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DENIZ UIT DE HENDRICK  
CROESINCKSTRAAT

Een van de grootste erger-
nissen in Rotterdam, zwerf-
vuil! Mensen gooien blikjes, 
zakjes en ander afval op 
straat en afval wordt hier 
en daar verkeerd aange-
boden. We willen schone 
straten en daarom zijn alle 
initiatieven waar bewoners 
bij betrokken zijn goed. Net 
als ‘Bakkie voor een Zakkie’! 
Aldus Wethouder Vincent 
Karremans

‘Bakkie voor een zakkie in  
de Immobiliastraat’
Op 5 maart werd in Hillesluis gestart 
met de pilot ‘bakkie voor een zakkie’. 
Samen met bewoners, ondernemers 
en de gemeente werden de handen 
ineengeslagen om de uitdagende 
afvalproblematiek, waaronder zwerf-
vuil, tegen te gaan. Doel is een scho-
nere leefomgeving in Hillesluis. Er is 
gekozen om aan de slag te gaan in 
Hillesluis en Bloemhof, omdat hier veel 
overlast door zwerfafval is. Bewoners, 
ondernemers en medewerkers van de 
gemeente gaan na ‘een bakkie’ koffie 
met elkaar de wijk in om een ‘zakkie’ 
vol afval te prikken, te schouwen hoe 
de wijk erbij ligt en te bekijken hoe  
bepaalde zaken vanuit de wijk het  
beste aangepakt kunnen worden.  

Het WijkPlatform waar trots, positiviteit en aandacht elkaar verbindt.

Deze vier jonge Rotterdammertjes klommen tussen het afval-
prikken en een bakje thee even in het klimrek in de  
Immobiliastraat. Ze zijn duidelijk: Diya, Maria, Esha en Alexan-
der. ‘We moeten de wijk schoonhouden, ruim je troep op!’

Aldus Chakir El Haik,  
hij is projectleider schoon 
in Rotterdam Zuid en 
wil met een pakket aan 
maatregelen en betrok-
kenheid van de bewoners 
en ondernemers Hillesluis 
schoner maken en hou-
den. 

Naast ‘Bakkie voor een 
zakkie’ doen we meer. In Hillesluis 
krijgt iedere afvalbak en afvalcontai-
ner een eigen QR-code, waarmee snel 
een melding gedaan kan worden. Deze 
codes kunnen alle Rotterdammers met 
een smartphone scannen. Zo kan ie-
dereen eenvoudig en snel een melding 
doen als er iets mis is met de afvalbak. 
Denk aan naastplaatsingen, verkeerd 
achtergelaten grofvuil of een contai-
nerklep die klem zit waardoor er geen 
afval meer bij kan. 

Hogere boetes
Handhavers ruimen verkeerd aangebo-
den huisvuil (naastplaatsingen) op en 
proberen te achterhalen wie de ver-
vuiler is. De hoogte van de boete die 
de overtreder krijgt, dekt de gemaakte 
(herstel)kosten voor deze vorm van 
handhaving. 

De kosten bestaan onder meer uit: 
personeelskosten, materiaalkosten, 
stortingskosten en administratiekos-
ten. Per 1 maart 2022 is het bedrag 
voor de boete voor een naastplaatsing 
verhoogd van 125 euro naar 154 euro 
per overtreding. 
 
Bekijk de video en de 
foto’s via de QR code 
op www.hillesluis.info

Ruim je troep op!

“Tussen de struiken zijn Hortensia’s, 
Rododendrons en Vlinderstruiken 
geplaatst die mooi zullen gaan bloei-
en. We noemen dit onze Poldertuin, 
de plek waar we met elkaar voor de 
natuur zorgen. Met hulp van wijknet-
werker Jacqueline Gullit hebben we 
een aanvraag gedaan bij Opzoomer-
mee en een bewonersinitiatief. Met het 
verkregen geld hebben we de planten 
met elkaar gekocht.” Charlotte en Han 
wonen net als Coby  en René dertig 

jaar aan het plein van 
de Zuidpolderstraat en 
zijn trots op de samen-
horigheid die er is. 

