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Vergunningen en besluiten

19 september, 19.00-22.00 uur
Klaverjassen in wijkgebouw De Focus,
Oude Watering 324. Deelname € 2,-.
Meer info: mevrouw Borsten, 06-48362482.

Op deze pagina treft u de actuele aanvragen en verleende vergunningen, besluiten en
tervisieleggingen aan. Wilt u informatie over eerdere vergunningen en/of besluiten,
dan kunt u deze vinden op www.rotterdam.nl/ijsselmonde, via bekendmakingen.

20 september,

09.30-11.00 uur/11.30-13.00 of 13.00-14.30 uur
Start proefcursus conversatie-Engels (meer gevorderden;
8 weken) in het activeringscentrum aan de
Kreileroord 222. Info en aanmelden: mevrouw Dijkstra,
06-12957399 of idijkstra@wxs.nl

Besluiten
Ontheffing zondagswet verleend

20 september, 14.00 - 16.00 uur
Elke zaterdag zaalvoetbal voor kinderen van 8 tot 15 jaar
in de gymzaal aan de Catullusweg. Entree 0,50 cent per
keer. Georganiseerd door Stichting Wijkalliantie IJsselmonde en speeltuin Pascal. Meer info: 06-23520851.

Ontheffing van de zondagswet artikel 4, lid 1, is verleend aan
Micha Evenementen voor het houden van een rommelmarkt op de
Olympiaweg op zondag 8 september 2013 van 10.00 tot 16.00 uur
(verzenddatum 6 september 2013).

20 september, 20.00 uur

Het dagelijks bestuur heeft aan Swietelsky Rail Benelux B.V.
ontheffing verleend in de zin van artikel 4:6 van de Algemene
Plaatselijke Verordening Rotterdam voor het uitvoeren van
werkzaamheden (vernieuwen van twee opstelsporen) aan de
spoorlijn IJsselmonde-Dordrecht (opstelterrein IJsselmonde, parallel
aan de Colloseumweg) in de periode:
- dinsdag 10 september 2013 tussen 16.00 en 23.00 uur
(openbreken spoor);
- woensdag 11 september 2013 tussen 07.00 en 23.00 uur
(ontgraven oude ballastgrind, lossen nieuwe ballastgrind en
bouwen spoor);
- donderdag 12 september 2013 tussen 07.00 en 23.00 uur (openbreken oud spoor en bouwen spoor; op hoogte brengen spoor);
- donderdag 12 september t/m vrijdag 13 september 2013 tussen
23.00 en 07.00 uur (afwerken spoor);
- vrijdag 13 september tussen 07.00 en 16.00 uur (afwerken en
lassen spoor).
De beschikking is verzonden op 11 september 2013.

Ontheffing APV verleend

Elke vrijdag schaken bij schaakvereniging SV IJsselmonde
aan de Veenoord 15. Info: cocklouwerens@gmail.com

21 september, 10.00 - 16.00 uur

Prinsenplein = Sportplein met demonstraties van
verschillende sporten en informatiekramen over alles
wat met sport te maken heeft. Laat een gezondheidstest
doen of uw BMI meten door de diëtiste.
Sportclubs kunnen zich nog opgeven voor deelname,
mail naar stichting.santiny@gmail.com

21 september, 12.00 - 16.00 uur
Rommelmarkt op bouwspeeltuin Maeterlinck aan de
Maeterlinckweg 61. Toegang gratis.
In het Huttendorp mogen de kinderen van alles verkopen
vanuit hun zelfgebouwde hut. Ieder jaar weer zijn er
allerlei leuke en lekkere dingen te koop. Dit jaar wordt er
van alles verkocht wat een ander weer goed kan gebruiken
zoals oud speelgoed en rommeltjes van de zolder. Ook zijn
er zelfgemaakte (groene) knutsels, snacks en drankjes te
koop.
21 september, 14.00 uur

Poppenkastvoorstelling over samenspelen in wijkgebouw
De Focus, Oude Watering 324. De voorstelling duurt 1 uur
en is om 15.00 uur afgelopen. Kosten € 0,50.

