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Verkeersanalyse Terbregseweg
Al jaren doet Terbregge’s Belang zijn 
uiterste best om de verkeersveiligheid 
in Terbregge te verbeteren. Met 
name de Terbregseweg is een 
onderwerp van discussie. Veel tijd 
hebben wij er aan gespendeerd om, 
met de Deelgemeente, te kijken wat 
er te verbeteren valt. Wij kunnen de 
verkeersdrukte op de Terbregseweg 
niet wegnemen, helaas, maar wij 
kunnen wel proberen de situatie voor 

mogelijk te maken. In tijden van 
crisis en bezuinigingen is het echter 
erg lastig om, zelfs op het gebied 
van veiligheid, voor bepaalde ideeën 
die wij hebben bij de Deelgemeente 
gehoor te krijgen.

Twee successen hebben wij 
echter wel geboekt. Ten eerste 
is bij de oversteekplaats op de 
Terbregseweg, ter hoogte van de 
Ommoordseweg, nu eindelijk een 
bord geplaatst dat het feit dat daar 
een zebra is, duidelijk aangeeft. Dat 
werd tijd, er zijn in de afgelopen jaren 
teveel bijna ongelukken gebeurd.

Daarnaast heeft de Deelgemeente 
het plan opgevat om de 
oversteekplaats op de Molenlaan 
ter hoogte van de Rottebandreef 
aan te passen. De ‘vluchtheuvel’ 
in het midden van de weg wordt 

bang hoeven te zijn dat ze worden 
aangereden terwijl zij net een baan 
hebben overgestoken. Wanneer 
deze aanpassing gaat plaatsvinden 
is echter nog niet bekend.

Martine de Boer
Voorzitter
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Stedenbouwkundig kader Bergse Linker Rottekade
Als donderslag bij heldere hemel en volkomen onverwacht bleek op de agenda van de Commissie Hillegersberg-
Schiebroek binnen de Deelgemeente, een stedenbouwkundig kader Bergse Linker Rottekade te staan. Een naar ons 
idee vreemde gang van zaken daar het Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge net is vastgesteld. Zoals wel een beetje 
te verwachten valt in een aantrekkelijk gebied als Terbregge en vooral langs de Rotte, zijn er (begerige) ogen gericht 
op de mogelijkheden om er te wonen dan wel woningen te realiseren c.q. te bouwen . 

Ontwikkelingen en plannen

Toen de bewoners van het pand Bergse Linker Rottekade 
219 overleden en het huis plus perceel (van ca. 1000m2) 
te koop kwam te staan, leek dat een uitgelezen kans om er 

te maken zou het ideaal zijn om het perceel te splitsen 
en er twee in plaats van één woning te kunnen bouwen. 

Binnen het Bestemmingsplan stuit dit echter mogelijk op 
problemen en een wijziging van het Bestemmingsplan, 
zo kort na het vaststellen, kan problematisch zijn. Om 
bovenstaande te kunnen realiseren moet er een alternatief 
bedacht worden om ook om zo een precedent te creëren 
voor toekomstige projecten op nog vrij te komen percelen. 
Zonder de economische en projectmatige belangen in de 
weg te willen staan, is Terbregge’s Belang echter wel van 
mening dat de aard, omvang en stijl van de toekomstige 
bebouwing past in de omgeving. 

De Projectontwikkelaar van het perceel aan de Bergse 
Linker Rottekade adverteert  inmiddels met woningen 
in de zogenaamde Long Island style. Kijkend naar de 
voorbeelden die wij van dergelijke woningen op internet 
hebben kunnen vinden, lijkt het ons niet een stijl die 
past in de historische kleinschalige lintbebouwing langs 
de Bergse Linker Rottekade. Wij hebben ons daarom 
richting de Raad van de Deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek kritisch over deze plannen uitgelaten. Helaas 
is hier niet of nauwelijks aandacht aan besteed. 

De stedenbouwkundig kaders Bergse Linker Rottekade 
zijn vastgesteld en daarmee is de mogelijkheid op 
brede percelen twee woningen te bouwen mogelijk 
geworden. Onze hoop is er nu op gevestigd dat de 
Projectontwikkelaar de woningen even kleinschalig 
houdt als de overige bebouwing aan de Bergse Linker 
Rottekade.

