar niet
alleen afzwakken, maar ook weer
versterken.
Een aantal medicijnen hebben
hoofdpijn als bijwerking.

Verzamel alle medicijnen 
Als u meer informatie wilt over
uw hoofdpijn, dan is het aan te
raden eerst een afspraak met uw
apotheek te maken. Neem naar
die afspraak alle medicijnen mee,

Hoofdpijn gaat ons allen aan
Nieuwe locatiemanager

Foto: Corstiaan BreedveldParacetamol tegen hoofdpijn: het bekendste medicijn.

die u gebruikt. Zo kan de apo-
theker beoordelen of het alle-
maal wel in de juiste verhouding
staat of juist een andere hoofd-
pijnbestrijder adviseren.

Verschillende soorten hoofdpijn   
Er zijn verschillende soorten
hoofdpijn die ieder hun eigen
wijze van verschijnen hebben. Zo
veroorzaakt spanningshoofdpijn
een drukkende pijn die vaak uits-
traalt vanuit de nek. Deze hoofd-
pijn wordt niet erger bij lichame-
lijke inspanning.
Migraine daarentegen voelt als
een matige tot ernstig bonzende
hoofdpijn, meestal aan één kant
van het hoofd. Lichamelijke acti-
viteit is praktisch onmogelijk.
Ook kan braken en overgevoe-lig-
heid voor licht optreden.
Pijnstillers tegen hoofdpijn kun-
nen averechts werken als die
voor een langere tijd regelmatig
geslikt worden. Ze gaan juist
hoofdpijn veroorzaken. Dat is
medicatie-afhankelijke hoofdpijn.
Vervolgens is de clusterhoofdpijn
een zeldzame aandoening die
meer voorkomt bij mannen dan
bij vrouwen. De pijn komt in aan-
vallen van heftige borende pijn

rondom of achter het oog. Altijd
aan één kant. Als laatste nog de
aangezichtspijn. Dat zijn zenuw-
pijnen oftewel pijnscheu-ten in
de wang, kaak en soms uitstra-
lend naar het oog. Een enkele
keer komt het voor dat iemand
een mengvorm als hoofdpijn
heeft. Dan wordt het pas echt las-
tig om een diagnose te stellen.

Diagnose
Het is niet altijd makkelijk een
diagnose te stellen, want er spe-
len zoveel factoren mee. Geef uw
huisarts in elk geval zoveel moge-
lijk informatie. Wat ook goed
helpt om een juiste diagnose te
stellen is om een dagboek te
maken. Schrijf elke keer dat u
hoofdpijn hebt, even op, op welk
dagdeel dat is en waar u zich
bevindt, wat u aan het doen was
en zovoort. Zo kan hij aan de
hand van wat u geschreven hebt
wellicht de oorzaak opsporen
en/of in elk geval de juiste medi-
cijnen erbij zoeken. 
Is de diagnose niet geheel dui-
delijk te krijgen, dan zal de huis-
arts met een bepaald medicijn
beginnen om de uitwerking te
zien. Schrijft u vooral dan ook in
uw dagboek hoe u zich dan voelt
en of het medicijn werkt. Alles
ter verduidelijking.  

Hoofdpijnweek
Kom in de hoofdpijnweek van 18
tot en met 22 november gerust
binnen of bel ons tevoren voor
een afspraak! Wij staan u graag te
woord. Of kom eerder langs en
neem een folder mee en/of doe
de krastest en ontdek zelf wat u
eigenlijk weet van hoofdpijn.

In Zevenkamp kunt u terecht bij:
Apotheek Zevenkamp, 
Imkerstraat 35, 
Telefoon 010 - 4553472.

Wijkaccommodatie de Scheg 010-4563993

Informatieweek hoofdpijn van 18 november tot en met 22 november 2002

Op 5 september heeft Sport en
Recreatie afscheid genomen van
Ivone Ramos, die in Wijkgebouw
de Scheg anderhalf jaar de scep-
ter heeft gezwaaid. Ze heeft een
andere baan aangenomen waar
ze het naar wij hopen, goed naar
haar zin zal hebben. Per 1 novem-
ber komt er een nieuwe locatie-
manager in de Scheg. Haar naam
is Ans Dekker en ze is tot 1
november werkzaam in Wijkcen-
trum De Esch waar ze de assis-
tent is van de locatiemanager al-
daar.

Mosseldansant
Ook dit jaar organiseert de Scheg
weer een supergezellige mossel-
avond. De dansmuziekmakende
Vrijbuiters zullen de avond nog
gezelliger maken. U dient zich
wel van tevoren op te geven want
anders hebben we misschien
mosselen te weinig. 
Op vrijdag 25 oktober 2002
Aanvang 20.00 UUR
Entree € 7,95.

Seniorenmiddag
(Operette-koor ”Servus”)
U krijgt u een gezellige middag,
een lekker kopje koffie en/of thee
en iets lekkers. In de pauze  twee
gratis rondjes bingo met leuke
prijsjes en een hartig hapje.
Iedereen vanaf 55 en ouder is van
harte welkom. Ook begeleiders
die wat jonger zijn mogen gezel-
lig meekomen en meezingen.
Op dinsdag 5 november 2002
Aanvang 14.00 UUR. 
Entree € 3,00. 

Wat je zegt ben je zelf
Kindertheater CLARINE BALLOT 

De kinderen moeten helpen om
te zorgen dat er niet meer ge-
plaagd wordt in de poppenkast.
Iedereen is anders en dat is leuk.
Vrijdag 1 november 2002
Aanvang 16.00 uur
Entree € 2,50
Vanaf vier jaar.

De kleurenkoning
Pagetti Jeugdtheater 
Nar vindt een kleurrijke schat bij
de regenboog. Hij kiest zijn lieve-
lingskleur. Welgemoed trekt hij
de wijde wereld in. Bij een kas-
teel aangekomen probeert hij
een baantje te bemachtigen.
Vrijdag 15 november 2002
Aanvang 16.00 UUR
Entree € 2,50
Van vier tot negen jaar.

Precies zijn vader
Tatio
Een dol komisch blijspel. Kortom,
een avond van de lach.
Vrijdag 22 november 2002 
Aanvang 16.00 uur
Entree € 2,50.

Sinterklaasfeest 
Vrijdag 29 november 2002
Aanvang 16.00 uur
Entree  € 1,34
Vanaf 3 jaar.

Spook onder je bed
Kindertheater Kijk haar nou
Als Joris ’s avonds naar bed gaat
ontdekt hij tot zijn grote schrik
een echt spook onder zijn bed:
Flook het spook. 
Vrijdag 13 december 2002
Aanvang 16.00 uur
Entree € 2,50
Vanaf vijf jaar.
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De bloemist
voor al uw

groenideeën

Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland 

en over de gehele wereld

Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam   Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63

Buurthuis Uittiebuis Telefoon 010 - 4555017

Themamiddagen
Elke eerste maandag van de
maand.
Van 14.00 uur tot 15.30 uur 
Entree gratis.

Mevrouw Gabriëls geeft uitleg
over numerologie, dit ligt in het
verlengde van astrologie waar
mevrouw Gabriëls al eerder over
verteld heeft.
Op 4 november 2002.

Culturele/gezellige Zonmiddagen
Elke derde zondag van de maand.
Vanaf 14.00 uur
Zaal open vanaf 13.30 uur.

Film Hartstocht en Heimwee
Een film over de geschiedenis van
Rotterdam van 1850 tot de we-
deropbouw. 
Op 20 oktober 2002.
Entree e 1,40
Inclusief kopje koffie/thee.

Bingo
Op 17 november 2002. 
Entree vanaf € 5,00.

Kerstmiddag
In samenwerking met het Oude-
ren Platform Zevenkamp.

Crea-ochtend
Op woensdag 
Van 09.30 uur tot 11.00 uur
Entree e 0,68 per keer.

Bridge
Op woensdag 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur
Entree € 0,80 per keer.

Koersbal
Op woensdag 
Van 13.00 uur tot 15.30 uur
Entree e 3,60 per 4 weken.

Bewegen voor 55+: 
Op dinsdag
Van 15.00 uur tot 15.30 uur.

Vrijwilligers gezocht voor:
Kinderactiviteiten
kinderinstuif en foto club
Diverse activiteiten:
Nederlandse les, individueel
helpen bij evenementen zoals
open dag en rommelmarkt
kookcafé voor 50-plussers.
Verstandelijk gehandicapten:
Koken op maandagavond, kook-
ervaring is niet nodig.
Soosavond:
Diverse andere activiteiten met
verstandelijk gehandicapten.

Op 15 december 2002

The Old Timers
Meezingen en dansen.
Entree e 1,40 inclusief een glaas-
je glühwein en diverse lekkernij-
en.

Woensdag Uitgaansgroep
Vanuit buurthuis Uittiebuis is er
een culturele uitgaansgroep voor
50-plussers actief. Het gaat hier-
bij om toneel, concerten, cabaret,
dans, musical, enzovoort. Er
wordt gezamenlijk gereisd naar
en van de voorstelling vanaf
metrostation Alexander.

Kookcafé voor 50-plussers
Iedere tweede dinsdag van de
maand
Entree e 4,- per keer
Om 13.00 uur staat er een 3-gan-
genmenu voor u klaar. 
Zaal is open vanaf 12.30 uur.
Op 12 november en 10 december
kunt u mee eten. 

Geef u op, want samen eten is
altijd een stuk gezelliger dan
alleen! U kunt zich tot uiterlijk
12.00 uur op de maandag ervoor
opgeven.

Kinderfeestjes 
Vrijdags 16.00 – 19.00 uur   
Op afspraak kunnen kinderen kie-
zen een feestje te houden met de
volgende thema’s:
Een sprookjesfeest
Een piratenfeest
Een cowboy- en indianenfeest
Een ridderfeest
Of doodgewoon een kookfestijn!
Ook kun je je uitleven met bor-
den en bekers, die je zelf be-
schildert of je kunt bijvoorbeeld
ook een sporttas of een bloem-
pot versieren.
Basistarief e 43,10.
Bovendien voor elk kind e 4,55.

Halloweenfeest 
Op woensdag 30 oktober.
Net als vorig jaar gaan we weer
met de kinderen langs de deur
om snoep op te halen.

Sinterklaas 
Op 4 december 2002.
Alle kinderen krijgen een cadeau-
tje, maar die kinderen die een
mooi sinterklaasgedicht inle-
veren bij de balie,  krijgen iets
extra’s. Ook zonder gedicht moet
je je wel opgeven bij de balie van
buurthuis Uittiebuis om aan de
Sinterklaasviering mee te doen.

