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Aanwezig:
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Adriaan Visser – wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Vincent Roozen – gemeentesecretaris
Jean Paul Andela, gespreksleider
Bewoners Hillegersberg

Opening
De heer Andela heet iedereen welkom en beschrijft kort het programma van deze
ochtend. De bedoeling van het college is om met de bewoners in gesprek te gaan in
twee rondes. Na het openingswoord van wethouder Wijken, Barbara Kathmann,
komen twee leden van de gebiedscommissie aan het woord. Vervolgens gaan de
bewoners in twee rondes in gesprek met de bestuurders over zaken die hen
bezighouden. Na afloop worden er twee pitches gehouden door bewoners uit de wijk
waarna een centrale terugkoppeling volgt van de twee gespreksrondes door de
bestuurders. Afsluitend zal gezamenlijk de lunch genuttigd worden en is er
gelegenheid tot informeel doorpraten met de wethouders.
Wethouder Barbara Kathmann
Wethouder Kathmann vertelt dat het hele college van Rotterdam hier is omdat we met
nieuwe energie aan het besturen van de stad zijn begonnen. Nieuwe energie
gecreëerd door de bewoners en ondernemers zelf. We willen meer vanuit de wijken
dan vanuit de Coolsingel besturen en daarom zijn we hier om naar u te luisteren.
Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan
de bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Jan Piereweijer en Erik v.d. Kroft, gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
De heer Piereweijer vindt dat deze wijk een van de mooiste gebieden van Rotterdam
is. Het is heel groen en dat moet zo blijven. Aandachtspunten zijn de uitbreiding van
Rotterdam- The Hague Airport en de verkeersveiligheid.
De heer Van de Kroft wijst op de kansen en bedreigingen en noemt de luchtkwaliteit,
de vliegtuigen en het grondwater. Er zijn veel initiatieven om daar wat aan te doen.
Er is veel knowhow in de wijk en het is belangrijk deze ook te gebruiken.
Op de wijkagenda staan de eerdergenoemde punten en de herstructurering, de
geluidshinder en de Molenlaan.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes.
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Pitches van bewoners/ondernemers
Pitch Sandra van der Lubbe, bewonersorganisatie 110-morgen
Mevrouw Van der Lubbe vertelt over het tot stand komen van de
bewonersorganisatie. Ze benoemt een aantal aandachtspunten waaronder de
herstructurering van de wijk, de 10 gouden regels van110-morgen, de BuitenBeterapp. Daarnaast doen de vrijwilligers ook veel activiteiten voor de wijk waaronder het
schouwen zowel overdag als ‘s avonds, het helpen van mensen die geen computer
hebben o.a. met belastingaangiftes. De bewonersorganisatie faciliteert de wijkwinkel
aan het Minervaplein, ze verkopen er tweedehandsspullen en boeken. In Arcadia, dat
tevens huis van de wijk is, wordt gezorgd voor een bemande receptie en kan gebruik
worden gemaakt van wasmachines en drogers. Belangrijk vinden de vrijwilligers het
helpen van de sociaal zwakkeren. Ook is er vanuit de bewonersorganisatie aandacht
voor wijkoverstijgende zaken zoals de aanleg van de wijk A13/A16, uitbreiding van de
luchthaven en het luchtmeetnet.
Pitch Margreet Hogenkamp, bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg en
Molenlaankwartier
Mevrouw Hogenkamp vindt het mooi wonen hier. Wel vindt ze een aantal zaken
onder druk staan. Bewoners ergeren zich aan de fietswrakken en de
naastplaatsingen. Ook noemt ze de bedreigingen zoals de drukte op de Molenlaan,
de Ringdijk en de Straatweg, de uitbreiding van het vliegveld en de A13/A16.
De vraag is of dit allemaal wel in kaart is gebracht en wat voor effect dit heeft op de
luchtkwaliteit. De invloed van de A13/A16 op de luchtkwaliteit is wel onderzocht wel
maar de toename van het vliegverkeer niet. De vraag is wat de invloed hiervan is op
de hoeveelheid fijnstof. Bekend is dat fijnstof slecht is voor de gezondheid. Daarom is
het gezamenlijke initiatief ontstaan voor een luchtmeetnet (LHiS) door 5
bewonersorganisaties die de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de lucht meten.
Mevrouw Hogenkamp legt aan de hand van foto’s en een kaart uit hoe een en ander
in zijn werk gaat. Iets dergelijks willen de bewonersorganisaties ook gaan ontwikkelen
op het gebied van geluid.
Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele
zorg
Bij de wethouder aan tafel is gesproken over ouderen die langer thuis blijven wonen
met gezondheidsklachten, problemen met zorginstellingen en bezuinigingen. Vaak
springen vrijwilligers in maar soms gaat dat ook mis, omdat een vrijwilliger veel dingen
niet kan. Wethouder Grauss zal dit aan wethouder De Langen doorgeven. Verder
gaat hij aan de slag met het vereenvoudigen van zaken rondom armoederegelingen.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Wethouder Bonte is blij met het bewonersinitiatief met betrekking tot de schone lucht.
Hij vindt het een mooie aanvulling op het systeem van de DCMR. Verder is gesproken
over de Molenlaan; door wethouder Bokhove zal worden gekeken naar het
verkeerscirculatieplan en naar het handhaven van het vrachtwagenverbod. In het
Kleiwegkwartier rijden nog veel dieselbussen naar de remise, de RET gaat langzaam
over op schone bussen, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. De wethouder heeft
een tekening gekregen van vier kinderen, met mooie suggesties om de wijk schoner
te maken.

