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Moeders slagen voor EHBO-diploma overlevingstechnieken
Feest voor een grote groep moeders uit Bloemhof. Zijn behaalden vorige week
allemaal het diploma EHBO overlevingstechnieken. In de christelijke basisschool de Sleutel in de Asterstraat kregen zij de diploma’s uitgereikt door
dagelijks bestuurder René Kronenberg.
De moeders verkeren in goed gezelschap want eerder hebben hun kinderen
het EHBO-diploma A behaald. Dat was
overigens ook de reden voor de moeders
om ook EHBO-lessen te volgen. Stichting
Evenementen EHBO Rotterdam Zuid is de
motor achter de EHBO-lessen. Gesteund
met een subsidie van het project Poen
voor je Plan van deelgemeente Feijenoord
heeft deze stichting inmiddels al 39 vrou-

wen een EHBO diploma laten behalen.
De cursussen moeten vrouwen stimuleren
om zelf adequaat in te grijpen bij kleine
ongelukjes. Hierdoor hoeft men niet altijd
naar de dokter. Verschillende vrouwen
vertelden vorige week tijdens de uitreiking
dat ze hun nieuwe kennis inmiddels al in
praktijk hebben gebracht.

(foto deelgemeente Feijenoord)

De Zuiderlingen gaan naar huis

VERKIEZINGENInformatie
2010
Voor meer informatie kunt u bellen

De groepsportretten van bijna 5.000
bewoners en werkers van Rotterdam-Zuid verhuizen. Ze hebben meer
dan een jaar de kade van Maashaven
N.z. in Katendrecht versierd. Aanstaande zondag gaan ze definitief
naar huis.

de griffie,
via telefoonnummer
De definitieve kandidatenlijsten van de politiekemet
partijen
die meedoen
aan de deelraadsverkiezing op 3 maart 2010 zijn bekend. Deze lijsten
zijn
te
downloaden
van de website
010-2916356.
www.feijenoord.rotterdam.nl.
De volgende partijen doen mee: PvdA, Leefbaar Rotterdam, CDA, VVD, GroenLinks, D66,
Liberaal Sociaal Democraten en Feijenoord in Actie.

De fotowandelboulevard De Zuiderlingen
met 155 groepsportretten werd in 2008
geopend tijdens een bezoek van koningin
Beatrix. De tentoonstelling was in eerste
instantie bedoeld om er acht weken te
staan, namelijk tot januari 2009. Wegens
groot succes verlengde Pact op Zuid de
tentoonstelling maar liefst vier maal.
Thuisplek
Nu na 15 maanden en vele duizenden

bezoekers, worden de portretten warm
ingepakt om te verhuizen naar de plek
waar ze horen. Bijvoorbeeld boven de
deur van een huis of achter de toonbank
van een winkel, of bij de ingang van een
oefenruimte, voor het raam of aan de
gevel van de thuisplek van de groepen
zelf.
Op de kade worden zondag 31 januari de
genodigden in een grote tent ontvangen.
Er is dan tijd voor ontmoeting, hapjes,
warme drankjes en optredens van verschillende groepen. De verhuisploeg
onder leiding van wethouder Schrijer
en andere bekende Rotterdammers,
helpt de Zuiderlingen vervolgens om de
portretten in te pakken en ze een nieuwe
plek op Zuid te geven. De foto’s kunnen

óf direct mee naar huis genomen worden, óf in de Zuiderlingen-verhuistruck
geladen.
Programma
14.00 uur Ontvangst van alle Zuiderlingen, buren, vrienden en familie
in een grote tent aan Maashaven N.z.;
14.30 uur Welkom door Harry-Jan Bus en
De Tunes;
15.00 uur Naar de tentoonstelling op de kade;
17.00 uur Einde programma.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met
het programmabureau Pact op Zuid, via
(010) 267 34 60.

Parkeren op stoepen Weimansweg verboden
Vanaf maandag 1 februari is het op de
Weimansweg niet langer toegestaan de
auto op de stoep te parkeren.

In overleg met politie, deelgemeente en
diensten gaat, na een jarenlange gedoogperiode, het parkeerverbod weer van kracht.