21 september, 22.00 uur, zaal open 20.30 uur
Blues Societeit l’Esprit ,Wendeldijk 25. Connie Lush &
Blues Shouter (UK). In haar thuisland Engeland is ze al 5
keer uitgeroepen tot beste blueszangeres van het jaar en
haar faam begint nu op het vasteland van Europa door te
dringen. Entree: leden € 6,-, niet leden € 8,50
tot en met 27 oktober

Expositie van werk van Joke Roldaan (figuratief/abstract)
in Galerie Oostvogel, in Laurens Antonius IJsselmonde,
Groene Tuin 1. De expositie wordt verzorgd door Galerie
Serruys. Meer info: www.galerieserruys.nl

Aanmelden activiteiten
Afdeling Dienstverlening
E-mail: activiteitenkalender@ijsselmonde.rotterdam.nl
Telefoon: 010 - 479 82 00. Een uitgebreid activiteitenoverzicht vindt u op www.rotterdam.nl/ijsselmonde

Streekarchief >>
Het Streekarchief is een vrijwilligersorganisatie
die de geschiedenis van het eiland IJsselmonde
en haar bewoners in kaart brengt. Het
Streekarchief beschikt over een aanzienlijke
hoeveelheid boeken over het eiland IJsselmonde.
Daarnaast bezit het Streekarchief een
uitgebreide database met vrijwel alle akten
van de Burgerlijke stand, doop-, trouw- en
begrafenisregisters en een fotocollectie van het
eiland IJsselmonde. Kijk voor meer informatie
op: www.streekarchiefijsselmonde.nl

Curaçaose delegatie bezoekt IJsselmonde
Op 10 september bezocht een delegatie uit Curaçao Rotterdam Zuid. Ook de deelgemeente IJsselmonde stond op
het programma. In het deelgemeentekantoor werden de Sectordirecteur Onderwijs & Sport van Curaçao, Lizette
Sambo-Velder, en Hans Rijckenberg, de begeleider van de delegatie, ontvangen. Ze voerden een gesprek met
vertegenwoordigers van de deelgemeente en bureau Frontlijn. IJsselmonde vonden de twee bezoekers interessant om te
bezoeken vanwege de relatief grote groep Antillianen die hier woont.
Een van de onderwerpen die aan de orde kwam, was de grote toestroom van Antilliaanse jongeren die onvoorbereid naar
Rotterdam Zuid toe komen. Een van de ideeën die werden besproken, was het beter voorlichten van de jongeren die hier
naartoe komen. De gasten waren erg tevreden over de uitgebreide informatie die ze kregen.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van
verzending van de beschikking bezwaar indienen bij het dagelijks
bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene
Bezwarencommissie, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam.

Streekarchief
Eiland IJsselmonde
viert 30-jarig bestaan
op 26 september
U bent van harte welkom
Op donderdag 26 september 2013 viert de Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde haar 30-jarig bestaan met diverse activiteiten in
het kantoor van de deelgemeente IJsselmonde aan de Herenwaard 23.
U bent van harte welkom bij deze gratis activiteiten.

Evenementenvergunning verleend
Namens de Burgemeester van Rotterdam is vergunning verleend
aan Centercom voor de promotie van Aviko, Rasfriet, waarbij voor
het winkelcentrum Keizerswaard (naast de visboer) op zaterdag 19
oktober 2013 van 9.00 tot 18.00 uur vanuit een frietwagen zakjes friet
worden bereid en uitgedeeld (verzenddatum 13 september 2013).
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Het feestprogramma ziet er als volgt uit:
© 201

Activiteiten in raadzaal:
09.45 uur
10.00-12.00 uur
12.30-13.00 uur
13.00-13.30 uur
13.30-14.00 uur
14.00-14.30 uur
14.45-15.15 uur
15.15-16.00 uur
16.30-17.00 uur