Gelukkig weinig kans op schade (meer)
Het bestuur van de Bewonersorganisatie werd begin dit jaar blij verrast met de gemeentelijke mededeling 
dat het monumentale sluisje Boterdorps Verlaat gerestaureerd zou worden. Het bestuur had al vele malen 
aangedrongen op deze restauratie, niet alleen omdat het een belangrijk en waardevol monument is, maar zeer 
zeker ook vanwege het enorme risico op instorting met alle gevolgen van dien. Als dat zou zijn gebeurd, zou 
het grootste deel van het Molenlaankwartier onder water  komen te staan! Wel sensationeel, maar een situatie 
waar we niet aan moeten denken. De Rotte, inclusief de Rottemeren, zou zomaar het Molenlaankwartier 
zijn ingestroomd. Gelukkig is er niets gebeurd en is men in maart 2012 begonnen met de restauratie. De 
Gemeente Rotterdam kondigde - tot onze vreugde -  ook aan dat het vervoer van materiaal van en naar het 
sluisje zoveel mogelijk over water plaats zou vinden. Gelukkig maar want de Terbregse Rechter Rottekade 
is nu niet bepaald een goede route voor vervoer van zwaar materiaal. De weg is smal en bovendien bestaat 
er kans op schade aan de woningen. Veel woningen aan de Terbregse Rechter Rottekade zijn namelijk niet 
onderheid.

Wij waren als bestuur zeer verbaasd toen wij in oktober 2012 uiteindelijk constateerden dat er nog geen enkel 
transport over water had plaatsgevonden. Reden om eens navraag te doen bij ons aanspreekpunt de Deelgemeente 
Hillegersberg- Schiebroek. Bij de Deelgemeente werd in eerste instantie ook verbaasd gereageerd. Gelukkig werd er 
na ons signaal snel en goed actie ondernomen. Na wat heen en weer informatie uitwisselen bleek dat vervoer over 
water op forse logistieke problemen stuitte bij de aannemer.
Natuurlijk kon reactie van onze zijde niet uitblijven. Wij zijn na deze constatering vrijwel onmiddellijk in contact 
getreden met de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek en het moet gezegd, er werd adequaat op onze reactie 
geantwoord. Het werd al gaande duidelijk dat de aannemers met de Gemeentewerf hadden afgesproken dat de 
maximale asdruk van de vrachtwagens 7,5 ton (ter vergelijking: de vuilniswagen van de Roteb heeft en asdruk van 
11 ton) mocht bedragen en dat de vrachtwagens stapvoets (10 à 15 km per uur) zouden rijden.
We vinden als bestuur dat deze afspraken een voldoende waarborg zijn voor het uitsluiten van schade aan woningen 
en verwachten dan, indien men zich aan deze afspraken houdt, ook geen schade. Mocht zich onverhoopt toch iets 
voordoen. Aarzel dan niet om te reageren. We zijn er dan “als de kippen bij”.

Bert Wagemans
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Gele kaart voor sluipers!
de gele kaart uitgereikt aan het sluipverkeer op de 
Bergse Linker Rottekade. Aan beide zijden van de 
Bergse Linker Rottekade hebben wij, uit pure ellende 
en noodzaak, borden geplaatst die het sluipverkeer 
en andere zeer haastige automobilisten manen om 
op de Bergse Linker Rottekade (de toegestane) 
maximaal 30 kilometer per uur te rijden.

Er geldt hier niet voor niets een wettelijke maximum 
snelheid van 30 km per uur. Want de Bergse Linker 
Rottekade wordt gebruikt door:
  Schoolkinderen die van en naar de    

 gaan doen;
 Studenten die roeiers begeleiden
  Wandelaars die vanwege het soms extreem   
smalle trottoir noodgedwongen op de rijbaan   
moeten lopen;

  Kinderen (die even aan de aandacht ontsnappen)
  en mogelijk spelen in de omgeving van de   

kinderopvang in de Alexanderker.;

Het is vanwege deze risicofactoren, dat wij vinden dat 
30 kilometer per uur op de Bergse Linker Rottekade het 
maximum moet zijn. Immers mocht het gebeuren dat u 

veroorzaakt. U vergeeft het uzelf nooit. En bovendien 
de Bergse Linker Rottekade is een woongebied en 
doorgaande verzamelweg.

Wij waren zeer verheugd toen de Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek het besluit nam (mede na 
het namens de bewoners langdurig aandringen van 
Terbregge’s Belang) een 30 kilometerzone in te stellen. 
Een prima actie van de Deelgemeente Hillgersberg-
Schiebroek, die duidelijk had begrepen waar het hier om 
ging. Helaas heeft -zo blijkt uit de dagelijkse praktijk- het 
instellen van een 30 kilometerzone er nog te weinig toe 
geleid dat automobilisten ongeveer 30 km/uur rijden. 
Zeker in de ochtend- en avondspits is het racen geblazen 
en kan het -kennelijk- niet hard genoeg gaan. Wij hebben 

rijden maximaal 30 seconden scheelt en dan rekenen we 
erg in het voordeel van de coureurs.

