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Dantebuurt

Dit is eerste editie van de Like je
Wijk Buurtkrant met tips, informatie en berichten in Lombardijen.
Stichting Like je wijk is een
Rotterdams Buurtplatform,
momenteel actief in 7 wijken. Wij zijn
een informatienetwerk voor de wijk
en communiceren over alles wat
de wijk op een positieve manier
verbindt.
Wij laten samen met de wijk zien
wat bewoners maar ook wijkwerkers van bijvoorbeeld de gemeente
motiveert, waar ze trots op zijn en
wat er te doen is in de wijk.
Wij sluiten onze ogen niet voor de
negatieve zaken in de wijk maar wij
besteden aandacht aan kansen die
er zijn om problemen in de wijk op
te lossen. Wij blijven positief want dat
biedt mogelijkheden om andere
Lombardijenaren in de wijk te helpen
en te motiveren om mee te doen.

WAT DOET HET FIELDLAB
IN DE DANTEBUURT?

Deze buurtkrant gaat vooral over de
Dantebuurt en is verspreid via iedere
brievenbus in deze buurt en leestafels in
Lombardijen.

Tips tegen inbraken van
Tante Alie & Cary uit Lomba!
Een dagje weg deze
Zomer? Dan wil je
natuurlijk wel dat wanneer
je terugkomt alles er
precies zo bij staat als jij
het achterliet.
Daarom geven wij je graag
5 tips om in gedachten te
houden. Voor als je vertrekt, maar net zo goed
wanneer je lekker thuis
blijft. Heb je het filmpje al
gezien, gemaakt in de
Dantebuurt?

TIP 1
TIP 2

Doe je ramen en deuren echt op slot.
Op pad? Zet het niet op social media en vraag je
buren op te letten.
TIP 3 Leg je waardevolle spullen altijd uit het zicht.
TIP 4 Niet thuis? Laat binnen en buiten een lichtje aan.
TIP 5 Zie of hoor je iets verdachts? Bel direct 112!
Meer tips? www.rotterdam.nl/preventie of bel 14 00

DE WIJKAGENDA
LOMBARDIJEN

ELKE WOENSDAG 11.00 - 13.00 UUR
RICHARD KRAJICEK PLAYGROUND

De gemeente Rotterdam heeft
sinds 2012 een intensieve
aanpak van High Impact
Crimes(HIC). Dit zijn woninginbraken, straatroven en overvallen. In 2012 is een stadsmarinier
HIC aangesteld en is een aantal
wijken in het kader van
woninginbraken aangewezen
als hotspots.
Lombardijen is in februari 2018
als nieuwe hotspot aangewezen
omdat het aantal inbraken hier
wel daalt, maar minder snel dan
in andere wijken. Doel is nog
minder woninginbraken in de
wijk. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporatie Havensteder, Politie, Buurtpreventie en Buurt Bestuurt.
Onderdeel van deze aanpak is
het FieldLab dat is gestart aan
de Dantestraat 454 ( de oude
apotheek). Een fieldLab is een
proefomgeving in de buurt om
nieuwe ideeën met technologie
uit te proberen.
Doelen van het FieldLab zijn;
het verminderen van het aantal

7 SEPTEMBER
HET SPINOZAPARK
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inbraken, zorgen voor een hogere pakkans en kans op opheldering en zorgen voor een beter
gevoel van veiligheid in de wijk
Wat is er tot nu toe gedaan?
In de Dantebuurt is het hang- en
sluitwerk vervangen (zowel bij
particuliere woningen als huurwoningen van Havensteder). En
op dit moment worden er bijna
700 woningen in de Homerusen Molièrebuurt voorzien van
nieuw hang- en sluitwerk.
De campagne Meld Misdaad
Anoniem is breed in de wijk ingezet. Daarnaast zijn er diverse
inbraakpreventieacties gehouden in de wijk, waaronder; deur
aan deur inbraakpreventie in de
Dantebuurt. Er zijn 4 whatsappgroepen opgezet waarin bewoners geïnformeerd worden en
elkaar informeren.
Bewoners in de buurt kregen
het aanbod om kosteloos deel
te nemen aan het Interpolis
Thuiswacht test project van
Interpolis. 40 huishoudens heb-