“Het is gezellig om iets 
te doen met de buren 
en we zorgen zo zelf 
voor de natuur in onze 
straat.” Charlotte vertelt 
over de plannen voor 

moestuintjes en bloemen 
cirkels. “We doen dit ook om elkaar 
beter te leren kennen in de buurt. Dat 
lukt aardig maar kan beter. We hebben 
een groepsApp voor de Poldertuin 
en daar zitten nu zeven bewoners in. 
Ik nodig graag bewoners uit die hier 
wonen om ook in de groepsapp te 
komen. Dan kunnen we elkaar makke-
lijker informeren over activiteiten en 

elkaar helpen in de Poldertuin. Aan-
melden voor de groepsApp kan door 
een mailtje te sturen naar charlotte-
maas258@gmail.com o.v.v. aanmelden 
groepsApp Poldertuin. Coby is al jaren 
container adoptant. “Het is fijn dat wij 
met elkaar de containers in de gaten 
houden, een schone straat is immers 
een fijne straat. 
 
Han vult aan: “We wonen hier met veel 
plezier. Het word steeds gezelliger, we 
hebben een heerlijk huis en er spelen 
veel kinderen buiten, het is een leven-
dige buurt! We zitten dicht bij de stad 
met de Beijerlandselaan en Groene 
Hilledijk om de hoek waar het er ook 
steeds beter uit komt te zien.”

Ook een container adopteren in  
Hillesluis? Laat je informeren en stuur 
een mail naar j.gullit@rotterdam.nl  
of bel 06 57 25 70 72

DE POLDERTUIN EN CONTAINER- 
ADOPTIE BRENGT DE BUURT BIJ 
ELKAAR

Wat is het voorjaar dit jaar prachtig en stralend begonnen. Lentezon, bloei-
ende narcissen en zoemende bijen. Vanzelf krijg je zin om naar buiten te gaan 
en dat kan je in de straten meteen zien: buren die op bankjes zitten en gezel-
lig met elkaar kletsen en spelende kinderen. In veel culturen bestaat er in het 
voorjaar ook zoiets als een ‘voorjaarsschoonmaak’, poetsende en bezemende 
mensen op straat, het groen extra water geven. Dit maakt het voorjaar extra 
fris en stralend. 

Bewoners en ondernemers geven vaak aan dat het in Hillesluis wel schoner 
mag, dat het mooier is als de straten er opgeruimd en netjes uitzien. Een 
schone omgeving is voor bewoners, kinderen, winkeliers en bezoekers gezel-
lig en prettig. De campagne Hillesluis Schoon is daarom gestart om hiervoor 
extra aandacht te vragen. Op verschillende momenten zijn de mensen van de 
gemeente (Schone Stad) aanwezig om met bewoners de handen uit de mou-
wen te steken, samen de boel schoon te maken en ook in gesprek te gaan 

TEAM RIEDERBUURT
NIEUW IN 2022
Als levend voorbeeld van ‘Ver-
beter de wereld, begin bij jezelf’ 
lopen de buurtpreventieteams 
wekelijks door de wijk om men-
sen te helpen en problemen te 
zien en te melden. Zo worden de 
Riederbuurt, Walravenbuurt en 
Slaghek-/Polderbuurt door de 
bewoners zelf veilig gehouden, 
en kunnen bewoners elkaar ook 
nog eens leren kennen!

Ronde door de Riederbuurt
Het nieuwste buurtpreventieteam 
is het team van de Riederbuurt, 
met als buurtpreventiecoördinator 
Ashraf Din. Hij weet veel van wat 
er in de wijk gebeurt, niet alleen 
omdat hij er al meer dan 20 jaar 
woont, maar ook omdat het team, 
wat nu bestaat uit 5 mannen en 
een vrouw, regelmatig de wijk 
ingaat. Op die manier kunnen ze 
zelf een steentje bijdragen aan 
een mooiere, schonere en veilige-
re wijk, want zij willen hier ook op 
een prettige manier wonen.