Op dit moment kunnen we even niet meer doen als 
afwachten of onze actie nu wel tot resultaten gaat leiden. 
Ondertussen staat bij de politie al wel het verzoek uit 
om eens een keer te gaan controleren. Overigens, of 
de geplaatste borden mooi of lelijk zijn,  daar kun je van 
mening over verschillen. Ons gaat het vooral om het 
beoogde effect. Zelf als we door het plaatsen van de 
borden maar één ongeluk hebben weten te voorkomen 
dan is dat tenminste een effect. Het zal nooit te bewijzen 
zijn dat het komt door de borden, maar “We nemen het 
zekere maar voor het onzekere”.

Uiteraard horen we van bewoners graag suggesties om 
te bereiken dat automobilisten zich beter aan de snelheid 
houden. We houden ons aan bevolen! Op de website 
www.terbregge.nl vindt u een contactformulier en u kunt 
altijd mailen naar:bewonersorg@terbregge.nl
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Voor wie de draad kwijt raakt hierbij de besluitvorming 
tot op heden nog even op een rij. Er spelen nu twee 
processen van besluitvorming door elkaar en daar 
wordt het niet overzichtelijker van:

1. Het besluitvormingsproces over het project A13/A16 
zelf (los van de vraag of het budget voor de uitvoering 
vanaf 2014 wel beschikbaar is). 
Dit proces loopt al vanaf de startnotitie in 2005 en is nu 
in de fase van de keuze van de variant die uitgewerkt 
zal worden tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB). 
Over dat OTB kan dan vervolgens eind 2013 (na een 
nieuwe  inspraakronde) een Tracébesluit genomen 
worden waarna de aanleg kan starten. Die start staat 
gepland voor 2014. Dit proces kan gewoon doorlopen 
los van de uitkomst van de bezuinigingen, die slechts 
van invloed zijn op de vraag of de aanleg  in 2014 kan 
starten of wordt doorgeschoven naar later.

2. De bezuinigingsopgave waarvoor het ministerie van 
I&M extra wordt aangeslagen. 
Volgens het Lenteakkoord moest I&M al € 300mln 
per jaar bezuinigen en daar komt met het (herziene) 
regeringsakkoord nog eens € 250mln per jaar bij.

Proces 1: de besluitvorming over de variant is nagenoeg 
rond. De gemeenteraden en Stadsregio hebben in 
principe ingestemd met de variant van december 2011 
en aandacht gevraagd voor verbetering van de inpassing 
bij de woonwijken  in de uitwerking van de OTB fase (met 
name bij Ommoord). 
De minister kan nu gewoon groen licht geven voor de 
start van die uitwerking.

Proces 2: de bezuinigingsoperatie kan ertoe leiden dat 
projecten later worden uitgevoerd dan gepland. Ondanks 
de forse bezuinigingen moeten we er toch rekening mee 
houden, dat er altijd nog meer projecten wel door gaan 
dan er niet door zullen gaan.

Bij de behandeling van de begroting van I&M voor 2013 
in de Tweede Kamer heeft de minister gezegd, dat zij pas 
in maart 2013 met een lijstje kan komen van projecten 
waarop wordt bezuinigd op langere termijn (dus na 2013). 
Die tijd heeft zij nodig, omdat zij in de tussentijd ook met 
de regio’s gaat overleggen en bestaande afspraken met 
regio’s zal moeten openbreken. Niet duidelijk is of zij 
daarbij heeft bedoeld het openbreken van  afspraken 
over het jaar van uitvoering van projecten of dat zij 
ook afspraken over inpassing opnieuw ter discussie 
wil stellen. Dat laatste zou rampzalig zijn voor de A13/
A16, maar ligt wellicht minder voor de hand aangezien 
de Stadsregio 100 miljoen voor de inpassing betaalt. 
Bovendien kan de minister snel verder met dit project 
omdat er al vergaande overeenstemming is met de regio 
en zij toch ook graag wil scoren met projecten die ze wel 
gaat uitvoeren. 