29 JULI t/m 2 AUGUSTUS
SPEELTUIN DE MAETERLINCK
BEWONERSIN
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GRATIS

Organiseer je zelf een wijkactiviteit
en wil je dat zoveel mogelijk buurtbewoners het weten?
Gebruik Like je Wijk Lombardijen
om het aan te kondigen, maar ook
te laten zien hoe leuk,
leerzaam of gezellig het was. Wijk
communicatie voor je eigen buurt
kan ook door zelf mee te doen
door foto’s, filmpjes en berichtjes
te plaatsen. Hiernaast zomaar een
greep uit de ruim 100 wijkactiviteiten die in de wijka genda staan op
www.lombardijen.info. De meeste
door wijkorganisaties zelf geplaatst
via het simpele formulier op de
wijkwebsite.
Dus!
1. Ga naar www.lombardijen.info
2. Klik op button en vul in;
ACTIVITEIT AANLEVEREN
3. Wij plaatsen jouw activiteit in de
wijkagenda
4. Delen het met ruim 5128
Lombardijenaren via Facebook @
Like je Wijk Lombardijen en twitter.

SENIORENGYM
GRATIS gymmen aan de
Pascalweg met koffie en thee
erna!

SPINOZAFEST
Wijkfeest met muziek, dans,
optredens, eten in het
Spinozapark

31 AUGUSTUS 14.00 - 17.00 UUR
BAROEG / SPINOZAPARK

4 AUGUSTUS, 12.00 UUR
JOHANNESKERK (BUITEN)

BEWONERSINITIATIEF

VAKANTIEWEEK
Een week vol activiteiten in
speeltuin Maeterlinck voor
kinderen van 6 t/m 15 jaar

20 JULI t/m 25 AUGUSTUS
HOMERUSBUURT & SOPHACLESBUURT
ATIEF

BEWONERSINITI

BEWONERSIN
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foto: Arjen Jan Stada

HIGH TEA
Gezellig middag met muziek
bij Baroeg in Spinozapark

ZOMERBRUNCH
Gezellige brunch tijdens de
zomervakantie, buiten bij de
Johanneskerk

SWI ZOMERPROGRAMMA
Activititeiten voor kinderen
t/m 15 jaar

ben zich hiervoor aangemeld.
Op 5 juli overhandigde burgemeester Aboutaleb een van de
eerste Interpolis Thuiswacht systemen aan een bewoner van de
Dantebuurt, de heer Rehman.
De aanpak stopt hier niet. Er
wordt nog steeds hard ingezet
om inbraken te voorkomen.
Dit kunnen we niet alleen! Jouw
hulp is nodig. Dit kan door
middel van verdachte situaties
te melden maar ook door je
hang- en sluitwerk daadwerkelijk op slot te draaien, ook al
ben je maar 2 minuten weg. Of
misschien wil je je nog meer
inzetten voor de wijk. Kijk dan
eens naar initiatieven zoals het
Buurtpreventieteam en Buurt
Bestuurt. Wil je meer weten
over het Fieldlab?
Lees alles hier: https://www.
likejewijk.nl/lombardijen/fieldlab-lombardijen/

CONTACT MET
HAVENSTEDER IN
LOMBARDIJEN?
Wist je dat Havensteder
iedere dinsdag van 11.00 tot
12.00 uur in het Huis van
de Wijk en donderdag van
15.00 uur tot 16.00 uur bij
het Huurdersplatform een
inloopspreekuur houdt?
Loop even binnen met vragen over je huur, je woning
of anders.
Je kan Havensteder ook
dagelijks WhatsAppen
tussen 8.00 uur en 22.00
uur via 0613653813.
De Like je Wijk Buurtkrant is een uitgave
van Stichting Like je Wijk en wordt Huis
aan Huis verspreid in de buurt en op
beschikbare leestafels. De redactie heeft
zijn uiterste best gedaan om alle informatie zo goed mogelijk te verwerken tot
berichten. Stichting Like je Wijk werkt
samen met Rotterdammers uit
Lombardijen en diverse partners met als
doel de buurt te informeren, stimuleren
en laten participeren. Vragen of suggesties mail naar rhea@likejewijk.nl
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NIEUW BORD VOOR HPL!

