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Zondag saai? Niet in Het Park bij de Euromast. Want daar zijn de 
ZomerZondagen weer begonnen. De hele maand juni kun je er tussen 14.00 
tot 20.00 uur naar muziek luisteren, voorstellingen bekijken of spelletjes doen. 
Afgelopen zondag was er een heuse schildpaddenrace. Met de juiste groente 
lokten de deelnemers hun schilpad over de finish. Dat vroeg soms om veel geduld. 
Er staan nog Zomerzondagen gepland op 15, 22 en 29 juni

Bij Vrijwilligerswerk Rotterdam 
staat de maand juni in het teken 
van kortdurend vrijwilligers
werk. Er zijn veel verschillende 
vacatures. Voor u misschien wel 
een mooie gelegenheid om kennis 
te maken met vrijwilligerswerk. 
Smaken verschillen nu eenmaal. 
Er is gelukkig vrijwilligerswerk in 
diverse ‘smaken’. 

Smaaktest
De komende weken vindt u de 
mensen van Vrijwilligerswerk 
Rotterdam op diverse plekken in 
de stad. Doe bij hen de ‘smaak
test’ om uit te zoeken welk soort 
vrijwilligerswerk bij u past en 
haal met de uitslag een gratis 
ijsje bij de ijscokar! 

 ¡ Vrijdag 13 juni op Poetry 
International

 ¡ Zondag 15 juni op de Swan 
Market in het Museumpark

 ¡ Zaterdag 28 juni in Hoogvliet 

bij Voetbalvereniging 
Meeuwenplaat

 ¡  Zondag 6 juli in de Oude 
Haven

‘Kortdurend vrijwilligerswerk 
is er genoeg’, zegt Nelleke 
Poppelier, projectleider van de 
servicebalie van Vrijwilligerswerk 
Rotterdam. ‘De maatschappe
lijke betekenis van kort durend 
vrijwilligerswerk is groot. 
Evenementen als de Marathon 
en de Museumnacht zouden niet 
kunnen bestaan zonder de inzet 
van alle vrijwilligers. Zo zoekt 
de bibliotheek nu al vrijwilligers 
voor het Kinderboekenweekfeest 
in oktober. 

Sportverenigingen houden 
toernooien. Scholen organiseren 
hun jaarlijkse sportdagen. En 
binnenkort is weer de Dag van 
de Romantische Muziek. Het zijn 
allemaal activiteiten die ‘drijven’ 

op de kracht van vrijwilligers. Zij 
doen echt belangrijk werk.’
Wilt u meer weten? Kom langs op 
een van de bovengenoemde data. 
Of ga naar de servicebalie van 
Vrijwilligerswerk Rotterdam in de 

hal van de Centrale Bibliotheek 
aan de Hoogstraat. U vindt er 
vacatures voor vrijwilligerswerk. 
Kortdurend én structureel. In de 
digitale vacaturebank plaatsen 
allerlei Rotterdamse organisaties 

hun vrijwilligersvacatures. U kunt 
ze bekijken en erop reageren via 
onderstaande website

  www.vrijwilligers
werkrotterdam.nl 

Wilt u wel vrijwilligerswerk doen, maar wilt u er niet te 
veel tijd aan besteden? Denk dan eens aan kortdurend 
vrijwilligerswerk. Allerlei organisaties en evenementen 
zitten te springen om uw hulp. 

Veel vacatures voor kortdurende klussen

Doe af en toe vrijwilligerswerk
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Lekker loom

Bezoekers van de open dag van Vrijwilligerswerk Rotterdam, vorige week woensdag.   
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Ontdek  
verborgen 
tuinen 
Kleurrijke borders, strak-
ke hagen of een geurende 
kruidentuin. Tijdens Ver-
borgen Tuinen 2014 op 14 
en 15 juni zetten negentig 
bevlogen tuiniers hun 
tuinhekken wagenwijd 
open voor bezoekers. 

Als je door een straat rijdt, heb je 
meestal geen idee of en wat voor 
tuinen er achter de huizen liggen. 
Toch bevinden zich achter gevels, 
heggen en schuttingen heel 
wat verborgen groene plekken. 
Tijdens Verborgen Tuinen stel
len ruim negentig tuiniers hun 
tuinen open voor het publiek. 

Kleine, grote, strakke of juist 
romantische tuinen. Het accent 
ligt op privétuinen, maar er zijn 
ook enkele museumtuinen en 
andere bijzondere groene plekken 
te bezoeken zoals het Arboretum 
Trompenburg of de Stadhuistuin. 
In tegenstelling tot eerdere jaren 
kunt u geen toegangsbewijs 
online bestellen. U kunt een 
kaartje voor 6 euro kopen bij de 
voorverkoopadressen of tijdens 
het weekend bij diverse tuinen. 

 www.verborgentuinen.pleio.nl

Bijzondere fietsroutes 
Binnenkort kunt u drie bijzondere fietsroutes volgen 
door Rotterdam. Onderweg maakt u kennis met de ma-
nier waarop Rotterdam omgaat met voedsel, water of 
afval. Echt iets voor nieuwsgierige Rotterdammers.

De eerste route ‘Water’ begint 
op het Benthemplein. Het eerste 
waterplein ter wereld dat mede 
zorgt voor droge voeten in de 
stad. Op de route komt u bijvoor
beeld op de Dakakker, de waterop
vang in de Museumparkgarage en 
krijgt u uitleg over wateropvang.

Wilt u meer weten over 
Duurzaamheid en Recycling? 
Neem dan route 2 en vaar met de 
Aqualiner naar  Heijplaat waar 
u onder meer de RDMcampus 
bezoekt. Aan het eind van de 
route bezoekt u afvalverwerkings
bedrijf Van Gansewinkel. Een 
uniek kijkje achter de schermen.

Route 3 heeft Voedsel als thema. 
U bezoekt (educatieve) moes
tuinen en ‘Uit je eigen stad’. 
Een culinaire stroopwafel eten 
bij ‘Stroop’ en dan verder naar 
andere voedselrijke plekken. 
Bij zadenwinkel ‘Stek’ kunt u 
inspiratie opdoen. Voor uw eigen 
moestuin?

Reserveer snel een route met gids 
op 14 en 28 juni. U kunt de routes 
ook zonder gids fietsen. Meer info 
over de routekaart op de website.

  www.rotterdamarchiguides.nl

 (010) 433 16 28 

Uitkering en vakantie 
Ontvangt u een uitkering van de 
gemeente Rotterdam en gaat u 
met vakantie naar het buiten
land? Dan moet u dit melden bij 
de gemeente. Dit doet u met het 
formulier ‘Verblijf in het buiten
land’. U vindt dit formulier op 
www.rotterdam.nl/informatiebla
den. Lever deze in minimaal twee 

weken voordat u met vakantie 
gaat. Opsturen mag ook.

