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Op zoek naar foto’s uit de oude doos...
De Historische Commissie van Terbregge’s Belang organiseert op zondag
7 maart 2010 wederom haar jaarlijkse expositie. Voor het jaar 2010 is
gekozen voor het thema Verkeer en Vervoer en zullen er allerlei foto’s te zien
zijn, met dit thema als onderwerp. De Historische Commissie heeft al een
aantal zeer aardige nieuwe foto’s die betrekking hebben op dit thema, maar
is op zoek naar nog meer foto’s.
Eventjes lenen

Als u foto’s heeft die betrekking hebben op dit thema, mogen wij ze dan even lenen?
U doet er erg veel mensen een plezier mee. Wij komen ze ophalen en brengen ze
persoonlijk zeer snel weer bij u terug. We scannen de foto’s even in op de computer
om ze dan later weer groot af te drukken voor de expositie. Op deze manier kan
iedereen komen genieten van de foto’s. Dat is toch heel leuk?

Inleveren kopij voor
het volgende nummer
vóór 12 april 2010.

U I T NO D I G I NG
Komt u ook naar de
jaarlijkse expositie van
de Historische Commissie
van Terbregge’s Belang?
Datum

Zondag 7 maart 2010

Thema	Verkeer en Vervoer

Namens het bestuur van de Historische Commissie,
Bert Wagemans

OP R O E PJ E
Heeft u één of meerdere
foto’s? Neem dan even
contact met ons op!
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010 - 420 32 24
a.wagemans3@chello.nl

Bij voorbaat dank namens
alle bewoners van Terbregge!
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Van Saai tot Knalfeest!
U kent ze misschien wel, van die recepties waar je niet
onderuit kan. Je zegt het niet, maar eigenlijk is zo’n
receptie hartstikke saai. Een beetje kletsen over koetjes
en kalfjes en dan maar hopen dat je gauw weer maar huis
mag. Van niemand een populaire bezigheid lijkt ons.
Het kan echter verkeren en dat bleek maar al te duidelijk
op de nieuwjaarsreceptie van de Terbregse (vrijwilligers)
verenigingen, de Goede Woning, de Buurt- en Speeltuin
vereniging Terbregge en de Bewonersorganisatie
vereniging Terbregge’s Belang en natuurlijk ook de
Stichting Kampwerk Terbregge.
Leven in de brouwerij!

Gelukkig was de afgelopen receptie 2010 dus niet zo saai en dat
kwam doordat dit jaar onder meer Bas Herselman in het zonnetje
werd gezet en meer dan verdiend ook. Iedereen in Terbregge moet
Bas wel kennen, u weet wel, de man die bij iedereen komt collecteren voor Jantje Beton en altijd langs de deur komt om kalenders
van Terbregge (met die prachtige oude foto’s erop) te verkopen. De
opbrengst van de kalenders komt volledig ten goede aan de Stichting
Kampwerk Terbregge, deze stichting organiseert elk jaar een aantal
zomerkampen voor jongelui. Een ‘must’ die altijd weer veel jongelui blij
maakt en voor hen een hele belevenis is, zo zonder de ouders erbij.

De (verdiende!!) legpenning!

Bas Herselman is een zeer actieve vrijwilliger in onze buurt, hij is
bestuurslid van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s
Belang. Hij levert al dertig, ja, u leest het goed 30 jaar een
belang-rijke bijdrage aan de realisatie van de zomerkampen.
De Stichting Kampwerk Terbregge had aan de Deelgemeente
voorgesteld, om aan Bas Herselman de Deelgemeentelijke onderscheiding; de (Deelgemeentelijke) Legpenning uit te reiken. Het was
even spannend (zie hieronder), maar uiteindelijk had het Dagelijks
Bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek, toch het
positieve besluit genomen om aan Bas de legpenning uit te reiken.
De voorzitter van de Deelraad, Els Kuijper, kon met veel genoegen
en lovende woorden de legpenning aanbieden, terecht toch? Want
wees nou eerlijk... Waar vindt je zo’n vrijwilliger?