Kerstcircus in Ahoy
Op 24 december 2002.
Geef je op..

Leuke naam voor het buurthuis
Uittiebuis wil verbouwen en wij
vinden het een goed idee dat het
buurthuis na de verbouwing een
nieuwe naam krijgt.
Haal een deelnameformulier en
vul uw naam, adres en telefoon-
nummer in en natuurlijk de naam
die bij het buurthuis past
Kans op een cursus na keuze  ter
waarde van  e 40,-
De uitslag staat vermeld  in de
Bugel nummer 1 in februari 2003.

Aquarelleren en Olieverven
Norman James, al vele jaren als
docent olieverven en aquarelle-
ren, kan men de beginselen en/ of
kneepjes van het werken met
deze specifieke schildertechnie-
ken op doek leren. 
Olieverven
Op de dinsdagochtend    
Van 09.30 – 11.30 uur, 
18 lessen.
Entree e 95 
(Rotterdampas € 61,75).
Aquarelleren
Op de donderdagavond.
Van 19.30 uur – 21.30 uur.
18 lessen. 
Entree e 95. 
(Rotterdampas e 61,75).

Engels voor gevorderden
Al weer een aantal jaren geeft do-
cente Elizabeth Gelderblom En-
gelse les aan mensen die al in het
bezit zijn van enige  basisken-nis. 
Start begin oktober 2002.

Diwali, Intercultureel feest
Diwali is een feest dat voorname-
lijk binnen de Hindoe gemeen-
schap gevierd wordt. Laxmie is
de godin en het betekent licht.
Het is een lichtjesfeest dat reini-
ging en zegening behelst. Het
feest wordt over het alge-meen
thuis of in een tempel gevierd.
Voor het feest wordt het hele
huis schoongemaakt zodat de
godin binnen kan komen en het
huis kan zegenen en reinigen.
Tevens wordt er geofferd met
zoetigheden en bloemen, ook
wordt er vegetarisch gegeten.
Mensen die willen, vieren thuis
een mis voor  18.00 uur en daar-
na worden de lichtjes aangesto-
ken. In iedere kamer wordt een
‘dija’ (een zelfge-maakte kaars)
gezet behalve in het toilet.
Gezelligheid is belangrijk. In
deze periode is over dit feest ook
veel op de televisie te zien.

Activiteiten voor 50-plussers

Overige activiteiten in Uittiebuis
Diwali feest 
Op zaterdag 2 november 2002
Van17.00 uur - 22.00 uur.
Het feest is voor iedereen die
interesse heeft in de Hindoe-
staanse cultuur en het Diwali
feest wil meemaken, dus ook
voor Nederlanders of mensen
met een andere culturele achter-
grond. 
Iedereen is welkom. We maken er
met zijn allen een leuk feest van.

Gitaarlessen in Uittiebuis
Doel is om aan het eind van het
jaar op te treden. Docent Ersan
Kesir, oorspronkelijk afkomstig
uit Turkije en hij is meester van
moderne westerse gitaarmetho-
den. 
Op de zaterdagen
Van 10.00 - 17.00 uur
16 lessen van 0,5 uur 
Entree e 94,25 
(Rotterdampas e 50,75)
de lessen worden gegeven in het
Nederlands, Turks of Engels.

Kinderdisco
Op 15 november en
op 20 december 2002 
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar 
Van 18.30 – 19.30 uur.
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar
Van 19.45 – 21.00 uur.
Entree e 1,- .

Kinder-Bingo 
Op 20 november en 
op 18 december 2002 (Kerst)
Van 14.00 uur - 16.00 uur. 
Prijs per bingo-boekje e 2,50.

Instuif
Van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
Het maandprogramma wordt
altijd in het buurthuis en op de
scholen opgehangen, zodat je
van tevoren weet waaraan je
begint. 
Doe mee, kom en geniet.
Entree e 1,20.
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Tochtenzicht viert 10-jarig bestaan met uniek uitje

Er werd veel gepraat en overleg gepleegd. Hier worden de tekeningen goed doorvorst.

Met de bus op reis naar de Veluwe.                                     Foto: Corstiaan Breedveld

Opzoomer Mee stil bij Halloween. Ook dit jaar kunnen straten die van
deur tot deur een verklede optocht willen organiseren in hun straat
een griezelpakket aanvragen bij Opzoomer Mee. In het pakket zitten
lampionnen, gekke brillen, naambuttons, posters en wat te drinken.

gehouden. Een elfmans-band dat
het dansfeest opende zorgde
voor een heerlijke sfeer  waarbij
volop gedanst werd.  Vanaf 24.00
uur nam een DJ het feeststokje
over.  Rond 04.30 uur was ieder-
een moe en toe aan wat nacht-
rust. Om die tijd ging de stekker
er ook uit. De volgende dag was
het wederom feest, echter nu
moest de tent en alles erom heen
weer opgeruimd worden wat niet
meeviel met van die pijnlijke voe-
ten en zware hoofden. Nu alles
weer aan kant is kijkt  iedereen
alweer uit naar het volgende
feest. 
Over vijf jaar het 25-jarig bestaan,
wederom een feest.

Tochtenzicht bestaat nu al weer
tien jaar. In december 1990 werd
met de bouw gestart van wat
toen een uniek project heette te
zijn. Het zorgwoningenproject
bestaat uit zeventig twee- drie
kamerwoningen die vallen onder
de gewone huurcondities. De
woningen zijn levensloopbesten-
dig gebouwd. Dus dat houdt in
dat ze volledig aanpasbaar aan de
veranderde behoeften van dege-
nen die er wonen kunnen worden
gemaakt.
Maar voordat het zover was
moesten er de nodige vergade-
ringen plaatsvinden. Op die ver-

gaderingen werd er heel wat
afgeboomd en gepraat. Maar uit-
eindelijk werd de eerste paal de
grond in geslagen door mevrouw
C. Calvis, vrijwilligster uit de
schaduwgroep. 
Wist u overigens dat de naam
Tochtenzicht gekozen is uit de
vele inzendingen die kwamen op
de oproep om een passende
naam te verzinnen voor het com-
plex?

Tien-jarig Lustrum gevierd
Dat de bewoners van Tochten-
zicht aan het IJmeer in Zeven-
kamp veel plezier kunnen hebben

Feestweek bij Centraal Wonen Zevenkamp

Wijkveiligheid Zevenkamp

Met een zeer geslaagde feest-
week van een tot en met zeven
september vierde Centraal Wo-
nen  Zevenkamp het 20 jarig be-
staan van de vereniging.  Het be-
gon de zaterdag daarvoor  met
het opzetten van de feesttent op
het centrale plein, wat een flinke
klus was.

Zondag de 29e werd, na een toe-
spraak van de voorzitter van Cen-
traal Wonen de feestweek geo-
pend  door de  direkteur van Ves-
tia. Vanaf die  dag was de gehele
week een eetcafé genaamd  EET
MEE  open.
Maandag was een spelletjesdag
voor de jeugd en ouderen.

De dinsdag stond een open podi-
um op het programma, het resul-
taat was veel muziek en voor-
drachten.
Woensdagmiddag was de middag
bij uitstek om voor de kinderen
iets te organiseren. Het bleek
zoals altijd bijzonder geslaagd.
Donderdag kon iedereen volop
genieten van de films in de open-
lucht bioscoop.
Vrijdag vond een spectaculair
openluchtspel plaats. Frederick
werd  opgevoerd langs het water
op het plankier.
Zaterdag was het wederom feest.
Een zeer geslaagde zeskamp
zorgde voor de nodige lol en ple-
zier. ’s Avonds werd het slot-feest

is een feit. Na maanden lange
voorbereiding door het Tochten-
zicht-comité kon het daguitje dan
eindelijk van start gaan. Op 9
oktober 2002 om 8.15 uur ston-
den de bewoners al klappertan-
dend te wachten op de bus die
hen naar Hoenderloo op de Velu-
we zou brengen. Deze speciale
dag werd aangeboden door wo-
ningbouwcoöperatie de Woon-
bron en tijdens de dag onder-
steund door opbouwwerkers Ben
van Zanten en Brechtje Simons.
De stemming in de bus zat er al
gauw aardig in. Men was Rotter-
dam nog niet uit of iedereen
zong toepasselijk de onvergete-
lijke woorden van ’Ketelbinkie’
uit volle borst mee. De bewoners
hadden van de organisatoren een
map gekregen met tal van Rotter-
damse liedjes die men mee kon
zingen op de in de bus gedraaide
cd van Stichting Rotterdampas.
Aangekomen in het prachtige
Hoenderloo in Restaurant de
Ruggestee genoot iedereen van
een kopje koffie met een gebak-
je. Vervolgens kreeg men onder
leiding van een echte Veluwegids
een rondrit door Apeldoorn
alwaar Paleis ’t Loo en diverse
koninklijke gebouwen en parken
de revue passeerden. Nog lang

Van plan naar actieprogramma
wijkveiligheid  voor  Zevenkamp.
Het concreet maken van alle
voorstellen kost meer tijd. De
Bewonersorganisatie Zevenkamp
heeft evenals andere organisaties
begin dit jaar actief deelgeno-
men aan bijeenkomsten over
wijkveiligheid in Zevenkamp.

De deelgemeente Prins Alexan-
der startte als eerste deelge-
meente in Rotterdam met het op-
stellen van wijkveiligheidsplan-
nen voor alle wijken. Het advies-
bureau ES&E werd door de deel-
gemeente ingeschakeld om het
grote karwei te klaren. 
De planning was om nog voor de
zomerperiode de plannen klaar
te hebben.  Het streven was goed
en be-wonderenswaardig echter
de re-aliteit was dat  de inbreng
vanuit de wijken veel groter was
dan voorzien.

Knelpunten en oplossingen
De bijeenkomst in de wijk Zeven-
kamp leverden heel veel informa-
tie op. Niet alleen bewoners maar
ook instellingen en organisaties
konden feilloos de knelpunten en
mogelijke oplossingen aanleve-
ren. 
Politie, corporaties, winkeliers-
vereniging, ouderenplatform,
jon-geren, bewonersvertegen-
woordigers en vele anderen,
brachten begin dit jaar heel veel
nuttige informatie op tafel.

Meer tijd nodig
Zoals gezegd stond en staat
Zevenkamp hier niet alleen in.
Ook andere wijken leverden veel
informatie aan. Voor de organisa-
toren en de deelgemeente dus
extra veel werk om dit alles om te
zetten in uiteindelijke actiepro-
gramma’s. Daarnaast  moesten de
wijkveiligheidsplannen in wor-

ding opnieuw beoordeeld wor-
den in verband met de verande-
rende politieke koers op het stad-
huis. 

