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Beste mensen,

februari alweer, wat gaat dat snel.  En
ondanks dat het midwinter is beginnen
de mensen alweer stiekum aan de
lente te denken, en te bedenken wat
voor leuks er dan weer gedaan kan
worden.  Deze keer dus een aantal
oproepjes om medewerking, zodat er
plannen gemaakt en/of uitgevoerd
kunnen worden.

Drugs  in  kleur

De schouwgroepen van  DRUGS  IN

KLEUR  lopen weer wekelijks door de
wijk.  De winterstop  is weer voorbij.

De schouwgroepen  lopen sinds 2004
samen met wijkagenten en

professionals van de Gemeente
Rotterdam, Woonstad en Aktiegroep
regelmatig door de wijk. Ze  letten  op

zaken die met drugsoverlast te maken
hebben en  noteren dit.  Deze gegevens
worden verwerkt en gedeeld met de
verschillénde  instanties die de

aanwezige overlast terug kunnen
dringen.  Ook vindt er twee keer per

jaar een overleg  plaats.

De drugsoverlast is geiukkig
vergeleken  met de begin jaren van het
project flink afgenomen. Toch willen  de
vrijwilligers van  DRUGS  IN  KLEUR de
vinger aan de pols  houden.  Daarom
blijven ze schouwen,  a!leen  minder
vaak dan voorheen.

Vind je het ook leuk om eens  in de drie
weken een uurtje mee te lopen neem
dan contact op met Petra.
De wandelingen door de wijk zijn zowel
in de ochtend, de middag  als de avond.
En soms ook in  het weekeind.  Je kunt
meelopen  op de momenten die jou het
beste  uitkomen.
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De groene middenstip

Na  10 jaar intensief gebruik van het
grasveld in de speeltuin lijkt het na een
buitje op één grote modderpoel.  Het is tijd
om het oude grasveld te verwijderen en
nieuwe grasmatten te leggen.  Het
verwijderen en afvoeren van de oude
grasmat is geregeld®  Maar een vers laagje
grond en het leggen van de grasmatten
moeten we zelf regelen.
Wij willen graag een mooi groen grasveld,
waarop kinderen weer naar hartenlust
kunnen spelen.  En in de vakantie periode
hutten kunnen bouwen. Gezinnen weer
een leuke plek hebben om te picknicken
en kinderen in de grote stad de kans
krijgen gras te voelen en te ruiken.  Een
lekker plekje voor ouders en kinderen om
elkaar te ontmoeten.
Wij doen mee aan NL Doet en krijgen de
grasmatten van het Oranjefonds.
Wie o wie wil ons op ±±±!j_dag  10 maa±
komen helpen met het leggen van de
nieuwe graszoden ?
Aanmelden kan via  :
speelcentrumweena@hotmail.com
of bel 010-4144890 en vraag  naar Mirjan.
Uiteraard verzorgen wij een lekkere lunch
en maken we er een geze!lige dag van.

Silvia tijdelijk afwezig /uitbetalen
ri

Zolang  Silvia  afwezig is zal er op

gjpsË tussen 15 en  17 uur en op
gLo_ndeH±ag tussen 18 en  18.30 uur
worden  uitbetaald door Wim. Wel
vooraf reserveren  in de agenda.```-_,-----

Creatieve workshops

De Creatieve Weken in het Ruilpunt zijn al
bezig.  U kunt nog  meedoen aan de
workshops Bloemstukje maken (dinsdag
14 februari) e'n Werken met Leer
(maandag 20 februari) steeds van 13.00-
15.30 uur.  Deze gaan zeker door. Voor de
workshop Vilten op woensdag  15 februari
zijn nog  aanmeldingen nodig  om 'm door
te laten gaan.  U kunt betalen met
ruilwinkelpunten.   Aanmelden:
Ruilpunt tel.  010-2250844

De Woonvisie-  wordt vervo!g
Het feit dat 71  procent van de
Rotterdammers die op 30 november zijn
gaan stemmen tegen de Woonvisie
hebben gestemd heeft bij de politici van de
Provincie indruk gemaakt. Terwijl de
Gemeenteraad heeft ingestemd met de
Woonvisie maken verschillende politici  uit
de provincie zich grote zorgen over de
Rotterdamse Woonvisie. Ze vragen zich af
of er genoeg sociale huurwoningen in de
regio Rotterdam overblijven en willen dat
er eerst per gemeente geïnventariseerd
gaat worden.  ln maan neemt de provincie
een besluit over het voorstel om tot uitstel
van de Woonvisie over te gaan. Het is dus
niet voor niets geweest dat we op 30
november TEGEN hebben gestemd.

Hoorzitting over horeca

De gebiedscommissie gaat een nota over
het horecabeleid in het centrumgebied
maken.  Er zijn hoorzittingen waar
bewoners en ondernemers kunnen laten
weten welke punten zij belangrijk vinden
om rekening mee te houden.  Dat kan nog
op woensdagavond 22 februari in het
Nieuwe  lnstituut (voormalig
Architectruurinstituut)
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Heeft u tuinkabouters gezien?