Even spannend!

Het was inderdaad even spannend of de legpenning wel aan Bas uitgereikt kon worden, Terbregge zou wel heel rijkelijk bedeeld worden
met het (weer) uitreiken van die legpenning. Het toeval wil namelijk
dat de drie eerdere legpenningen zijn uitgereikt aan ook weer drie
Terbreggenaren, Bert Wagemans, Mvr. A.E.L. Pieterson-Buitenhuis
en Henk Dijkxhoorn, een vierde legpenning die weer in Terbregge
uitgereikt moest worden was dus wel even spannend, maar het is
gelukt. Terecht is dit jaar dus Bas Herselman in het zonnetje gezet!!

Terecht Terbregge

Uiteindelijk gaat het erom of in een buurt of wijk het vrijwilligerswerk
een beetje leeft en Terbregge mag zich gelukkig prijzen met zoveel
actieve bewoners. Het is dus eigenlijk niet zo gek dat hier tot vier
keer toe de legpenning is uitgereikt.
Gewoon verdiend vinden wij…
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging
Terbregge’s Belang,
Bert Wagemans

Heeft u ook zo genoten van de sneeuw?

Herziening Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge geldt
ook voor Bergse Linker Rottekade en Terbregseweg!
Als u dit leest en u denkt waar gaat dit over? Dan hebt u iets zeer belangrijks gemist! Het Bestemmingsplan
Nieuw-Terbregge (hieronder vallen ook de Bergse Linker Rottekade 1 t/m 300 en de Terbregseweg (even nummers),
is recent herzien en is in procedure. Mede op verzoek van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
is er op 7 december 2009 een speciale informatiebijeenkomst met dit punt als onderwerp georganiseerd in het
Reumaverpleeghuis.
Herzien van Bestemmingsplannen
om de tien jaar

Volgens de wet op de Ruimtelijk ordening,
zijn Gemeenten verplicht Bestemmingsplannen na telkens 10 jaar te herzien.
In het verleden werden Bestemmingsplannen gemaakt en werd er vele tientallen
jaren niets meer aan gewijzigd (lees niet
meer naar omgekeken), dit laatste
veroorzaakte nogal wat problemen
omdat de gegevens heel vaak sterk
verouderd waren. De situatie ter plekke
was vaak al heel anders dan in de (te
oude) plannen stond.

Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge

Het huidige Bestemmingsplan NieuwTerbregge dateert uit 1999. Aanleiding
om destijds een Bestemmingsplan op te
stellen was de ontwikkeling van de VINEX
-locatie Nieuw –Terbregge (ca. 860
woningen). Wij als Bewonersorganisatie
vereniging Terbregge’s Belang zijn namens de bewoners - nauw betrokken
geweest bij het opstellen van dit bestemmingsplan en - gelooft u ons - het heeft
ons heel wat vrije uurtjes gekost. Wij als vrijwilligers - werden voor het eerst
geconfronteerd met een gigantische berg
informatie en vele slimme ambtenaren die
ons kwamen overtuigen dat alles prima
bedacht was. Juist als men dat zegt, gaan
er bij ons – uit ervaring – alarmbellen
rinkelen. Immers vonden wij dat ook?
U weet waarschijnlijk het antwoord al!
Neen, natuurlijk niet, er was nog heel veel
mis met de plannen. Bijna zoals overal
in Nederland heeft men grootse plannen
voor veel woningen (lees veel opbrengst /
veel poen), maar heeft men nauwelijks oog
voor de ontsluiting (wegen in het gebied)
Immers dat laatste kost geld en verminderd
de opbrengst. Daar wil men dus liever niets
van weten, zoveel mogelijk woningen, dat
wel maar voor de rest?