Kortom redenen voor de deelge-
meente om te stellen dat  de
invulling van de actieprogram-
ma’s meer tijd zou gaan kosten.
De deelgemeente stelt in een
brief aan de Bewonersorganisatie
Zevenkamp, dat de invulling tot
een concreet actieprogramma
zorgvuldig moet gebeuren, waar-
door meer tijd nodig is.

Begin gemaakt met actiepunten
De bewonerorganisatie Zeven-
kamp hoopt binnenkort het con-
cept-actieprogramma binnen te
krijgen. Nog belangrijker is dat
dit jaar een begin gemaakt kan
worden met een aantal  actiepun-
ten. 
Wij houden u op de hoogte!

niet moe vervolgde men het uitje
door na een heerlijke lunch met
een leuk cadeautje gezellig aan
de Bingo te gaan. De prijzen ble-
ven maar vallen en niemand leek
er genoeg van te krijgen. Hierna
werden nog even in de prachtige
Veluwse bossen de benen ge-
strekt om direct daarna aan een
mooi gedekte tafel met wederom
een presentje te dineren. Het viel
op dat het geen moment echt stil
was die dag. Iedereen kletste met
elkaar en er is flink veel gelachen.
Een mevrouw merkte op dat de
dag zo snel voorbij aan het gaan
was en dat dat een teken was

voor het grote plezier die men
had. Een groter compliment kan
de organisatie natuurlijk niet krij-
gen! Lekker moe en voldaan maar
nog steeds zingend reed de bus
tegen 18.30U huiswaarts en alsof
het nog niet genoeg was kreeg
iedereen nog een tas vol met pre-
sentjes en een mooie roos als
dank voor deelname. Er rest nu
nog een ding te zeggen: Bedankt
Woonbron! Bedankt Bewoners en
Bedankt Tochtenzicht-comité! 

Het was een onvergetelijke en
fantastische dag om nooit te ver-
geten!



Zevenkamp Bugel, Jaargang 10 - nummer 5, November 2002���6��

Wi j k b
b   e   r   i   c   h   t   e   n         o   v   

Bestuur op tournee door deelgemeeVoor het nieuwe Bestuur van de
deelgemeente stond de maand
september vooral in het teken
van ontmoeting met de burgers.
Leden van het bestuur maakten,
in wisselende samenstelling, hun
opwachting op markten, brade-
rieën, bejaardenhuizen en bewo-
nersvergaderingen. 

Met hun aanwezigheid wilden de
Bestuursleden bewoners de gele-
genheid geven om met hen ken-
nis te maken en wensen, ideeën
en eventuele klachten te kunnen
spuien. Ook konden bewoners
kennis nemen van het concept
bestuursprogramma Prins Alex-
ander 2002-2006 en daar hun
commentaar opgeven. 
Inmiddels is het oktober en zijn
alle geplande bezoeken afgelegd.
Een goed moment om langs  te
gaan bij voorzitter Kenneth Woei-
A-Tsoi en portefeuillehouder Jo-
landa van Drongelen en hen te
vragen naar de indrukken die ze
tijdens hun reeks bezoeken heb-
ben opgedaan.

Waarom hebben jullie de moeite

genomen om overal je gezicht te
laten zien?
De voorzitter: ,,We willen vooral
interactie met de burgers en de
instellingen, geen politiek bedrij-
ven vanuit de bureaustoel maar
midden tussen de mensen staan
en weten wat hen bezighoudt.” 
De portefeuillehouder: ,,We wil-
len niet dat bewoners alleen
maar van ons horen op het
moment dat er verkiezingen zijn,
we willen hen ook betrekken bij
het maken van de plannen.”
Het concept bestuursprogramma
is een meer concrete vertaling
van het coalitieakkoord. Jullie
hebben de plannen in heldere
taal op papier gezet en ook in
verschillende kranten laten af-
drukken. Konden bewoners er
daarna nog wel hun zegje over
doen? Jolanda van Drongelen:
,,Jazeker, wat er nu op papier
staat, is een concept, pas in
december stelt de raad vast hoe
het definitieve programma er uit
zal zien. Tot 1 oktober konden
mensen reageren op het pro-
gramma en aangeven wat voor
hen de meest belangrijke punten

zijn. Het is ook niet zo dat alles
wat erop staat ook werkelijk kan
worden uitgevoerd. Alleen al in
financieel opzicht zou dat niet
mogelijk zijn. Het is de bedoeling
dat er uit het programma keuzes
gemaakt worden. Om te beslis-
sen wat er in het definitieve pro-
gramma moet worden opgeno-
men, wilden we eerst van de be-
woners vernemen of we op één
lijn zitten. Het heeft geen zin om
allerlei zaken aan te pakken die
geen prioriteit hebben bij de
mensen in Prins Alexander.
Driehonderdvijftig mensen heb-
ben de enquête naar ons terug-
gestuurd. Daar zijn we heel erg
blij mee. Deze mensen zullen nog
meer van ons horen.”

In Zevenkamp stonden jullie ook
met een kraampje op de brade-
rie. Hoe was het contact met de
bewoners en wat hadden ze te
melden?
Beiden: ,,Het was voor ons hart-
verwarmend dat mensen ons Links: voorzitter Kenneth Woei-A-Tsoi, midden Den heer Rob Krul.

Peter Pietersen. Foto: Corstiaan Breedveld

Begin dit jaar trad in Nederland een nieuw politiek systeem in wer-
king: de dualisering. Dualisering betekent in de politieke praktijk dat
er een kampensysteem, of beter gezegd, twee partijen systeem is
gekomen. Dit nieuwe systeem geldt niet alleen voor de Haagse poli-
tiek maar speelt zich ook af op gemeentelijk en deelgemeentelijk
niveau. De twee partijen waar we in Prins Alexander mee te maken
hebben zijn het dagelijks bestuur en de deelgemeenteraad van Prins
Alexander. (Overigens betekent dualisering niet dat de partijen
elkaar altijd bevechten of lijnrecht tegenover elkaar staan.) Het nieu-
we van de situatie is dat de deelraad de kaders van het beleid vast-
stelt en een controlerende functie heeft op de uitvoerende taak van
het bestuur en dat de leden van het dagelijks be-stuur geen deel meer
uitmaken van de deelraad. 

Pieterse vervolgt met: ,,Dualise-
ring kun je vergelijken met het
scheiden van de petten. Niemand
heeft dus meer een dubbele pet
op. Onder de pet van de raad zit-
ten de mensen die in grote lijnen
het beleid bepalen. Ze kunnen
bijvoorbeeld zeggen dat ze wil-
len dat er extra aandacht aan vei-
ligheid besteed moet worden. De
mensen met de andere pet zijn
de leden van het dagelijks
bestuur. Het is, om bij dit voor-
beeld te blijven, aan hen om dat
beleid concreet invulling te
geven, bijvoorbeeld door het
aanbrengen van meer straatver-
lichting. Op zijn beurt controleert
de deelraad vervolgens of dat
ook daadwerkelijk is gebeurd.

Belangrijke taken van de raad, die
vijfentwintig leden telt, zijn ook
het vaststellen van de jaarlijkse
begroting en het aanpassen van
belangrijke beleidskaders zoals
de Wijkvisie. Bij het bepalen van
nieuw beleid kan de raad van
allerlei manieren gebruik maken
en ook burgers en/of instellingen
hierbij betrekken. Hoewel de
deelraad in principe apart van het
bestuur vergadert, kunnen leden
van het dagelijks bestuur wel
worden gevraagd om erbij te
komen zitten om vragen te
beantwoorden en of zaken toe te
lichten. Ook kan de raad op ande-
re manieren burgers en/of dien-
sten betrekken bij het tot stand
komen van nieuwe beleidskaders.
Gevolg van de dualisering zal zijn
dat er levendige deelraadsverga-
deringen komen met veel meer

discussie dan men tot nu toe
gewend was.

Burgers en dualisering
De dualisering stopt niet bij de
muren van het kantoor van de
deelgemeente. Ook burgers heb-
ben er mee te maken. Op dit
moment bestaat bijvoorbeeld het
systeem van commissies die op
vaste tijden vergaderen, nog
zoals dat vlak na de verkiezingen
was vastgesteld. 
Of dit zo blijft, zal de raad in de
toekomst moeten bepalen. Extra
raadsvergaderingen zonder be-
handeling in commissies is ook
denkbaar. Pieterse sluit niet uit
dat er daarnaast voor bepaalde
zaken commissies zullen worden
gevormd, maar dit zal zeker niet
op structurele basis gebeuren.
Burgers die iets willen vragen of
nodig hebben van de deelge-
meente kunnen zich in principe
recht-streeks tot het dagelijks
bestuur wenden. Ze kunnen bel-
len, e-mailen of een brief schrij-
ven. 
Een lid van het bestuur of een
ambtenaar zal zich dan over de
vraag buigen en contact opne-
men met de betreffende burger.
Komt men er dan nog niet uit dan
kunnen burgers zich nog immer
tot raadsleden wenden. 

Ook passend in het nieuwe sys-
teem is, dat zowel de leden van
het dagelijks bestuur als de
raadsleden zich regelmatig in de
wijk laten zien om zoveel moge-
lijk op de hoogte te blijven van
wat er onder de bewoners leeft.

Dualisering, zo werkt dat!
Peter Pieterse is sinds vele jaren
lid van de deelgemeenteraad en
sinds enige tijd ook vice-voorzit-
ter van deze raad. Aan hem vroe-
gen we uiteen te zetten wat de
dualisering betekent voor de
manier van politiek bedrijven, zo-
wel voor bestuurders als de raad
en of er ook gevolgen merkbaar
zijn voor de burgers.  

Pieterse: ,,Om te beginnen wil ik
iets uitleggen over de functie van
vice-voorzitter. Het feit dat we
die in Prins Alexander hebben, is
naar ik meen nogal uniek. Deze
functie is bij ons in het leven
geroepen om de nieuwe situatie
werkbaarder te maken. Voorheen
was namelijk de voorzitter van
het Dagelijks Bestuur ook de
voorzitter van de deelraad. 

Omdat bestuur en raad nu van
elkaar losgekoppeld zijn en de
voorzitter (van het DB) dus geen
stem meer heeft in de deelraad,
vonden we het beter om iemand
anders de deelraad te laten voor-
zitten. Dat ben ik dus geworden.
Ik vervul deze taak naast mijn
werk als jurist op een deurwaar-
derskantoor. Een andere nieuwe
baan die de dualisering met zich
mee heeft gebracht is die van
griffier van de raad, ter onder-
steuning van de raad. 

