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Eén keer per jaar valt de Nieuwsbrief van 
de bewonersvereniging in alle 
brievenbussen, ook in die van de niet-
leden. Dit doen we om iedereen kennis 
te laten maken met onze activiteiten. En 
daarbij hopen we natuurlijk dat ook u 
zich aanmeldt als lid van de 
bewonersvereniging.

Wat wij doen als bewonersvereniging 
kunt u lezen op de posters in de liften.

We overleggen bijvoorbeeld met MVGM 
over het onderhoud van het gebouw. 
De houten buitenboel wordt dit jaar 
geschilderd, ook is er groot onderhoud 
gepland aan de liften Stieltjesstraat.
Dit zal tot gevolg hebben dat de liften 
voor een bepaalde tijd buitendienst zijn. 
MVGM hanteert hierbij artikel 10.5 van 
de algemene bepalingen 
huurovereenkomst woonruimte in de 
bijlage van uw huurcontract. 
Na evaluatie van het groot onderhoud 
liften aan de Louis Pregerkade, hebben 
wij er bij MVGM op aangedrongen de 
bewoners vroegtijdig te informeren 
over de werkzaamheden.

MVGM maakt nu een planning en zodra 
deze klaar is zullen de bewoners worden 
geïnformeerd.

Het heeft heel lang geduurd voordat de 
vlonders op het dak van de parkeergarage 
aan de Stieltjesstraat / Louis Pregerkade 
konden worden gelegd. Het slecht 
uitgevoerde werk van de dakdekkers 
moest worden hersteld voordat men aan 
de vlonders kon beginnen. 

Verder heeft het bestuur van de 
bewonersvereniging bezwaar gemaakt 
tegen de voorgestelde verhoging van de 
servicekosten. De kosten van de lampen 
en de kosten huismeester waren niet 
correct. Dit wordt nu aangepast zodat wij 
verder kunnen met het controleren van de 
berekening servicekosten 2021. 

Verder wil ik positief afsluiten. De 
vaccinaties lijken hun werk te doen, het 
einde van de pandemie lijkt in zicht!

NAMENS HET BESTUUR

INTERVIEW BEWONERS 
POORTGEBOUW 

WORD LID VAN DE 
BEWONERSVERENIGING!

ZONWERING

Joris Verhoeven 
Voorzitter
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12-6   Veegactie

22-6 Vergadering Wijkraad

30-7   Kranslegging monument

Wilt u de vergadering Wijkraad 
bijwonen? Ga naar 
gebiedscommissies.notuzib.nl 

Kijk voor de meeste actuele agenda  
en meer informatie op onze website: 
bewonersvereniging-delandtong.nl

AGENDA 

De leden die gereageerd hebben op het 
bericht in de vorige nieuwsbrief met 
betrekking tot het installeren van de 
zonwering zullen z.s.m. door MVGM 
worden geïnformeerd.

De Algemene Leden Vergadering 
(ALV) wordt nu voorbereid. We hopen 
dat we dit jaar nog een fysieke 
bijeenkomst kunnen houden. Zo niet, 
dan zullen we moeten kijken naar een 
andere manier. 

2 3 4

BERICHT AAN 
DE LEDEN



Op het Eva Cohenplein praat ik (KvL) met Emily Hulsbergen (EH) 
en Paul de Ruijter (PR), bewoners van het Poortgebouw.
Dochter Nali is ook meegekomen.

KvL: ‘Met hoeveel wonen jullie in het 
Poortgebouw?’ 
EH: ‘Dat wisselt, we zijn op dit moment 
met 30 personen waarvan vier kinderen 
tussen de drie en dertien jaar. Het is een 
heel gemêleerd gezelschap, er wonen 
kunstenaars, muzikanten, studenten 
(o.a. Codarts en universiteiten), een 
bioloog, circusartiesten, mensen die 
werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg, 
de bouw en meer. 
Ik woon hier zes jaar, Paul woont hier nu 
vier jaar en Nali sinds haar geboorte.'