Verkeer een hoofdpunt van
kritiek destijds

Misschien hebben wij het destijds niet
helemaal goed gedaan, maar destijds
(in 1998 & 1999) is onze aandacht vooral
uitgegaan naar de wijze waarop Nieuw Terbregge ontsloten zou worden, steeds
is ons beloofd dat er sprake zou zijn van
3 volwaardige ontsluitingen en onze kritiek
dat de Terbregseweg en de Molenlaan vol
zou staan met verkeer, werd weggewuifd
met als argument dat er sprake zou zijn
van een zogenaamd “tuinslangeffect”,
“vol is vol” zei men en het verkeer gaat
vanzelf een andere weg zoeken, maakt
u zich geen zorgen.
Hoe dat allemaal is afgelopen, weten we inmiddels, één ontsluiting vindt plaats via een
fietstunneltje (hoe bedoel je volwaardig?)
en op de Terbregseweg en Molenlaan staan
dagelijks ellenlange files. We hebben dat
gevecht helaas verloren, ook al zijn we naar
de Raad van State gestapt de belangen om
veel woningen te bouwen, wogen kennelijk
zwaarder. En toegegeven wij waren destijds
“groentjes” op dit gebied.

Herziening van het Bestemmingsplan Nieuw Terbregge na 10 jaar

Volgens de wet op de Ruimtelijke
Ordening moet een Bestemmingsplan
na 10 jaar worden herzien.
In het geval van het Bestemmingsplan
Nieuw-Terbregge viel dit in het jaar 2009.
Inmiddels waren wij “ontgroend”, en hebben
- namens bewoners – natuurlijk onmiddellijk gebruik gemaakt om onze zienswijze
hierover aan de Gemeente Rotterdam
duidelijk te maken. Wij waren er “als de kippen bij”, om onze zienswijze in te dienen.

Kritiek op hoofdpunten

Op hoofdpunten kaartten wij bij de
Gemeente en Deelgemeente de
volgende punten aan:

• H
 et niet bebouwen van het zakslotengebied Bergse Linker Rottekade;
• Het ophogen van het bebouwingspercentage tuin van 25% naar 50%;
• Het bestemmen van de zuidelijke 		
(nog lege) vlek grond, in plaats van 		
Bijzondere bebouwing, naar een Sporten speelbestemming voor kinderen;
• Het vaststellen van een maximale
bouwhoogte van 8,5 meter;
De hele verkeerskwestie beschouwden wij
als een zaak waarin wij toch nooit (meer)
een positief besluit over zouden krijgen,
dus hebben wij ons hier niet verder voor
ingespannen (immers we gaan niet trekken
aan een dood paard).

De resultaten

We moeten de exacte tekst van de
voorschriften van het nieuwe (herziene)
Bestemmingsplan nog goed bestuderen,
maar voorlopig kunnen wij de volgende
resultaten melden:
• Het zakslotengebied zal - gelukkig niet worden bebouwd, maar krijgt een
agrarische bestemming. In eerste
instantie Bestond het plan om vanaf
Bergse Linker Rottekade huisnummer
203 tot huisnummer 300 - in totaal 27 villa’s te bouwen. Dit gaat nu dus niet
door en de grond krijgt een agrarische
bestemming, wij denken dat dit een hele
geruststelling is voor zowel bewoners
van de Bergse linker Rottekade, als de
bewoners in de VINEX-locatie NieuwTerbregge, immers het is leuker om naar
schaapjes en koeien te kijken, dan naar
villa’s en bovendien, het landelijk karakter
blijft (deels) behouden, iets wat wij als
Bewonersorganisatie, - namens 		
bewoners - altijd wilden bereiken.
• Ook de mogelijkheid om in de tuin iets
te bouwen van wat grotere omvang was
in het oorspronkelijke Bestemmingsplan