Bezwaren vergunningen
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Opening door Luuk Wilson, voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde
Taxatie kunst en curiosa door Arne Bonsaksen van het “Vendu Notarishuis”
Presentatie Historische Vereniging Katendrecht
Presentatie “Heraldiek” door Connie Biesheuvel van “De Nederlandse Genealogische Vereniging”
Presentatie Historische Vereniging Barendrecht
Presentatie “Beeldbepalende gebouwen in de deelgemeente IJsselmonde” door Denise Gueth
Presentatie Stichting Historisch Charlois
Lezing “Vader Onbekend” door Aad Verouden van “Ons Voorgeslacht”
Afsluitende bijeenkomst met een hapje en een drankje

Activiteiten in publieksruimte deelgemeentekantoor Herenwaard 23:

• Opnames voor “Oral History IJsselmonde”, laat u interviewen!
• Informatiestand Streekarchief “Eerste Hulp bij Familieonderzoek”
• Intekenen voor de DVD uitgave van het Streekarchief “Oud Notarieel Archief IJsselmonde”

Activiteiten bij ingang deelgemeentekantoor Herenwaard 23, nabij marktplein:

• Informatiestand Stichting Kasteel IJsselmonde (krijgen wij ons kasteel terug?)
• Verschillende historische verenigingen presenteren zich via een informatiestand (wat is er allemaal te zien en te krijgen
in de regio?)

10 september 2013, (dossiernummer OMV.13.09.00106);
- Maasstadweg 96, 3079 DZ, aanvraag voor het brandveilig
gebruik van dit pand (in verzamelgebouw Medimall).
Datum aanvraag 4 september 2013, (dossiernummer
OMV.13.09.00050);
- Elfstedenstaat 10, 3078 ZB, voor verbouwing van het
pand. Datum aanvraag 19 augustus 2013 (dossiernummer
OMV.13.09.00041);
- Nieuwenoord 157, 3079 LH, voor het brandveilig gebruik
van het kinderdagverblijf /buitenschoolse opvang.
Datum aanvraag 10 september 2013 (dossiernummer
OMV.13.09.00117).
afwijken bestemming
- Cor Kieboomplein 90, 3077 MK, voor het realiseren van
feestzalen in de ruimten op de begane grond van de
parkeergarage de Veranda. Datum aanvraag 11 september
2013 (dossiernummer OMV.13.09.00139).
Vragen?
Wilt u meer informatie over een aanvraag omgevingsvergunning
of een aanvraag komen inzien dan kunt u bellen met de deelgemeente IJsselmonde, mevrouw Saelman, telefoon 479 82 66.

Verleende vergunningen
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde
maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunningen
heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht):

Deelgemeente IJsselmonde
kap
- openbaar gebied gehele deelgemeente IJsselmonde, 3076
voor het rooien van 39 dode/vernielde bomen in het kader
van de zorgplicht. De beschikking is op 10 september 2013
verzonden (dossiernummer OMV. 13.08.00111).

Lombardijen

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden een
bezwaarschrift, gericht aan de burgemeester, indienen bij de
Algemene Bezwarencommissie van de gemeente Rotterdam,
Postbus 70018, 3000 KX Rotterdam.

bouw
- Guido Gezelleweg (terrein Parlando), 3076 AA, voor het
plaatsen zeven prefab units voor een maatschappelijke
voorziening met horeca van Hotspothutspot. De beschikking is op 11 september 2013 verzonden (dossiernummer
OMV.13.04.00405);
- Molièreweg 611, 3076 GD, vergunning voor het plaatsen
van een dakopbouw op de bestaande woning. De beschikking is op 5 september 2013 verzonden (dossiernummer
OMV.13.07.00312).

Omgevingsvergunningen

Bezwaar maken

Aanvragen vergunningen
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde
maakt bekend dat het de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1 en 2.2. Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht):

Groot IJsselmonde
brandveilig gebruik
- Maasstadweg 37, 3079 DZ, voor het plaatsen van twee
vlaggenmasten aan de Maasstadweg. Datum aanvraag

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van
verzending van de beschikking bezwaar indienen bij het dagelijks
bestuur van de deelgemeente IJsselmonde, t.a.v. de Algemene
Bezwarencommissie, Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam.
Daarnaast kunnen belanghebbenden op grond van artikel 36 van
de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht, ook binnen zes weken na datum van verlening,
een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen
bij de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Opening Skateparcours Spinozapark
Eind augustus heeft Wouter Boonzaaijer, portefeuillehouder Buitenruimte van de
deelgemeente IJsselmonde, het skateparcours in het Spinozapark, Lombardijen officieel
geopend.
Dit gebeurde met een spectaculaire demoshow van Skateland. Na de show gaven de
demorijders tips voor leuke trics op de baan aan de jongere skaters uit de buurt. Niet alleen
skaters waren toegestroomd, maar er waren ook veel kijkers, bewoners uit de buurt, die
rondom het skateparcours genoten van de show en de zon.