In Prins Alexander zijn we op dit
moment druk bezig met de solli-
citatiegesprekken om de vacature
van griffier op te vullen. Ik denk
dat we aan het eind van dit jaar
daarin geslaagd zullen zijn.” 
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Colofon
Wijkbreed

Wijkbreed verschijnt bij wijze van experiment
een jaar lang als katern in De Zevenkamp

Bugel. Het doel is versterking van buurtgerich-
te communicatie.

Wijkbreed geeft extra aandacht aan gebiedsge-
richte samenwerking en activiteit en wil een

bijdrage leveren aan participatie van bewoners
aan het wijkbeheer in hun eigen deelplan of

onderdeel van de wijk Zevenkamp, opdat meer
mensen gaan meeweten, meedenken en mee-

doen in zaken die hun buurt aangaan. 
Wijkbreed wisselt brede en actuele informatie

uit op buurtniveau.

De redactie bestaat uit:
Cock Snel namens de corporaties Vestia
Rotterdam Noord, Woonbron Maasoever

Vestiging PA, Woning Bedrijf Rotterdam, Ben
van Zanten van het opbouw-werk Zevenkamp
en Waheeda Dahoe en Rens Vermeer van het

Bureau Sociaal Wijkbeheer deelgemeente Prins
Alexander en Margriet Vonk.

Journaliste
Margriet Vonk

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Lay-out
Corstiaan Breedveld

Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

reikend zijn. Het straatplan werd
daarom uitgesteld. Onlangs liet
bestuursvoorzitter Erkens van
het WBR weten dat er in 2003
wel geld beschikbaar komt voor
het straatplan.  
Een woordvoerder van het WBR
voegt desgevraagd hieraan toe:
,,Het late tijdstip van de bijeen-
komst met de bewonerscommis-
sie is het gevolg van de uiteenlo-
pende vakantieperiodes van ver-
schillende mensen die hierbij

Een grote stilte
Het is voor huurders onbegrijpe-
lijk dat zij van het WBR niets
meer vernemen. Het enige dat
men ziet zijn de enorme reclame-
borden met de Oren van het
WBR. Alles in het teken van een
betere communicatie tussen
huurders en verhuurder. (einde
citaat) Begin oktober heeft het
WBR de volgende reactie naar de
redactie van Wijkbreed gestuurd: 

Woningbedrijf Rotterdam in
gesprek met huurders
Op 1 oktober maakte bestuurs-
voorzitter Erkens van het WBR
aan de bewonerscommissie (van
de huizen van bovengenoemde
straten) bekend dat de woning-
corporatie voor 2003 geld be-
schikbaar stelt voor de uitvoering
van het straatplan. Over de invul-
ling vindt nader overleg plaats
met de bewoners. De twee speel-
plaatsen worden nog dit jaar
opgeknapt. 
De bewoners zijn al geruime tijd
in overleg met het Woningbedrijf

b r e e d
e   r         w   ij   k   b   e   h   e   e   r

nte (Dankbaarheid voert boventoon)

In het juninummer van de Bugel
vroegen bewoners van de huizen
aan de Hunze, de Tjonge en de
Scharster zich af wanneer het
woningbedrijf zou starten met
de verbetering van hun wonin-
gen en de nabijgelegen speel-
plaatsen. We citeren: Bewoners
uit de Hunze, Tjonge en Schar-
ster, die hun woning huren bij
het Gemeentelijk Woningbedrijf
Rotterdam maken zich ernstig
zorgen over het onderhoud aan
de woningen, de kwaliteit van de
woonomgeving en de werkwijze
van het Woningbedrijf en de
communicatie met de bewoners.

Een aantal bewoners is voorheen
actief betrokken geweest bij
besprekingen die alles te maken
hadden met onderhoud, woon-
omgeving en betrokkenheid van
huurders bij hun eigen buurt. Er
was toen sprake van een goede
samenwerking. Afspraken wer-
den gemaakt en diverse werk-
zaamheden werden voorbereid
en uitgevoerd.

Een ergerlijke bende op de speelplaats naast de (volle)bak.

Foto: Corstiaan Breedveld

Foto: Corstiaan Breedveld

Rotterdam (WBR) over het onder-
houd van hun woning en de kwa-
liteit van hun woonomgeving.
Samen met de bewoners heeft
het WBR de afgelopen jaren een
straatplan opgesteld om de kwa-
liteit van de woningen en de
woonomgeving te verbeteren.
Het straatplan zou worden be-
kostigd uit de verkoop van wo-
ningen. Er zijn echter onvoldoen-
de woningen verkocht waardoor
de financiële middelen niet toe-

einde aan deze onzekerheid te
maken en na te gaan wat de cor-
recte spelwijze en schrijfwijze is.
Nel Zonruiter, medewerkster be-
heer buitenruimte bij de deelge-
meente, wendde zich tot het
hoogste niveau, de secretaris van
de commissie straatnamen en
deze bracht uitkomst: het juiste
antwoord is Zevenkampse Ring
en, om het ingewikkeld te ma-

betrokken zijn. De toegezegde
verbeteringen, waaraan in 2003
zal worden begonnen, betreffen
de portieken en entrees, de
gevels, ’ocht en tocht’ en de vei-
ligheid op straat. Over de aanpak
van deze zaken is het overleg met
de bewoners gaande.”

Huurders van het Woningbedrijf Rotterdam krijgen antwoord

kwamen bedanken dat we naar
hen toegekomen waren om ons
en onze plannen te presenteren.
Wij vonden het omgekeerde ei-
genlijk meer van toepassing: we
zijn juist de bewoners heel dank-
baar dat ze de moeite namen om
met ons te praten en met ons van
gedachten te wisselen. (Geduren-
de de tournee hebben we naar
schatting met zo’n duizend tot
vijftienhonderd mensen gespro-
ken.) In Zevenkamp kwam vooral
naar voren dat veel mensen het
prettig vinden om rondom het
Ambachtsplein te wonen, ze hou-
den van gezelligheid en activiteit.
De braderie was dan ook een
groot succes. Bewoners hebben
laten weten ’in’ te zijn voor meer
activiteiten op het plein. Zo iets
is natuurlijk goed om te weten.
Als veel mensen iets graag willen,
is de kans dat het er ook komt
vanzelfsprekend groter. Het plein
kan nog veel gezelliger worden,
er is nu bijvoorbeeld maar één
terras, dat kunnen er best nog

een paar van bij. Verder kwam de
wens voor verbetering van de
bestrating en met name fietspa-
den naar voren. Dat zullen we
ook niet vergeten. Wat ons opviel
was dat bewoners zich over het
algemeen positief toonden over
het wonen in de wijk.”

Wat gaat er nu verder gebeuren
met de enquêtes?
Kenneth Woei-A-Tsoi: ,,Alle gege-
vens worden nu verzameld en
dan moeten er dus keuzes
gemaakt worden. We kijken hier-
bij ook naar haalbaarheid en
betaalbaarheid en proberen waar
nodig fondsen aan te boren om
extra zaken te kunnen realiseren.
Als dit achter de rug is, wordt het
programma bijgesteld/herschre-
ven en vervolgens begin decem-
ber aan de raad  gepresenteerd.
Als deze akkoord gaat, is het
bestuursprogramma 2002-2006
Prins Alexander vastgesteld. 
Wat voor ons al wel vaststaat is,
dat we voor Zevenkamp (en
Ooster-flank) zullen inzetten op
extra inspanningen voor wat
betreft ’schoon, heel en veilig’.”

Hoe gaan jullie verder communi-
ceren met de bewoners?  
Jolanda van Drongelen: ,,Wat ons
betreft blijft het niet bij deze ene
presentatieronde. We moeten
straks weer terug naar de men-
sen en tekst en uitleg geven. Dat
zullen we zeker doen. Overigens
kunnen mensen ons ook bellen
en mailen. Een gedeelte van de
bewoners heeft de weg naar ons
ook al gevonden, getuige het
grote aantal telefoontjes en mails
die we de afgelopen tijd ontvan-
gen hebben. Fantastisch, ik juich
dat alleen maar toe.” 

Kenneth Woei-A-Tsoi: ,,Laatst
belde ik een bewoner die over
een bepaalde zaak contact met
ons opgenomen had, binnen een
half uur terug. 
De man was helemaal verbaasd:
hij kreeg zo snel antwoord en
dan nog wel van de voorzitter
himself! Dat was leuk natuurlijk,
maar dat we (snel) moeten com-
municeren met de bewoners vind
ik een uitgemaakte zaak.
Daarnaast blijven we naar de
mensen toekomen!”

In het augustusnummer van de
Bugel werd de vraag gesteld, wat
nou eigenlijk de officiële bena-
ming is voor de ring die door
Zevenkamp loopt. 
Er waren meer schrijfwijzen in
gebruik: één of twee hoofdletters
en aan elkaar of met twee woor-
den geschreven. Zelfs officiële
kaarten gebruikten verschillende
versies. Hoog tijd dus om een

Wie het weet mag het zeggen

ken, heet het andere stukje Ze-
venkampseweg. Deze namen zijn
door de commissie in 1979 vast-
gesteld. De gemeente zal er alles
aan doen om deze spelling spoe-

dig te laten inburgeren: voortaan
zullen bij werkzaamheden aan en
rondom de ring, bordjes ge-
plaatst worden waarop de enige
juiste spelling wordt gebruikt!

Foto: Corstiaan BreedveldGaat dit het echt worden?
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Simone van
Beers

De tekst voor het vorige Bugel num-
mer kwam net iets te laat binnen,
maar nu dan alsnog.

Na bijna twee maanden onder de
Afrikaanse zon geleefd te heb-
ben, was het wel weer even wen-
nen in Nederland. Het is een fijn
gevoel te weten dat de jongens
nu een nieuwe slaapzaal hebben,
waar geen ongedierte naar bin-
nen kan komen.  Zweten om alles
in orde te krijgen, dat wel. De
actie heeft wel de plaat-selijke

overheid en de bevolking bewust
gemaakt van de erbarmelijke
omstandigheden van deze kinde-
ren en dat kan alleen maar verde-
re positieve gevolgen hebben. 

Inmiddels weer in Nederland 
Er wordt hard nagedacht om
Children’s Hope meer draagvlak
te geven. Het is heerlijk om knuf-
fels en kleding uit te delen, toch
hoe banaal het ook klinkt, het
meest noodzakelijke zijn finan-
ciële middelen. Dus zijn er
ideeën aangedragen en acties

onderno-men om
geld in te za-melen.
Kinderen heb-ben tij-
dens een straatfeest
de op-brengst van de
grab-belton ter
beschik-king gesteld
van het project. Op
koningin-nedag heb-
ben vrien-den de
opbrengst van de
vrijmarkt op de reke-
ning van de kinderen
gestort, bij Lindaart
tabak en giftshop in
Zeven-kamp staat
een col-lectebus, die
al een aardig bedrag
heeft opgeleverd. In
sep-tember was er

vanuit Kenia

De moedergeit en haar kindje.