•

•
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•
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met 25% erg beperkt. Gelukkig is dit nu
aangepast naar 50%. Het is echter wel
zaak nog goed naar de voorschriften te
kijken voordat u gaat bouwen.
De zuidelijke vlek (nu nog lege grond) bij
SPARTA had de bestemming “bijzondere
bebouwing”, ooit bestonden er plannen om
hier een drugskliniek voor oudere verslaafden te bouwen. In het centrum van Rotterdam bestond ook een dergelijke kliniek,
deze is echter bij gebrek aan belangstelling (lees cliënten) gesloten. Dit wetende,
hebben wij voorgesteld deze vlek grond
te bestemmen als Sport- en Speelgelegenheid. Immers de VINEX-locatie Nieuw
Terbregge is een zeer kinderrijke buurt,
dus dit leek ons een logische wijziging.
Helaas is de bestemming van deze vlek
nog steeds zodanig dat er een vorm van
een opvang gerealiseerd kan worden.
Wij waren en zijn nog steeds van mening,
dat met name bij de lintbebouwing (dus
langs de Rotte) op maximaal 8,5 meter
zou moeten liggen. Dit vooral omdat het
gebied al kleinschalig is en dit volgens
ons ook zo zou moeten blijven Vooral in
het onderin het gebied langs de Bergse
Linker Rottekade, ongeveer de huisnummers 180 tot en met 202 blijkt dat er
maar liefst tot 16 meter hoog (gemeten
vanaf het maaiveld) gebouwd mag
worden. Dit komt neer op 6 verdiepingen
en het betekent dat bewoners in de
VINEX locatie Nieuw Terbregge tegen
een muur van 16 meter hoog komen aan
te kijken! De bedrijven die daar
momenteel gevestigd zijn zouden moeten
verdwijnen en dan is er alleen nog plaats
voor woningbouw, maar dan wel met een
toegestane hoogte van 16 meter!
In het uiterste zuiden van het gebied en
op de voormalige parkeerplaats van TNT
heeft men het voornemen een materiaalopslagplaats voor Gemeentewerken te
realiseren.
In eerste instantie had men het plan om
– als het indoor- paintballcentrum aan de
Bergse Linker Rottekade verdwijnt,
de grond hier voor acht woningen te
bestemmen. Omdat het om grond gaat
met een waterstaatkundige bestemming,
heeft men dit plan nu laten varen.
Verder wordt in het ontwerp Bestemmingsplan al een voorschotje genomen op de
toekomst een handige tactiek, men laat al
een proefballonnetje op door te zeggen
dat men aan het nadenken is over de

verbreding van de Terbregseweg!
Over hoe het dan met de bewoners moet
wordt kennelijk niet nagedacht, maar
ja dat is kennelijk niet van belang als
het verkeer maar doorstroomt! En over
hoe het dan moet met bijvoorbeeld de
Irenebrug, de Molenlaan en het viaduct
bij TNT, wordt met geen woord gerept!
Enfin, bewoners kunnen nu al een beetje
wennen aan de gedachte dat ze straks
nog meer in de stank zitten en dat ze
misschien ook hun voortuin moeten
inleveren. Tja wat heb je uiteindelijk aan
zo’n tuin, het geeft maar rommel en je
moet het bijhouden, weg ermee dus.

Waakzaam blijven!

Uiteraard blijven wij de vinger aan de
pols houden, we weten wat er leeft bij
bewoners van Terbregge en we zullen
trachten Terbregge (en omgeving) zoveel
mogelijk te beschermen tegen idiote
plannenmakers. Daar waar nodig gaan wij
in beroep en bezwaar of - als het nodig is zelfs naar de Rechtbank (dit zou overigens
niet voor het eerst zijn)
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang,
Bert Wagemans

Nationale molen en gemalen dag 2010 een vooruitblik
Ieder tweede weekend in mei is het Nationale Molendag.
Een jaarlijkse dag sinds 1972 waarop meer dan 600
wind- en watermolens en gemalen geopend zijn voor het
publiek. Vooruitlopend op deze dag (8 of 9 mei a.s.)
waarvoor wij in het nummer van mei ‘onze’ molenaars
zullen interviewen nu alvast een opwarmertje.
Door de stand van de wieken of een speciale aankleding kan men in één oogopslag
aflezen wat er met een molen, de molenaar of een bepaalde dag gaande is.