“Je moet zelf aan de wijk  
bijdragen: Als jij het niet doet, 
doet niemand het.”

Hiermee letten ze op alles wat er 
in de omgeving gebeurt. Met hun 
opvallende gele jassen aan ma-
ken ze een praatje met bewoners, 
helpen mensen die een vraag 
hebben en lopen door de wijk 
heen. Valt er iets op? Dan geven 
ze dat aan in de MeldR app, of 
nemen contact op met de politie. 
Maar ze spreken ook mensen aan 
als er bijvoorbeeld vuilnis naast de 
container wordt gezet, omdat niet 
iedereen weet dat dat niet mag. 
Als iemand de taal dan niet goed 
spreekt, wordt binnen het team 
gezocht naar iemand die wél die 
taal spreekt: Zo wordt iedereen 
binnen de wijk betrokken!

Wilt u ook bij het preventieteam, 
of weet u het nog niet zeker? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Ashraf Din van de Riederbuurt: 
0648604057

24/7 HET LAATSTE NIEUWS? 
VOLG LIKEJEWIJK HILLESLUIS-
OOK OP FACEBOOK VIA:

Deniz Celik is één van de bewoners 
uit de Walravenbuurt in hillesluis, die 
een container heeft geadopteerd. Dit 
houdt in dat hij er onder andere voor 
zorgt dat ook echt al het afval in de 
containers terecht komt, en dat het 
netjes blijft rondom de container. Hij 

vertelt ons wat hij eraan 
doet om het zo schoon 
mogelijk te houden op 
straat.

Deniz heeft, samen met 
andere bewoners uit  
Hillesluis, containers ge-
adopteerd in de Hendrick 
Croesinckstraat. Dit initi-
atief is ontstaan doordat 
de bewoners hun wijk niet 
zo netjes vonden. Deniz 
heeft dan ook echt de 
verantwoordelijkheid over 
zijn container. Zo zorgt hij 

ervoor dat er geen afval of vuilniszak-
ken naast komen te staan, en spreekt 
mensen aan om hun afval in de contai-
ners te gooien. 

Hij hoopt zelf dat er veel Rotterdam-
mers bijkomen die een container 
adopteren “Samen houden we de wijk 
schoon, ik hoop op minimaal 10 men-
sen per container .in iedere buurt”.

Buurtpreventie in beeld‘BAKKIE VOOR EEN ZAKKIE’ IS START VAN HILLESLUIS SCHOON! voor ideeën en suggesties hoe we het 
kunnen verbeteren. U kunt hier erg bij 
helpen. Hoe? Door afval in de contai-
ners te plaatsen, voor het ophalen van 
grof vuil een afspraak te maken en als 
u veel zwerfvuil ziet of naastplaatsin-
gen hier een melding van te maken bij 
de gemeente (via de app MeldR of via 
14010).

Samen maken we Hillesluis Schoon! 
Een schoon en mooi voorjaar  
gewenst, met dank van Team Hillesluis

In april is er extra 
aandacht voor 
senioren om hen 
goed te infor-
meren over hoe 
oplichters aan de 
deur maar ook 
online te werk 
kunnen gaan. Wij 
hebben alles op 
een rijtje gezet. 
Kijk op www.
hillesluis.info voor 
meer info!

LAAT JE NIET OPLICHTEN!
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In mei 1947 wordt mevrouw Pieren in 
de Utrechtsestraat in Hillesluis gebo-
ren. Ze vertrekt later met haar man 
naar de Overijsselsestraat, maar na het 
overlijden van haar moeder weet ze 
haar ouderlijk huis te kopen. Hoe heeft 
zij de wijk zien veranderen? En welke 
dingen deden mensen vroeger qua 
schoonmaken, waar wij nu wat van 
kunnen leren?
 