Op 3 december 2012 zou de commissie voor I&M van de 
Tweede Kamer de lange termijnplanning van het MIRT 
bespreken. Daarbij zou ook de brief van het Platform 
van 4 oktober aan de Tweede Kamercommissie over 
heroverweging en inpassing aan de orde komen. De 
Kamer heeft echter besloten dit overleg uit te stellen nu 
de minister heeft medegedeeld dat zij pas in maart 2013 
met haar bezuinigingsvoorstellen zal komen. Inmiddels is 
een brief van de minister aan de Tweede Kamer gestuurd 

Vriendenkring is een kring voor mensen met een verstandelijke beperking aangevoerd door vrijwilligers. Thomas en 
Gemma Gennissen zijn al ruim twintig jaar actief in de Vriendenkring, eerst in het Kleiwegkwartier en sinds zes jaar 
in Terbregge. Zij houden zich bezig met het organiseren van gezellige avonden voor mensen met een verstandelijke 
beperking in de ruimste zin van het woord.

Een gezellige bingoavond, een avondje sjoelen, spelletjes doen, veel praten over problemen, naar elkaars verdriet 
luisteren en proberen op te lossen, dat is wat er tijdens deze avonden gebeurd. Maar ook worden er avonden 
buiten de deur georganiseerd, zoals naar de Chinees of de Pannenkoekenboot. Het kerstdiner werd genuttigd in 
Resto Van Harte in het Oude Noorden en was erg lekker en gezellig. Onlangs is er een feestelijk middag en avond 
georganiseerd door de Vriendenkring Terbregge bij de Winebar Mendoza aan de Weissenbruchlaan. Er was zelfs 
een exclusief optreden van Lee Towers. Het was een groot feest. 

In oktober hoop de Vriendenkring Terbregge weer iets te organiseren, ditmaal met het Shantikoor, de Rotterdamse 
Kanjers, Johan Boekhout (bekend van een optreden bij Paul de Leeuw) op accordeon en Theater Maatwerk.

De deelnemers komen eens in de drie weken bij elkaar bij de familie Gennissen op het Walstroplein. De avonden 
beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. De gasten worden opgehaald door Vervoer Op Maat.

Meer inlichtingen: familie Gennissen tel. 010-4188880

A13/A16 stand van zaken medio januari

Vriendenkring Hillegersberg-Schiebroek
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waarin zij het proces bezuinigingen Infrastructuurfonds 
en Deltafonds kenbaar maakt. Het is daarmee mogelijk 

Woensdag 23 januari jl. heeft minister Schultz haar 
bezuinigingsplannen in  een gezamenlijke conferentie 
met alle regiobestuurders bekend gemaakt. Het gaat 
voornamelijk om uitstel van projecten en er wordt weinig 
echt geschrapt. De A13/A16 staat niet op de lijst met 
projecten die de minister wil uitstellen. De A13 /A16 
gaat dus gewoon verder volgens de lopende procedure. 
Dat betekent dat de minister nu de laatste variant zal 
vaststellen voor nadere uitwerking tot een ontwerp 
tracébesluit (OTB). Dat gebeurt met een “Standpuntbrief” 
aan de Tweede Kamer. Dat zal zij waarschijnlijk niet 

geworden na bespreking in maart/april  met de Tweede 
Kamer.  

Na uitwerking tot een OTB kan een Tracébesluit naar 
verwachting pas  ergens medio 2015 genomen worden, 
waarna de eerste schop in 2016 de grond in kan gaan. 

Maarrrrr........
Niets is zeker in deze wereld van lange adem projecten. 
Over twee jaar is er met het Tracébesluuit  weer een 
beslismoment en in twee jaar kan de wereld nog aardig 
veranderen. 

Het project volgt twee sporen:
- spoor 1 van de procedure : OTB - Tracébesluit -  
 aanbesteding - uitvoering...

nog wel voldoende  geld voor de aanleg en zo ja zijn 
nut en noodzaak van de aanleg nog steeds aanwezig.

Spoor 1 gaat nu verder. Komende jaren zullen we dit 
spoor nauwgezet moeten blijven volgen om te zorgen 
dat er in de uitwerking  iets wordt gedaan met de door de 
Gemeenteraad en Stadsregio gestelde voorwaarde dat 
de woonomgeving er niet op achteruit mag gaan. 
Daarnaast zal ook spoor 2 van nut en noodzaak aan de 
orde gesteld moeten blijven worden aan de hand van 
de ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de Portway zal als 
“nuttiger geldbesteding” dan de A13/A16 blijvend onder 
de aandacht gehouden moet worden.

bezuinigingen over de A13/A16 gaat uitpakken en het 
kan nog wel een paar maanden duren voor wij meer 
weten, maar het zou ook zomaar kunnen dat de minister 
intussen wel een besluit neemt over de uit te werken 
variant. 