Vreugde, bijvoorbeeld bij geboorten,
bruiloften en
dorpsfeesten

Rouw, bij het
overlijden van de
molenaar of een
familielid

De uitdrukking “malen voor de Prins”,
waarmee de Prins van Oranje wordt
bedoeld, stamt uit de 80-jarige oorlog en
betekent dat de wieken wel draaien, maar
er toch geen graan wordt gemalen. Destijds
wekten de loos draaiende molenwieken van
een belegerde stad de indruk dat binnen
de stadsmuren nog ruimschoots graan
aanwezig was om tot voedsel te dienen.
Hierdoor ontmoedigd braken de gefopte
Spanjaarden dan vaak snel weer op. Men
had aldus uitsluitend voor de Prins gedraaid
om de stad voor hem te behouden.
De molen zond dus als het ware een
boodschap uit. In de loop van de eeuwen is
de traditie ontstaan om met de molenwieken
bepaalde boodschappen door te geven.
Een rol die de molen op het lijf geschreven
leek. Om veel wind te vangen ‘stak de molen
ver boven het maaiveld’ uit. Het was daarmee altijd een zichtbaar punt.
Daarnaast was het een plaats waar mensen
bij elkaar kwamen. Immers ieder had brood
nodig. De bakker was daarvoor de
centrale figuur, maar nog belangrijker was
de molenaar. Hij vormde de schakel tussen
de boeren, die het graan kwamen leveren en
de bakker, die het meel kwam halen. Door
zijn wieken in een bepaalde stand te zetten
kon de molenaar de boeren bijvoorbeeld
informeren dat hij op het punt stond te gaan
malen of dat hij langere tijd rust zou nemen.
De molen had daarmee een natuurlijke rol
bij het informeren van de omgeving.

Korte rust.
De molen kan elk
moment weer gaan
draaien

Lange rust

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
molens ingezet om geheime boodschappen
door te gegeven of om de omgeving te
waarschuwen. Er zijn verhalen bekend
waarbij de stand van de wieken van de
molen aangaf dat er een razzia op handen
was, of dat er in het geheim gemalen zou
worden zodat de Duitse bezetter het meel
dat gemalen werd niet kon vorderen.
Kortom, het is duidelijk dat de molen in het
vlakke Nederlandse landschap, waar de
wind vrij spel heeft, zo’n onmiskenbare rol
kon krijgen. Wij menen als Nederlanders dat
de molen een typisch Nederlands gebouw
is, het is immers hét gereedschap geweest
om ons droge voeten en daarmee extra leefruimte te bieden. Hadden de molens de polders en moerassen niet drooggemalen, dan
hadden we met onze 16 à 17 miljoen inwoners wel heel erg dicht op elkaar gezeten. En
de Randstad is immers als zo druk! Maar de
molen is oorspronkelijk niet Nederlands. De
molen zou zijn oorsprong kennen in Europa,
Perzië en China. Er is dus geen eenduidige
plek aan te wijzen waar de molen ‘uitgevonden’ zou zijn. Wellicht dat dat voortkomt uit
het feit dat een molen tal van functies kent.
Molens werden en worden gebruikt voor het
oppompen van water, het malen van graan,
het zagen van hout, het persen van olie enz.
Piet van Os, molenaar van houtzaagmolen
De Ster uit Utrecht, schrijft op zijn website

Verzoek om met
spoed naar de
molen te komen

Bruiloftstooi
(Friesland)

het volgende: ‘De eerste windmolen zal
waarschijnlijk aan het einde van de twaalfde
eeuw gebouwd zijn. De functie was vrijwel
zeker korenmolen. Grote kans dat de molen
gebouwd is ergens in het grensgebied van
het huidige Frankrijk, België. Verschillen van
mening bestaan over het molentype.
Van die eerste molen bestaan geen
schriftelijke bronnen en het valt niet te
verwachten dat die ooit gevonden zullen
worden. De twaalfde eeuw is geen periode
waarin er veel zaken schriftelijk vastgelegd
worden. Dus geen bouwaanvraag voor
die molen bij een lokale overheid. Ook
geen krantenartikel met een verslag van
de feestelijke ingebruikneming. Pas later
vinden we schriftelijke bronnen over windmolens. Er moeten dan zaken geregeld
worden over het mogen gebruiken, tegen
betaling, van de wind. Sporadisch zijn er
ook wel rekeningen bewaard gebleven.
Eeuwen later, het is dan de ‘gouden eeuw’,
wordt in Noord-Holland de houtzaagmolen
uitgevonden. Van die eerste houtzaagmolen zouden er gegevens bewaard moeten
zijn. Maar dat valt tegen. Er zijn wel verhalen overgeleverd, onder andere over een
houtzaagmolen op een vlot (het Juffertje),
maar de betrouwbaarheid daarvan is
gering. In 1952 wordt het octrooi van de
houtzaagmolen terug gevonden en kunnen
sommige van die verhalen richting rijk der
fabelen verwezen worden.

