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Toen de Wijkraad in 2019 
met bewoners in gesprek 
ging over de verkeers-
veiligheid werd de Lange 
Hilleweg veel genoemd 
als onveilige straat. Naar 
aanleiding van het advies 
van de Wijkraad werd 
door de gemeente de 
Lange Hilleweg ‘’officieel’’ 
een onveilige weg. Daarna 
heeft de wijkraad in 2020 
een onderzoek gehouden 
onder de bewoners van 
de Lange Hilleweg en en-
kele straten daarom heen. 
Uit de ontvangen reacties 
kwam duidelijke steun 
naar voren voor het instel-
len van een 30-km zone. 
Dit werd overgenomen 
door de gemeente, alleen 
moest men daarover in 
overleg met de RET en de 
Vervoersregio. Dit vanwe-
ge de busverbinding over 
de Lange Hilleweg, zij 

moeten instemmen met 
veranderingen vanwege 
de busroute. Zij hebben 
de opdracht de buslijnen  
binnen afgesproken tijden 
te laten rijden. 

Uiteindelijk heeft het  
college van B&W in de-
cember besloten dat de 
Lange Hilleweg in 2023 
een 30-kilometerzone 
moet worden, dit heeft 
de gemeente inmiddels in 
twee persberichten  
genoemd. Over de exacte 
uitvoering en weginrich-
ting moet nog gesproken 
gaan worden. Wanneer 
dat gaat gebeuren is nog 
niet bekend. Dat is ook 
het moment om de resul-
taten en aanbevelingen 
uit de enquête nogmaals 
onder de aandacht van de 
gemeente te brengen.

LANGE HILLEWEG 30 KM ZONE!

In november heeft de 
Wijkraad Bloemhof 
het college herinnerd 
aan de toezeggingen 
die gedaan waren aan 
Buurt Bestuurt ‘’De 
Kossel’’. Buurt Bestuurt, 
een overleg van ge-
meente en bewoners 
van De Kossel en waar-
bij ook de wijkagent en 
Woonstad aanschuiven. 
In 2019 hadden zij een 
zogenaamde Wild Card 
gekregen waarbij Buurt 
Bestuurt voor De Kossel 
mocht aangeven wat 

dringend door de 
gemeente opgepakt 
moest gaan worden.  
De toezegging is door de 
gemeente gedaan deze 
zaken binnen afzienbare 
tijd op te pakken. 

Buurt Bestuurt koos voor 
het verwijderen van de 
ongebruikte beugels van 
de kliko’s en de verbete-
ring van de bestrating  
van de stoep van de  
Resedastraat. Eind 2020 
was dit nog niet opge-
pakt. Daarom heeft de 

Wild Card Buurt Bestuurt ‘’De Kossel’’
Wijkraad dit opnieuw 
aangekaart. Inmiddels 
heeft het college gerea-
geerd en zijn de beugels 
(op drie na) verwijderd 
en is aangegeven dat 
binnenkort de stoep ook 
aangepakt zal worden.
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Een speciale editie 
geschreven door de 
Wijkraad Bloemhof.WIJKRAAD

Onlangs is bekend  
geworden dat SOL voor 
de komende jaren de  
uitvoering van de wel-
zijnsopdracht in het 
gebied Feijenoord heeft 
toegekend gekregen, 
en dus ook in Bloem-
hof. Bij de aanbesteding 
zijn door fouten bij de 
gemeente problemen 
geweest die veel aan-
dacht van de Wijkraad 
gevraagd heeft. 

De nieuwe opdracht zal 
per 1 juni ingaan. Omdat 
in september al bekend 
was dat Humanitas zou 
afvallen en hun opdracht 
op 31 maart ophield heeft 
de gemeente met SOL 
afgesproken dat zij de 
opdracht van Humanitas 
tussen 1 april en 31 mei zal 
overnemen. Voor de  
medewerkers van  
Humanitas was het  
bericht dat Humanitas de 

nieuwe opdracht niet zou 
krijgen een grote teleur-
stelling.  
 