U hoeft zich bij terugkomst niet 
te melden, tenzij u eerder terug
komt dan u had gezegd.
Als u in Nederland blijft, hoeft u 
niet te melden dat u met vakantie 
gaat.

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl
www.rotterdam.nl/informatiebladen


Hoe gezond is leven in 
Rotterdam? Maakt het uit 
in welke buurt je woont? 
Tijdens de twaalfde Rot-
terdamlezing liet Profes-
sor Burdorf zien dat de 
verschillen binnen Rotter-
dam groot zijn. Bewoners 
in Nesselande worden ge-
middeld zeven jaar ouder 
dan die in Tarwewijk. Wat 
zijn de redenen?

De Rotterdamlezing wordt sinds 
2003 elk jaar door de Erasmus 
Universiteit georganiseerd en 
door een andere hoogleraar 
gegeven. Tijdens de lezing gaan 
ze op actuele uitdagingen voor 
Rotterdam in. Dit jaar werd de 
lezing – eind mei – gegeven door 
hoogleraar Lex Burdorf. Hij houdt 
zich bezig met onderzoek naar 
verbetering van de Rotterdamse 
volksgezondheid. 

Levensverwachting
Onderzoek uit 2006 laat zien 
dat een Rotterdammer gemid
deld anderhalf jaar korter leeft 
dan de Nederlander. Dit geldt 
nog steeds. Dat heeft te maken 
met grotestadsproblematiek, 
werkloosheid en het percentage 
laag opgeleiden. Onderzoek laat 
zien dat óók binnen Rotterdam 
verschil bestaat in levensver
wachting. Afhankelijk van de 
buurt zit er zeven jaar verschil 
tussen de levensverwachtingen. 
Komen deze verschillen doordat 
mensen met betere gezondheid 

in bepaalde wijken wonen? Of is 
het wonen in een bepaalde wijk 
slecht voor je gezondheid? 

Een gedeelte van deze verschillen 
heeft te maken met persoonsge
bonden eigenschappen, zoals wel 
of niet werken of de mate van 
scholing. Mensen met werk zijn 
stukken gezonder dan mensen 
zonder werk. Ook de leefstijl 
is van invloed op de levensver
wachting. Rokers en mensen die 
minder bewegen, leven korter.

De omgeving waarin iemand 
woont, is eveneens van invloed 

op de levensverwachting. Vooral 
de luchtverontreiniging is van 
grote invloed. Op dit gebied is 
Rotterdam goed bezig. De afgelo
pen 25 jaar nam het percentage 
fijnstof in de stad af van 35 naar 
25 procent.

Invloed buurt
Het zijn dus niet alleen de 
mensen zelf, die bepalend zijn. 
De buurt doet er zeker toe. Een 
mooie, fijne en groene omgeving 
zorgt ervoor dat iemand langer 
leeft. Deze invloed is niet voor 
iedereen gelijk. Sociale cohe
sie (de samenhang tussen de 

bewoners) is bijvoorbeeld vooral 
belangrijk voor mensen zonder 
werk. Uit onderzoek van de GGD 
blijkt dat in buurten met veel 
sociale cohesie minder mensen 
lijden aan depressies. 

De gemeente wil dat haar inwo
ners zo lang en gezond mogelijk 
leven. Volgens professor Burdorf 
moet Rotterdam om dit te berei
ken blijven werken aan de lucht
kwaliteit, buurtinitiatieven die de 
sociale cohesie vergroten stimule
ren, maar vooral werklozen naar 
een baan begeleiden. Het hebben 
van werk is van grote invloed op 

hoe oud iemand wordt. 

Reactie wethouder 
Wethouder Hugo de Jonge (o.a. 
Gezondheid): ‘De eigen kracht 
van Rotterdammers, daar is waar 
het stadsbestuur erg in gelooft. 
Het college zet in op meer groen, 
gezonde lucht, maar ook op meer 
sterke schouders die de stad 
dragen. Dat betekent: hogere 
onderwijsresultaten, vaker bewe
gen, meer actieve en betrokken 
Rotterdammers die werken of vrij
willigerswerk doen. Zo bouwen 
we aan een gezonde stad.’

Grote verschillen in levensverwachting in Rotterdam

Werken is goed voor gezondheid
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Thuisbasis 
mariniers 
in museum 
De Van Ghentkazerne, de 
thuisbasis van de mari-
niers in Nederland, blijft 
gelukkig toch in Rotter-
dam. Om dat te vieren 
richtte het Mariniersmu-
seum de expositie ‘Ma-
riniers 010, thuisbasis 
Rotterdam’ in. Vanaf nu 
geopend.

Al in 1665 werden de eerste 
zeesoldaten geplaatst op schepen 
van de Rotterdamse Admiraliteit. 
En in 1940 hebben de mari
niers te vuur en te zwaard de 
Maasbruggen verdedigd. Precies 
tegenover de plek waar nu het 
Mariniersmuseum is gevestigd, 
aan de Wijnhaven.

De expositie bestaat uit drie 
paviljoens. In het eerste pavil
joen ‘Oostplein’ stapt u in de 
vroegste geschiedenis. ‘Mei 1940’ 
toont de strijd van de mariniers 
aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog. U ziet, leest en 
hoort per dag wat er in die 
meidagen gebeurde in Rotterdam. 
Het derde paviljoen ‘Middenin 
de stad’ geeft een beeld van de 
meest recente geschiedenis van 
de mariniers en Rotterdam. Vanaf 
de terugkeer in 1946, via Perron 
0, vredesoperaties tot en met 
het sjouwen van fietsen in de 
Maastunnel. 

Kinderen kunnen alles leren over 
de geheime vlaggentaal van mari
niers en daarmee een bekende 
piraat ontmaskeren. Zo leren ze 
gelijk dat mariniers al eeuwen
lang onze koopvaardijschepen 
beschermen tegen piraten.    

Het Mariniersmuseum zit aan 
de Wijnhaven 7, naast het Witte 
Huis. Geopend van dinsdag 
t/m zondag. Een kaartje kost 5 
euro, voor kinderen 2,50 euro. 
Met o.a. de Rotterdampas en 
Museumkaart is de toegang 
gratis.

  www.mariniersmuseum
rotterdam.nl 

De gemeente geeft antwoord 

GGD vaccineert Oranje-supporters 
In de maand mei zijn er 
circa 115.000 telefoontjes 
binnengekomen bij het 
gemeentelijke telefoon-
nummer 14 010. Waar 
bellen mensen over? We 
lichten er in deze Stads-
krant-rubriek weer drie 
uiteenlopende vragen uit.