Voetgangers en invaliden kunnen nauwelijks de op het trottoir geparkeerde auto’s
passeren. Bovendien komt de veiligheid
van bewoners bij calamiteiten in het
gedrang, omdat veiligheidsdiensten de
woningen moeilijk kunnen bereiken.
Waarschuwingsperiode
De politie hanteert een waarschuwingsperiode van vier weken. Foutparkeerders zullen vanaf maandag 1 februari aanstaande
een waarschuwingsbrief onder de voorruit
van de auto vinden. Vanaf maandag 1
maart treedt de politie 24 uur per dag op
tegen foutparkeerders.

(foto deelgemeente Feijenoord)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louise Kuijpers, gebiedsvoorlichter
bij de deelgemeente. U kunt haar tijdens
kantooruren bereiken via 010 291 8006 of per
mail via l.kuijpers@feijenoord.rotterdam.nl.

Lancering StemWijzer
met lijsttrekkersdebat
Voor Rotterdam wordt 3 maart
2010 een belangrijke datum als de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dan krijgt iedere burger een
nieuwe kans om mee te beslissen
over zijn stad en in het bijzonder over
zijn eigen deelgemeente.

elkaar, maar ook met het publiek in discussie over de verkiezingen in Rotterdam.
WAAR
TIJD

: centrale hal Bibliotheek
Rotterdam, Hoogstraat 110
: 13.00-15.00 uur

Stichting LOKAAL houdt naar aanleiding
van de verkiezingen op zaterdag 30 januari
een 010-Actueel lijsttrekkersdebat. Eerst
wordt de StemWijzer Rotterdam door
burgemeester Aboutaleb gelanceerd en
vullen alle lijsttrekkers de StemWijzer in. In
het debat gaan lijsttrekkers vervolgens met

Beschadigde bomen
Langegeer gekapt
Op de Langegeer heeft Gemeentewerken vorige week vier meidoorns en
zes essen gerooid. De reden voor het
kappen is dat de bomen zeer gevaarlijk,
vernield (stormschade) en of dood zijn.
Er is geen relatie tussen de kap van deze
bomen en het singelplan Langegeer.
In augustus 2009 heeft de deelgemeente op verzoek van Gemeentewerken,
op basis van de inboetschouw 2009,

hiervoor vergunning gegeven en de
bezwaarschriftperiode in achtgenomen.
Ook voor een aantal bomen op andere
plaatsen in de deelgemeente is dezelfde
kapvergunning verleend. De bomen vallen buiten de werking van de Algemene
Plaatselijke Verordening Rotterdam.
Een inboetschouw is een regelmatig
terugkerend deskundig onderzoek naar
de boomkwaliteit in de deelgemeente
Feijenoord.

Informatieavond over
verkeersveiligheid Laan op Zuid
Er is een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van
de verkeersveiligheid op de oversteekplaatsen van Laan
op Zuid.
Dit plan presenteert deelgemeente
Feijenoord maandag 1 februari a.s. op een informatieavond voor
bewoners uit deze omgeving, in aanwezigheid van onder andere
portefeuillehouder Mieke van der Graaf.

WAAR
ADRES
TIJD

: Villa Zebra
: Stieltjesstraat 21
: 19.30-21.00 uur (inloop om 19.15 uur)

Er is momenteel sprake van verkeersonveilige situaties op
Laan op Zuid. Op de oversteekplaatsen hebben vooral fietsers,

voetgangers en langzaam verkeer hiervan last. Personen- en
vrachtauto’s stoppen niet of nauwelijks als voetgangers willen
oversteken. Daarnaast zet de brede, rechte rijbaan aan tot hard
rijden. Wel controleert de politie er regelmatig en worden veel
boetes uitgeschreven en rijbewijzen ingetrokken. Bij het kruispunt L.Pincoffsweg-Laan op Zuid is afgelopen jaren ook een
aantal ongelukken gebeurd.
Acties op korte en lange termijn moeten ervoor zorgen dat in deze
situatie verandering komt. In het plan van aanpak wordt uit de
doeken gedaan hoe dit gaat gebeuren.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Willem den Hollander,
wijkregisseur van deelgemeente Feijenoord, op telefoonnummer
(010) 291 63 59