Omdat het team in 
Bloemhof goed werk 
verricht heeft, heeft de 
Wijkraad bij de gemeente 
aangedrongen erop toe te 
zien dat deze mensen de 
gelegenheid krijgen hun 
werkzaamheden bij SOL 
voort te zetten.

WELZIJN EN HUMANITAS

De gemeente wil in de toekomst een Openbaar 
Vervoerverbinding aanleggen tussen Kralingse Zoom 
en het Zuidplein, zo heeft men de Wijkraad in decem-
ber tijdens een presentatie toegelicht gekregen. Of het 
een brug of tunnel wordt, dient nog te worden besloten 
worden. Ook moet men nog kiezen tussen een (snel)
tram- of een metrolijn. 

De verbinding 
zal naar ver-
wachting rond 
2030 klaar 
zijn. Besluiten 
over het type 
verbinding, de 
aanlandplek en 
de vorm van het 
vervolgtraject 
van de openbaar 
vervoersverbin-
ding moeten in 
2022 worden 
genomen.  
De openbaar Vervoer-
verbinding moet aan-
sluiten bij een nieuw 
treinstation bij  
Feyenoord City, dit zal overigens ook los van de keuze 
voor een nieuw stadion wél door moeten gaan.

Tussen dat treinstation, waarvan de exacte locatie nog 
bepaald moet worden, zijn twee routes naar Zuidplein 
mogelijk: 1) via de Slaghekstraat, Polderlaan en Lange 
Hilleweg en 2) via de Bree en Strevelsweg. De eerste 
route, via de Lange Hilleweg, lijkt vooralsnog onder-
gronds te zijn én met een metro zijn. De tweede route, 
over de Bree en Strevelsweg kan boven- of ondergronds 
zijn en het kan een tram of metro worden. In een variant 
is ook een constructie ‘op palen’ denkbaar, dat wil zeg-
gen dat het (deels) op een viaduct komt te rijden, zoals 
in de Mijnsherenlaan en bij de Maashaven. Over al deze 
zaken zal komende periode dus met bewoners gespro-
ken gaan worden.

Verder nog een andere opmerking daarover: men heeft 
gekeken uit welke wijken de mensen komen die via de 
website de discussie over de oeververbinding volgen…. 
‘Op Zuid’ en ook vanuit Bloemhof zijn dat er heel weinig. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.oever-
verbindingen.nl. U kunt daar ook vragen stellen en zich 
inschrijven voor een nieuwsbrief. Dat kan geen kwaad, 
want zoals u leest is er nog een hoop onzeker en ook 
veel waarover nog besloten moet gaan worden. 

Bloemhof aan Zet 
De vorige editie infor-
meerden wij u over 
de wens om met be-
woners en partijen 
in de wijk een aantal 
wijkbijeenkomsten te 
organiseren. De Coro-
namaatregelen maak-
ten dit helaas niet 
mogelijk. Die gesprek-
ken gaan wel komen, 
maar dat zal na de 
verkiezingen zijn. 

Natuurlijk wordt u 
daar dan ook verder 
over geïnformeerd. 
Inmiddels heeft op 23 
februari met jeugd en 
jongeren uit de wijk al 
wel een bijeenkomst 
plaats gevonden van 
Opzoomermee. 

23 februari in 
StudioOleander

Inmiddels is na jarenlang getouwtrek het besluit 
echt genomen: de Lange Hilleweg wordt in 2023 
een weg met 30-km als maximum snelheid. Al ze-
ker veertig jaar zijn er veel klachten over de snel-
heid waarmee sommige automobilisten over de 
Lange Hilleweg menen te moeten racen.e 
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Nieuwe tram of metro...