Nieuwe slaapzaal

Juridische tips geschreven
door advocaat Mr. van Swaay.De advocaat weet raadDe advocaat weet raad

In de voorgaande artikelen in
deze reeks over echtscheidingen
heb ik het gehad over de finan-
ciën, de kinderen en de verde-
ling van de gemeenschap-pelijke
spullen. Zoals al aange-kondigd,
geef ik in het laatste artikel van
deze reeks antwoord op de
meest gestelde vragen.

Scheiding van tafel en bed?
Een scheiding van tafel en bed (in
de volksmond vaak ten onrechte
scheiding ’tussen’ tafel en bed
genoemd) is anders dan de mees-
ten denken, geen proefschei-
ding. Het is een voorziening die
getroffen wordt tussen mensen
die enerzijds hun relatie en
gemeenschappelijke huishouding
niet voort willen zetten, maar
anderzijds hun huwelijk wel in
stand willen laten. Dat kan bij-
voorbeeld gebeuren om motie-
ven van religieuze aard. Bij een
scheiding van tafel en bed wor-
den alle zaken geregeld alsof het
gaat om een echtscheiding.
Alleen: die echtscheiding zelf
wordt niet uitgesproken en dus
blijft het huwelijk in stand. Een
veel voorkomend misverstand is
dat een scheiding van tafel en
bed maar een beperkte ’geldig-
heidsduur’ zou hebben. Dat is
niet waar. Wel moet ik erop wij-
zen dat na een uitgesproken
scheiding van tafel en bed een
echtscheiding gedurende drie
jaar niet mogelijk is, tenzij beide
huwelijkspartners het er samen
over eens zijn dat er alsnog een
echtscheiding moet komen. 

Mogen kinderen van 12 jaar en
ouder zelf beslissen waar zij na
de scheiding gaan wonen?
Nee, dat mogen zij niet. Minder-
jarigen staan immers onder ge-
zag en daaruit vloeit voort dat zij
in principe geen eigen keuze heb-

ben. Wel is het zo dat kinde-ren
vanaf de leeftijd van 12 jaar inge-
val van een echtscheiding het
recht hebben om door de kinder-
rechter te worden gehoord. Zo
kunnen zij dus jegens de kinder-
rechter hun mening kenbaar
maken. Het zal duidelijk zijn, dat
wel erg veel waarde aan die
mening wordt gehecht. Van een
echt zelfstandig beslissingsrecht
is echter geen sprake. 

Wat is bijstandsverhaal?
Wanneer mensen gaan scheiden
en één van hen heeft geen inkom-
sten kan deze een bijstandsuit-
kering aanvragen. Deze persoon
doet dan een beroep op gemeen-

LBIO wordt ingeschakeld hoeft
een dergelijk voorschot niet te
worden betaald. Het LBIO gaat
gewoon aan het werk, en ve-r-
haalt haar kosten op degene die
nalatig is met de betaling. 

Wat is de wettelijke indexering?
Bij wijze van prijscompensatie
wordt de kinderalimentatie ieder
jaar verhoogd met een klein per-
centage. Dat percentage noemen
wij de wettelijke indexering. Eind
november van ieder jaar wordt
dit percentage in de zaterdag edi-
tie van de landelijke dagbladen
gepubliceerd. In beginsel kunt u
begin december ieder advocaten-
kantoor bellen met de vraag wat
het percentage van de wettelijke
indexering voor het komend jaar
bedraagt. 

Hoe hoog zijn de kosten van een
echtscheidingsprocedure?
Er is geen eenduidig antwoord op
te geven. Een advocaat berekent
zijn honorarium aan de hand van
het aantal uren dat hij aan de
zaak besteedt, alsmede de bijko-
mende kosten. Een advocaat
rekent al gauw 150,00 euro tot
200,00 euro per uur. Afhankelijk
van de mate waarin de zaken
vooraf tussen de echtgenoten al
zijn geregeld kunnen de kosten
vanaf 1.000,00 euro tot een veel-
voud daarvan oplopen.
Mensen die een laag inkomen
hebben en niet-vermogend zijn
kunnen echter een beroep doen
op de Wet Rechtsbijstand On- en
Minvermo-genden. In dat geval
vraagt de advocaat een subsidie
voor zijn kosten aan bij de over-
heid, als gevolg waarvan de
rechtzoekende alleen maar een
bepaalde eigen bijdrage (vanaf
60,00 euro) en enkele bijko-
mende kosten behoeft te beta-
len.

Onderhoudsbijdragen), gevestigd
te Gouda is een door de overheid
in het leven geroepen instantie
die ondermeer tot doel heeft niet
betaalde kinderalimentatie te
incasseren. Vroeger moest de
onderhoudsgerechtigde ingeval
de kinderalimentatie niet of niet
op tijd werd betaald daarvoor
naar de deurwaarder. Die vroeg
in veel gevallen een voorschot
voor zijn werkzaamheden. Uiter-
aard probeerde de deurwaarder
deze kosten wel te verhalen,
maar ze moesten in ieder geval
worden voorgeschoten door de-
gene die toch al de pech had dat
de kinderalimentatie niet of niet
tijdig werd betaald. Wanneer het

schapsgeld. Op grond hiervan
heeft de Sociale Dienst dan het
recht om bij de andere partner te
onderzoeken of deze voldoende
financiën heeft om zijn ex (en
eventueel de kinderen) te onder-
houden. Komt de Sociale Dienst
na verwerking van de gegevens
en het maken van een berekening
tot de conclusie dat die ruimte
inderdaad aanwezig is, dan zal zij
de betrokkene verzoeken die bij-
drage rechtstreeks over te
maken. De andere partner heeft
daar geen invloed op, en kan dit
ook niet tegenhouden. 

Wat is het LBIO?
Het LBIO (Landelijk Bureau Inning

weer een boekenver-
koop en in november
komt er een presenta-
tie in het Davidhuis.
Inmid-dels is het logo
ge-maakt en heeft
zich een stichtingsbe-
stuur gevormd, be-
staande uit vrijwilli-
gers. Nu zijn we op
zoek naar een notaris
die in het kader van
sponsoring bereid is
(of tegen geredu-
ceerd bedrag) de akte
voor een stich-ting op
te ma-ken. Zodra
Children’s Hope een
officiële stichting is
kunnen we bedrijven
en in-stellingen gaan aanschrij-
ven en is meer publiciteit moge-
lijk. De doelstelling is en blijft om
met kleinschalige projecten, kin-
deren met behulp van vrijwilli-
gers ter plekke, in staat te stellen
in hun levensbehoeften te voor-
zien. Zodra een groep kinderen
gehol-pen is, kan met een volgen-
de groep worden gestart. De
andere kinderen kunnen natuur-
lijk een beroep op Children’s
Hope blij-ven doen. Steeds zullen
de nodige materialen door een
van de leden van het stichtings-

bestuur ter plaatse worden
gekocht, zodat  alles ook daad-
werkelijk ten goede komt aan de
kinderen. Het ziet er naar uit dat
het project steeds meer vorm
krijgt en dat ook op de lange ter-
mijn kinderen geholpen kunnen
blijven worden. Over de ontwik-
kelingen zowel in Kenia als in
Nederland blijven wij u natuurlijk
op de hoogte houden. Voor meer
informatie e-mail: beers7@zon-
net.nl Simone van Beers

Tafel en bed worden gescheiden, maar het huwelijk blijft. Illustraties: Corstiaan Breedveld
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De uitlaapklep
van 
Zevenkamp !!

Twee jaar geleden ben ik ver-
huisd vanaf het centrum van
Rotterdam naar Zevenkamp. Ik
kreeg hier een benedenwoning
(55+woning, alhoewel ik dit nog
niet was), aan de Kooikerweg, in
een van die flats.
Wat bleek nou na een tijdje, het
stonk... niet te geloven. Je rook
het riool en bovendien zag ik
schimmels verschijnen en vocht.

Ambtelijk gekrakeel van jewelste 
Het milieu-medisch adviesorgaan
GGD werd ingeschakeld.
De woningbouwvereniging Vestia
werd ingeschakeld.
En weet u, beste lezer, wat ze
tegen mij zeiden: ”Doe de ramen
maar open meneer”. Wat is dat
nou voor een rotopmerking. Als-
of je ’s zomers, maar ook ’s win-
ters met je ramen open gaat zit-
ten. Wie betaalt trouwens de
energierekening? Wie moet hier
dan een dikke trui aandoen, zijn
winterjas aantrekken en oorwar-
mers opzetten?

Dat kan toch niet. Ik betaal voor
een goede woning, uiteindelijk
moest ik dan toch maar op medi-
sche indicatie verhuizen.

Nog steeds niets
Vestia heeft nu een aannemer
ingeschakeld om het riool na te
kijken, om een nieuw ventilatie-
rooster te plaatsen, maar verder
weet ik niets. Is er nog niets
gebeurd. Maar ik kan u wel zeg-
gen, dat ik het spuugzat ben, dat
ik mijn veretrouwen helemaal
kwijt ben, dat ik gewoon weg wil.
Maar ja, dat brengt weer kosten
met zich mee. Ik heb altijd netjes
mijn huur betaald, maar dan wel
voor een goede woning.
Het lijkt me niet meer dan billijk
dat ik een tegemoetkoming in de
kosten krijg voor de geleden
schade. Ook een woonderfschade
lijkt me niet onredelijk. Het zal
nog wel erg moeilijk worden,
maar ik ga door, totdat ik geen
schimmel meer ruik. Ik wil
gewoon waar voor mijn geld.

Het plezierige van de WijkIn-
formatieWinkel Zevenkamp is,
dat voor het stellen van vragen
over de wijk Zevenkamp  (op een
heel breed terrein), er vooraf
geen afspraak gemaakt hoeft te
worden. Gewoon even binnen-
stappen gedurende de opening-
stijden en er wordt meteen op de
vraag ingegaan. Er wordt geke-
ken of er een ant-woord op is of
anders wordt dat voor de klant
opgezocht. De vrijwilligers zien
het als hun plicht om de wijkbe-
woners zo goed mogelijk te
informeren, zelfs wijkoverschrij-
dend. 