KvL: ‘Studeren jullie, zijn jullie aan 
het werk?’ 
PR: ’Ik heb een coaching/training 
praktijk Compassie in Beweging, ik ben 
basketbal trainer en waar ik ben actief 
in de woongroep.’
EH: ‘Ik ben afgestudeerd als beeldend 
kunstenaar, heb ook een eigen 
praktijkje en ik ben nu bezig met een 
Master of Arts in Wisdom Studies. Ik ben 
jarenlang heel actief in de organisatie 
van de woongroep geweest, maar met 
een dochter van drie en eentje 
onderweg heb ik nu mijn handen vol.’

'KvL: ‘Je noemt het Poortgebouw een 
vrijplaats, wat is dat?'

EH: ‘Een vrijplaats is een plek waar 
kunstenaars, vakmensen en anders-
denkers samenwonen en -werken en 
waar alternatieve culturele en 
maatschappelijke initiatieven verder 
worden ontwikkeld. Een bekend 
voorbeeld is het Betonbos in Groningen 
en de ADM werf in Amsterdam, die 
helaas is weggehaald door de 
gemeente. Het Poortgebouw als 
vrijplaats is internationaal een begrip.’

KvL: ‘Het Poortgebouw wordt 
eindelijk gerenoveerd.’ 
PR: ‘Ja, de buitenkant, eindelijk. Dat 
betekent voor ons wel veel geluids-
overlast, we kunnen soms niet meer 
thuis werken. Belangrijker nog is het 
gebrek aan licht binnen, door het 
steigerdoek. Voordeel van het 
steigerdoek is weer dat de grote 
vrachtwagens véél voorzichtiger zijn 
geworden wanneer ze door de poort 
rijden. We hebben de laatste tijd 
nauwelijks vrachtwagens gehad die 
tegen de onderkant van de poort 
aanreden.'

'KvL: ‘Jullie wonen in een hechte 
gemeenschap, is dat lastig in deze 
coronatijd?’ 

EH: ‘We maken hier intern afspraken 
over. Het was soms lastig maar meestal 
heel gezellig. We hadden vorig jaar 
geregeld een activiteitenprogramma 
voor de leden van de woongroep.
De eerste lock down was enigszins een 
verademing: nauwelijks verkeer door de 
poort! Door al dat verkeer trilt het 
gebouw voortdurend, men heeft bij de 
bouw geen trillingsdempers 
aangebracht en de brug is op de 
fundering gebouwd.'

KvL: ‘Blijven jullie hier voorlopig 
wonen?
EH: ‘Ik zou graag naar een 
woongemeenschap met groen om mij 
heen willen verhuizen maar dat is lastig 
te vinden. Of je moet er zelf eentje 
opzetten als je een goede plek hebt 
gevonden.
Het zou al geweldig zijn als een 
gedeelte van het Eva Cohenplein aan de 
kant van het Poortgebouw beplant zou 
worden, al is het maar een grasveldje 
waar de kinderen kunnen spelen en je 
buiten kunt zitten.'

Kirsten van Lom
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foto  Rob de Bree

EMILY HULSBERGEN 
EN PAUL DE RUIJTER

INTERVIEW



BESTUUR
Ralf Jonker heeft, zoals hij dat zelf 
noemt, een adempauze genomen in de 
werkzaamheden voor de vereniging. 
Ralf heeft zich vooral beziggehouden 
met communicatie en heeft dan ook 
een communicatieplan voor de 
bewonersvereniging geschreven. 
Hij heeft er vorig jaar Pasen voor 
gezorgd dat er aan alle voordeuren een 
zakje chocolade eieren kwam te 
hangen. Niet alleen omdat het Pasen 
was, maar ook als een mentale 
ondersteuning in de coronatijd. 

Wij zijn Ralf voor al zijn werk dankbaar 
en zullen hem, zodra het weer kan, dat 
met een goed glas wijn nog eens 
vertellen. De werkzaamheden van Ralf 
zijn verdeeld onder de andere 
bestuursleden.