Het afgelopen jaar zijn er 
helaas een aantal veilig-
heidsincidenten in de Wijk 
geweest. Ook de laatste 
maanden zijn er een aan-
tal trieste zaken gebeurd, 
waarbij mensen zijn om-
gekomen en waarbij ook 
gevaar voor anderen is 
ontstaan. Het betreft on-
der meer een achtervol-
ging met dodelijk schiet-
partij, een brandstichting, 
een handgranaat en een 
steekpartij binnenshuis 
met dodelijke afloop. En 
dit lijstje is helaas niet 
compleet.Hierover heeft 
de Wijkraad Bloemhof 
regelmatig contact ge-
had met de politie en de 
Directie Veiligheid van de 
gemeente. Ook in januari 
heeft de Wijkraad vanwe-
ge de actuele incidenten 
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Binnenkort heeft het 
bruggetje over de  
Lange Hilleweg bij het 
winkelpleintje een nieuwe 
naam…het Dammetje.  
 
De Wijkraad heeft in 2020 
naar aanleiding van een 
petitie die ingediend was 
door Thea van Gils de  
gemeente geadviseerd 
deze naam over te nemen 
omdat vroeger op die 
plek ook daadwerkelijk 
een dammetje lag en wat 
door iedereen ook zo  
genoemd werd. 

Inmiddels heeft de  
gemeente na herhaald 
aandringen van de 
Wijkraad eindelijk in 
december een besluit 
genomen over de naam-
geving….alleen weet men 
nog niet waar het naam-
bordje zal worden beves-
tigd…dit mag namelijk niet 
aan de bruggetjes  
opgehangen worden 
omdat de architectuur 
beschermd is. Wordt  
vervolgd! Toen de brug-
getjes aangelegd werden 
nam de architect het niet 
zo nauw met de wen-
sen van de bewoners, de 
vraag is nu wat betreft de 
wijkraad of men nu zoveel 
rekening dient te houden 
met de wensen van de 
architect.

ANDER NIEUWS
VAN DE WIJKRAAD

Verkiezingen Gemeen-
teraad en Wijkraad op 
16 maart.
Zoals u weet zijn er 16 
maart Gemeenteraads-
verkiezingen. Wij roe-
pen iedereen op van 
het stemrecht gebruik 
te maken en zijn of 
haar stem uit te bren-
gen. Op wie? Dat moet 
u helemaal zelf weten. 
Informeert u zich en 
maak uw keuze. Bij de 
Gemeenteraadsver-
kiezingen ging het mis 
met de bezorging van 
de stempassen. Daar-
om is het voor u be-
langrijk te weten dat u 
op 2 maart in het bezit 
moet zijn van uw stem-
pas. Die moet door de 
gemeente worden toe-
gestuurd. Tot 11 maart 
17:00 kunt u bij de 
gemeente een vervan-
gende stempas aanvra-
gen. Hoe dit werkt kunt 
u vinden op de website 
van de gemeente of 
navragen bij 14010,  
bureau verkiezingen.

Als Wijkraad kunnen 
we geen stempas voor 
u verzorgen. Wel blij-
ven wij graag van pro-
blemen op de hoogte 
om de gemeente aan 
te kunnen spreken. Het 
is ook belangrijk dit 
bij de gemeente zelf 
te melden. Naar aan-
leiding van de proble-
men vorig jaar en de 
discussie die daarover 
ontstond heeft de ge-
meente namelijk nieu-
we afspraken gemaakt 
met PostNL om sneller 
te kunnen zien of er 
grootschalige proble-
men zijn met de bezor-
ging van stempassen. 
In de week van 24 
februari zijn de eerste 
stempassen ontvangen 
in de wijk.

BLOEMHOF DIGITAAL?
U kunt deze speciale edi-
tie van de wijkraad ook 
digitaal raadplegen.  
Via de wijkwebsite  
www.bloemhof.org leest 
u alle losse artikelen, de 
volledige kranten en alle 
actuele berichten van 
Bloemhoffers. Volg  
LikeJeWijk Bloemhof via 
Instagram, Facebook en 
Twitter voor meer!

