Hillegersberg-Schiebroek Exclusief
luxe huis-aan-huis maandkrant

Alles in Full colour gedrukt op luxe magazinepapier. Oplage ruim 45.000 exemplaren.
Huis-aan-huis verspreid op dinsdag in Lansingerland
Hillegersberg I Schieb
en op vrijdag in Hillegersberg en Schiebroek.
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De krant Hart van Holland

Weekkrant wordt ma
valt deze week voor het

laatst op de deurmat,

maar krijgt een prachtige

andblad

Hillegersberg-Schiebro
ek - De direc- vanaf
volgend jaar
tie van deze krant heeft
helaas moe- een maandblad te verschijnen met koers toe: “Helaas
is er niet voldoenten constateren dat er
. In het blad, dat gaat
onvoldoende luisteren
de draagvlak in de gemeente
naar
draagvlak is voor een
om op
weekkrant in Schiebroek de naam Hillegersberg- wekelijkse basis
een krant uit te geExclusief,
Hillegersberg en Schiebroek
. Toch scala aan interessantwordt een breed ven. Daar liggen verschillend
gelooft men zeker in
e oorzae lokale ondereen sterke, werpen
besproken. Wij zullen berich- ken aan ten grondslag. Toch gaan wij
nieuwswaardige titel
in dit gebied.
uit van onze kracht, visie
ten vanuit het hart van
en netwerk
Hillegersberg dat de
afgelopen jaren is opgebouwd
en volop in het gebied
Daarom heeft de directie
aanwezig
zijn.
besloten om Uitgever
in het gebied. Met een
Erhard Soeterbroek ligt
nieuwe redacde tie, die wij gaan
uitbesteden aan een

opvolger.

gerenommeerd en professione
el bureau, willen wij een
kwaliteitsslag
maken in Hillegersbe
rg.” De weekkrant valt vandaag dus
voor de laatste
keer in de bus, maar eind
januari treft
u de eerste editie van
Hillegersberg
Exclusief aan. Wij wensen
iedereen
een nieuwsrijk, maar bovenal
gezond
en gelukkig 2018 met nieuwe
kansen!

De resultaten van het
draagvlakonderzoek parkeren
in het
Kleiwegkwartier zijn
recentelijk bekend gemaakt.
Nico van
Esch, vice-voorzitter
van de
Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, heeft
hierover op dinsdagavond
18 december een gesprek
gevoerd
met verschillende bewoners.
Het complete onderzoek
is nu
gepubliceerd op www.rotte
rdam.nl/his.
Aan het draagvlako
nderzoek
deden 2125 huishoude
ns en
135 bedrijven mee. Dat
is iets
meer dan de helft van
het totale aantal huishouden
s in de
wijk en ongeveer een
derde van
de bedrijven. Van de
deelnemende bewoners ervaart
73 %
parkeeroverlast. Bij de
bedrijven is dat 54%.
De belangrijkste vormen
van
overlast zijn: het niet
kunnen
parkeren van de eigen
auto,
foutparkeren, bouwconta
iners
op parkeerplekken en
vandalisme aan auto’s. 35
% van de
deelnemende bewoners
geeft
aan voorstander te zijn
van betaald parkeren; 58 procent
hier tegen. Bij de bedrijven is
is
27 % voor en 71 %
tegen invoering van betaald parkeren.
Besluit
De rapportage is op 19
december besproken met een
groep
bewoners. In januari
stelt de
gebiedscommissie van
Hillegersberg-Schiebroek
op basis
van deze resultaten en
het gesprek met de bewoners
een
advies voor de wethouder
op.
Hierna neemt het College
van
burgemeester en wethouder
s
een besluit over het al
dan niet
invoeren van betaald
parkeren
in het Kleiwegkwartier.

Overzicht prijzen en maten:
Voorpagina adv. in Full Colour 1 x 50

€ 75,=

per uitgave bij 11x plaatsen

1/8 pagina Full Colour
130 breed x 94,5 hoog

€ 165,=
€ 135,=
€ 115,=

per uitgave
per uitgave bij 4x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

1/4 pagina Full Colour
130 breed x 193 hoog

€ 265,=
€ 235,=
€ 215,=

per uitgave
per uitgave bij 4 x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

3/8 pagina Full Colour
130 breed x 292 hoog

€ 375,=
€ 350,=
€ 330,=

per uitgave
per uitgave bij 4x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

1/2 pagina Full Colour
263 breed x 193 mm hoog

€ 475,=
€ 440,=
€ 415,=

per uitgave
per uitgave bij 4x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

3/4 pagina Full Colour
263 breed x 292 hoog

€ 655,=
€ 625,=
€ 595,=

per uitgave
per uitgave bij 4x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

1/1 pagina Full Colour
263 breed x 390 mm hoog

€ 895,=
€ 825,=
€ 775,=

per uitgave
per uitgave bij 4x plaatsen
per uitgave bij 11x plaatsen

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW

Advertenties worden naar de wensen van klant vervaardigd in onze reclamestudio, drukproef vooraf!
Hillegersberg-Schiebroek Exclusief verschijnt 11x per jaar huis aan huis in Hillegersberg, Schiebroek en Lansingerland.

Uitgave: Hart van Holland – Telstar Uitgeverij
T 010-304 2087
E verkoop@hvh-telstar.nl