010 - 479 82 00
Ter inzage
Kennisgeving bestemmingsplan
Knooppunt Lombardijen
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend
dat met ingang van 20 september 2013 gedurende een periode
van zes weken (dus tot en met donderdag 31 oktober 2013) het
ontwerpbestemmingsplan “Knooppunt Lombardijen” en de
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage liggen bij:
- de informatiebalie van de deelgemeente IJsselmonde,
Herenwaard 23;
- de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater
tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 029.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn
tevens beschikbaar via de gemeentelijke website
www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied ligt in de deelgemeente IJsselmonde, ten oosten van
het station Lombardijen, tussen de woonwijken Lombardijen en
Groot IJsselmonde en wordt ruimtelijk begrensd door de spoorlijn
Rotterdam-Dordrecht, het sportveld ten noorden van het Wartburg
College, de Smeetslandseweg, Spinozaweg, IJsselmondse Randweg
en de Gouderakstraat. Het gedeelte ten noorden van de Spinozaweg
is in gebruik bij het Wartburg College. In het gebied ten zuiden van
de Spinozaweg zijn het Maasstad Ziekenhuis en de overige functies,
zoals de Zorgboulevard Rotterdam, gerealiseerd.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan
opgenomen. Het plangebied werd tot voor kort gedomineerd door
ontwikkelingen op het gebied van de verkeersinfrastructuur, maar
thans door het medisch centrum ca. Deze ontwikkelingen zijn reeds
vergund en gerealiseerd. Met deze planprocedure wordt slechts
beoogd de actuele planologische situatie in het plangebied in een
modern bestemmingsplan vast te leggen, dat tevens voldoet aan
de ter zake gestelde wettelijke eisen, waaronder het vereiste dat
bestemmingsplannen om de tien jaar, moeten worden herzien.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen
kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van
de directeur van Stadsontwikkeling, RO/Bestemmingsplannen,
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.
Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling
gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen
die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische
afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling, Galvanistraat
15, Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u op
maandagmiddag of woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur
bellen naar 010-4894165.

@

Gratis Digitekst

U kunt een gratis abonnement nemen op de
wekelijkse toezending van de deelgemeentepagina.
Geef u op via:
www.rotterdam.nl/nieuwsbriefijsselmonde

Deelgemeente IJsselmonde
Postbus 9044, 3007 AA Rotterdam
telefoon 010 - 479 82 00
fax 010 - 483 15 52
deelgemeente@ijsselmonde.rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
Bestuur en beleidsafdelingen, Herenwaard 23
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.
Informatiecentrum Herenwaard 23
Maandag van 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

www.rotterdam.nl/ijsselmonde
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Spreekuren in deelgemeentekantoor,
Herenwaard 23:
• Bouwinspecteur
woensdag 16.00 - 17.00 uur.
(informatie over bouwzaken)
• Toezicht en Handhaving van Stadsbeheer
maandag 14.00 - 15.00 uur.
• 3-D aangifteloket politie
(alleen op afspraak via 0900-8844)
• Spreekuur Kamer van Koophandel
Vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur.

Publiekszaken Herenwaard 23
Maandag
13.00 - 18.00 uur
18.00 - 20.00 uur (uitsluitend zonder afspraak)
Dinsdag
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
18.00 - 20.00 uur (uitsluitend op afspraak)
Donderdag
09.00 - 16.30 uur
Vrijdag
09.00 - 16.30 uur

Let op:
Na 16.00 uur en ‘s avonds niet
voor aangiften geboorte,
overlijden en huwelijkszaken.