Ik ga Nederland 
aanmoedigen in Rio 
de Janeiro. Heb ik 
vaccinaties nodig? 
Vliegt u binnenkort naar het WK 
in Brazilië? Laat u dan advise
ren en vaccineren door GGD 
RotterdamRijnmond. In Brazilië 
kunt u namelijk gele koorts, 
malaria, hepatitis A of knok
kelkoorts oplopen. Ook al gaat u 
maar naar één wedstrijd. De GGD 
geeft u advies over de benodigde 
vaccinaties en aanvullende 
maatregelen. 
Andere plannen deze zomer? 
Voor meer landen geldt dat u 
het risico loopt op een (infectie)
ziekte. Ook bij familiebezoek. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht bij het spreekuur van 
GGD Reizigerszorg. Voor een 

afspraak of informatie kunt u 
contact opnemen via tel. (010) 
433 98 99 of www.ggd.rotterdam.
nl/reizigerszorg. 

Gebiedscommissies, wat 
merk ik daarvan?  
De deelgemeenten maakten op 19 
maart plaats voor de gebiedscom
missies. Misschien merkt u daar 
persoonlijk nog niet zo veel van. 
Zo kunt u nog steeds in uw eigen 
gebied terecht voor gebruike
lijke zaken zoals het aanvragen 
van een paspoort of parkeer
vergunning. Een verandering is 
wel dat de gebiedscommissies 
minder geld te besteden hebben. 
Bewoners kunnen alleen met 
kleinere initiatieven  aankloppen 
bij de gebiedscommissie. Grotere 
plannen voor de buurt komen 
in een gebiedsplan waarover het 
stadsbestuur beslist. De gebieds
commissie verzamelt tijdens 
verschillende bijeenkomsten in 
de wijk ideeën van bewoners en 
stelt vervolgens het gebiedsplan 
op. Uw ideeën delen met de 
commissie? Vul in uw webbrow
ser achter www.rotterdam.nl/ 
de naam van uw gebied in en 

kijk waar de gebiedscommissie 
samenkomt. 

Kan ik als bewoner 
financiële ondersteuning 
krijgen voor een idee, 
evenement of initiatief in 
mijn straat?  
Hebt u een goed idee voor uw 
straat, buurt of wijk? En wilt u dat 
samen met medebewoners reali
seren? Dan kunt u een financiële 

bijdrage aanvragen bij uw gebieds
commissie voor kleine of grotere 
bewonersinitiatieven om uw idee 
uit te voeren. De gebiedscommis
sies ondersteunen bewoners die 
zich inzetten om de leefbaarheid 
van hun straat, buurt of wijk te 
verbeteren. Kijk voor meer infor
matie over de spelregels en het 
aanvragen van een bijdrage op: 
www.rotterdam.nl/product:bijdrag
ebewonersinitiatief. 

Brazilië-gangers kunnen voor hun reis het beste bij de GGD langsgaan. 
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De gemiddelde Rotterdammer leeft gemiddeld anderhalf jaar korter dan een doorsnee Nederlander. 

 

www.ggd.rotterdam.nl/reizigerszorg
www.rotterdam.nl/product:bijdragebewonersinitiatief
www.mariniersmuseumrotterdam.nl
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Op pad met de Rotterdampas

Zoete taartkunst op z’n Rotterdams
Met marsepein versierde 
taarten of cakejes zien er 
altijd zo prachtig, maar 
moeilijk te maken uit. 
Toch kun jij het ook. Bij 
Arta la Tarta leer je tijdens 
de workshop ‘Minitaartjes’ 
de fijne kneepjes van het 
(mini)taart decoreren. 
En met de Rotterdampas 
krijg je er ook nog eens 
korting. 

In het atelier van Arta la Tarta in 
de Schietbaanstraat heerst een 
gezellige Rotterdamse huiska
mersfeer. Tien deelneemsters 
onder wie moeders en dochters, 
vriendinnen en zussen bladeren 
door voorbeeldboeken vol fantas
tische taartkunst. ‘Oh, kijk deze 
eens!’, roept de een verrukt. ‘Die 
wil ik maken’, roept de ander. 

Marsepein
Als eigenaresse Marja Brand 
alles heeft klaargelegd nodigt 
ze de dames uit een plekje te 
zoeken aan de lange tafel. Voor 
de workshop stercakes (een 
speelse variant van de cupcake) 
decoreren ga je aan de slag met 
marsepein en daar begint Marja 
dan ook mee. Maar voor het 
zover is moeten eerst de handen 
gewassen worden.
Arta la Tarta werkt met hoog
waardige, blanke marsepein. 
Iedereen krijgt een plak en mag 

die zelf een kleur geven. Marja 
laat zien hoe het moet. ‘Vouwe 
en douwe, noem ik het’, zegt 
ze lachend. Na een kwartiertje 
liggen er tien prachtige kleuren 
marsepein op tafel. Vervolgens 
doet Marja voor hoe je een lapje 
rolt, het stercakeje bekleedt en 
decoraties maakt met allerlei 
verschillende gereedschapjes. 

Ook het opgerolde roosje wordt 
niet vergeten. 

Creativiteit ten top
Het uitrollen van de marsepein 
vraagt even wat oefening. Maar 
bij de tweede keer heeft iedereen 
het in de vingers. Er verschijnen 
steeds meer creatieve cakejes op 
tafel: felgekleurde met blaadjes, 

roosjes, hartjes en vlinders. 
Maar ook met een zelfgemaakte 
zeemeermin, tijger, poes of mini
tuintje erop. De complimenten 
vliegen over tafel. Na twee en half 
uur staan er veertig fantastisch 
gedoceerde minitaartjes op tafel: 
taartkunst op z’n Rotterdams.

 www.artalatarta.nl
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Reizende kunstvoorwerpen
Meer dan tien uiteenlopende musea gaan op reis. In de 
weekends van 14-15 en 21-22 juni strijken ze neer bij 
Rotterdammers. Met voorwerpen uit de collectie rich-
ten ze hun huizen in als museum. De trotse bewoners 
mogen zich museumdirecteur-voor-één-dag noemen.

Nieuws uit de raad  
De gemeenteraad van Rotterdam is vorige week don-
derdag bijeen geweest. Hieronder vindt u een selectie 
van de besproken onderwerpen.

Museumstraat viert haar derde 
editie. Dit jaar nemen de musea 
hun intrek bij bewoners in 
de Hoogstraat, Victor E. van 
Vrieslandstraat, Watertorenweg 
en de Middelharnisstraat. 

Kunstliefhebber René Drummen 
(33) woont in de Hoogstraat en 
stelt op 14 juni zijn huis graag 
open als museum. ‘Ik ben al jaren 
actief in mijn buurt. Als bewoner 
maak ik me er hard voor om 
wat meer sociale activiteiten te 
organiseren. Of om bijvoorbeeld 
het plein wat groener te maken. 

