VRAGEN VOOR WOONSTAD?
Kijk op www.woonstad.nl/wielewaal, bel met 010 - 440 88 00 of
mail wielewaal@woonstadrotterdam.nl

NIEUWSBRIEF #6 DECEMBER 2021
EXTRA MAATREGELEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
We willen ervoor zorgen dat het ook tijdens de feestdagen zo veilig mogelijk blijft in de Wielewaal. Dat doen we zo:
• Brandbaar materiaal zoals hout en groenafval haalt APS weg voor de feestdagen.
• Beveiligingsbedrijf Top Nederland Security loopt rond in de avonduren en nacht tijdens de feestdagen.
• Beveiligingsbedrijf TNS is in het Wielewaalhuis tijdens Oud en Nieuw.

Hoe herken ik de beveiligers?
De beveiligers dragen bedrijfskleding met hun bedrijfslogo.

FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GEZOND 2022!

Wat kan ik doen als ik een situatie tijdens de
feestdagen niet vertrouw?
Bel naar de politie op 0900 88 44.
Wat moet ik doen als er een noodsituatie is?
Bel naar 112.

GROENAFVAL OF GROFVUIL STORTEN?
Heb je groenafval of grofvuil waar je van af wil?
• Breng dit naar Milieupark Charlois op de Aploniastraat 12.
• Of laat het gratis ophalen. Maak hiervoor op tijd een afspraak. Dat kan
online via Rotterdam.nl. Of bel naar 14010. Houd rekening met een 		
langere wachttijd door drukte.

BESTE WIELEWAALERS,
De sfeervolle verlichting, die door verschillende bewoners
is opgehangen in de wijk, geeft een mooi lichtpuntje in deze
donkere dagen voor kerst. De extra maatregelen vanwege
de oplopende coronacijfers maken het er niet gezelliger op.
Het Wielewaalhuis is voor volwassenen zo goed als gesloten.
Gelukkig heeft Sinterklaas de kinderen nog een gezellige
middag in het Wielewaalhuis bezorgd. Als alternatief gaan we
maar weer online activiteiten bedenken. Mocht je daar een
leuk idee voor hebben dan horen we dat graag.
De afgelopen periode hebben we een mooie Wielewaaldag
gehad en is wethouder Vermeij ons komen verblijden met een

bezoekje. Verder wordt de eerste paal en de komst van het
Wielewaal bouwcollege voorbereid. Kortom, weer genoeg
info voor een mooie nieuwsbrief.
We wensen jullie veel leesplezier en vooral hele mooie
feestdagen. Blijf gezond.
Gelukkige groet, Anna-Maria

Anna-Maria@allemaal-wielewaal.nl
06 - 28 84 82 48.

START BOUW EERSTE WONINGEN
SPREEKUUR WIELEWAALHUIS
Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen is er tijdelijk
geen spreekuur van Woonstad in het Wielewaalhuis. Zodra het weer
kan, zijn we er op maandagochtend. Ondertussen zijn we er natuurlijk
altijd voor vragen. Zie bovenaan deze pagina.

COLOFON
De nieuwsbrief Allemaal Wielewaal is speciaal voor de huidige bewoners van de Wielewaal. Het is gemaakt in samenwerking
met Woonstad Rotterdam, gemeente Rotterdam en BPD Ontwikkeling.

Mis je iets in deze nieuwsbrief of wil je iets delen met alle bewoners in de Wielewaal? Neem dan contact met ons
op via hallo@allemaal-wielewaal.nl. Of ga naar de nieuwe website www.allemaal-wielewaal.nl.

Goed nieuws! De bouw van de eerste 77 huurwoningen start nog voor het einde van het
jaar. Aannemer Van Wijnen start in de week van 20 december met heien. Wat een mijlpaal!
(Het echte feestje komt nog, hou voor nu de brievenbus in de gaten).