Commissie Bestuur & Financiën
vergadert 24 september

Het is weer tijd voor de
Sportentocht IJsselmonde!

Op dinsdagavond 24 september 2013 vergadert de commissie Bestuur & Financiën
(B&F) vanaf 20.00 uur in de raadzaal aan de Herenwaard 23. De vergadering is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom. De complete set vergaderstukken
ligt ter inzage bij de informatiebalie van de deelgemeente aan de Herenwaard 23.
U kunt de vergaderstukken ook bekijken op www.rotterdam.nl/ijsselmonde. En
ten slotte zijn op de avond zelf in de vergaderzaal de agenda en korte samenvattingen van de voorstellen beschikbaar voor belangstellenden.
Voor meer informatie over de agendapunten kunt u bellen met de griffie van de
deelraad, 010 - 479 82 00.

Kinderen maken gratis kennis met verschillende sporten
Vanaf 30 september t/m 4 oktober vindt in de deelgemeente IJsselmonde de
Sportentocht plaats. Sport, bewegen en het verenigingsleven krijgen extra aandacht.
Basisschoolkinderen uit groepen 3 t/m 8 kunnen één of twee weken lang bij diverse
sportverenigingen en -organisaties terecht voor een gratis kennismaking met
verschillende sporten.
Elke dag bieden meerdere sportorganisaties hun sport aan op locatie. De kinderen
krijgen op school een boekje met daarin
het aanbod en programma van alle sporten
en een stempelkaart. Met dit boekje
kunnen kinderen gratis deelnemen aan de
activiteiten. Voor iedere activiteit waar ze
aan meedoen krijgen ze een stempel.

van links naar rechts: Jahlani Pollack, Norbert Swaneveld, Henna Semil, Marijke Hof
(wijkcoördinator Beverwaard), Ramon Pollack, Elias Richardson

Succesvolle Dwight
Memorial Day wordt
Dwight Talents Day
Op 8 september stond het Middachtenplantsoen in de Beverwaard in het teken
van de 10e editie van de Dwight Memorial Day. Er was voor jong en oud van alles
te doen op sportief en muzikaal gebied: basketballen, voetballen, diverse live
optredens en dj’s. Kinderen genoten van de luchtkussens, popcorn, suikerspin
en limonade.
De belangstelling was groot: totaal over de
hele dag telde de organisatie tussen de 175
en 200 bezoekers. Meer dan 70 kinderen
namen deel aan de sportactiviteiten en
sportclinics. Op een laagdrempelige manier
kon kennis worden gemaakt met de diverse
teamsporten.
Het was een gezellige en drukke bedoening
en de organisator, Elias Richardson van
Stichting Live Your Talents, had gelukkig hulp
van jongeren uit de Beverwaard. Hij is zeer te
spreken over hun betrokkenheid, zowel in de
aanloop naar als tijdens het evenement.
Nieuwe naam
Norbert Swaneveld, portefeuillehouder
Sport, kwam ook langs en verrichtte de

Dwight was een beroemde
basketballer uit de Beverwaard
die was gescout door de National
Basketball Association (NBA). In
Amerika was hij hard bezig om de
top te bereiken. In 1999 overleed hij
plotseling. Dwight had een motto
dat met de Dwight Memorial Day
levend wordt gehouden: “je kunt
alles bereiken, als je er maar hard
genoeg voor werkt”.

prijsuitreiking van de diverse onderdelen.
In zijn aanwezigheid werd ook de nieuwe
naam bekend gemaakt van de Dwight
Memorial Day. Voortaan heet dit sportieve
en muzikale evenement: Dwight Talents Day.
Deze nieuwe naam weerspiegelt nog meer
de inhoud van het evenement dat in het
teken staat van een nieuwe generatie jonge
talenten die zich bewust worden van hun
eigen kwaliteiten. En dit uiten zij met elkaar
in samenspel. De ouders (Henna Semil en
Ramon Pollack) en broer (Jahlani Pollack)
van Dwight kunnen zich vinden in deze
naam. Ook portefeuillehouder Swaneveld
vindt Dwight Talents Day heel goed passen
bij het concept van het evenement.