Superleuk dus dat de Hoogstraat 
nu aan Museumstraat meedoet!’
In het huis van René komt 
een minitentoonstelling van 
het Stadsarchief Rotterdam en 
Museum Rotterdam over het 
bewaren van (kunst)spullen. En 
wat er mis kan gaan als je dat 
niet goed doet. Hoe vindt hij het 
om de hele dag vreemden over 
de vloer te krijgen? ‘Ik moet nog 
wel een beetje opruimen… Maar 
ik ben trots op mijn huis en dat 
mag iedereen zien.’
  
 www.museumstraat.nl

De raad debatteerde onder 
andere over de, volgens verschil
lende politieke partijen en de 
rechtbank, discriminerende 
aanpak van bijstandsfraude onder 
Rotterdammers van Marokkaanse 
afkomst. Het college gaat in 
hoger beroep tegen de uitspraak 
van de rechtbank. De raad sprak 
ook over het vervallen van tram
lijn 20 en de bereikbaarheid van 
IJsselmonde. 

Ook de werkwijze van de raad 
kwam aan de orde. Een van de in 
het oog springende veranderin
gen is dat de vergaderingen van 
de gemeenteraad op donderdag 

niet meer om 14.00 uur starten, 
maar om 10.00 uur. Verder stelde 
de raad zes vakcommissies in en 
benoemde de voorzitters van deze 
commissies. 

Kijk voor alle besproken verga
derpunten en besluiten op  
www.ris.rotterdam.nl. Daar vindt 
u ook de vergaderstukken en 
kunt u vergaderingen van de raad 
terugzien. Elke raadsvergadering 
is live te volgen via internet. 

  www.rotterdam.nl/
gemeenteraad

 (010) 267 34 00 

René Drummen, een van de museumdirecteuren-voor-één-dag die zijn huis open-
stelt voor het evenement Museumstraat. 
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Trots tonen de deelneemsters hun mooiste taartje. Alle vier de minitaartjes krijgen ze mee in een doosje. Dat wordt 
smullen …

Rotterdampas
Taartjes zijn niet alleen 
verrukkelijk om te eten, maar 
ook een feestje om te maken. 
Met de Rotterdampas krijg 
je bij Arta La Tarta 10 euro 
korting op de workshop 
‘Minitaartjes’ en betaal je 
25 euro in plaats van 35 euro. 
Met de Rotterdampas kun je 
elke dag kiezen uit 500 activi
teiten, gratis of met korting. 
Het pasjaar loopt nog tot en 
met eind februari 2015. 

 www.rotterdampas.nl

 

Dag van de 
Architectuur 
Het is niet langer vooral 
de gemeente die de stad 
vorm geeft. Steeds vaker 
zijn het de bewoners zelf 
die hun buurt aantrekke-
lijker maken. Ontdek op 
zaterdag 21 juni tijdens de 
Dag van de Architectuur 
hoe Rotterdammers hun 
stadsdromen waarmaken.

Van groene daken tot buurt
tuinen. Van klushuizen tot 
verbouwde scholen. En van 
tijdelijke woonvormen tot popup 
winkels. Tijdens de Dag van de 
Architectuur kunt u met eigen 
ogen zien hoe Rotterdammers 
hun stad maken. Meer dan dertig 
gebouwen en initiatieven openen 
de deuren voor rondleidingen 
en wandelingen. In het brede 
programma is ook veel aandacht 
voor de nieuw opgeleverde 
architectuur in de stad. Want 
Rotterdam is tenslotte nog 
steeds dé architectuurstad van 
Nederland.

Ga mee met wandel en fietsex
cursies. Of laat u rondleiden door 
betrokken bewoners, onderne
mers en inspirerende ontwerpers. 
Proef en beleef bijvoorbeeld hoe 
een groep jonge ondernemers het 
al jaren leegstaande Tropicana
zwembad een herbestemming 
geeft door er ‘Rotterzwammen’ 
en ‘kromkommers’ te kweken. Of 
loop mee met historicus Gerard 
Peet over de Nieuwe Binnenweg 
waar meer dan veertig nieuwe 
ondernemers zich vestigden, de 
leegstand afnam en de straat 
weer volop in de belangstelling 
staat. En wilt u eens een kijkje 
nemen achter de voordeuren 
van twee klushuizen in de 
Afrikaanderwijk? Ga dan mee op 
de tour ‘Dit is Zuid’.

Voor alle tours moet u zich van 
tevoren inschrijven. Wacht er 
niet te lang mee, want vol is vol.

  www.dagvandearchitectuur
rotterdam.nl/tours

www.dagvandearchitectuur-rotterdam.nl/tours


Stadskrant Binnenstad 

In de binnenstad zijn veel plekken bijgekomen 
om lekker in de zon te zitten, een cappuccino of 
een wijntje te drinken. Via een fotowedstrijd op 
Facebook brengen we de beste loungeplekken in 
beeld. Doet u mee? Uit de tien foto’s met de meeste 
stemmen kiest een jury de top drie beste foto’s. De 
jury bestaat uit: Ruud Visschedijk (directeur van 
het Fotomuseum), Christine Fürst (communityma
nager Instawalk010) en Adriaan Visser (wethouder 
Binnenstad). De drie beste foto’s worden begin 
september een week lang vertoond op het grote 
scherm bij Centraal Station. De allerbeste foto wint 
bovendien een luxe hotelovernachting voor twee 
personen in het gloednieuwe nhow hotel in De 
Rotterdam aan de Wilhelminakade.

Ga naar: bit.ly/CityloungeRotterdam

Gezocht: beste cityloungeplek
De mouwen opstropen krijgt deze zomer een heel andere betekenis. Rotterdam is 
niet langer de stad waar alleen maar wordt gewerkt, er is steeds meer ruimte om te 
ontspannen oftewel te ‘loungen’. 

Vragen over ontwikkelingen  
in de binnenstad?
Gemeente Rotterdam/Bureau Binnenstad

 14 010

 www.rotterdam.nl/binnenstad
Facebook: www.facebook.com/rdambinnenstad

Groen Willemsplein

Tot in de late uurtjes
De Koopgoot wordt eenmalig omgedoopt in Kookgoot 
en op het Binnenwegplein is volop ruimte voor jong 
talent en een pop-up markt. Laat u verrassen en kom 
vrijdag 27 juni naar het jaarlijkse evenement Rotterdam 
Laat Open.

Mode, eten, kunst, muziek, dans en winkelen in de binnenstad tot 
23.00 uur. Zie hier de ingrediënten van Rotterdam Laat Open op 27 juni. 
Vooraanstaande Rotterdamse koks demonstreren hun kookkunsten in 
de ‘Kookgoot’. Bij een aantal winkels ontvangt u op deze dag een muntje 
dat u bij de chefs kunt inleveren voor een hapje of een drankje. U kunt 
ook muntjes kopen. Op het Binnenwegplein treden talentvolle jonge 
kunstenaars op en verkopen creatievelingen hun producten. In de Korte 
Hoogstraat kunt u even pauze nemen op een lang terras. Vergeet tot slot 
de Venetiëpassage niet. In dit deel vlak achter de Meent wordt u in stijl 
onthaald. Wie na 23.00 uur nog vol energie zit kan naar de afterparty 
bij VIP en de afterborrel bij De Beurs. Hou voor speciale (kortings)acties 
bij veel winkels de website in de gaten. Er komen regelmatig nieuwe 
acties bij. Uiteraard is Rotterdam Laat Open ook te volgen op Facebook. 

 www.rotterdamlaatopen.nl

Makkelijk parkeren
In heel Rotterdam komen nieuwe parkeerautomaten. Niet 
overal tegelijk, maar buurt voor buurt. De binnenstad is 
komende zomer aan de beurt. Nieuw is dat de parkeer-
der zijn kenteken invoert en zich zo digitaal aanmeldt.