Winteractiviteiten en cursussen
Na de zomerstop is de WijkInfor-
matieWinkel weer begonnen met
het verzamelen van de winter-
activiteiten en cursus-sen die in
de wijk gegeven worden. De lees-
tafel is ver-nieuwd met nieu-we
bladen die ter inzage liggen: con-
sumentengids, knipselkrant
(krant met een uittreksel van de
belang-rijkste gebeurtenissen van
de afgelopen weken) enzovoort.
Ook wordt stilgestaan bij andere
zaken, zoals de inspraakdagen en
presentatie van de plannen voor
het Zuidelijk Wijkpark (park

tegenover het zwembad aan de
Zevenkampse Ring). 

Vrijwilligers: kom op!
Tevens is er plaats voor een en-
thousiaste vrijwillig(st)er die in
de winkel een ochtend of middag
mee wil draaien. Interesse: kom
langs op dinsdag of donderdag,
of  bel voor het maken van een
afspraak telefoonnummer 010 -
2892404.

De WijkInformatieWinkel is een
onderdeel van de B.O.Z.
(Bewoners Organisatie Zeven-
kamp).
Klachten en opmerkingen
Heeft u gegronde klachten, vra-
gen, opmerkingen of leuke tips
aangaande de wijk dan kunt u
deze melden in de WijkInfor-
matieWinkel. Samen met u gaan
wij dan aan de slag!
De WijkInformatieWinkel is te
vinden aan het Spinet naast het
postkantoor, telefoon 289 24 04.

Openingstijden: 

Maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 11.30 uur

13.30 - 15.00 uur
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
Donderdag 09.00 - 11.30 uur

13.30 - 15.00 uur
Vrijdag 09.00 - 11.30 uur

13.30 - 15.30 uur

Postadres: Ambachtsplein 141,
3068 GV  Rotterdam. 

Let op: in schoolvakanties afwij-
kende openingstijden!! 
U bent van harte welkom, ook als
u zomaar eens in de winkel wilt
kijken!! 
De WijkinformatieWinkel is vrij
toegankelijk voor iedereen!

Foto: Boender

(kostbare) bezit. Veel is overi-
gens ook openbaar (vastgelegd
en gearchiveerd in het Kadaster),
maar daar schrijven wij later
graag nog eens over. Een van de
bekendste regels is dat de eigen-
domsoverdracht alleen maar tot
stand kan komen door tussen-
komst van een daartoe bevoegd
persoon. In de praktijk is dit de
notaris. Deze zal een en ander
registreren in het Kadaster.

Kosten koper
Kosten koper is in grote lijnen als
volgt opgebouwd:
1) Overdrachtsbelasting, 6% over de
koopsom, deze wordt bij erf-
pachtgrond (waarvan de canon-
verplichting (nog) niet  is afge-
kocht) verhoogd met 17x de jaar-
canon. Dit is dus die eerder aan-
gehaalde fiscaal NIET aftrek-bare
belasting.
2) Notariskosten voor de akte van
eigendomsoverdracht, het offi-
ciële document waar het uitein-
delijk allemaal om begonnen is
bij een verkoop. Notarissen heb-
ben (binnen vastgestelde gren-
zen) tariefsvrijheid.
3) Kadasterkosten voor het
inschrijven van de eigendoms-
overdracht. Deze worden deels
belast met BTW, deels niet.
4) Notariskosten voor de akte van
hypotheek. Nagenoeg iedere

De redactie stelt zich niet aanprakelijk voor de inhoud van de inge-

zonden stukken. (Naam en adres bij de redactie bekend).

DDee  mmaakkee llaaaarr   mmaakkee ll tt   vvoooorr   uu !!
Wie betaalt er nu wat en waar-
voor?
Er zijn maar weinig onderwerpen
in ons vakgebied, waarover
zoveel (hardnekkige) misverstan-
den en meningsverschillen zijn
als K.K. (kosten koper)
Mogen wij u een kleine bloem-
lezing geven over de diverse
variaties, gehoord in de praktijk:

K.K. is 10% van de koopsom EN,
die zijn voor de makelaar. Zullen
we het hier maar gelijk bij laten:
Wil iedereen deze suggestie
overnemen!? Mag ik even vangen
dan?
K.K. is 6% van de koopsom en is
volledig aftrekbaar. Dat wordt
debatteren in politiek Nederland,
want … een belasting die fiscaal
aftrekbaar is? Leuk proefballon-
netje!
K.K. is 10% van de koopsom, 8%
als je zonder makelaar verkoopt!
Met andere woorden: omdat de
verkoper geen makelaar inscha-
kelt, hoeft de koper die ook niet
te betalen?

U merkt wel dat er (foute) varia-
ties ten over zijn. Tijd voor dui-
delijkheid. Graag kijken wij met u
naar deze bekende toevoeging
bij een vraagprijs of koopsom van
een koopwoning. 
Ons voorstel is wel, dat we het
inhoudelijk over de opbouw heb-
ben, zonder te verzanden in de
discussie of deze kosten terecht
zijn, dan wel omlaag kunnen
/moeten.

Eigendomsoverdracht
Het grootste (materiele) bezit is
doorgaans het eigen huis. Wet-
telijk gezien is hierover veel vast-
gelegd, ter bescherming van dat

Als u een huis wilt kopen, hoe weet u dan welke makelaar voor u de juiste is.

Een nieuwe terugkerende
rubriek over de 

makelaardij.
Boender makelaardij licht u

voor. 
Heeft u opmerking en/of vra-
gen, dan sturen wij die door

naar Hr. Boender. 

koper heeft of vindt het nodig
om geld te lenen bij de bank ter
financiering van de aankoop.
5) Kadasterkosten over het
inschrijven van de akte van hypo-
theek. Deze worden ook slechts
gedeeltelijk met BTW belast.
De punten 1 tot en met 3 hebben
puur te maken met de eigen-
domsoverdracht. Dit zijn dan ook
de kosten waarover verkoper en
koper daadwerkelijk afspraken
maken (K.K.) 
De punten 4 en 5 zijn voor de
meeste kopers ook aan de orde.
Deze laatste twee punten zijn,
met (alle) andere kosten voor het
verkrijgen van (afsluitprovisie,

taxatiekosten en NHG-provisie)
EN de vergoeding (rente)voor
een hypothecaire geldlening, fis-
caal aftrekbaar.

Verschil tussen 8% en 10%
Valt het u op? De kosten voor de
makelaar horen NIET bij de K.K.
De regel hierover is dat degene
die de makelaar contracteert
(opdracht geeft) ook die kosten
voor zijn rekening neemt. Zowel
koper als verkoper bepalen dus
zelf of zij wel of niet kennis, erva-
ring en deskundigheid op dit
gebied in willen kopen.
Tenslotte nog de procenten. Hoe-
wel na de tariefsvrijheid van de

notarissen er iets meer ver-schil-
len op kunnen treden blijft de
volgende vuistregel bruikbaar
voor de gemiddelde koper: 8%
kosten koper als we alleen kijken
naar de punten 1 tot en met 3.
10% kosten koper als we kijken
naar de punten 1 tot en met 5.

Graag tot de volgende keer.

Deel 2: Kosten Koper

10%
?

10%
?

10%
?

10%
?

10%
?

10%
?8%?8%?

8%?8%?

6%?
6%?

6%?6%?
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Klaas Timmerstraat 4

Telefoon 010 - 4 13 51 86
Fax 010 - 4 11 31 51

Postbus: 8008, 3009 AA Rotterdam

Ruime parkeergelegenheid aanwezig

Begin 2000 ontstond bij bewo-
ners het initiatief dat het speel-
veld toe was aan een nieuwe in-
richting. In november 2000 kwa-
men de eerste speeltoestellen.

Al snel bleek dat dit niet voldoen-
de was. Er is veel gepraat door de
”Opzoomergroep Bergumer-
meer” met de deelgemeente.

Deze zomer zijn er drie vuilnis-
bakken, een bank en een ontzet-
tend leuk klimrek bijgekomen.

Het klimrek is in samenwerking
met de deelgemeente (Mevrouw
Zonruiter) uitgezocht. Alle om-
wonenden zijn erg tevreden over
deze keuze. 

Opzoomeren in de A.R Holst-
straat
Dat had Zevenkamp eens moeten
zien! Enthousiast vertelt Frans
van de Water hoe zijn groep en
de hele straat lekker aan het bar-
becuen zijn geslagen! Zoals het
echte organisatoren betaamd
heeft de groep voor het festijn
vergaderingen belegd om uit te
zoeken wat er allemaal nodig is.
Draaiboeken werden gemaakt,
taken werden verdeeld en natuur-
lijk moest er een begroting
komen.
Frans heeft het over ”de hoge
hoed” waar alle ingrediënten
voor de Opzoomerdag uitgeto-
verd moesten worden. Om de
barbecue een nog feestelijker tin-
tje te geven bedacht de groep er
een playbackshow voor de kinde-
ren bij. De straat werd autovrij
gemaakt en via Joop Goedhart
van de deelraad lukte het de
groep om flink wat geluid te kun-

nen maken gedurende de gehele
dag. Ondanks de dreiging van
een naderende regenbui was het
die dag perfect weer. Iedereen
die de straat binnen kwam werd
verrast door een mooi versierde
straat met vrolijke vlaggetjes. Een
meisje uit de straat was DJ en
draaide voor ieder wat wils. Het
eten was zeer gevarieerd en lek-
ker. Frans vond het een super
geslaagde dag. 
Normaal zie je elkaar alleen bij
het elkaar passeren maar nu
maakte je echt contact. Iedereen
gaat lekker bij elkaar zitten, men
staat weer op om vervolgens bij
een andere tafel weer aan te
schuiven. Wat opviel is dat men-
sen uit de straat elkaars namen
ineens kenden. Kan je nagaan wat
zo’n dag teweeg kan brengen,
aldus Frans. De playbackshow
was een prima aanvulling op het
geheel. Frans fungeerde als een
heuse ”Henny Huisman” en ook

aan prijzen was gedacht. De win-
naars kregen Coca-cola T-shirts
en pennen. En of het nog niet
genoeg was kregen alle circa 50
deelnemende bewoners een
overzichtsfoto van de buurt die
speciaal voor deze dag geschon-
ken werd door de ANP. Het feest
is doorgegaan tot in de kleine
uurtjes en als het aan Frans ligt
zal het volgend jaar nog eens
dunnetjes (of dik?) over-gedaan
worden!