Blad: 3/4

Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Er is veel gesproken over verkeersstromen die bij elkaar komen op kruispunten.
Vooral aandacht heeft het veilig naar school brengen van de kinderen. Integraal zal
worden gekeken naar het verkeerscirculatieplan om de druk op de wijk evenwichtiger
te verdelen. Verder ging het bij wethouder Bokhove over jeugd en taal. Veel
bewoners willen zich inzetten voor taal voor anderen, een mooi voorbeeld is het
project Zing mee in het Nederlands voor statushouders. De wethouder doet in januari
mee en nodigt collega’s Grauss en Wijbenga uit om ook mee te doen.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
De bewoners aan tafel bij wethouder Kathmann maakten zich vooral zorgen over het
winkelgebied aan de Bergse Dorpstraat. Het heeft een actieve winkeliersvereniging
maar er is veel leegstand. Gekeken zal worden hoe het aantrekkelijker te maken,
hierbij zullen ook de pandeigenaren worden betrokken. Verder kwam het
serviceniveau in de wijk aan de orde. Het wegvallen van het gebiedskantoor is lastig
als iemand niet digitaal is. Aandacht is gevraagd voor de sociale aanpak in
Schiebroek-Zuid.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde
omgeving
Het valt de wethouder vooral op hoe betrokken de bewoners hier zijn. Ze voelen zich
verantwoordelijk voor de mensen die het minder goed hebben dan zijzelf.
Er komt een nieuw bestemmingsplan aan. Belangrijk is de balans tussen behoud van
groen en bijbouwen, dit zorgt voor een spanningsveld. Verder waren huisisolatie en
energietransitie onderwerpen van gesprek.
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam
Zuid
Wethouder Moti is tevreden over de gesprekken en onder de indruk van de
betrokkenheid van de zorginstellingen. Zorgpunten zijn geuit over het verplicht
aanbesteden van de gemeente, er worden vaak mensen ontslagen door de nieuwe
zorginstelling. We zouden moeten kijken of we hier niet iets beters op kunnen
verzinnen. Gevraagd is om meer maatwerk in onze dienstverlening om mensen aan
het werk te krijgen. Verder werd gesproken over meer ruimte om te ondernemen,
bijvoorbeeld door terrassen te gebruiken voor andere doeleinden.
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Wethouder Kasmi noemt de onderwerpen aan zijn tafel: leegstand en diversiteit
winkels, blurring, wens voor een bibliotheek, initiatief voor taal, behoefte aan
ontmoetingen in Kleiwegkwartier, vraag om meer kunst en cultuur en ontwikkeling van
de oevers van de plassen.
Adriaan Visser – wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten
Wethouder Visser benadrukt dat leegstand hier echt een vraagstuk is. Het zou goed
zijn om ook de pandeigenaren hierbij te betrekken. Verder kwam bij hem aan tafel de
parkeerproblematiek van het Plaswijckpark aan de orde en de serviceverlening door
het sluiten van de stadswinkel.

Blad: 4/4

Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
en loco-burgemeester
Wethouder Wijbenga vond dat alle mensen bij hem aan tafel goed voorbereid waren.
Het ging over allerlei verschillende onderwerpen van parken en speelplekken tot aan
de waterstand. Iedereen woont hier met plezier en mensen willen het graag nog
mooier maken. De gemeente doet al veel maar er zijn ook aandachtspunten waar we
mee verder gaan.
Afsluiting door loco-burgemeester Wijbenga
Vanwege de afwezigheid van burgemeester Aboutaleb sluit de loco-burgemeester de
ochtend af. Hij bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid op deze ochtend. Het college
doet haar werk met ambitie en energie. We gaan graag op pad gaan omdat u zo
volledig voorbereid en betrokken naar onze bijeenkomsten komt. U wilt dat we
weggaan met een boodschap. En wij gaan aan de slag met deze boodschap, we
zoeken het uit en koppelen het aan u terug. Er zijn klachten over zaken die niet goed
gaan maar u bent vooral trots dat u hier in Rotterdam woont op zo’n mooie plek!
De heer Andela sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor de lunch.
Terugkoppeling zal plaatsvinden via de afgegeven mailadressen en via de website
www.rotterdam.nl/collegedewijkin.