Kentekenparkeren is efficiënt, zowel voor parkeerder als gemeente. Bij 
kentekenparkeren toetst de parkeerder het kenteken in bij een parkeer
automaat, bepaalt de parkeertijd en betaalt met pin of creditcard. De 
parkeerder hoeft geen parkeerkaartje meer achter de voorruit te leggen. 
Betalen voor parkeren kan ook via de mobiele telefoon: 06parkeren. 

Het aantal parkeerautomaten wordt een stuk minder. Dit is mogelijk 
omdat steeds meer parkeerders via de mobiele telefoon betalen. Dit 
werkt eenvoudig: u parkeert uw auto, u belt, sms’t of gebruikt de app. 
U geeft het nummer van het parkeergebied door en u bent aangemeld. 
Voor het wegrijden, stopt u het 06parkeren. Om op deze manier te 
kunnen parkeren moet u zich wel aanmelden bij een van de vijf aanbie
ders: ANWB Parkeren, SMSParking, Yellowbrick, Parkmobile en Park
line. Kijk voor meer informatie op de website. 

 www.rotterdam.nl/06parkeren 

Primeur: luxe wonen 
aan de Coolsingel
Wonen aan de beroemdste boulevard van Rotterdam. Tot nu toe is de Coolsingel 
onbewoond, maar met vijftien luxe appartementen in Cool63 komt daar verandering 
in. Ze worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

Rotterdam bouwt aan een veelzijdige binnenstad. Wonen op toplocaties, 
shoppen in verleidelijke winkels, eten in aantrekkelijke restaurants en 
je vermaken met evenementen en festivals. De Stadskrant houdt je 
maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen in het hart van de stad.
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Vanaf de wederopbouw was de binnenstad een plek 
om te werken, te winkelen en uit te gaan. Wonen 
deed je daarbuiten in het groen. Inmiddels denken 
we daar anders over en Rotterdam wil dat er meer 
mensen in de binnenstad wonen. ‘Hoe meer hoe 
beter voor de levendigheid’, beaamt Astrid Sanson 
(directeur stedelijke kwaliteit en binnenstad, 
gemeente Rotterdam). ‘We willen ook een grote 
diversiteit, van studenten en starters tot gezinnen.’ 
Ook ouderen willen steeds vaker in de binnenstad 
wonen, concludeert Sanson. Ze kunnen koffie in 
de buurt drinken, het theater is om de hoek, veel is 
binnen handbereik. 

In het eerste ontwerp van Cool63 waren alleen maar 
winkels en kantoren opgenomen. Sanson opperde 
dat dit hét uitgelezen moment was om wonen aan 
de Coolsingel mogelijk te maken. Het resultaat: 

vijftien luxe appartementen met mooie grote terras
sen op het zuiden en met uitzicht op het stadhuis. 
‘De Coolsingel is een fantastische plek om te wonen. 
Denk maar aan Monopoly, in het spel is het de duur
ste straat in Rotterdam.’ 
 
‘Het is natuurlijk niet zo dat we met dit aantal 
appartementen meteen een enorme dynamiek op 
gang brengen aan de Coolsingel, maar het is wel een 
mooi begin’, zegt Sanson. Komen er meer wonin
gen in de nabije toekomst? ‘Waar wordt gebouwd 
of getransformeerd in de binnenstad, proberen we 
ook de bouw van woningen te stimuleren. Daar blijf 
ik me hard voor maken. Hoe meer inwoners in de 
binnenstad hoe beter.’

 www.cool63.nl
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Een boterhammetje eten op een bankje in het groen of wachtend op de fast ferry. 
Dankzij een nieuwe inrichting is het stenige Willemsplein (aan de voet van de 
Erasmusbrug) een stukje groener geworden. 
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Stadsontwikkeling

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders (hierna: 
B en W) willen een omgevingsvergun-
ning verlenen voor de realisatie van 
een woning aan de Maaskade naast 
nummer 57. Het ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ligt van 13 juni 
tot en met 24 juli 2014 ter inzage 
bij Stadsontwikkeling. Iedereen kan 
zienswijzen indienen bij B en W, 
Postbus 6575, 3002 AN. 

B en W hebben een omgevingsver-

gunning verleend voor de activiteit 
‘brandveilig gebruik’ voor de Ringdijk 
84 t.b.v. een onderwijsfunctie voor 
gehandicapte kinderen. Het besluit 
met bijbehorende stukken ligt van 13 
juni tot en met 25 juli 2014 ter inzage 
bij Stadsontwikkeling. Belanghebben 
kunnen beroep instellen bij de Recht-
bank Rotterdam, sector Bestuurs-
recht, Postbus 50951, 3007 BM.

B en W willen een omgevingsver-
gunning verlenen voor de activiteit 
‘brandveilig gebruik’ voor de 
Spoorweghaven 174 t.b.v. een onder-
wijsfunctie en de Crooswijkseweg 1 
t.b.v. een activiteitencentrum.

De ontwerpbesluiten met bijbeho-
rende stukken liggen met ingang 
van 13 juni tot en met 24 juli 2014 
ter inzage bij Stadsontwikkeling. 
Iedereen kan zienswijzen indienen 
bij B en W, Postbus 6575, 3002 AN.

Inzage van stukken kan bij 
Stadsontwikkeling alleen na telefoni-
sche afspraak via tel. (010) 489 52 41.
De (ontwerp)besluiten zijn via www.
rotterdam.nl/omgevingsvergunning 
beschikbaar onder het kopje ‘plan-
nen in uitgebreide procedure’.

Stadsbeheer

Afvalstoffenverordening 
Rotterdam 2009
B en W willen een ondergrondse 
afvalcontainer plaatsen aan de 
Soetendaalseweg tegenover nummer 
61. Het ontwerpbesluit ligt van 
12 juni tot 10 juli 2014 ter inzage 
bij Stadsbeheer en de Stadswinkel 
Oude Noorden. Iedereen kan ziens-
wijzen indienen bij de directeur 
Stadsbeheer Schone Stad, per adres: 
afdeling Bedrijfsbureau Schoon, 
Postbus 10902, 3004 BC.

B en W wijzen de locatie 
Multatulistraat ter hoogte van 
nummer 39 aan als plaats voor 
een ondergrondse container 
voor restafval. Het besluit met 
bijbehorende stukken ligt vanaf 
12 juni zes weken ter inzage 
bij Stadsbeheer en Stadswinkel 
Delfshaven. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar indienen bij 
B en W, per adres: Algemene 
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 
1011, 3000 BA.