(foto deelgemeente Feijenoord)
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Bewonersavond herontwikkeling Zuiderziekenhuis
Alle bewoners uit Vreewijk zijn van harte
uitgenodigd om woensdagavond 3 februari
aanwezig te zijn bij de informatieavond over
de herontwikkeling van het monumentale
terrein van het Zuiderziekenhuis. Op deze
avond wordt het eerste stedenbouwkundig
plan aan de bewoners voorgelegd.
Het Zuiderziekenhuis is in 2009 samengegaan met het Claraziekenhuis onder de
nieuwe naam het Maasstad Ziekenhuis. Samen verhuizen zij begin 2011 naar de nieuwe
locatie nabij station Lombardijen. Het terrein
van het Zuiderziekenhuis is verkocht aan
projectontwikkelaar De Groene Groep.
Programma bewonersavond
De Groene Groep heeft een eerste stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor het
terrein van het Zuiderziekenhuis. Bewo-

ners kunnen op de informatieavond hun
mening geven over het plan en in discussie gaan met de makers. De aanwezigheid
van bewoners wordt daarom bijzonder op
prijs gesteld. Michiel van Lotringen van
de Groene Groep presenteert het stedenbouwkundig plan en Matthijs van Ruijven
van dS+V informeert over de opzet van de
herontwikkeling van het Zuiderziekenhuis.
Informatie
Woensdag 3 februari 2010. Tijd van 19.30
uur tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.00
uur. Locatie: Auditorium Zuiderziekenhuis,
hoofdingang Groene Hilledijk 315.
Voor meer informatie, neem contact op
met de gebiedsvoorlichter Feijenoord,
Louise Kuijpers. Telefoon 010 291 63 44 of
stuur een e-mail naar
l.kuijpers@feijenoord.rotterdam.nl.

(foto deelgemeente Feijenoord)

Plannen aanpak Vreewijk rijp voor
bespreking met bewoners

Betrek meer bewoners bij de uitvoering
van de Wijkvisie Vreewijk. Die oproep
klonk 19 januari luid en duidelijk in de
commissie Ruimtelijke Zaken. Inspreker en
bewoner Cok Nieuwenhuizen constateerde dat in de projectgroep alleen bestuursleden van de bewonersorganisatie BOV en
huurdersvereniging Vrelom meepraten.
Binnenkort worden informatiebijeenkomsten gehouden, beloofde dagelijks
bestuurder Mieke van de Graaf. Commissielid Jo den Haan adviseerde haar om dat
per gebied te doen en voorafgaand alle
bewoners schriftelijk te informeren.
Stand van zaken
De commissieleden werden deze avond
als eersten geïnformeerd over de stand
van zaken. De onafhankelijk voorzitter
van de projectgroep vertelde dat partijen
het eens zijn geworden over de cultuurhistorische studie. Die geeft aan dat 487
woningen beeldbepalend zijn en behouden moeten blijven. Mogelijk worden deze
blokken aangewezen als monument. Ook
is inmiddels een conserverend bestemmingsplan opgesteld waarin de opmerkingen van zowel de woningcorporatie Com.
wonen als de bewonersorganisatie zijn
verwerkt. Het Masterplan Buitenruimte is
naar verwacht in april gereed.
Welke ingreep?
In totaal moeten in Vreewijk 1300 woningen worden aangepakt. Uitgangspunt is
‘behoud, tenzij’. Er zijn drie opties: renovatie, restauratie en sloop/nieuwbouw, elk

voor een exploitatietermijn van vijftig jaar.
Veel bewoners vinden groot onderhoud
voldoende, werd daarbij opgemerkt.
Bewoners worden betrokken bij de keuze
welke ingreep wordt gedaan, maar volgens welke criteria die keus precies wordt
gemaakt is nog niet bekend.
Betaalbare huurwoning
Bewoners kunnen via een wisselwoning
terugkeren naar hun oude blok en straat
(de bewonersorganisatie pleit voor dezelfde woning). Mensen met een laag
inkomen krijgen opnieuw een sociaal bereikbare huurwoning aangeboden. Commissielid Remco van Vliet (PvdA) bepleitte
dat ook bewoners die niet terugkeren in
Vreewijk die garantie krijgen. Bestuurder
Van der Graaf antwoordde dat dit nog
verder moet worden uitgewerkt in het
sociaal plan.
Onrendabele top
Vanwege het behoud van de cultuurhistorische waarde is het financiële aspect van
de aanpak op dit moment het belangrijkste struikelblok in de voortgang. Inmiddels
is per woningtype bekend wat de kosten
zijn van restauratie, van renovatie en van
sloop/nieuwbouw. De grote onrendabele
top gaat de draagkracht van Com.Wonen
te boven, merkte Van der Graaf op tijdens
het debat in de commissie. Gehoopt wordt
op een bijdrage van het Rijk. Als proef zal
worden gestart met de aanpak van tweehonderd woningen. Hoewel dat voor bewoners geen must is, wordt gekeken of de
woningen ook vergroot kunnen worden.