Zaterdag 12 juni wordt de buurt weer 
schoongeveegd. Een Opzoomeractie, 
georganiseerd door Anja van Bussel en 
ondersteund door de 
bewonersvereniging. 
Sigaretten- peukjes, blikjes, mondkapjes 
worden met grijpers opgepakt en 
gedeponeerd in de vuilniszak, waar ze 
horen. U bent van harte welkom om 
mee te doen en uw buren te 
ontmoeten. Na afloop is er koffie en wat 
lekkers. Houd de posters in de liften in 
de gaten!
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HUIS VAN DE WIJK
Het Huis van de Wijk is een 
ontmoetingsplaats voor bewoners. Het 
Huis wordt gerund door vrijwilligers in 
samenwerking met Humanitas. Er 
vinden allerlei activiteiten plaats: van 
bloemschikken en kaarten maken tot 
Nederlandse taalles, maar het is ook een 
plek voor koffie en een goed gesprek. 

Er zijn er twee Huizen van de Wijk in de 
buurt: 
Eén op het Noordereiland 
‘Aan de kade’, Prins Hendikkade 89  
en één in onze wijk
‘De Vuurplaat’, Vuurplaat 83.

Kijk op de site wanneer het Huis van de 
wijk weer geopend is: 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/
huizen-van-de-wijk

Er wordt steeds vaker thuis gewerkt en 
waarschijnlijk blijft dat zo in de  
toekomst. In het begin van de 
pandemie waren mensen bereid om 
elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren. 
Helaas ontstaan er steeds meer irritaties 
en wrijvingen. 

De toon van de klachten die ik, Joris 
Verhoeven, als voorzitter van de 
Bewonersvereniging ontvang, wordt 
grimmiger. Sommige bewoners  
hebben wel een héél kort lontje. 
Ook Frans, onze huismeester merkt 
dit. Er wordt niet meer geprobeerd 
het probleem zelf op te lossen, er 
wordt niet gepraat met de 
overlastgevende, maar men legt het 
probleem meteen bij de 

bewonersvereniging neer of bij de 
huismeester. Vaak zijn het mensen waar 
je zo'n agressie helemaal niet van 
verwacht. Ik kan me voorstellen dat je 
door emotie op een bepaalde manier 
reageert. Maar er is toch een moment 
dat je bij jezelf denkt, dat had ik zo niet 
moeten doen. Helaas is een excuus 
aanbieden er niet bij.

Praat met uw buren, probeer afspraken 
te maken. Spreek bijvoorbeeld een tijd 
af waarin er geboord wordt. En komt u 
er nog niet uit, dan is er hulp. 
Een Advieslijn.  Bel voor informatie en 
advies naar Advieslijn Woonoverlast 
Rotterdam 088-3777666  maandag- 
vrijdag 13.00 -17.00 uur of kijk op de 
website: www.awr010.nl

HOE GA JE 
OM MET 
OVERLAST?

LIFTEN STIELTJESSTRAAT
Dit jaar zijn de vier liften van de  
Stieltjesstraat aan de beurt voor groot 
onderhoud. De voorbereidingen zijn 
door MVGM en de betrokken firma’s in 
gang gezet. 

De bewonersvereniging heeft de 
langdurige werkzaamheden aan de 
liften Louis Pregerkade (2020) 
geëvalueerd. Die werkzaamheden 
hebben toen voor veel onrust gezorgd 
bij de bewoners. Het evaluatierapport is 
nu naar MVGM gestuurd met daarbij het 
dringende verzoek met de uitkomsten 
rekening te houden.

Waarschijnlijk heeft u de planning  al 

ontvangen. Eind juni en in juli zullen de 

liften volgens planning buiten werking 

zijn. Zo nodig kan een werkstudent u  

helpen, bijvoorbeeld met het thuis- 

brengen van de boodschappen.