DCMR

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, uitgebreide 
procedure
B en W willen een omgevingsver-
gunning verlenen aan ProDelta 
Environmental Support B.V. voor 
de Butaanweg 5 voor de opslag 

van meer dan 10 ton gevaarlijke 
stoffen in emballage. Dit is een 
wijziging van de op 21 augustus 
2009 verleende omgevingsvergun-
ning. De ontwerpbeschikking en 
bijbehorende stukken liggen van 
12 juni tot en met 23 juli 2014 ter 
inzage bij de informatiebalie van 
de DCMR. Iedereen kan zienswijzen 
indienen bij B en W, per adres: DCMR 
Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 
3100 AV Schiedam.

B en W willen aan Esso Nederland 
B.V. een omgevingvergunning 
verlenen voor de Butaanweg 161 voor 
de productie van smeerolie door 
middel van een mengproces van 
basisoliën. De ontwerpbeschikking 
en bijbehorende stukken liggen van 
12 juni tot en met 23 juli 2014 ter 
inzage bij de informatiebalie van 
de DCMR. Iedereen kan zienswijzen 
indienen bij B en W, per adres: DCMR 
Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 
3100 AV Schiedam.

Wet milieubeheer, Besluit 
lozen buiten inrichtingen 
(Blbi)
B en W stellen maatwerkvoorschrif-
ten in het kader van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen met betrekking 
tot het lozen van grondwater bij een 
ontwatering voor de volgende acht 
locaties: de Nancy Zeelenbergsingel; 
de Schopenhauerweg en omge-
ving; de Van Lennepstraat; de 
Vier Heemskinderenstraat; de 
Oudelandseweg; het Bulgersteyn; 
de Max Havelaarweg en de Sara 
Burgerhartweg en de Mosoelstraat en 
omgeving.
De beschikkingen met bijbehorende 
stukken liggen van 12 juni tot en met 
23 juli 2014 ter inzage bij de informa-
tiebalie van de DCMR Milieudienst. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
aantekenen bij B en W, Postbus 1011, 
3000 BA. 

Wet milieubeheer
B en W stellen maatwerkvoor-
schriften met betrekking tot geluid 
aan Cargotec Waalhaven voor de 
locatie Waalhaven Oostzijde 123. De 
beschikking en bijbehorende stuk-
ken liggen van 12 juni tot en met 23 
juli 2014 er inzage bij de informa-
tiebalie van de DCMR Milieudienst. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
aantekenen bij B en W, per adres: 
DCMR Milieudienst Rijnmond, 
Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

B en W stellen maatwerkvoor-
schriften met betrekking tot 
het onderwerp afvalwater aan 
Subway Kralingen voor de 
Oostzeedijk 186; The Tea Lab voor 
de Westewagenstraat 80 en Wok 
24 voor de Nieuwe Binnenweg 277 
A. De beschikkingen met bijbeho-
rende stukken liggen van 12 juni 
tot en met 23 juli 2014 er inzage bij 
de informatiebalie van de DCMR 
Milieudienst. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar aantekenen bij B en 
W, Postbus 1011, 3000 BA.

Wet bodembescherming
Per beschikking hebben B en W inge-
stemd met een evaluatieverslag voor 
de Warmtetransportleiding Zuid. De 
beschikking en bijbehorende stukken 
liggen van 12 juni tot 25 juli 2014 ter 
inzage bij de infobalie van de DCMR. 
Belanghebbenden kunnen beroep 
instellen bij de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Per beschikking hebben B en W 

goedkeuring verleend voor de 
saneringsverslagen voor de loca-
ties Arubaplein (Leidingtracé) en 
Neckarhaven. Belanghebbenden 
kunnen tegen de beschikkingen 
in bezwaar gaan bij B en W, per 
adres: Algemene Beroepscommissie, 
Postbus 1011, 3000 BA

Centraal bevoegd gezag

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 
Reguliere procedure geordend naar 
gebied en alfabetisch gesorteerd op 
adres.

Bezwaar bij 
verleende reguliere 
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na datum van verzending 
een bezwaarschrift indienen bij B 
en W, ter attentie van de Algemene 
Bezwaarschriftencommissie, Postbus 
1011, 3000 BA. Wie een bezwaar 
indient, kan daarna een verzoek 
om voorlopige voorziening (schor-
sing) indienen bij de Rechtbank 
Rotterdam, sector Bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM. Hiervoor is 
griffierecht verschuldigd.

Haven en Industrie/Stad
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ MV2 Prinses Alexiahaven of 
kadastraal object RTD12 - AM - 463 
– G, baggerwerk, graven van een 
pocket in waterbodem (aanvraag-
datum 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00375).

 ¡ Sydneystraat of kadastraal 
object OVS00 - E - 709 - G, aanleg-
gen van een fietsbrug (aanvraag-
datum 26-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00359).

Centrum
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Coolsingel 105, interne verbou-
wing monumentaal pand (aanvraag-
datum 22-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00339)

 ¡ Ds. Jan Scharpstraat 300, bouw-
werk brandveilig gebruiken t.b.v. 
parkeergarage Markthal (aanvraag-
datum 20-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00307)

 ¡ Galvanistraat 4 of kadastraal 
perceel RTD10-AA-2713-G, gevelwijzi-
ging en reclame plaatsen (aanvraag-
datum 16-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00259)

 ¡ Museumpark 3B, interne wijzi-
gingen rijksmonument (aanvraag-
datum 21-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00316) 

 ¡ Rochussenstraat 51C t/m 91C, 
geluidisolatie, nieuw kozijn 
plaatsen of bestaand kozijn of 
gevelpaneel veranderen (aanvraag-
datum 15-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00251).

 ¡ Binnenwegplein 20B, plaatsen 
verkoopautomaten voor frisdrank 
(aanvraagdatum 16-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00255).

 ¡ 1e Middellandstraat14A, verbou-
wing tot koffiebar en workshop-
ruimte (aanvraagdatum 26-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00364).

 ¡ Wijnhaven 12, gebruiksver-
gunning brandveilig gebruiken 
(aanvraagdatum 29-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00429).

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Schouwburgplein 25, plaatsen 

van een podium voor de maanden 
mei tot en met september, voor 
een periode van 5 jaar (datum 
besluit 27-05-2014, dossiernummer 

Rotterdam 

Bericht
Week 24 | 2014

Hieronder geven we een kort overzicht van gemeentelijke 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Zoals die 
van verleende of aangevraagde (bouw)vergunningen, besluiten of 
milieumaatregelen. Aan de samenvatting van bekendmakingen op 
deze pagina kunt u geen rechten ontlenen.

Voor de volledige en officiële teksten van de bekendmakingen kunt u 
terecht op internet: www.rotterdam.nl/rotterdambericht. Hier vindt u 
ook lijsten met namen van personen die met onbekende bestemming zijn 
vertrokken. Deze lijsten moet de gemeente wekelijks publiceren.  