Vallen en opstaan
George Verhaegen (Feijenoord in Actie)
vond het allemaal veel te langzaam gaan
en sprak van een mager resultaat. Van
der Graaf zei tevreden te zijn. Toen zij
een jaar geleden aantrad als bestuurder
is zij begonnen met de partijen aan tafel
te krijgen. Sindsdien wordt er gepraat.
“Weliswaar als een paar egeltjes en met
vallen en opstaan,” tekende zij aan, “maar
het proces loopt en ik geef het een 7. Ik
had het ook graag sneller gezien, maar
we moeten geld proberen te halen bij de
minister en dat kost tijd.”
Neuzen dezelfde kant op
Van der Graaf kreeg bijval van Arie van der
Ent (PvdA), die opmerkte dat democratie
nu eenmaal lang duurt. “Als er besloten
was tot sloop, stond er bij wijze van spreken nu al nieuwbouw.” Yusuf Tahiroğlu
noemde het een belangrijk winstpunt dat
alle neuzen dezelfde kant op staan. Jo den
Haan (Partij voor de Feijenoorders) sprak
van “het best mogelijke resultaat om nu
mee naar de wijk te gaan”.
Deelraad
Remco van Vliet en George Verhaegen
stelden voor om de voortgang uitvoering
Wijkvisie Vreewijk te agenderen voor de
deelraad. Die komt op 4 februari nog een
laatste keer in de oude samenstelling
bijeen voordat op 3 maart nieuwe verkiezingen plaatsvinden.
Onder verantwoordelijkheid van de griffie.
Tekst: Emile Hilgers.

UIT DE DEELRAAD
Stoplichten op Laan op Zuid
voor veiliger oversteek
Op de Laan op Zuid wordt uiterlijk begin
2011 de kruising ter hoogte van de Brede
Hilledijk en de Vuurplaat beveiligd met
stoplichten.  De werkzaamheden beginnen in april, vertelde dagelijks bestuurder
Mieke van der Graaf 19 januari in de commissie Ruimtelijke Zaken.
Daarnaast is het kruispunt Lodewijk Pincoffsweg – Laan op Zuid een zogenaamde
‘black spot’ geworden vanwege het
relatief grote aantal ongevallen. Er zullen
maatregelen worden genomen om het
aantal ongevallen daar terug te dringen. In
februari is er een bewonersavond waarop
de maatregelen voor de korte en lange
termijn worden toegelicht.
50 kilometer
Later zijn ook stoplichten voorzien ter
hoogte van de Paul Krugerstraat en Machinistenstraat (nieuwe doorbraken). De
verkeerslichten worden op elkaar afgestemd (groene zone), zodat automobilisten
worden gestimuleerd om over de hele
Laan op Zuid maximaal 50 kilometer per
uur te rijden. Ook kunnen snelheidsmeters
worden geplaatst die de deelgemeente
voor inzet in de hele deelgemeente heeft
besteld.

Na flitspaal vol gas
“Er staan al lang flitspalen”, reageerde Nel
Noël-Arnold (Leefbaar Rotterdam), die
over de veiligheid op de Laan op Zuid een
tweeminutendebat had aangevraagd in de
commissievergadering. “Automobilisten
remmen daar even af en als ze er voorbij
zijn geven ze weer vol gas.” Het plan van
aanpak Veilig oversteken op de Laan op
Zuid, dat 17 december aan de raadsleden
is gestuurd, moet veel concreter en uitgebreider, stelde Noël-Arnold.
Ruim uitnodigen
Van der Graaf zegde toe dat er vóór de deelraadsvergadering op 4 februari schriftelijk
antwoord komt op de vragen. Ook wordt
tegemoetgekomen aan de wens om méér
bewoners dan alleen de mensen die op de
Laan op Zuid wonen uit te nodigen voor de
informatieavond, in elk geval ook de scholen. Van der Graaf beloofde ruim te zullen
uitnodigen. Bewoners zal worden gevraagd
of de voorgestelde maatregelen voldoende
zijn en wat op korte termijn nog meer gedaan moet en kan worden zodat fietsers en
voetgangers veiliger kunnen oversteken.
Onder verantwoordelijkheid van de griffie.
Tekst: Emile Hilgers.