HOOG BEZOEK
WIELEWAALDAG
De Wielewaaldag in oktober was de Wielewaal
op z’n best: een lommerrijke en zonovergoten
dag buiten in het groen. Her en der verspreid
thema-tentjes over het groen, de architectuur,
de woningen en het leven in de Wielewaal.
En dat in een feestelijke entourage met
vlaggetjesslingers, een kruiwagen vol met
flesjes Wielewater, de bakfiets vol appels,
koekjes van de Bonte Keukentafel, de
vogelhuisjes van ASVZ, de overheerlijke koffie
van de barista, akoestische muziek, de kleurrijke
regisseursstoelen om te proefzitten in de tuin
én natuurlijk de stralende kwartiermaker met de
bloem in haar haar. Een dag vol positieve energie
en zin in wonen in de Wielewaal.
Bekijk het videoverslag via deze QR-code

Woensdag 3 november werd de Wielewaal vereerd
door een bliksembezoek van wethouder Roos Vermeij,
portefeuilles economie, wijken en kleine kernen. In het
Wielewaalhuis sprak zij coronaproof met een klein groepje
bewoners en enkele ambtenaren over de wijk. Met name
veiligheid was een thema dat bij veel bewoners leeft. Met
dit thema gaat de gemeente aan de slag.
De wethouder vertelde ook over de wijkraad. De gemeente
wil bewoners meer invloed geven. Bewoners mogen
meepraten over diverse onderwerpen. Er worden wijkraden
opgericht. Een wijkraad komt op voor de belangen van haar
inwoners. De Wielewaal zal samen met Oud-Charlois een
wijkraad gaan vormen.

Vervolg
Naar aanleiding van het overleg op 3 november is er een
locatiebezoek gepland met onder andere projectleider Wilke
Ruiter, wijkregisseur Dayenne Veen en een verkeerskundige.
Zij komen naar de Wielewaal toe om onder andere de
verkeerssituaties in Wielewaal-Oost en bij de Schulpweg
onder de loep te nemen. In het nieuwe inrichtingsplan is al
rekening gehouden met snelheidsbeperkingen. Ook ligt er
een plan om een nieuwe aansluiting op de Korperweg te
maken. Dat plan wordt nu onderzocht door de gemeente.

MEER WETEN OVER WIJK
AAN ZET?
Kijk op www.rotterdam.nl/meedenken-doen/
de-wijk-aan-zet/

VOGELHUISJE MAKEN
De ASVZ maakt leuke bouwpakketten om zelf een eigen
vogelhuisje te maken. Een leuke activiteit voor de donkere
dagen en ook nuttig voor de vogeltjes uit de buurt. Voor enkele
bewoners hebben wij een GRATIS bouwpakket, mail zo snel
mogelijk naar anna-maria@allemaal-wielewaal.nl waarom jij
graag een vogelhuisje wilt ontvangen en wie weet ontvang jij
die dan om tijdens deze donkere dagen mee aan de slag te gaan.

Sinterklaasfeest in het
Wielewaalhuis met kadootjes
en veel lekkers.

WIELEWAAL BOUWCOLLEGE
DOORKIJKJE NAAR DE WERKZAAMHEDEN 2022
Binnenkort start aannemer Van Wijnen met de heiwerkzaamheden voor de bouw van de eerste 77
huurwoningen. Deze woningen zijn bestemd voor de huurders van Woonstad met terugkeerrecht.
In de kerstvakantie liggen de bouwwerkzaamheden stil. In het nieuwe jaar gaat de aannemer in volle
vaart weer verder.
Als de heipalen in de grond zitten, gaat de aannemer verder met het casco van de woningen. Dit gaat
heel snel. Gemiddeld wordt per dag een ‘casco-woning gebouwd’. Naar verwachting worden de
eerste woningen nog voor het eind van 2022 opgeleverd.
Vragen voor de omgevingsmanager, Annemarie Suur?
Mail aan bouw@allemaal-wielewaal.nl of bel 06 - 41 53 78 81.

In het nieuwe jaar start het Wielewaal Bouwcollege. Dit is een leerwerkplek speciaal voor ongeveer 10 leerlingen van verschillende
praktijkscholen in Rotterdam.
Het Wielewaal Bouwcollege helpt lokale jongeren aan een opleiding en
werk. In Wielewaal-Oost wordt hiervoor een mobiele leer-bouwplaats
geïnstalleerd. In deze loods krijgen jongeren les van docenten maar ook van
vakmensen uit de bouw. Learn2Work en aannemer Van Wijnen begeleiden
de leerlingen samen met de scholen die het lesprogramma verzorgen.
Het Wielewaal Bouwcollege is een initiatief van BPD, Van Wijnen en
Learn2work en wordt mede gefinancierd door Woonstad, Gemeente
Rotterdam, Syntrus Achmea en de Rabobank.