Het Huurdersplatform
Lombardijen, de organisatie van
en voor huurders van woningen
van Havensteder uit Lombardijen zijn nog beter vindbaar. Het
nieuwe gevelbord hangt aan de

voor je
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Z in om
aan bij
buurt? Sluit je
t!
Buurt Bestuur

DE COLUMN
VAN NIENKE

Pirandellostraat 43. Huurders
kunnen er terecht met vragen
over hun woon- en leefsituatie
op dinsdag en donderdagmiddag.

BELANGRIJKE NUMMERS
Het is handig om de buurtkrant te bewaren, met deze informatie kunt u altijd in contact komen met wijkwerkers van verschillende organisaties. Wij hebben alle belangrijke telefoonnummers en contactgegevens nog eens op een rijtje gezet.
Politie
Spoedeisende of verdachte situaties - 112
Overlastgevende of verdachte situaties - 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem - 0800-7000
Nummers zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Wilt u een afspraak maken met de wijkagent? Bel 0900-8844
en vraag of wijkagent Robin Peters of Arco Mol contact met u
opneemt.
Zaken melden bij de gemeente
Kapotte lantaarnpaal, vuilniszakken ergens gedumpt of een
fietspad met enorme gaten? Alle misstanden in de buurt kan u
melden via 14010, het nummer van de gemeente Rotterdam.
Het kan ook via de Buiten Beter App of www.rotterdam.nl
Bent u ongerust over een verward persoon in de buurt?
bel en meld het via 010-2670700
Woonoverlast: 14010, woonoverlast@rotterdam.nl
Geluid, stank, stofoverlast, 0888-333555, www.dcmr.nl

MAAK KENNIS MET BUURT BESTUURT! Je vindt er
enthousiaste bewoners, ondernemers en gemeente werkers die
samen iets voor de eigen buurt willen doen. Het is leuk om andere bewoners te leren kennen. En om met elkaar te bespreken
wat er kan veranderen in veiligheid en leefbaarheid.
Iedereen, van groot tot klein moet namelijk prettig kunnen
wonen. Enthousiast geworden? Meld je dan aan! Dit kan voor
de Dantebuurt maar ook voor andere buurten in Lombardijen.
Stuur een mail naar Harry Kraaijeveld Gebiedsmanager Lombardijen - h.kraaijveld@rotterdam.nl voor een kennismaking.

VAN IDEE VOOR DE WIJK NAAR EEN
BEWONERSINITIATIEF IN LOMBARDIJEN!

Gebiedsteam Lombardijen
Gebiedsmanager Lombardijen, Harry Kraaijeveld,
H.Kraaijeveld@Rotterdam.nl. Gebiedsnetwerker Lombardijen tot 1 oktober - Jacqueline Schouten - J.Schouten@rotterdam.nl
Gebiedsnetwerker Lombardijen - Per 1 september - Hans Bours
- H.Bours@Rotterdam.nl
Veiligheidsloket Rotterdam
Dit is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht,
compliment of suggestie heeft op het gebied van veiligheid en
openbare orde in Rotterdam. Meer info via: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veiligheidsloket/. Contact via veiligheidsloket@rotterdam.nl of het digitale formulier op de website.
Gebiedscommissie
Gevestigd aan de Herenwaard 23, bezoek https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/ voor meer informatie en
instructies voor het aanvragen van een bewonersinitiatief.
Fieldlab Inbraakvrije Wijk
Fieldlablombardijen@rotterdam.nl
Of bel 14010 en vraag naar het Fieldlab Inbraakvrije Wijk
Bezoekadres: Dantestraat 454, 3076 KV Rotterdam
Havensteder
Algemeen telefoonnummer van Havensteder: (010) 890 25
25 of via de mail: info@havensteder.nl. Whatsapp: Stuur een
WhatsApp naar 06 13 65 3813. Wilt u een wijkbeheerder spreken? Bezoek dan het inloopspreekuur! U kunt hier terecht met
vragen over de buurt, de tuinen en achterpaden, (geluids)overlast enzovoort. Kijk in de wijkagenda op www.lombardijen.info
voor de locaties en tijdstippen van de spreekuren.