Bekendmakingen

KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN HILLESLUIS
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord vestigt hierbij de aandacht
op dat in het huis- aan huisblad Echo op
23 december 2009 de kennisgeving is
geplaatst, dat met ingang van 24 december 2009 gedurende een periode van zes
weken het ontwerp van het bestemmingsplan “Hillesuis” (met bijbehorende stukken) voor een ieder ter inzage ligt bij:
• het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam, Coolsingel 40, 3e etage. Kamer
314 (werkdagen van 09.000 tot 16.00
uur). Bereikbaar op telefoonnummer
010-4172514
Legitimatie verplicht!
• de secretarie van de deelgemeente

Feijenoord, Maashaven oostzijde 230 Het
kantoor is geopend op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur en is voor een afspraak bereikbaar op telefoonnummer (010) 291 60 13.
Gedurende bovengenoemde termijn
kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan gemotiveerde zienswijzen
kenbaar maken aan de gemeenteraad,
door tussenkomst van de directeur dS+V,
RO/bestemmingsplannen, postbus 6699,
3002 AR Rotterdam.
Groene Hilledijk 583-589 wijzigen
gebruik kantoor naar voor woningen
bestemde ruimte
Het dagelijks bestuur van de deelgemeen-

te Feijenoord maakt bekend dat door Com.
Wonen een verzoek om een bouwvergunning is ingediend voor het wijzigen van
het gebruik kantoor aan het pand Groene
Hilledijk 583-589.
Het is de bedoeling om de bestaande
kantoorruimte op de begane grond om te
bouwen naar een algemene ontmoetingsruimte ten dienste van de bovengelegen
woningen en voor een ruimte voor de stalling van scootmobielen.
Bestemmingsplan
De bouwlocatie ligt in het ter plaatse
geldende bestemmingsplan ‘Vreewijk’ en
is daarin aangewezen voor ‘Eengezinshuizen’ en ‘Tuin’.

Om de ontmoetingsruimte en stalling
daar mogelijk te maken, dient ontheffing
te worden verleend van het geldende
bestemmingsplan. Dit kan door toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke
ordening. Het dagelijks bestuur van de
deelgemeente wil hieraan medewerking
verlenen.

Zienswijzen
Gedurende de termijn dat het verzoek om
ontheffing ter inzage ligt, kan een ieder
hiertegen schriftelijke en mondelinge
zienswijzen naar voren brengen bij het
dagelijks bestuur van de deelgemeente
Feijenoord, Postbus 9555, 3007 AN Rotterdam.

Plan ter inzage
Het verzoek om een bouwvergunning
en het conceptbesluit liggen daarom ter
inzage van
28 januari t/m 10 maart 2010 in het kantoor
van de deelgemeente aan de Maaszijde
O.z. 230. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Informatie
Voor meer informatie over de plannen of
voor het uiten van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen voor een afspraak met de
medewerker Ruimtelijke Ordening van de
deelgemeente Feijenoord, via telefoonnummer (010) 291 60 13.
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Verkiezingen openbare kennisgevingen

BEKENDMAKING NUMMERING INGELEVERDE LIJSTEN TER INZAGE-LEGGING
PROCES-VERBAAL I 12-2
De voorzitter van het centraal stembureau maakt conform het bepaalde in artikel I 1, lid 2, van het
Kiesbesluit bekend, dat heden bij Bureau verkiezingen van de deelgemeente Feijenoord Rotterdam
ter inzage is gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau betreffende het
nummeren van de kandidatenlijsten alsmede het beslissen over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op de leden van de raad van de deelgemeente Feijenoord te houden verkiezing van
3 maart 2010.
Op grond van het bepaalde in artikel I 15, lid 1, van de Kieswet maakt het centraal stembureau tevens bekend, dat aan bovenbedoelde kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend:

www.feijenoord.rotterdam.nl.