Tot zover de stand van zaken.

Paul Scheublin
Platform Regiopark Rottemeren – A13/A16
19 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens – 
www.platformA13A16.nl

Help, Brand!!!
Het is te hopen dat u deze kreet nooit hoeft te slaken, 
echter een ongeluk zit in een klein hoekje. Om te 
horen welke risicofactoren er in uw woning kunnen 
spelen stond een informatieavond brandpreventie 
i.s.m. de Brandweer gepland op 21 januari jl. Deze 
avond moest echter afgezegd worden vanwege 
andere prioriteiten bij de brandweer. Van uitstel 
komt echter geen afstel. Wij zullen u op korte termijn 
laten weten naar welke datum de informatieavond is 
verplaatst.

Wist u dat:
Veruit de meeste branden worden veroorzaakt door de 
bewoners zelf. Ongelukjes met klussen in huis, tijdens 
het koken, onachtzaamheid bij het branden van kaarsen, 
in slaap vallen tijdens het roken en kinderen die met 
vuur spelen, veroorzaken veruit de meeste branden. 
Slecht onderhouden of verkeerd werkende rookafvoer 
installaties veroorzaken nogal wat schoorsteenbranden. 
En kortsluiting en branden door oververhitting van 
apparaten en toestellen zijn steeds vaker een oorzaak 
van brand.

Namens het bestuur,

Bert Wagemans
Secretaris

info@hvandersluis.nl
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Door initiatiefnemer Solar Nova is een voorstel gedaan om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal langs 
de A20 ter hoogte van Nieuw Terbregge. Met het plaatsen van zonnepanelen wil Solar Nova particulieren in 

oktober 2012 onherroepelijk geworden bestemmingsplan Nieuw Terbregge. Om de Zonnedijk te realiseren 
moet een planologische procedure gestart worden waarbij men oog houdt voor:

‘Zonnedijk Hillegersberg-Schiebroek’

Wat o.m. ter sprake kwam tijdens de ALV

De uitgangspunten van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden. Bovenop de geluidswal loopt een 
wandelpad van waar je een prachtig uitzicht hebt op de 
woonlocatie Nieuw Terbregge en richting Kralingse Bos, 
Rotte en de skyline van het centrum van Rotterdam. 
Kenmerk van de ruimtelijke opzet is dat de geluidwal 
als groen landschappelijk element ervaarbaar blijft en 
dat het bestaande kunstwerk niet aan zeggingskracht 
inboet. Een initiatief tot het plaatsen van zonnepanelen 
moet passen binnen deze kenmerken van de geluidswal 
en ruimtelijke kwaliteit hebben. 
Van belang is dat een opstelling van de zonnepanelen 
niet hoger is dan 2,50 meter, dat de opstelling los staat 
van de sloot en dat een eventueel hek wordt geïntegreerd 
met de opstelling en dat niet alleen de wegzijde maar ook 
de dijkzijde zorgvuldig moet worden vormgegeven, opdat 
de opstelling een redelijke aanblik heeft voor mensen die 
op de dijk lopen. 
Met een kunstwerk, het Observatorium, in de vorm van 
een uitzichtpunt wordt het bijzondere van deze plek nog 
eens benadrukt. De wal als groene dijk is een belangrijk 
gegeven voor dit kunstwerk. Tenslotte voegt de wijze van 
onderhoud van de dijk, namelijk het begrazen door een 
kudde schapen, hieraan nog een extra dimensie toe.

De in de geluidswal opgeslagen vervuilde grond leidt tot 
constructieve beperkingen waarmee de initiatiefnemer 
rekening moet houden.  

De constructiewijze is ook van invloed op de ruimtelijke 
kwaliteit en dient tot een minimum te worden teruggebracht. 
De wijze van afwatering is een aandachtspunt, immers 
voorkomen moet worden dat (delen van) de grond van 
de dijk op termijn wegspoelen. 

De geluidswerende functie die de dijk nu heeft. De 
toevoeging van verhard oppervlak ofwel toevoeging 
met zonnepanelen zou de geluidswerende functie in 
negatieve zin kunnen beïnvloeden. Ook de mogelijke 
spiegeling van de zonnepanelen mag niet van invloed 
zijn op de verkeersveiligheid op de snelweg.