Molens vormen al eeuwen
onderdeel van onze samenleving.
En dat is terug te vinden in een
aantal gezegdes en uitdrukkingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat is niet in de haak
Dat is koren op zijn molen
Wie het eerst komt, het eerst maalt
In de nesten zitten
Iemand de wind uit de zeilen nemen
Met de billen bloot
Hij loopt met molentjes
Dat zullen we God en de molenaar
laten scheiden
Een stille molen maalt geen meel
Die omtrent de molen woont, 		
bestuift van het meel
Hij heeft een klap van de molen
gekregen
Twee harde stenen malen 		
zelden fijn
Dat ligt als een molensteen op zijn
hart / Dat hangt als een molensteen 		
om zijn nek
(bron: www.moleneducatief.nl)

Op grond van meer recent archiefonderzoek zou Alkmaar een goede kans
maken als plaats waar de eerste houtzaagmolen opgericht is. Heel recentelijk
is in Alkmaar besloten een oude bedrijvenlocatie te gaan herontwikkelen voor
woningbouw. Maar voordat er gebouwd
gaat worden krijgen archeologen de kans
om in de grond te gaan wroeten. Volgens
de eerste berichten zou de locatie van
de allereerste houtzaagmolen gevonden
zijn. Bij gerucht heb ik vernomen dat er
ook een krukas gevonden zou zijn.’
Vandaar dat wij er In Nederland van
uit gaan dat de eerste molen 603 jaar
geleden, in 1407, in Alkmaar werd
gebouwd. ‘Onze’ molens, de Prinsenmolen en De Vier Winden, dateren
respectievelijk van 1648 en 1776. Op de
plek van De Vier Winden stond echter
al een molen in de 16e eeuw. In het mei
nummer zullen we interviews plaatsen
met de molenaars van De Prinsenmolen en De Vier Winden. Heeft u vragen
voor hen? Is er een ‘molenvraag’ die u
al jaren wakker houdt, grijp dan nu uw
kans en geef ‘m door aan de redactie:
e-mail: bewonersorg@terbregge.nl t.n.v.
Martien Elema. Dan stellen wij die vraag
aan de molenaars. Het antwoord vindt u
terug in het interview.
Martien Elema

Ons mooie dorpsgezicht verpest!
We doen het niet graag, maar af en toe moeten we even schelden. Zo’n moment is
nu aangebroken! Wij als bewonersorganisatie doen er alles aan om Terbregge zoveel
mogelijk in de originele (kleinschalige) staat te houden, immers dat maakt Terbregge zo
aantrekkelijk. Dat blijkt uit de vele recreanten die regelmatig de drukte en hectiek van de
grote stad ontvluchten om bij ons even op adem te komen. Wat is er nou heerlijker, dan
om op een bankje bij het monument bij de Irenebrug even een ijsje te eten?
Zalig toch even tot rust komen in een omgeving met een menselijke maat, waar
dingen nog zijn te overzien. In de stad “verzuip” je immers in de grote gebouwen die er
staan. Daar voel je je erg onprettig en klein. Wij en bewoners van Terbregge (dat horen
we van iedereen) weten onze kleinschalige omgeving te waarderen. Maar ja, soms lokt
het geld en zijn er ontwikkelaars/ aannemers die er niets van snappen en doodleuk een
knots van een gebouw in Terbregge willen bouwen. Zo is dat nu het geval op de hoek
Molenlaan Terbregse Rechter Rottekade waar 20 Zorgappartementen en een
ondergrondse parkeergarage moet komen.