Lijstnummer		

Aanduiding van de politieke groepering

1.			
2. 			
3. 			
5.			
6. 			
8.			
10.			
14.			

Partij van de Arbeid (PvdA)
Leefbaar Rotterdam
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
GroenLinks
Democraten 66 (D66)
Liberaal Sociaal Democraten (LSD)
Feijenoord in Actie (FiA)

Ingevolge artikel I10 van de Kieswet zijn de navolgende lijstencombinaties aangegaan:
n.v.t.
Plaats : Rotterdam.				
Datum : 21 januari 2010			

De voorzitter voornoemd,
Mevrouw D.H. Oudshoorn

COLOFON

Vergunningen

Aanvragen bouwvergunningen
Er zijn bouwvergunningen aangevraagd voor
de locaties:
• Heer Arnoldstraat 71, in verband met het
veranderen van een opslagruimte naar een
ontmoetingsruimte. De aanvraag is ingediend
op 11 januari 2010 door Stichting Medina (kenmerknummer V2010/00043)
• Veerlaan 6, in verband met het veranderen van
de indeling en van het gebruik van het pand
naar 2 woningen. De aanvraag is ingediend op
11 januari 2010 (kenmerknummer V2010/00042)
• Dordtselaan 96, in verband met het plaatsen
van een lichtreclame. De aanvraag is ingediend op 12 januari 2010 door Metro Apotheek
(kenmerknummer V2010/00045);
• Hilledijk 247 b en Putselaan 5, in verband met
het veranderen van de indeling en het gebruik. De aanvraag is ingediend op 20 januari
2010 door M.C. van Velde (kenmerknummer
V2010/00056)

Aanvragen sloopvergunningen
Er zijn sloopvergunningen aangevraagd voor
de locatie:
• Brede Hilledijk t.h.v. 86, in verband met het
slopen van een traforuimte. De aanvraag is
ingediend op 18 januari 2010 door Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (kenmerknummer
V2010/00054)
• Groene Hilledijk 301, in verband met het
verwijderen van asbesthoudend materiaal. De
aanvraag is ingediend op 19 januari 2010 door
Erasmus MC (kenmerknummer V2010/00055)

Ingediende informatieplannen
Er zijn informatieplannen ingediend voor de
locaties:
• Stampioenstraat 2, in verband met het vernaderen van het gebruik van het pand naar
vereniging en cultureel begeleidingscentrum.
Het plan is ingediend op 5 januari 2010 (kenmerknummer V2010/00044)
• Hillelaan 77, in verband met het vernieuwen
en vergroten van een winkel. Het plan is
ingediend op 7 januari 2010 door Schuitema
Vastgoed BV (kenmerknummer V2010/00041)
• Putselaan 144-152 en 170/Slaghekstraat 211239 en Wielerstraat 5-19, in verband met het
oprichten van 71 woningen en een school. Het
plan is ingediend op 8 januari 2010 door Estrade Projecten (kenmerknummer V2010/00040)
• Beukelaarsstraat 72 a, in verband met het
veranderen van de woning. Het plan is ingediend op 18 januari 2010 (kenmerknummer
V2010/00057)
Beoordeling
Bovengenoemde aanvragen worden beoordeeld
op volledigheid en daarna behandeld door de
bouwinspecteur, de heer S. van der Linden, te
bereiken via telefoonnummer (010) 489 36 17.