Maurice Ravelhof al Opzoome-
rend in de prijzen gevallen!
Felicitaties voor de Maurice Ra-
velhof! Zij zijn een van de drie
groepen uit Zevenkamp die de
derde prijs (€125,-) hebben ge-
wonnen voor de mooist versier-
de straat in Rotterdam. Het zag
er dan ook waanzinnig goed uit!
Hoe bewoners de grote versier-
actie, geïnitieerd door bureau
Opzoomer Mee, invulden was
aan de deelnemers zelf om te
bepalen. De groep van Maurice
Ravelhof hebben hun fantasie in
ieder geval prima laten gaan. Ze
verzonnen een thema waar de
straat in omgetoverd kon wor-
den: De Rotterdamse Haven. Wat
is er dan beter dan ook maar
meteen zoveel mogelijk bedrij-
ven die met de haven te maken
hebben te benaderen. De groep
is dan ook druk aan het bellen
geslagen om allerlei versierma-
teriaal op de kop te tikken.

Opbrengst: Maritiem Museum
schonk een poster van 100 jaar
droogdokmaatschappij, Spido

toverde een aantal posters met
de ”Zwaan” tevoorschijn, het
Rotterdamse Havenbedrijf gaf
een plattegrond van de haven
weg en de Rotterdamse rederij
kwam met foto’s van Rotterdam-
se schepen op de proppen. Aan
creativiteit ontbrak het in de
groep zodoende niet. Een van de
groepsleden, Fernande van Don-
gen, vond het leuk om te ervaren
dat ook bedrijven buiten Rotter-
dam zo leuk op het initiatief
reageerden. Sommige bedrijven
hadden nog nooit van het Opzoo-

meren gehoord maar werden
meteen enthousiast toen ik hen
uitlegde wat de acties inhielden,
aldus Fernande. Met al het verza-
melde materiaal en andere hulp-
stukken heeft de groep een hele
zaterdag geklust om de straat om
te toveren tot een stukje haven in
Zevenkamp. De posters zijn op

houten platen geplakt, in folie
gewikkeld en opgehangen.
Daarnaast hebben ze van piep-
schuim heuse dukdalven nage-
maakt. Kinderen uit de straat
hebben de dalven precies in de
kleuren geverfd zodat het net
echt leek. In het midden van het
plein stond een levensgrote zelf-
gemaakte Opzoomerhoed.

Helaas konden ze het idee om
plastic zeemeeuwen neer te zet-
ten wegens geldgebrek niet reali-
seren. Desalniettemin heeft dit

de pret absoluut niet gedrukt
zegt Fernande. Het viel Fernande
op dat alle versiersels de gehele
tijd in tact zijn gebleven. Er is
niets vernield en alles bleef
schoon. Fernande heeft ook nog
leuke reacties gekregen van men-
sen die de straat passeerden. Er
liep bijvoorbeeld een mevrouw
voorbij die een van de posters
direct herkende want haar man
had vroeger bij de Droogdok
Maatschappij gewerkt. Leuker
kan het toch niet, zegt Fernande.
Al met al een geslaagde versierde
straat met een dubbeldik ver-
diende Opzoomerprijs! Proficiat!

Bericht van de Bugel
De Bugel feliciteert ook de ande-
re groepen van de Opzoomer ver-
sierprijs: 
De bewoners van de Opzoomer-
groepen Kadoelermeer en het
Botmeer van harte Proficiat!

Oproep aan alle Opzoomeraars
Wilt u dat ook uw opzoomer-
acties worden beschreven in de
Bugel, neem dan eens contact op
met Opbouwwerker Brechtje
Simons. Telefoon 010-2892402.

Speelveld Opzoomer Mee eindelijk compleet 

A.R Holststraat en Opzoomeren, u had het niet willen missen!

Nauurschap is Meesterschap A.R. Holstraat

Ravelhof: gefeliciteerd!
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Ouderen nieuws Zevenkamp

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen

Ook dees maal begeef ik mij in de
Wijkkrant Bugel op het glibberig
pad van citaten, kwatrijnen, vra-
gen van de week en oer-Holland-
se uitsmijters. Bij uitstek staat
onze taal daar garant voor, al-
thans voor hen die er op het glib-
berig pad hun weg weten te vin-
den. En reken maar dat het echt
een glibberig pad is!

Allereerst een sublieme kwatrijn
ontleend aan de zeevaart!

Meisje  loos
Op de valreep stond een licht-
matroos.
Ze zag hem op het nippertje.
Hij was volkomen laveloos.
Te dronken voor een slippertje.

Toelichting: loos staat voor on-
deugend!

Luctor et Emergo
Ik worstel en kom boven.
Val neer, pal naast m’n bed.
Dat blijkt te zijn verschoven,
Alweer niet opgelet!

Merknamen
Portokabin, Buggy, Thermoskan,
Waxine,
Linoleum, Frisbee, Föhn en
Aspirine.
Omdat iedereen zijn merknaam
zwaar bewaakt,
heb ik er illegaal reclame voor
gemaakt.

Vragen van de week
Nog niet weg of alweer terug?

Wat is het verschil tussen l’amour
en glamour?
Is uw post nog kogelvrij?

Nog iets aangenomen… ?

Citaten
Wim Duisenberg: 
”Echte vervalsingen worden niet
opgespoord.”

Elvis-fan: 
”Hij is niet dood! Ik hoor Hem
elke dag!”

Automobilist: 
”Ja, jij hebt geen auto. Jij hebt
makkelijk parkeren.”

Uitsmijters
Een klokkenluider moet wél
weten waar de klepel hangt.

Waar gerookt wordt is een vuur-
tje.

Wie zijn geld verliest raakt de tel
kwijt.

Als iedereen thuisblijft is nie-
mand dakloos.

Stof tot nadenken
Als ik jou was zou ik mij niet wil-
len zijn!

Kinderpostzegels
De Stichting Kinderpostzegels
Nederland heeft dit jaar een
bedrag van 500,00 euro aan de
speel’o’theek Rijnmond toege-
kend. De bijdrage is bestemd
voor de medefinanciering van
aangepast speelgoed voor gehan-
dicapte en allochtone kinderen,
bestemd voor locaties in Kra-lin-
gen en Ommoord en de nieu-we
locatie in Nesselande, ge-pland
voor 2003.

Speelgoedbeurs
Speel-o-theek Rijnmond houdt
wederom een najaars-speelgoed-
beurs. Heeft u speelgoed op zol-
der staan, breng het woens-dag 6
november naar de speel-o-theek
in de Romeyns-hof. Vraag van
tevoren een nummer aan dat u
moet opplakken op het speel-
goed met de prijs. Of kom langs
op woensdag middag. 20% van de
opbrengst het verkochte speel-
goed is voor de speel-o-theek. De
verkoop is van 14.00 tot 16.00
uur. 
Het is ook een beetje feest want

Persberichten
we bestaan 20 jaar. Als u nu lid
wordt betaalt u tot het eind van
het jaar slechts 4 euro, waarvoor
u twee stuks speelgoed voor drie
weken thuis uit kunt proberen.
De kinderen krijgen een kleur-
plaat. Woensdagmiddag van half
twee tot half vijf is de speel-o-
theek geopend in de Delphizaal
van de Romeynshof.

Great Magic and Lightshow
Op zaterdag 2 november komt in
Zevenkamp op het Ambachts-
plein de Harry Potter show. Lees
er alles over in de huis aan huis-
bladen. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Fotoplus van A.
van den Berg.

Teruggave belastingen
Aangezien er een groot
aantal ouderen is dat he-
laas geen gebruik maakt
van mogelijke aftrekpos-

Mocht u het formulier nog
niet hebben ontvangen,
dan kunt u dit alsnog aan-
vragen bij het belas-ting-
kantoor.

ten, heeft op aandringen
van de ouderenbonden de
staatssecretaris van finan-
ciën 600.000 T-for-mulieren
verstuurd.

Teruggave belastingen

Zwerf vuil: doe er wat aan!

Samen staan we sterk

Dringende oproep
Het team van het ouderen-
platform Zevenkamp zit
dringend om iemand verle-
gen die de financiën zou

Ook verdere medewerkers
voor ons team zijn van harte
welkom.

kunnen beheren. De huidige
penningmeester stopt met
deze werkzaamheden wegens
zijn hoge leeftijd.

Skate vereniging
Heb je interesse of ideeën om
samen een gezellige sportieve
ontspannen en relaxed skateclub/
vereniging op te richten, meld je
dan aan of zoek contact op het
onderstaande adres.
Denk daarbij aan het organiseren
van evenementen, wekelijkse
tochten of workshop onderhoud
materiaal. 

Ieder jaar een eigen evenement
en meerijden met grote wedstrij-
den (marathon Rotterdam enzo-
voort). Heb je meer iedeeën dan
horen ze dat daar graag.

Bevordering Rolschaats & Inline-
skatesport. C. le Sage@12move.
nl. Gsm 06-28562906. www.in-
lineskate.ns.nl.

Wij maken ons grote zor-
gen over de vervuiling in
de wijk zoals bijvoorbeeld
op de Zevenkampse Ring. 
Als de RORTEB eens een
container vergeet te
legen, dan ontstaat er bin-
nen de korste keren een
enorme stapel vuil. 
U kunt daar zelf ook veel
aan doen door de ROTEB
te bellen op nummer:
0800-1545 (gratis). 
Voor groot vuil kunt u van
te voren een afspraak
maken via telefoonnum-mer 010 - 4143955 tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

De ouderenbonden vin-
den het onacceptabel, dat
de eigen bijdrage voor de
RVZ gebruikt wordt als
rem voor de zorg. Ook
protesteren ze tegen  het
verdwijnen van de kortin-
gen op het Openbaar
Vervoer.
Bent u nog geen lid van de

bond? Wel doen. 
De bonden en andere
instellingen strijden voor u.

Samen staan we sterk 

ANBO 
(Algemene Nederlandse
Bond voor Ouderen).
Telefoon 010- 4218106.

KBO 
(Katholieke Bond van Ou-
deren) 
Telefoon 010 - 4206318.

PCOB  
(Protestantse Christelijke
Ouderen Bond) 
Telefoon 010 - 4208575.