De gemeente Rotterdam maakt vanaf 1 januari 2014 alle gemeente-
bladen en gemeenschappelijke regelingen bekend door middel van de 
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).
Met ingang van 1 januari 2014 kunt u de gemeentebladen vinden via 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Hier kunt u ook gericht zoeken 
op andere publicaties van de gemeente Rotterdam. 

Voor informatie over en inzage in openbare officiële (beleid)stukken kunt 
u terecht bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR) in de 
Stadswinkel Centrum, kamer 22a. Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegen-
over hoofdbureau politie), 3011 AD Rotterdam.
Openingstijden: op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09.00 tot 
16.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 13.30 uur. 
Telefoon (010) 267 25 14. E-mail kbrbsd@rotterdam.nl

Studeren in een gebouw uit 1923 dat barst van het marmer, glas in lood en ornamenten, maar met het comfort van deze tijd. Sinds 
een week is de voormalige gemeentebibliotheek aan de Nieuwemarkt het domein van de studenten van het Erasmus University College. 
Architect Erick van Egeraat ontwierp de herinrichting met onderwijsruimtes voor colleges, een bibliotheek en een atrium waar het 
daglicht binnenvalt. Nieuwsgierig? Op dinsdag 17 en 24 juni start er om 12.00 uur een rondleiding. www.eur.nl/euc

Colleges in stijl
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OMV.14.03.00042)
 ¡ Witte de Withstraat 72A, plaatsen 

van een reclame-uiting tegen de 
voorgevel (datum besluit 30-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.02.00313)

Delfshaven
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Gerrit van de Lindestraat 19, 
verbouwen bovenwoning tot twee 
appartementen (aanvraagdatum 
15-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00254).

 ¡ Samuel Mullerstraat 9B, 
legaliseren woning (aanvraag-
datum 19-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00293).

 ¡ Pieter de Hoochweg 116A en B, 
bouwen, overige veranderingen 
(aanvraagdatum 13-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00321).

 ¡ Sint-Jobsweg 21, reclame plaatsen 
(aanvraagdatum 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00421).

 ¡ Mathenesserdijk 421, bouw-
werk brandveilig gebruiken t.b.v. 
buitenschoolse opvang (aanvraag-
datum 23-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00342)

 ¡ Rosener Manzstraat 165, gevelwij-
ziging (aanvraagdatum 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00382)

 ¡ Samuel Mullerplein 15 of 
kadastraal perceel DHV0-I-2542-G, 
Wijzigen wooneenheden naar 4 
studio’s (aanvraagdatum 26-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00372)

 ¡ Schiedamseweg 400, plaatsen 
dakbeveiliging op politiebureau 
(aanvraagdatum 27-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00374)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Nieuwe Binnenweg 361B, wijzigen 

van de indeling van de twee wonin-
gen gelegen aan de 2e, 3e en zolder-
verdieping (datum besluit 15-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.03.00326)

 ¡ P.C. Hooftplein 45, verbouw 
voormalig wijkgebouw tot gezond-
heidscentrum met 12 spreek-
kamers en een apotheek (datum 
besluit 21-05-2014, dossiernummer 
OMV.13.12.00318)

 ¡ Sint-Jobsweg 3, interne verbou-
wing van een theatergebouw (datum 
besluit 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.03.00253)

Kralingen/Crooswijk
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ ’s-Gravenweg 285, aanvraag 
carport/berging (aanvraagdatum 
19-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00279).

 ¡ Prinses Julianalaan 25B, 
vervangen 3 dakopbouwtjes door 1 
(aanvraagdatum 19-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00288).

 ¡ Crooswijksebocht 11A, vervangen 
houten bergingen (aanvraag-
datum 20-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00301).

 ¡ Admiraliteitskade 80, wijzigen 
gebruik pand naar wonen (aanvraag-
datum 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00392)

 ¡ Brugwachter 1, kappen 2 wilgen 
(aanvraagdatum 08-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00268)

 ¡ Crooswijksekade 1, bouwwerk 
brandveilig gebruiken t.b.v. een 
activiteitencentrum (aanvraag-
datum 20-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00312)

 ¡ Dr. Zamenhofstraat 56, kappen 1 
esdoorn (aanvraagdatum 19-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00285)

 ¡ Hoflaan 62, wijzigen vergunning 
voor verbouwing pand (aanvraag-
datum 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00401)

 ¡ Hoflaan 85A, balkonrenovatie 
(aanvraagdatum 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00412)

 ¡ Kralingse Plaslaan 127, kappen 4 
bomen (aanvraagdatum 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00387)

 ¡ Kralingseweg 120, verplaatsen 
trainingsmolen (aanvraagdatum 
07-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00126)

 ¡ Langepad 63, bouwwerk brand-
veilig gebruiken t.b.v. kinderopvang 
(aanvraagdatum 27-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00393)

 ¡ Mecklenburglaan 49, bouw-
werk brandveilig gebruiken t.b.v. 
onderwijsfunctie (aanvraagdatum 
13-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00258)

 ¡ Palestinastraat of kadastraal 
perceel KLG00-G-2957-G, bouwen 
16 woningen (aanvraagdatum 
28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00399)

 ¡ Rusthoflaan 26, wijzigen gebruik 
pand naar tandartsenpraktijk 
(aanvraagdatum 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00400)

 ¡ Terbregseweg 300, plaatsen 
erfafscheiding (aanvraagdatum 
16-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00262)

 ¡ Wisselwachter 1, kappen 5 
wilgen en coniferenhaag (aanvraag-
datum 09-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00264)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Brussestraat 35B, doorbreken 

van een dragende wand tussen de 
woonkamer en de keuken (datum 
besluit 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.04.00076)

 ¡ Kralingse Plaslaan 133 of kadas-
traal object KLG00-C-3670-G, plaatsen 
erfafscheiding met botenloods op 
het perceel van roeivereniging RCC 
(datum besluit 27-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.03.00198)

 ¡ Veilingweg 64, plaatsen hekwerk 
(datum besluit 21-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.04.00231)

Noord
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Berkelselaan 31A, bijbehorend 
bouwwerk bouwen, nieuw kozijn 
plaatsen of bestaand kozijn of 
gevelpaneel veranderen (aanvraag-
datum 31-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00433).

 ¡ Paetsstraat 2A, nieuw kozijn 
plaatsen of bestaand kozijn of 
gevelpaneel veranderen (aanvraag-
datum 21-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00319).

