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De bekendmaking van de winnaar, terwijl
Team Zuzana de uitslag online bijwoont

Merel Eijken

Beverwaard was een van de zeven
wijken, waarvoor ontwerpers plannen
konden maken.
Wethouder Bert Wijbenga zat
namens de gemeente in de
jury. Hij zegt: ‘Dit project is een
gezamenlijke inspanning van
partijen in samenwerking met
wijkbewoners.’ Bewoners, Buurt
Bestuurt Beverwaard, winkeliers
en architecten spraken de
afgelopen maanden met de diverse

Nieuwsbrief over
IJsselmonde
Vrijdag 9 oktober verschijnt een
nieuwe editie van de nieuwsbrief
van de gebiedscommissie. Hierin
staat onder meer het verhaal over
de gebiedscommissie die, samen
met scholen in IJsselmonde, met
enige moeite bij de gemeente
kon regelen dat er per week 6 uur
extra les kan worden gegeven. Om
leerachterstanden weg te werken.
Het geld komt via het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid.

‘Kookboek’ voor de Beverwaard
De stedelijke ontwerpers van
Team Zuzana zijn de winnaars van de
ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal
Beverwaard. Het team maakte een
plan dat eruitziet als een kookboek.
Compleet met recepten en smaken
waarmee de Beverwaard zo kan
worden aangepast dat het er in
de toekomst goed en duurzaam
wonen is. De landelijke wedstrijd
was georganiseerd door het College
van Rijksadviseurs, dat het Rijk
adviseert over ruimtelijke kwaliteit. De
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ontwerpteams. Bewoners zaten ook
in de jury.
Team Zuzana gaat uit van de
kracht van de wijk. ’Ons team wil
bouwen op de beste kwaliteiten
van de Beverwaard’, zeggen ze
zelf. Wijkmanager Bert van Duuren:
‘Diverse ministeries is nu gevraagd
geld beschikbaar te stellen.’ Ook de
gemeente Rotterdam, Waterschap
Hollandse Delta, Woonbron en
Woonstad Rotterdam doen mee.

Mooi voorbeeld
In deze editie ook het verhaal over
de inhaalactie van het Comité 4 en
5 mei IJsselmonde. Wegens corona
ging de 4 meiherdenking niet door.
Met steun van een bewonersinitiatief
kregen in september winkelende
mensen een herdenkingsmunt in de
vorm van een winkelwagenpenning.
Een mooi voorbeeld over hoe je
ondanks het virus toch iets kunt
organiseren.
Lees voor meer verhalen de
nieuwsbrief: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/ijsselmonde.

Zieke bomen weg
in Kreekhuizen
In Kreekhuizen staan 18 bomen op
de lijst om te worden gekapt. De
bomen zijn zo ziek dat ze vroeg
of laat kunnen omvallen, zegt
Wilco den Hartog van de gemeente.
De bomen staan verspreid over de
wijk. Het zijn kastanjes, prunussen,
iepen en robinia’s. Den Hartog: ‘Het is
dus niet zo dat ze weg moeten, omdat
ze bijvoorbeeld in de weg staan. Het
is puur voor de veiligheid.’ Ook speelt
mee dat de gemeente wil voorkomen
dat andere bomen ziek worden. De
bomen lijden onder meer aan de
kastanjebloedingsziekte, de iepziekte,
rotting en vuurzwam. Dat werd
duidelijk na de jaarlijkse inspectie van
alle bomen in Rotterdam.

Bezwaar
Buurtbewoners kunnen bezwaar
aantekenen tegen de kap van
deze bomen. Pas nadat eventuele
bezwaren zijn behandeld, wordt
besloten of de kap doorgaat.
Den Hartog: ‘Maar in dit geval zou
het wel onveilig zijn deze bomen te
laten staan.’ Het is de bedoeling dat
jonge bomen de plek innemen van
de gekapte exemplaren. ‘We zoeken
dan bij voorkeur soorten die niet
dezelfde ziekte kunnen krijgen.’
Voor het aantekenen van bezwaar,
kijk op www.rotterdam.nl/
pdc:bezwaar_indienen.

Bewoners kunnen bezwaar
aantekenen tegen de bomenkap

Jan van der Meijde
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Rekenen, taal én theater
Iedereen kent het vmbo aan de Palmentuin, naast theater Islemunda.
Sinds dit schooljaar is daar iets veranderd. Leerlingen konden er
voorheen terecht voor de richtingen sport en theater. Het accent
verschuift nu naar theater. ‘Op de PT010 ademt het steeds meer het
theaterleven’, zegt algemeen directeur Priscilla Mahadew.
Leerlingen kunnen na de
oriëntatiefase kiezen tussen twee
richtingen: off-stage (technisch werk
achter de schermen) en on-stage
(zang, dans en drama). Dit alles in
samenwerking met Jeugdtheater
Hofplein en met de buurman:
theater Islemunda, podium van
IJsselmonde. Maar het is ook
een gewone middelbare school.
’Leerlingen zijn door een handige
indeling maar vijf uur per week extra
bezig met de theateropleiding.’
En op welke andere school kun
je terecht voor eigentijdse rap en

voor werken met eigen playlists?
Echt vervelend vinden kinderen de
school niet.

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter

Open Lesdag
Mahadew: ‘Dit is immers dé
generatie van TikTok-filmpjes,
slowmo’s, spoken word en andere
zelf geregisseerde creaties.
Leerlingen van groep 7 en 8 zijn
28 november welkom om het
bijzondere lesprogramma zelf
te ervaren. Je kunt je voor deze
Open Lesdag aanmelden op
www.pt010theaterendans.nl.’

Gebiedscommissie
vergadert digitaal
De gebiedscommissie
vergadering van
20 oktober gaat via
de computer. Wie wil,
kan de vergadering
vanaf 19.30 uur live
volgen via www.
gebiedscommissies.
notubiz.nl. De agenda
van deze vergadering
is te vinden op
www.rotterdam.nl/
ijsselmonde.