Zorgcentrum De Vijf Havens
maakt deel uit van de stichting
“De Stromen’ en vormt binnen
die stichting de Zorgregio
“Alexander” In De Vijf Havens
wordt gestreefd naar kwalitatief
goede zorg, waarbij de cliënt
centraal staat. Vrijwilligers ver-
vullen een belangrijke rol binnen
het zorgcentrum  Ze bieden de
cliënten extra tijd en aandacht en
ondersteunen vaste medewer-
kers op vele werkplek-ken. 
Momenteel vragen wij enthousi-

aste mensen die op woensdaga-
vond ons team in restaurant De
Schranserij komen versterken. 
Per september 2002 is het restau-
rant geopend met name voor
senioren uit de wijk en cliënten
uit het verzorgingshuis. De
gedachte hierachter is dat men in
eigen omgeving uit eten kan gaan
en dit blijkt een groot succes! 
De werkzaamheden in het restau-
rant bestaan uit tafels dekken,
voorraad aanvullen, consumpties
inschenken, maaltijden serveren
enzovoort.
De werktijden waarin men werk-
zaamheden verricht zijn op
woensdag in principe van 17.00
uur tot 20.30 uur, maar uiteraard
is overleg mogelijk.
Tevens vragen wij ook gezien de
drukte tijdens weekenden assis-
tentie in het restaurant van 12.00
uur tot 14.00 uur, eventueel ook
op invalbasis.
Bent U geïnteresseerd en heeft u
belangstelling voor de oudere
mens, neem dan alstublieft con-
tact met ons op voor een geheel
vrijblijvend gesprek.

Hiervoor kunt U bellen met:  
Cita Akkersdijk, 
Telefoon 010 - 2070100.
Zorgcentrum De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40
3068 PZ Rotterdam

Vrijwilligerswerk
de vijf Havens
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BOZ
Bewoners Organisatie Zeven-
kamp (BOZ)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2892400.

Wijk Informatie Winkel (WIW)
hoort bij de BOZ
Telefoon 010 - 289 24 04.

Spreekuren in De Scheg
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4563993.

Sociale raadslieden
Spreekuur op dinsdag van 9.00
uur tot 12.00 uur (op afspraak).
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.

Maatschappelijk werk
Dinsdag en vrijdag van 9.15 uur-
tot 10.15 uur

Wijksteunpunt
Dagelijks van 9.00 uur tot 10.15
uur en van 13.00 uur tot 14.00
uur.

Gezondheid
Ziekenfondsbus
Vrijdags van 12.00 uur tot 14.00
uur aan de Imkerstraat.

Ambulancevervoer
Telefoon 010 - 433 33 00.

Apotheek Zevenkamp
Imkerstraat 35, 
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp)
Telefoon: 010-4553472.

Dienstrooster 2002 apotheken
Dagelijks van 08.30 uur tot 17.30
uur en in het weekend en op
feestdagen tevens van 17.30 uur
tot 23.00 uur geopend volgens
rooster: Zevenkamp 22/03 -
03/05-10/05 - 05/07-12/07.

Crisiscentrum geestelijke en psy-
chische nood
Telefoon 010 - 476 39 44.

GGD Gezondheidslijn
Maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 13.00 uur.
Voor vragen over gezondheid.
Telefoon 010 - 4339966.

Gezondheidscentrum 7-kamp
Imkerstraat 31,
3068 GX Rotterdam
Telefoon 010-4551677.
Wijkverpleging: 
Telefoon 010-2826060. 
Balie geopend van 09.00 - 11.00
uur.

Huisartsen
F. Quispel en C.R.A. Verdonk
Bergumermeer 15,
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4555959.
Telefax 010 - 4219378.

Huisartsenpraktijk Wollefoppen
Art Tatumstraat 14,
3069 PX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4562540.
Telefax 010 - 2201493.

Korrelatie
Telefoon 0900 - 1450 (22 cent per
minuut).

SOS telefonische hulpdienst
Telefoon 010 - 436 22 44.
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432.

Thuiszorg
Voor acute hulp na kantooruren
Telefoon 010 - 282 62 82

Thuiszorg Zevenkamp
Telefoon 010 - 282 60 60

Algemeen
Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp.
Telefoon 112.

Allochtone Telefoon Rijnmond
Telefoon 010 - 436 71 71.

Chemokar
(Derde)woensdag (van de maand)
van 9.40 uur tot 10.10 uur.
Op het Ambachtsplein.

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6,
3067 GC Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868200.

Dierenartsen
Timmermans,
Toon van Vlietstraat.
Telefoon 010 - 455 74 10
Zevenkampse Ring 741
Telefoon 010 - 4557410.

Eneco
Storing gas, electra, stadsverwar-
ming.
Telefoon 010 - 4550533.

Gratis milieuklachtennummer
Voor klachten over vuil opstraat,
in het water of in het park.
Graffiti, kapot openbaar meubi-
lair enzovoort.
Telefoon 0800 - 1545.

Maatschappelijke Dienstverle-
ning Alexander (MDA)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Telefoon 010 - 286 81 80.

Openbaar vervoer
Reisinformatie.
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min).

Politiebureau ”Woongebouw”
Het nieuwe politie bureau van
Zevenkamp is gevestigd aan de
Zevenkampse Ring tegenover het
zwembad.
Telefoon 0900 - 8844.

Rechtshulp
Advocatenkantoor van Swaay
Imkerstraat 18,

3068 GX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 456 03 99.
Telefax 010 - 420 14 08.

Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Bezoekadres Perseusstraat 93,
3067 GW Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868498.

Taxicentrale 
Telefoon 010 - 462 60 60.

Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam.
Telefoon 010 - 4140000.

Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Weena 718,
Telefoon 0800 - 1404.

Woonbron Woningcorporatie
Woongebouw, 
Zevenkampse Ring 342,
3068 HG Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868866.

W.O.P. (Wijkonderhoudsloeg)
Telefoon 010 - 489 68 26.

Zilveren Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00

De oplossing van Bugel 4, 2002 is: Varen, varen over de baren. Thema voor de puzzel van
november/december 2002/3: ’Straten’ De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers veel puzzel-plezier.
Ook deze keer zijn er  prijzen te winnen. Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden getrok-
ken. De winnaars van de ’Haven’ zijn: eerste prijs 22,50 euro voor Schenk. Tochtenweg, tweede prijs 10,-
euro voor S.W.H. de Boor- de Blij, IJmeer, derde prijs van 7,50 euro voor K. Joghi, Beerze. Wij feliciteren
de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.

Oplossing:  ................................................................................................................................................

Alle inzendingen voor 30 november 2002 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Vrijwilligers: 
ze zijn onmisbaar. Geef u op!

Telefoon 010 - 2868160, MDA.
Telefoon 010 - 2892400, BOZ.
Telefoon 010 - 4563993, Scheg.

Aar  -  Amer
Angster
Beerze
Blokfluit
Bonkersloot
Boorn
Bugel
Celesta
Cimbaal
Citer
Dinkel

Bugels Puzzelrubriek

Does
Donge
Gaasp
Gamba
Geeuw
Gein
Gemshoorn
Gong
Grebbe
Griendwerkerstraat
Grouw

Informatie avond over de aansluiting
Nesselande en Zevenkampse Ring

Spinet
Swalm
Theorbe
Tjonger
Triangel
Vecht
Vedel
Waver
Wijmerts
Zevenkampse Ring
Zevenkampseweg

Harp
Hobo
Hunze
Imkerstraat
Kil
Klarinet
Korne
Kornet
Kuiner
Liede
Lier

Luit
Lutter
Mandola
Maracas
Panfluit
Piccolo
Reest
Reuzel
Roer
Schalmei
Scharster

M B V E C H T E N R O K I L H L I G M G L
O B O H D G O N G E E U W B B E E R Z E E
C P X O H A R P J M D I O H R W M K G I D
I G N I R E S P M A K N E V E Z L N N N E
T G R I E N D W E R K E R S T R A A T I V
E R S S A N G S T E R R P T S I H R E M D
R E T A A R T S R E K M I L R P C O O R S
C B R E V A W S G L A U M T A T S E L E C
D B E D E I L N A K L A E N H A G R O U W
G E M S H O O R N F N N F E C C B D C Z B
A Z J N O J I E K D I L O A S W U M C E U
M N I T T N V O O P U R R E T T U L I L G
B U W H E E L L S I B A V U G A A S P C E
A H C T Z B A J T E M L A W S N R R E I L

Kort nagekomen bericht
Bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan Nesselande is be-
sloten om een autoverbinding
tussen Nesselande en Zevenkamp
te maken. Deze weg komt in het
verlengde van de Zevenkampse
Ring, langs het Leekstermeer. In-
middels is er een ontwerp gereed
voor deze nieuwe verbinding, de
aansluiting op de Zevenkampse
Ring en de reconstructie van een
deel van de Ring.

Uitnodiging
Het deelgemeentebestuur nodigt
de bewoners van Zevenkamp uit
voor een informatieavond over
dit plan op woensdag 6 novem-
ber 2002. De bijeenkomst vindt
plaats in Wijkgebouw De Scheg,
Ambachtsplein 141 en begint om
20.00 uur. Op deze bijeenkomst
zal het ontwerp en de verdere
procedure worden toegelicht,
waarbij ook zal worden ingegaan
op een aantal punten die in het
vooroverleg aan de orde zijn
gesteld. Vervol-gens krijgt een
ieder de gelegenheid om vragen
te stellen en een mening over de
plannen te geven. Tekeningen
van het gehele project en een
toelichting liggen ter inzage op
het deelgemeentekantoor en in
De Scheg.

Aantal aanpassingen
Bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan Nesselande is be-
paald, dat er in Zevenkamp een
aantal aanpassingen moeten wor-
den verricht voor een goede
inpassing van de ”interwijkse ver-

binding” met Nesselande. Vanwe-
ge de hogere geluidbelasting
door de toename van het verkeer
zal er op de aansluitende wegen
”fluisterasfalt” worden aange-
bracht en zullen zo’n 450 wonin-
gen (met name langs de Ring)
beter worden geïsoleerd. Daar-
naast moeten de kruisingen van
de Ring met de Schollevaartse
Dreef en de Tochtenweg worden
aangepast en is de wens geuit om
de Ring ”groener” te maken en
de oversteekbaarheid te verbete-
ren. De afgelopen jaren heeft er
veel overleg plaatsgevonden over
deze inpassing, onder andere
met de Werkgroep GON (Gevol-
gen Ontsluiting Nesselan-de),
waarin bewoners van Zeven-
kamp via de Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BOZ) waren verte-
genwoordigd. Daarnaast is er ook
nog overleg geweest met de
werkgroep Verkeer van de BOZ. 

Openstelling interwijkse verbin-
ding
Het is op dit moment nog niet
bekend wanneer de interwijkse
verbinding in zijn geheel wordt
opengesteld. De deelgemeente-
raad heeft bij de vaststelling van
het bestemmingsplan Nesselande
bepaald, dat de verbinding pas
open mag als de hoofdontsluiting
van Nesselande (de verbinding
over de A-20 naar de Hoofdweg
in Nieuwerkerk a/d IJssel ter
hoogte van Intratuin) open is en
het is nog niet bekend wanneer
dit het geval is. Volgens de huidi-
ge planning zal dit ergens in 2005
het geval zijn.

Handige adressen om te weten
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