Begint u binnenkori aan de voorjaars-
sch-oonmaak van uw huis of uw tuin?  Kijk
dan goed of u ergens tuinkabouters ziet.
Begin april veranderd  Speelcentrum
Weena in "Kabouterland",  en daarvoor
zoeken ze nog kabouterbewoners en
huisjes. Vraag dus even aan uw kabouters
of ze op vakantie willen.



NL-DOET in de Wijktuin

Op vriidaa  10 maart doet de Wijktuin
aan NL-Doet.   De klus die we aanbieden
is het schilderen van alle banken en de
picknicktafel in de Wijktuin. Via de website
van  NL-Doet kunnen vrijwilligers zich
aanmelden om op die dag te komen
helpen. We hopen dat het een gezellige
dag wordt, en dat het netjes geschilderde
banken op zal leveren.

Theeterras

Het is nu nog koud en nat,  maar we
rekenen op een mooi voorjaar en een nog
mooiere zomer.  Het zou leuk zijn als we in
de Wijktuin weer een gratis kopje thee
kunnen schenken aan de bezoekers. Wie
wil daarbij komen helpen dit j.aar?  Nodig:
een gezellige,  mensvriendelijke instelling.
Je moet ook een beetje van aanpakken
weten, want het theeterras in de Wijktuin is
een beetje primitief (water komt van
verderop), de tafels en stoelen worden
elke keer weer uitgezet en we gebruiken
graag kopjes die afgewassen moeten
worden.  Interesse? Laat het weten in de
buuriwinkel, t.a.v. Wilma of stuur een  mail:
wilma.kruaer@gmail.com_

Wanneer het leven op zijn einde loopt,
weet men niet waar het gebleven is.

Groene kinderactiviteiten

Elke laatste woensdag van de maand is er
een "groene" activiteit voor de kinderen uit
het Oude Westen, meestal in de Wijktuin.
De stari is altijd  in de Leeszaal aan het
Rijnhoutplein,  om 13.30 uur. Op woensdag
22 februari is het weer zover. Wat we gaan
doen is nog  niet helemaal zeker;
misschien een Vogelspeurtocht door de
Wijktuin.

Anders geregeld
Zowel hier als in de buurtkrant is er
aandacht geweest voor het proefproject
"Anders geregeld op de West-Kruiskade".

Regeltjes waar ondernemers zeiden last
van te hebben werden soepeler toegepast.
Zo werd het stopverbod veranderd in een
parkeerverbod.    De proef is afgelopen en
er is een evaluatieverslag gemaakt.
Hierin valt oa te lezen dat de "gemelde
toename van de onveilige verkeerssituatie
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verslag wordt geadviseerd om door het
ophangen van camera's te monitoren wat
er gebeurd op de Kade.   Op 31  januari
heeft het college besloten dat het
stopverbod definitief wordt omgezet in een
parkeerverbod. Over de geconstateerde
toename van de onveiligheid en wat daar
aan te doen,  lezen we niks. Wel dat er
soepel moet worden omgegaan met de
handhaving.
Wat te doen?
Behalve dat je als fietser de Kade kan
mijden (dit gebeurt al) is het toch goed om
de moeite te nemen onveilige situaties te
blijven melden oa  bij de gebieds-
commissie.

Wisten jullie dat ..........

S het Zomerfeest voor dit jaar is gepland
op zaterdag  17 juni ......
Nog volop tijd  om  in training te gaan.
S de muggen hebben overwinterd  in de
Buuriwinkel......

S de nieuwe bewoners in de Bajonetstraat
en Adrianastraat blij verrast zijn met de
bezoeken van de vrijwilligers van het
Welkomproject?.....
S volgend jaar alle vrijwilligers bij de
Aktiegroep verplicht vitamine C moeten
gaan slikken vanaf eind december ......
S Nermin en Fred gelukkig weer hun
baliediensten  kunnen draaien ........
S Willem gaat strijken als hij het koud heeft
S een Buurikrantbezorgster berooft is yan
haar laatste krantjes .......
• de volgende Hiero uitkomt op
20  maari   2017 .......



Aktiegroepcafé
Donderdagavond 23 februari

ln de Buurtwinkel, Gaffelstraat 1

Aanvang 19.30, zaal open  19.15 uur

ledereen die geïnteresseerd is in nieuws over het Oude Westen is welkom

Wat kunt u dit keer verwachten:
lnformatie over ontwikkel locaties Odeon en  Bajonet

Toekomst van de Aktiegroep

Schillenboer

Optreden Singphony

Nieuws van verschillende instellingen,  projecten en  bewonersinitiatieven

Na de pauze gaat Tante Leeuwina in gesprek met verschillende aanwezigen.

Kom naar het Aktiegroepcafé voor serieuze zaken, maar ook voor de gezelligheid.

Data volgende cafe's:  1 juni, 28 september, 30 november