Tot onze grote spijt gaat ons aller Jacqueline
Schouten de wijk eind dit jaar verlaten. Zij gaat
haar pijlen nu richten op Hillesluis. Haar vervanger is Hans Bours. Hij zal medio augustus zijn
eerste verkenningen door de wijk gaan doen.
Hans is te bereiken via: H.Bours@rotterdam.nl

“De wijk Lombardijen is
één van de vijf hotspots in
Rotterdam waar we extra
aandacht hebben voor de
woninginbraken. Het is
dan ook niet gek dat we
uitgerekend een buurt in
deze wijk hebben uitgekozen voor het eerste Fieldlab Inbraakvrije wijk.
Ik ga er vanuit dat er
maatregelen uit komen die
we voor de korte termijn,
als ook voor de langere
termijn kunnen gebruiken in de Dantebuurt en
andere wijken.”
Lees de hele column van
Stadsmarinier Nienke
Riemersma op
www.lombardijen.info

DE AANDEBAK GARANTIE
EXCLUSIEF VOOR LEERLINGEN VAN ZUID!

Heb je een goed idee, een initiatief of activiteit voor je buurt
of straat in Lombardijen en wil je kans maken op een financiële
bijdrage via de Gebiedscommissie IJsselmonde?
Laat je informeren over het bewonersinitiatief.
Vind je het lastig om die aanvraag zelf te doen?
Elke laatste woensdag van de maand kun je terecht in Huis van
de Wijk Lombardijen, tussen 12:30 – 13:30 uur.
Benyounes El Majdoub helpt met al jouw vragen! Je kunt ook
mailen naar b.majdoub@pit010.nl. Wil je meer weten over de
Gebiedscommissie IJsselmonde? Wij hebben alles voor je op
een rijtje gezet: https://www.likejewijk.nl/lombardijen/gebiedscommissie-voor-jou/

Nieuw:
De netwerk
kaart van
Lombardijen!

Huurdersplatform Lombardijen
Gevestigd aan de Pirandellostraat 43 in Lombardijen,
Telefoon: 010 419 98 29, www.huurdersplatformlombardijen.nl

NIEUWE GEBIEDSNETWERKER VOOR LOMBARDIJEN

Dantebuurt

Met een AanDeBak-garantie
heb je direct kans op werk na je
opleiding. Hiermee heb je een
goede start op de arbeidsmarkt
en meteen een salaris. Deze
garantie krijgen jongeren van
Rotterdam-Zuid bij het kiezen van
een opleiding in de food, zorg,
techniek en bouw. Het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid
(NPRZ) werkt samen met het
bedrijfsleven, opleidingen en
organisaties om mbo-leerlingen van Rotterdam-Zuid op kansrijke
opleidingen te
krijgen. Wil je weten
welke sector, opleiding en
baan bij je past?
Doe dan de AanDeBak-quiz en vind een
opleiding met
gegarandeerd
succes op
zuid, surf naar
www.aandebakgarantie.nl

Binnenkort op Like je Wijk Lombardijen: een digitale kaart met ALLE
belangrijke sociale organisaties, maar ook wijkkanjers binnen onze
wijk. Dus denk aan het Huis van de Wijk, de Voedselbank en de Wijkagent maar zeker ook de Buurtmoeders, Buurt Bestuurt en de Speeltuinen van de Wijk. Waarom?
Zo kunnen we elkaar beter vinden en dus samenwerken aan de wijk! Er wordt nu hard gewerkt aan het
compleet maken van die kaart. Denk je nu; hee, dat daar wil ik ook wel? Zijn jij en/of jouw organisatie nog niet aangemeld voor de wijkkaart of heb je suggesties en/of aanpassingen? Laat het ons
weten! Mail naar: Lombardijen@likejewijk.nl o.v.v. Wie, Wat, Waar in Lombardijen.
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