Vanuit haar straat ziet mevrouw Pieren 
de buurt veranderen. Met een aantal 
buren die er ook al jaren wonen heeft 
zij fijn contact, gewoon op straat of 
via de ‘55+ club’ in het Riederkwartier. 
Alles is op de schop gegaan, de Beijer-
landselaan waar zij vroeger ‘Laantje 

LOUEY IS DE EERSTE
KINDRBURGEMEESTER!

Meneer en mevrouw Krooswijk zien  
Hillesluis veranderen. Meneer Krooswijk 
woont al sinds zijn geboorte in een mooi 
huis op de Hillevliet. Zijn hele leven was  
hij gas- en watertechnischinstallateur.  
“Ik heb nog de basis mogen leggen van 
de aardgasaansluiting van het  
Oogziekenhuis!” vertelt hij trots.  
 
Wat heeft hij zien veranderen? Wat zou men kunnen doen om het schoon te 
houden? Meneer Krooswijk is een echte aanpakker die niet bij de pakken neer 
gaat zitten. “Als je zelf dingen regelt, dan gebeurt er tenminste iets!” Van deze 
aanpakkers kent Hillesluis er volgens hem en zijn vrouw veel: betrokken men-
sen van de gemeente, vrijwilligers zoals Jacqueline Pels en Licht op Zuid. Dit 
zijn mensen die net als vroeger naar elkaar omkijken. Ook zijzelf doen veel: van 
honderden mondkapjes maken tot culturele activiteiten. Aan de anonimiteit in 
de wijk tegenwoordig zijn vooral de huisjesmelkers debet aan, volgens het stel. 
Door snelle doorstroom van mensen is er minder binding met de wijk.  Dat ge-
brek aan binding kan ook zorgen dat mensen minder snel zorg dragen voor het 
schoonhouden van de wijk. Als ze nog één tip mogen geven voor een schoner 
Hillesluis: “verbied open bouwcontainers! De ondergrondse containers van de 
gemeente zijn erg handig, al mogen ze wel wat vaker schoongemaakt worden. 
Het zijn die open zwerfcontainers die zorgen voor veel afval.”

Rotterdam heeft voor het eerst een 
Kinderburgemeester. En wat een eer 
dat deze Kinderburgemeester een 
kind van onze wijk is: Louey Zerou!
 
Louey wil van kinds af aan al bur-
gemeester worden en zodra er een 
oproep kwam voor een Kinderburge-
meester twijfelde hij geen moment 
en gaf zich op. Op vrijdag 25 maart 
2022 vond de selectiedag plaats in 
het Stadhuis van Rotterdam. Uit 100 
aanmeldingen werden 5 kandidaten 
gekozen. Zij gingen in de raadszaal 
in gesprek met een deskundige jury 
over verschillende thema’s die de stad 
bezighouden.

Hoewel alle kandidaten fantastisch 
waren, heeft onze eigen Louey de jury 
het meest overtuigd: hij is de allereer-
ste kinderburgemeester van Rotter-
dam!

Louey is trots
Burgemeester Aboutaleb hing de 
ambtsketen om bij de kinderburge-
meester. Louey heeft mooie plannen 
voor de gemeente Rotterdam: ‘Ik wil 
een kinderraad gaan maken om samen 
met mijn medekandidaten en andere 
kinderen ideeën uit te wisselen’, zei 
hij na afloop. Hij had ‘niet helemaal’ 
verwacht dat hij vandaag kinderburge-
meester zou worden maar droomde er 
wel van.  

Louey: ‘Van heel jongs af aan wilde ik 
al burgemeester worden en ik hoop 
ooit de plaats van burgemeester 
Aboutaleb in te nemen. Toen ik hoorde 
dat ik de kinderburgermeester ben, 
werd ik helemaal blij van binnen.’  
De kinderburgemeester zal vanaf  
augustus 2022 één schooljaar lang alle 
kinderen van de gemeente vertegen-
woordigen. 

Wist je dat Louey al een tijdje onze 
jongste LikeJeWijk Reporter is? Hij 
maakt foto’s en schrijft stukjes over 
zijn belevenissen in Hillesluis!