Verleende bouwvergunningen
Er zijn bouwvergunningen verleend voor de
locaties:
• Dynamostraat 16-22, in verband met het
gedeeltelijk veranderen van de indeling en het
aanpassen van de brandscheidingen in het
pand. De vergunning is verleend op 21 januari
2010 (kenmerknummer Verg2009/00613)
• Maaskade 21-32, O. van Noortsraat 3-5 en
de Ruyterstraat 4 en 6, in verband met het
vernieuwen van de balkonhekwerken en het
verwijderen van de kolenhokken op het pand.
De vergunning is verleend op 22 januari 2010
(kenmerknummer Verg2009/00654)
Verleende sloopvergunningen
Er zijn sloopvergunning verleend voor de
locaties:
• Blokweg 36-38-40-42-44-50 en 52B, in verband
met het slopen van de indeling van de panden. De vergunning is verleend op 19 januari
2010 aan Stichting Woonstad Rotterdam (kenmerknummer V2009/00427)
• Steven Hoogendijkstraat 54 t/m 58 en de
Oranjeboomstraat 81 t/m 105 en 111 t/m 135, in
verband met het slopen van 84 woningen en
bedrijven. De vergunning is verleend op 20 januari 2010 aan Stichting Woonstad Rotterdam
(kenmerknummer V2009/00540)
• Groene Hilledijk 301, in verband met het
verwijderen van asbesthoudend materiaal in
het ziekenhuis. De vergunning is verleend op
22 januari 2010 aan Erasmus MC Rotterdam
(kenmerknummer V2010/00055)
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit
is mogelijk tot zes weken na de datum waarop
de vergunning verleend/geweigerd//buiten
behandeling is gesteld. Een belanghebbende is
degene wiens belang persoonlijk en rechtstreeks
bij een besluit betrokken is. Uw bezwaar kunt u
sturen naar het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord, t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 9555, 3007 AN Rotterdam.
Vermeld daarbij om welke vergunning het gaat
en wat het kenmerknummer is.
Toegekende gehandicaptenparkeerplaatsen
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Feijenoord heeft besluiten genomen tot het
toekennen van gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen voor de locaties:
• Katendrechtsestraat ter hoogte van huisnummer 381. Het besluit is verzonden op 13 januari
2010 (kenmerknummer V10/00049)
• Jalonstraat ter hoogte van huisnummer 256.
Het besluit is verzonden op 15 januari 2010
(kenmerknummer V10/049)

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tegen dit besluit
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit
is mogelijk tot zes weken na publicatie van dit
besluit. Uw bezwaar kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord,
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus
9555, 3007 AN Rotterdam. Vermeld daarbij
‘Bezwaar Intrekking GPP’, adres en kenmerknummer. Een belanghebbende is degene wiens
belang persoonlijk en rechtstreeks bij een besluit
betrokken is.
Vergunning voorwerpen op de weg
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord heeft vergunningen voorwerpen op de
weg verleend voor de locaties:
• Pretorialaan hoek Putselaan, voor het plaatsen
van een kraam voor het tonen en verstrekken
van informatiemateriaal van 12.00 tot 15.00
uur op de zaterdagen: 6 februari, 6 maart, 3
april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december
2010. De vergunning is verleend op 14 januari
2010 aan Stichting De Rode Morgen (kenmerknummer V2009/00775)
• Pretorialaan hoek Putselaan, voor het tonen
en verstrekken van informatiemateriaal van
11.00 tot 15.00 uur op alle zaterdagen van het
jaar 2010. De vergunning is verleend op 14
januari 2010 aan PvdA Rotterdam-Feijenoord
(kenmerknummer V2009/00809)
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit is
mogelijk tot zes weken na publicatie van de besluiten. Uw bezwaar kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord,
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus
9555, 3007 AN Rotterdam. Vermeld daarbij
‘Bezwaar Vergunning Voorwerpen op de weg’,
en kenmerknummer. Een belanghebbende is
degene wiens belang persoonlijk en rechtstreeks
bij een besluit betrokken is.
Verleende kapvergunningen
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente
Feijenoord heeft kapvergunningen verleend voor
de locaties:
• Stichtseplein 3, voor het kandelaberen (snoeien) van 1 boom op het schoolplein. Door de
boom te snoeien kan overlast van afbrekende
takken voorkomen worden. De vergunning is
verleend op 20 januari 2010 aan Tuincentrum J.
Meijer b.v. (kenmerknummer V2009/00756)
• Putsebocht, voor het kappen van 6 bomen in
verband met de herinrichting van de Putsebocht. De bomen zijn niet in goede conditie
voor herplant. Tevens is toestemming verleend