Bij individuele problemen adviseren wij 

u zelf te reageren op de mail of brief die 

u van MVGM heeft ontvangen om 

samen tot een oplossing te komen voor 

uw probleem.



ZONWERING
Zoals we in de vorige nieuwsbrief 
hebben vermeld, hebben sommige 
bewoners vragen gesteld over het 
aanbrengen van zonwering. De 
verschillende mogelijkheden worden nu 
door MVGM bekeken. Let wel, de kosten 
zijn voor de huurder. 

Bent u ook geïnteresseerd, neem dan 
contact op met MVGM door een mail te 
sturen naar k.erdal@mvgm.nl

BESTUUR
Joris Verhoeven (voorzitter)
Johan Fontijn (secretaris a.i.) 
Els Riep (penningmeester) 
Maurice Dobbelsteen (lid a.i.) 
Thomas Mayer (lid a.i.)
Kirsten van Lom (lid)

EMAIL
secretariaat@bewonersvereniging-
delandtong.nl

WEBSITE
bewonersvereniging-delandtong.nl

KVK 
24328278

BANK
NL66 ABNA 0405 6033 20

LIDMAATSCHAP 
€ 12 per kalenderjaar
Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar.
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WOONBOND, OOK
VOOR NIET-LEDEN
Op 1 januari 2021 is de bewoners-
vereniging lid geworden van de 
Woonbond.
Een vereniging kan uitsluitend lid 
worden van de Woonbond als er 
contributie betaald wordt voor alle 
huurwoningen, of de bewoners nu 
lid zijn van de bewonersvereniging 
of niet. 
U bent dus nu ook lid!
De bewonersvereniging heeft 
besloten om voorlopig één jaar lid te 
zijn en vervolgens te evalueren. 

Wat zijn voor u voordelen van het 
lidmaatschap? Als er een conflict is 
bijvoorbeeld met de beheerder 
MVGM of met de eigenaar 
Bouwinvest, dan kunt u de hulp 
inroepen van de Woonbond. Lees in 
dat geval goed de informatie voordat 
u een klacht indient. Deze kunt u 
vinden op de site van de Woonbond: 
www.woonbond.nl 

Natuurlijk zien wij graag dat u lid 
wordt van de bewonersvereniging 
voor maar €12 per jaar. Stuur dan een 
berichtje naar het secretariaat: 
secretariaat@bewonersvereniging-
delandtong.nl

TANDARTSEN AAN DE 
MAAS
Op 1 juli stoppen dr. Rijnveld en
dr. Rijnveld-Krabbe met hun 
werkzaamheden. De praktijk is in 
september samengevoegd met Delta 
Tandartsen Weipoort en heet nu 
Tandartsen aan de Maas. Op dit 
moment zijn dr. A.M. Bloemen, tandarts 
en de heer U. Yurdakul, tandarts in 
opleiding in de praktijk werkzaam. Op 
26 mei is ook dr. Bahalou, tandarts, hier 
aan het werk gegaan. 

Naast tandartsen werken er in de 
praktijk mondhygiënistes en 
preventieassistentes. Er is nog steeds 
ruimte voor nieuwe patiënten.

WORDT U OOK LID?
VOOR 1 EURO PER MAAND!
WAT DOET DE BEWONERSVERENIGING VOOR U?
Bewonersvereniging de Landtong zet zich in voor haar leden aan de Louis Pregerkade, de Levi Vorstkade en de 
Stieltjesstraat in de woningen welke in bezit zijn van Bouwinvest en in beheer zijn bij MVGM Woonmanagement. 
Adviseert MVGM en Bouwinvest over huurverhoging en onderhoud. Controleert en accordeert de servicekosten. 
Gaat in gesprek met de gemeente of de wijkraad. Maakt zich sterk voor prettig en comfortabel wonen op de Landtong.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl of doe een briefje in de 
brievenbus van de bewonersvereniging in de hal of kijk op de website www.bewonersvereniging-delandtong.nl


	Naamloos