De kop van Zuid??

Het is jammer dat de ontwikkelaar/
aannemer niet even bij ons is langsgekomen, want wij hadden hem wel verteld
dat hier water stroomt en dat er, net zoals
op de Kop van Zuid sprake is van water en
een kade. Maar ook dat het kleine
Terbregge heel iets anders is dan de Kop
van Zuid. En we hadden hem meteen
verteld dat hij “de weg kwijt is” en dat een
massaal gebouw van 11 meter hoog hier
echt niet kan! We vinden best dat het goed
is, dat er voor de vergrijzende bevolking van
Terbregge een aantal zorgappartementen
worden gerealiseerd, maar mag het dan
a.u.b. op een wat bescheidener schaal?

Kijk maar goed uit uw raam en pas op!
Het lijkt erop dat elk leeg veldje in de Deelgemeente moet worden volgebouwd. Wij
adviseren u goed uit uw raam te kijken, of
er bij u niet zo’n leeg veldje in de buurt is,
want binnenkort komt daar wellicht ook een
gebouw te staan! Let wel, wij spreken uit
ervaring.

Dit mag niet doorgaan!

Wij als Bewonersorganisatie zijn van mening dat een massaal gebouw van 11 meter
hoog niet past aan de Terbregse Rechter
Rottekade. De overige bebouwing bestaat
uit bescheiden woningen met één woonlaag
en een kap, zet daar maar eens 11 meter
naast! Bovendien is bouwen - en zeker een

ondergrondse parkeergarage – daar levensgevaarlijk, de woningen aan de Terbregse
Rechter Rottekade zijn niet onderheid en
staan voor zover wij weten op huigen. In
die buurt graven en bouwen levert dus een
gigantisch risico van verzakkingen op! Je zult
er maar wonen en ineens is je huis verzakt.

In bezwaar in beroep en zelfs naar
de rechtbank

Eerder (misschien weet u dat nog?)
bestonden er plannen om daar een café
restaurant annex hotel te bouwen. Wij zijn
toen tot het uiterste (de rechtbank) gegaan
om ook dit (onzalige) plan tegen te houden.
Dat is destijds gelukt en wij zijn vastbesloten
ook dit keer weer tot het uiterste (de
rechtbank dus) te gaan, in onze pogingen
ook dit absurde plan tegen te houden.
Uiteraard hebben wij al onze zienswijzen(n)
en later onze bedenkingen ingediend bij het
Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek. We gaan er
vanuit dat men daar verstandig is en
hiervoor geen bouwvergunning verleent.
In ieder geval gaan wij - uit naam van de
bewoners - zover als in ons vermogen ligt.
Wij houden u op de hoogte.
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang,
Bert Wagemans

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 U vermelde bank- of girorekening.
De contributie over het jaar 2010 bedraagt
€ 5,- per jaar.
Naam:....................................................................................
Adres:....................................................................................
Huisnummer:.........................................................................
Postcode/plaats:....................................................................
De contributie mag eenmaal per jaar worden
afgeschreven van:
Bankrekeningnummer:..........................................................
van de............................................................................ bank
of Girorekeningnummer:........................................................
Rotterdam dd:........................................................................
Handtekening:
Inleveradres:
F.H. Schuit
p/a Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam

Colofon
De Buurtkrant wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie Vereniging
Terbregge’s Belang (KvK nummer 40343386) en verschijnt maximaal zes
maal per jaar. De uitgave geschiedt ten behoeve van bewoners en
verenigingen in Terbregge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer.
De Buurtkrant Terbregge wordt in Terbregge gratis huis-aan-huis verspreid.
Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en Speeltuinvereniging
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 Rotterdam-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.
Eindredactie:
Redactieadres:
			
			
			

Terbregge’s Belang
Bergse Linker Rottekade 294-d
3056 LJ Rotterdam
E-mail:
bewonersorg@terbregge.nl
Website:
www.Terbregge.nl