 ¡ Sonmansstraat 87, bouw-
werk brandveilig gebruiken t.b.v. 

basisonderwijs (aanvraagdatum 
28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00407)

 ¡ Sonmansstraat 87, bouwwerk 
brandveilig gebruiken t.b.v. basison-
derwijs (aanvraagdatum 28-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00408)

 ¡ Spoorsingel 67B, bouwwerk 
brandveilig gebruiken t.b.v. kamer-
verhuur (aanvraagdatum 20-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00308)

 ¡ Spoorsingel 67A, bouwwerk 
brandveilig gebruiken t.b.v. kamer-
verhuur (aanvraagdatum 20-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00309)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Noordsingel 113, interne 

renovatie en verbouw van het 
voormalige gerechtsgebouw (datum 
besluit 22-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.03.00148)

 ¡ Rijksweg A20 of kadastraal 
perceel RTD10-AB-2962-G, plaatsen 
geluidsschermen langs de zuid-
zijde van de rijksweg A20 (datum 
besluit 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.02.00299)

 ¡ Pieter de Raadtstraat 21A, kappen 
van een tweestammige wilg in de 
achtertuin met herplantplicht 
(datum besluit 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00157)

Pernis
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Heijplaat Westelijke ontsluitings-
weg RDM-terrein of kadastraal object 
PNS00 - C - 856 - G, weg aanleggen 
of veranderen, kappen van bomen 
(aanvraagdatum 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00418).

 ¡ Murraystraat 42, plaatsen dakka-
pel (aanvraagdatum 16-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00267)

Hillegersberg/Schiebroek
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Kootsekade 19, openstelling 
trammuseum (aanvraagdatum 
22-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00330)

 ¡ Molenstraat 3, plaatsen opbouw 
op garage en balkon (aanvraag-
datum 23-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00352)

 ¡ Wilgenoord 5, samenvoeging 
woningen, dakkapel plaatsen, 
uitbreiding garage (aanvraag-
datum 26-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00367).

 ¡ Kleiweg 500, SFG verbindings-
gang tussen Spoedeisende hulp en 
de Huisartsenpost, plaatsen glaslui-
fel (aanvraagdatum 28-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00426).

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Burgemeester Le Fèvre de 

Montignylaan 177, plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 
(datum besluit 26-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00271)

 ¡ Prunuslaan 77, vergroten van 
de woning door middel van een 
aanbouw aan de zij- en achtergevel 
(datum besluit 26-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.04.00113)

Hoek van Holland
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Badweg 3, oprichten woningen 
voor verhuur aan vakantiegangers 
(aanvraagdatum 27-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00378).

 ¡ Dirk van den Burgweg 38 of 
kadastraal object HOE01 - A - 1219 - 
G, uitbreiding woonhuis (aanvraag-
datum 29-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00428).

Prins Alexander
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Jacob van Akenstraat 15, 
realiseren dakterras (aanvraag-
datum 25-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00357)

 ¡ Jannetje Merbiskade 29, 
realiseren zwembad (aanvraag-
datum 25-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00354)

 ¡ Liede 35, wijzigen gebruik naar 
woning (aanvraagdatum 22-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00338)

 ¡ Vlambloem 61, verbouwing 
kantoorgebouw (aanvraagdatum 
27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00386).

 ¡ Charles de Gaullestraat 11, plaat-
sen fietsschuurtje in de voortuin 
(aanvraagdatum 29-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00430).

 ¡ Maracas 1, kappen van 16 bomen 
en herplanting n.a.v. herinrichting 
(aanvraagdatum 22-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00337). 

 ¡ Prins Constantijnweg 131, 
3066TA, gebruiksvergunning 
brandveilig gebruik, (aanvraag-
datum 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00420).

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Dennekruid 10, vernieuwen 

kozijnen (datum besluit 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.04.00259)

Overschie
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Verlengde van het Einthovenpad, 
nieuwbouwwijk16-hoven of 
kadastraal object OVS00 - B - 6963 
- G, realisatie 1 brug S7 (aanvraag-
datum 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00376).

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ West Abtspolderseweg of kadas-

traal perceel OVS00-B-4967-G, uitrit 
aanleggen (datum besluit 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.11.10.00196)

Charlois
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Carnissedreef 296, kappen 
van een boom (aanvraagdatum 
27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00383)

 ¡ Rietdijk 8B, wijzigen gebruik 
pand naar detailhandel (aanvraag-
datum 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00414)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Schuilenburg 16, realiseren van 

een derde bouwlaag op de woning 
(datum besluit 02-06-2014, dossier-
nummer OMV.14.02.00249)

 ¡ Schuilenburg 6, vergroten 
woning met extra verdieping (datum 
besluit 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.02.00248)

 ¡ Van Eversdijckstraat 12, 
wijzigen van de gevels (datum 
besluit 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00300)

Feijenoord
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Lange Hilleweg 15B, wijzigen 
gebruik pand van winkel naar 
woning (aanvraagdatum 26-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00366)

 ¡ Wilhelminakade 669 of kadas-
traal perceel RTD05-P-2376-G, 
renoveren gevels van Cruise 
Terminal (monument) (aanvraag-
datum 27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.05.00390)

Geweigerde omgevingsvergunning
 ¡ Beijerlandselaan 198, splitsen 

van het pand in een winkelruimte 

en twee woningen (datum besluit 
28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.02.00339)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Maashaven/Hillelaan, of 

kadastraal object CLS00-D-8538-G, 
aanleggen van twee warmte-koude-
opslag-putten (WKO-putten) (datum 
besluit 02-06-2014, dossiernummer 
OMV.14.04.00092)

 ¡ Wilhelminakade 699, realiseren 
van een passagiersbrug (datum 
besluit 28-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.04.00079)

IJsselmonde
Verleende omgevingsvergunning

 ¡ Bredenoord 8-16, plaatsen 
van reclames over de lengte van 
de voorgevel en de zijgevel aan 
de Kouwenoord (datum besluit 
02-06-2014, dossiernummer 
OMV.14.03.00022)

 ¡ Dijkwachtsingel 16, plaatsen 
dakkapel (datum besluit 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.04.00250)

 ¡ Edo Bergsmaweg 25, zonwe-
ring aanbrengen (datum besluit 
27-05-2014, dossiernummer 
OMV.14.04.00234)

 ¡ Kinderdijkstraat 35, oprichten 
bedrijfsgebouw met kantoor (datum 
besluit 12-02-2014, dossiernummer 
OMV.13.11.00004)

Hoogvliet
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ Hoogvliet, kadastraal perceel 
HVT01-E-1316-G, vervangen van drie 
bruggen (aanvraagdatum 27-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00380)

Verleende omgevingsvergunning
 ¡ Botlekweg/Digna Johannaweg of 

kadastraal perceel HVT01-A-4401-G-, 
plaatsen afscheiding op geluidswal 
(datum besluit 27-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.04.00080) 

Rozenburg ZH
Aangevraagde omgevingsvergunning

 ¡ De Plataan 10, kappen van een 
boom (aanvraagdatum 28-05-2014, 
dossiernummer OMV.14.05.00415)

 ¡ Ruysdaelstraat 36, tijdelijke huis-
vesting van psychogeriatrische en 
demente bewoners met 24-uurszorg 
(aanvraagdatum 28-05-2014, dossier-
nummer OMV.14.05.00416)
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