Hillesluis

KERNGROEP VROUWEN VAN HILLESLUIS

Dinsdag 8 maart was het internatio-
nale vrouwendag en de eerste keer 
dat deze vrouwen uit Hillesluis de 
handen ineen sloegen voor een  
unieke en mooie samenwerking.  
 
De kerngroep bestaat uit vrouwen 
die allemaal dagelijks hun eigen acti-
viteiten organiseren op verschillende 
plekken in Hillesluis. En tijdens inter-
nationale vrouwendag samenkomen 
om met alle vrouwen een dagvullend 

programma te beleven. Ze hebben met 
elkaar een project bedacht en budget 
georganiseerd in samenwerking met 
de gemeente. Het thema van de dag 
was omzien naar elkaar en vond plaats 
aan de Hillevliet 90. Er was een mode-
show met traditionele kleding vanuit 
verschillende culturen en in de middag 
was er een programma met work-
shops, hapjes en gezelligheid

In gesprek met de burgemeester
de kerngroep vrouwen heeft op de 
Stuurgroep Veilig met de burgemees-
ter gesproken en hun wensen en am-
bities voor meer ruimte voor vrouwen. 

De burgemeester moedigde hen aan 
om door te gaan met hun plannen en 
inzet. Dat gaan ze zeker doen. Deze 
vrouwen hebben veel in hun mars en 
met hun samenwerking zullen ze veel 
kunnen betekenen voor de wijk en niet 
alleen voor vrouwen maar voor alle 
inwoners!

Meedoen?
Bent u zelf actief in een vrouwengroep 
in Hillesluis of wilt u een keer meedoen 
met éën van de activiteiten van de 
verschillende groepen? Neem contact 
op met Jacqueline Gullit: j.schouten@
rotterdam.nl 

ging pakken’ met haar vriendin, maar 
ook de Riederlaan die vol met winkels 
stond. We zeggen wel dat alles op de 
schop is gegaan, maar één ding bleef 
in al die tijd ongemoeid: haar fijne huis 
op de Utrechtsestraat.
 
“Vroeger stonden hier allerlei buur-
tjes hun straatje te vegen, helaas doet 
men dat nu niet uit zichzelf.” Vertelt 
ze. “Ik was afgelopen winter de enige 
die strooizout strooide, iets wat denk 
ik gewoon deur aan deur uitgedeeld 
zou moeten worden!” Het Stichtseplein 
wordt wel keurig schoongehouden 
door de gemeente.

De burgemeester, politiechef en 
hoofdofficier van justitie hebben in 
maart de wijk bezocht. Deze stuur-
groep  veilig heeft actief meegelopen 
met het buurtpreventieteam, en  
gesproken met bewoners en  
wijkpartners over wonen en leven in 
Hillesluis. Met alle opmerkingen van 
bewoners, suggesties en ideeen gaan 
we de komende periode gezamenlijk 
verder. 

Het is handig om de wijkkrant te bewaren. Wij hebben alle belangrijke  
telefoonnummers nog eens op een rijtje gezet.

Zaken melden bij de gemeente  - 14010
Meldpunt verwarde personen - 010 26 70 700
Geluid, stank, stofoverlast - 010 24 68 000
Stadsmarinier Hillesluis Sana El Fizazi - 06 22 05 00 04
Gebiedsmanager Harry Kraaijeveld - 06 19 27 78 88
Gebiedsnetwerker Jacqueline Gullit - 06 57 25 70 72

Politie
Spoedeisende of verdachte situatie - 112
Overlastgevende of verdachte situaties - 0900 - 8844
Meld Misdaad Anoniem - 0800 - 7000 

Vragen? Mail met Hillesluis@likejewijk.nl
Website: www.hillesluis.info - Facebook: LikeJeWijk Hillesluis 
Twitter: @Hillesluis_ - Instagram @LikeJeWijk 

Deze wijkkrant is samengesteld in samenwerking met SanaEl Fizazi, Jacqueline Gullit, 
Ronald Schouten, Tomas van de Velde, Nando van Ardenne en Meike Baan.