De Sportentocht wordt afgesloten met een
feestelijke prijsuitreiking. Het kind met de
meeste stempels maakt namelijk kans op
de titel sportiefste leerling én een mooie
prijs! De sportiefste school wint ook een

prijs. Sowieso krijgt iedere Sportentocht
deelnemer een leuk cadeautje. Genoeg
reden om mee te doen dus!
De Sportentocht is tot stand gekomen
door een samenwerking van de gemeente
Rotterdam, Rotterdam Sportsupport en
de deelgemeente IJsselmonde. Het doel
is kinderen kennis te laten maken met de
verschillende sporten en sportverenigingen
in de deelgemeente en ze te stimuleren tot
bewegen.
Sporten is gezond, maar vooral leuk om te
doen.

KOM KIJKEN!
OPEN DAG BRANDWEERKAZERNE
VRIJDAG 20 SEPTEMBER - 13:00 TOT 18:00 UUR - GROENE TUIN 321 - ROTTERDAM

Bekijk de kazerne eens van binnen en maak kennis met de lokale brandweermannen!
Maak een ritje op een brandweerauto of ga de hoogte in op onze ladderwagen.
Laat je adviseren over brandveiligheid. En er zijn veel leuke activiteiten voor kinderen!

Vrijwilligersspeld IJsselmonde
voor mevrouw Snoek
Op 11 september heeft deelgemeentevoorzitter Luuk Wilson de Vrijwilligersspeld
IJsselmonde opgespeld bij mevrouw Snoek uit de Beverwaard.
Mevrouw Snoek is gestopt als vrijwillig
bestuurslid bij de Vereniging Bewonerscommissies IJsselmonde (VBC). De VBC
en medewerkers van de deelgemeente
IJsselmonde en woningcorporatie Woonbron
deden de afgelopen 15 jaar nooit tevergeefs
een beroep op mevrouw Snoek. Ze is bij
vele projecten betrokken geweest, zoals
de verkoop van woningen van de eerste
complexen in de Beverwaard door Woonbron
en de sloop van het middelste woonblok van
complex 52, waar uiteindelijk de tropische
tuin is aangelegd. In beide voorbeelden hield
ze spreekuur en legde ze huisbezoeken af.
Verder nam mevrouw Snoek tot voor kort
deel aan de bewonersschouw die twee keer
per jaar wordt gehouden in de Beverwaard.
Ze wist precies waar structureel zwerfvuil
lag en was heel goed op de hoogte van de

staat van onderhoud van de buitenruimte in
de Beverwaard. Meer dan eens kaartte zij
zaken aan die niet klopten en had ook vaak
een oplossing voor ogen. Niet alleen maar
klagen, nee vooral meedenken. Dat was en
is het motto van mevrouw Snoek. Want ook
al is zij gestopt bij de VBC en neemt zij geen
deel meer aan de schouwen, als er een bewonersavond in haar buurt is, dan is ze van
de partij. Mevrouw Snoek is kortom een zeer
betrokken bewoonster en als dank voor haar
inzet kreeg ze op 11 september de Vrijwilligersspeld IJsselmonde opgespeld.
De Vrijwilligersspeld IJsselmonde bestaat
sinds 1998 en is bedoeld om mensen die
15 jaar of meer als vrijwilliger actief zijn
in IJsselmonde op een officiële manier te
bedanken.

De filmers van Like je Wijk Beverwaard
waren natuurlijk ook aanwezig en hebben
een mooi filmpje gemaakt. Ga naar het
YouTubekanaal van Like je Wijk en bekijk dit
filmpje en meer!

Ondertekening zelfbeheercontract
Ook is er tussen 13:30 - 14:30 uur een hulpverleningsoefening bij winkelcentrum Keizerswaard, ingang
Herenwaard + een optreden van het Shantykoor.
FACEBOOK.COM

BEVERWAARD

Brandweer Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Deelraad

Bewoners van omgeving Hordijk hebben de handen ineen geslagen en zijn een overeenkomst aangegaan met de deelgemeente voor het in zelfbeheer nemen van de groenstrook
(gras, bosplantsoen en singel) tussen de Molgerdijk, IJsselmondse Randweg en Hordijk.
Op 9 september is in aanwezigheid van portefeuillehouder Wouter Boonzaaijer (Buitenruimte), het zelfbeheercontract ondertekend. Namens de bewoners vond de ondertekening
plaats door de heren Bekker en Steehouwer.