Scan nu voor
meer online!
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tijdens de vergadering 
de situatie met de Direc-
tie Veiligheid van de ge-
meente besproken. Daarin 
hebben wij onze zorgen 
uitgesproken en ook het 
belang van de communi-
catie met de wijk hierover 
benadrukt.

Zorgwekkend is ook dat 
bij een aantal incidenten 
de wijk lijdend voorwerp 
was. Dat wil zeggen dat 
het wel in onze wijk ge-
beurde, maar dat de be-
trokken personen geheel 
of gedeeltelijk vanuit 
andere stadsdelen afkom-
stig was. Dat is bijvoor-
beeld het geval geweest 
bij de avondklokrellen, de 
genoemde schietpartij en 
de handgranaat.  

Deze ‘oude’ Wijkraad 
heeft vanaf 2018 gepro-
beerd zo goed mogelijk 
de belangen van de be-
woners van Bloemhof te 
dienen. We hebben ons 
best gedaan erachter te 
komen wat bij u leeft en 
getracht dit onder de 
aandacht van de  
gemeente te brengen. 
Soms vonden we een  
gewillig oor, soms niet. 
We zijn erachter geko-
men dat het veel geduld 
vraagt en dat je ook door 

moet zetten. Dat is gelijk 
ons belangrijkste advies 
aan onze opvolgers…blijf 
met de bewoners in  
gesprek, maak dat  
bespreekbaar en heb  
geduld en zet door.

‘Wij’ waren deze periode: 
Petra Franken, Djena-
bou Diallo, Ramazan 
Erdoğan, Olga van 
’t Spijker, Marco van 
Lent en natuurlijk in 
de eerste jaren ook 
Zulqurnain Raja.  

EEN OUDE WIJKRAAD NEEMT AFSCHEID…..
‘Wij’ hebben deze periode 
veel gehad aan onze on-
dersteuners, 
onze wijkma-
nagers, eerst 
Maurice 
Schweit-
zer en 

In november heeft de 
Wijkraad Bloemhof de 
gemeente geadviseerd 
over de bijstelling van de 
Horecanota. Deze nota 
geeft aan welke ruimte de 
gemeente ziet voor wat 
betreft de vestiging van 
nieuwe horecagelegen-
heden. Daarbij wordt ook 
gekeken door de ge-
meente naar de situatie in 
de Wijk voor wat betreft 
overlast en veiligheid.  
De conclusie van de  
gemeente was dat er 
voorlopig geen ruimte is 
voor uitbreiding van de 
Horeca in onze wijk. De 
Wijkraad heeft aangege-
ven het daarmee eens te 
zijn. 

Naar aanleiding van  
gesprekken die we met 

sinds najaar 2020  
Harry Kraaijeveld, en onze 
wijknetwerkster, Xenia 
Heemskerk. 

De afgelopen vier jaar 
hebben wij met veel be-

woners mogen samen-
werken en veel bewo-
ners hebben ons hen 
vertrouwen gege-
ven. Wij willen hen 
daarvoor bedanken 
en hopen dat ver-
trouwen waarge-

maakt te hebben. 

Horeca en overlast 

ADVIES VAN DE WIJKRAAD 
een aantal bewoners 
gehad hebben heeft de 
Wijkraad wel aandacht 
gevraagd voor het pro-
bleem dat op sommige 
plekken al jarenlang pro-
blemen zijn met overlast-
gevende horecagelegen-
heden en de handhaving 
daarop en ook de overlast 
van bezorgscooters. 
De Wijkraad heeft daarbij 
onder andere de Hillevliet 

bij de Asterstraat, de hoek 
St.Andriesstraat-Olean-
derstraat, de winkelstrip 
bij de Putsebocht, de 
Putselaan bij de Abcou-
destraat en de Meerder-
voortstraat bij de Groene 
Hilledijk genoemd. De 
Wijkraad is uitgenodigd 
hierover met de gemeen-
te in gesprek te gaan. Dat 
zal de nieuwe wijkraad 
moeten overnemen.

HET DAMMETJE