BELANGRIJKE NUMMERS Hillesluis

Talent uit Hillesluis

Doe mee!
Stuur 24/7 je 

wijkbericht in  
via onze app

RUIM 100 WIJKBEWONERS BIJ  
STUURGROEP VEILIG IN DE HILLEVLIET

GEBOREN EN 
GEBLEVEN IN  
HILLESLUIS

Taylan Adal, Sharmine Twee-
boom, Habiba Belarts, Soliman 
Eljakoubi en Lisette Halve zijn ac-
tieve bewoners die op pleintjes in 
hun buurt leuke activiteiten organi-
seren. Hou LikeJeWijk Hillesluis in 
de gaten voor de programmering 
de komende periode.      
 
 
 
 

 
 
 

Tijdens Koningsdag is het op de 
volledige Boulevard Zuid feest! 
Van 10.00 uur tot 18.00 uur is er 
braderie, vrijmarkt en LIVE muziek. 

Op 27 april is het Koningsdag dan 
organiseren speelboerderij Odilia 
en sportspeeltuin Hillesluis samen 
leuke activiteiten voor kinderen tot 
13 jaar. Alles zal plaatsvinden bij de 
speelboerderij want de sportspeel-
tuin ondergaat een grootse reno-
vatie. Speeltuin Hillesluis opent 
haar deuren juni.

Op 5 mei is er een bevrijdingsfeest 
bij speelboerderij Odilia. Er zijn 
springkussens, clowns, suikerspin-
nen en veel meer leuke en gezelli-
ge activiteiten. 

Op 4 juni is er een Oogstfeest op 
het Vredesplein en de Beijerland-
selaan. Er is een multiculturele 
parade met een eindfeest op het 
Vredesplein. Een mooi initiatief van 
Sharmine Tweeboom.

Op 13 zaterdagen in 2022 organi-
seert Inge Schippers van juli t/m 
september ‘Terrastival’. Een reeks 
kleinschalige live optredens op het 
horecaplein op de Beijerlandselaan 
met diverse lokale artieste.  
‘Terrastival’ is mede mogelijk ge-
maakt in samenwerking met de 
BIZ ondernemers en de wijkraden 
van Bloemhof en Hillesluis.

LEKKER KORT  
UIT HILLESLUIS!

POWERVROUWEN 
UIT HILLESLUIS!

WELKOM NIEUWE WIJKRAAD!
De wijkraad komt op voor de wijk. 
Via de wijkraad kunnen bewoners, 
organisaties en ondernemers bij de 
gemeente aandacht vragen voor din-
gen zij belangrijk vinden. Zoals meer 
groen, welzijn, bereikbaarheid van de 
wijk of veiligheid op straat. 

Op 16 maart vonden de wijkraad ver-
kiezingen plaats. De uitslag van die 
verkiezing is bekend gemaakt op 23 
maart tijdens een openbare zitten van 

het stembureau. In Hillesluis is er plek 
voor 7 wijkraadsleden, en uit de ver-
kiezing zijn de volgende kandidaten 
gekozen:

Deniz Çatikkaş, 273 stemmen. 
Adnan Erdogan, 219 stemmen. 
Marijn Prins, 181 stemmen.
Bilal Saidi, met 158 stemmen. 
Sharmine Tweeboom, 133 stemmen.
Atilla Gürtuna, 121 stemmen. 
Leonieke Schouwenburg, 117 stemmen 

Meer via:

Van links naar rechts: Aysal Tan; Voorzitter stichting vrouwen themahuis, Meral Kilic; Social Worker bij Vrouwenhuis Hillesluis, 

Karima Mimouni; Initiatiefneemster Karima’s groep, Habiba Belhadj; Beheerdster Huis van de Wijk Riederkwartier,  

Sharmine Tweeboom, Voorzitter stichting Antilliaanse culturele activiteiten. 

WOONT AL  
75 JAAR IN  
DE UTRECHTSE 
STRAAT!

Mevrouw Pieren

Bekijk alle foto’s