Spreekrecht
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren over al dan niet op de agenda
vermelde onderwerpen. U kunt alleen vragen stellen aan de leden van de
commissie.
Het woord kan niet gevoerd worden over besluiten waartegen beroep en bezwaar
open staat of open heeft gestaan. Dat geldt ook voor benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen van personen en gedragingen waarover een klacht
op basis van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Over
(kleine) uitvoerende zaken die via het klachtennummer afgehandeld kunnen worden
en zaken die alleen door de ambtelijke organisatie c.q. het dagelijks bestuur
beantwoord en/of afgehandeld kunnen worden, kan ook het woord niet gevoerd
worden. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan moet u dit vóór de
vergadering melden bij de griffier. De voorzitter bepaalt hoe het onderwerp wordt
afgehandeld. Tijdens de vergadering is er geen ruimte voor discussie, behalve
als de voorzitter dit wenselijk vindt. Afhankelijk van de belangstelling, is hiervoor
maximaal een half uur beschikbaar.
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Presentatie Burgernet		
5. Gebiedscommissies per 2014
6. Vragenhalfuur voor leden van de commissie B&F
7. Voortgangsrapportage Bestuur & Veiligheid
8. Samenvatting en actiepuntenlijst commissie B&F van 25 juni 2013
9. Lijst van ingekomen stukken
10. Agendavorming commissie B&F
11. Sluiting
Presentatie Burgernet
Op 6 september is een landelijke campagne gestart over Burgernet. Het doel van
Burgernet is om de veiligheid in de woon- en leefomgeving te bevorderen. Dit
gebeurt met behulp van (mobiele) telefoon, waarbij burgers en politie bij incidenten
met elkaar kunnen corresponderen om snel gegevens over personen of voertuigen
uit te wisselen.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie.
Het bureau dat Burgernet in de regio Rotterdam coördineert is gevestigd in het
politiebureau Beverwaard. De commissie maakt kennis met de programmamanager
Burgernet en krijgt uitleg over de opzet en werkwijze van Burgernet.
Gebiedscommissies per 2014
De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 20 december 2012 besloten om met
ingang van de volgende bestuursperiode Gebiedscommissies in te stellen in plaats
van de huidige deelgemeenten.
Voor het zomerreces 2013 heeft de gemeenteraad het kiesreglement, de
verordening op de Gebiedscommissies en de verordening geldelijke voorzieningen
vastgesteld.
Het Kiesreglement regelt de spelregels rond de verkiezingen. Tegelijkertijd
met de gemeenteraadsverkiezingen vinden de verkiezingen van de leden van de
Gebiedscommissies plaats.
De Verordening op de Gebiedscommissies stelt regels vast omtrent het aantal leden
en waaraan zij dienen te voldoen om lid te worden. Daarnaast regelt de verordening
de taken en verantwoordelijkheden van de Gebiedscommissie en de verhouding
met het College van Burgemeester en Wethouders. De Verordening geldelijke
voorzieningen regelt de vergoedingen van de leden van de Gebiedscommissie.
Vaststelling van de taken en bevoegdheden van de Gebiedscommissies is een taak
van de gemeenteraad. De burgemeester stelt het Reglement van orde voor de
Gebiedscommissies op korte termijn vast. Dit reglement zal na vaststelling aan de
commissieleden worden toegestuurd.
Behandeling in de deelraadscommissie van 24 september geeft de mogelijkheid aan
de fracties om te becommentariëren binnen welke kaders de Gebiedscommissies
opereren en aan welke voorwaarden politieke groeperingen moeten voldoen om aan
de verkiezingen te kunnen meedoen.
De programmadirecteur Bestuurlijke Vernieuwing is aanwezig bij de vergadering
voor het geven van een toelichting en het beantwoorden van vragen.