voor het kappen van 25 bomen, die vanwege
hun grootte niet vallen onder de werking van
de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV). Aan deze vergunning is een
herplantplicht verbonden voor 22 bomen. De
vergunning is verleend op 20 januari 2010 aan
de dienst Gemeentewerken Rotterdam (kenmerknummer V2009/00714)
• Dordtselaan 64-a, voor het kappen van 1
boom in de binnentuin. De stabiliteit van de
boom laat te wensen over. De boom gaat
steeds schuiner staan, er bestaat een grote
kans dat hij omvalt. Omdat de boom een
gevaar vormt voor de omgeving, dient deze
zo snel mogelijk verwijderd te worden. De
vergunning is verleend op 21 januari 2010.
Aan deze vergunning is geen herplantplicht
verbonden (kenmerknummer V2009/00327)
• ’t Slag, voor het kappen van 15 bomen en het
verplanten van 2 bomen in verband met het
bouwrijp maken van de locatie. De vergunning is verleend op 21 januari 2010 aan de
dienst Gemeentewerken Rotterdam. Aan deze
vergunning is een herplantplicht verbonden.
Aantal en soort te planten bomen dient nog
nader bepaald te worden (kenmerknummer
V2009/00769)
• Brede Hilledijk, voor het kappen van 12 bomen
in verband met de reconstructie van de Brede
Hilledijk. De vergunning is verleend op 21
januari 2010 aan de dienst Gemeentewerken
Rotterdam. Aan deze vergunning is een herplanplicht verbonden voor 4 bomen, 8 bomen
worden niet herplant omdat deze staan in een
dijklichaam. (kenmerknummer V2009/00715)
De volledige tekst van deze besluiten ligt ter
inzage van 27 januari tot en met 10 maart 2010,
in het deelgemeentekantoor aan de Maashaven
O.z. 230. Het kantoor is geopend op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit
is mogelijk tot zes weken na publicatie van dit
besluit. Uw bezwaar kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord,
t.a.v. de Bezwaarschriftencommissie, Postbus
9555, 3007 AN Rotterdam. Vermeld daarbij ‘Bezwaar (weigering) kapvergunning’, adres en kenmerknummer. Een belanghebbende is degene
wiens belang persoonlijk en rechtstreeks bij een
besluit betrokken is.
Als u vragen heeft over deze vergunningen, kunt u bellen met de deelgemeente
Feijenoord, telefoon (010) 291 60 22 of
(010) 291 60 94 of mailen naar
vergunningen@feijenoord.rotterdam.nl

Openingstijden
Openingstijden Stadswinkel
(paspoort, rijbewijs, geboorte etc.)
ma. t/m vr. van 9.00 tot 15.00 uur.
Op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur.
Openingstijden kantoor:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur.
Bereikbaarheid
Het deelgemeentekantoor is te bereiken
met de metro en tramlijn 2
(halte Maashaven), of met buslijn 77
(halte Afrikaanderplein).
Redactie
Redactie: Voorlichting & Communicatie
deelgemeente Feijenoord,
tel. (010) 291 60 73 / Vormgeving:
Studio De Havenloods / Bezorgklachten:
tel 0900 - 4245726 (lokaal tarief).
Vraagwijzer (in de Stadswinkel)
(010) 291 60 00
Openingstijden zijn maandag t/m
vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.
Veilig
Alarm politie/brandweer
en ambulance:
1-1-2
Politie (geen spoed)
0900-8844
Meld misdaad anoniem 0800-7000
Digitaal abonnement:
Meldt u aan via
www.feijenoord.rotterdam.nl,
klik op de button, linksonder.
Adresgegevens Feijenoord
Maashaven O.z. 230, Postbus 9555
3007 AN Rotterdam
tel.: (010) 291 60 00
fax: (010) 291 60 99
www.feijenoord.rotterdam.nl
e mail: info@feijenoord.rotterdam.nl
Centraal servicenummer
24 uur: 14010 (lokaal tarief)
• Schoon en heel
• Rioolreiniging
• Afspraken ophalen grofvuil
• Afspraken ophalen witgoed
• Meldingen ongedierte
• Informatie over vuilcontainers
• Contracten bedrijfsafval
• Milieuklachten
• Hondenbeleid
• Klachten over asbest
• Burgerzaken en vergunningen
• Artsentelefoon
• Eneco klantenserrvice
• Storingen electriciteit en gas
• Storingen waterleiding
• Storingen parkeerautomaten
• Storingen openbare verlichting en verkeerslichten
• Openbaar vervoer reisinformatie
• Gemeentelijke Ombudsman
Meldpunt overlast
(010) 291 60 60