Tenslotte is het van belang dat in het kader van Rotterdam 
Climate Initiative Rotterdam op een positieve zin op de 
kaart wordt gezet met dit initiatief. 

De Raad stelt voor de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden “Zonnedijk Hillegersberg – Schiebroek” 
vast te stellen

Verdere procedure: 

Na vaststelling van de stedenbouwkundige rand-
voorwaarden zal de planologische procedure en de 
aanvraag getoetst worden aan deze randvoorwaarden. 
Ook zal door Welstand getoetst worden aan de criteria “De 
Ruit en de Hoofdwegenstructuur” uit de Welstandsnota.

De heer Van Oeveren gaf tijdens de ALV aan dat de 
lantaarnpaal bij het monument hoek Terbregseweg / Bergse 
Linker Rottekade  al gedurende lange tijd is afgedicht met 
tape, in plaats van een fatsoenlijke deksel. Nb de reparatie 
is, naar aanleiding van een actie door het bestuur, verricht 
in de week volgende op de ALV. 
Er bevindt zich nu een (keurige) deksel op de lichtmast.

De heer Sloof gaf tijdens de ALV aan dat op een pad (ter 
hoogte van, voorheen, P. van de Berg) dat gebruikt kon 
worden als pad naar de Rotte, nu ineens een gesloten hek 
staat. Er is geen doorgang meer over dit wandelpad en 
hij vraagt zich af of hieraan iets te doen is? Er ontstond in 
de zaal een forse discussie, het hek zou er al veel langer 
staan. Inmiddels heeft het bestuur in de persoon van de 
heer Dijkxhoorn poolshoogte genomen en kunnen zien dat 
er een hek staat wat, gezien de staat en de omgeving, er alle 
schijn van heeft dat dit er al heel lang staat. Van plotselinge 
plaatsing van een hek kan geen sprake zijn. De doorgang 
is, naar het zich doet aanzien, al langere tijd afgesloten.
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Schaatsen in Terbregge 
gewoonste zaak van de wereld
Het lijkt er op dat schaatsen op natuurijs in ieder geval in Terbregge de gewoonste zaak van de wereld is. Voor het 
vijfde(!) achtereenvolgende jaar was de ijslaag zo dik dat er op geschaatst kon worden. Ook op delen van de Rotte 
konden, zij het kleine, baantjes getrokken worden.

De plaatselijke (adjunct) ijsmeester mat op zaterdag 26 januari een ijsdikte van maar liefst 13 cm! Helaas was het 
een dag later (voorlopig) gedaan met de ijspret.

Fysiotherapie
evalida o

K revalidatie
o w k

Dr N

BE OTTEK OT
WWW

Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!
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Straatweg 124 
www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767 
 
Uw advocaten voor o.a.: 

- arbeidsrecht 
- echtscheidingen 
- ondernemingsrecht 
- strafrecht  
- bestuursrecht 

 

Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewonersor-
ganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang” (KvK nummer 40343386) 
en verschijnt maximaal zes maal per jaar. De uitgave geschiedt ten be-
hoeve van bewoners en verenigingen in Terbregge. De oplage bedraagt 
1700 exemplaren per nummer.
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-huis 
verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en Speeltuin-
vereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toegestuurd tegen een 
vergoeding van € 6,81 portokosten per verenigingsjaar. Dit bedrag moet 
worden overgemaakt op bankrekeningnummer 31.18.91.772 van de 
Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang, bank Rabobank-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie: Terbregge’s Belang
Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 316a
 3056 LK Rotterdam
 E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
 Website: www.terbregge.nl

Drukkerij JP Offset Duiven 026 369 63 60

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 

Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”, 

KvK nummer 40343386

Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot 

wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap 

eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering 

bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door hem/haar 

vermelde bank- of girorekening.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar

Naam:   

…………………………………………………………….

Adres:   

…………………………………………………………….

Postcode en Plaats: 

…………………………………………………………….

De contributie mag eenmaal per jaar worden 

afgeschreven van:

Bank-/girorekeningnummer:  

……………………………………………….

Rotterdam d.d.:  

……………………………………………….

Handtekening:

……………………………………………..

Inleveradres:

F.H. Schuit

p/a Bergse Linker Rottekade 316a

3056 LK Rotterdam

Overlijdensbericht

Bedroefd, maar dankbaar voor wie hij was en wat hij 
voor ons en vele anderen heeft mogen betekenen, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve 
zorgzame man en onze vader

Willem Gijsbertus Arie van den Berg

Marjan Van den Berg – Westerman
 Michael
 Chantal


