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Bewoners Centrum
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, komt een afvaardiging 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 hiervan worden er
twee pitches gehouden door initiatiefnemers uit de wijk. Daarna komt de centrale
terugkoppeling van de twee gespreksrondes door de bestuurders. Afsluitend zal gezamenlijk
de lunch genuttigd worden en is er gelegenheid tot informeel doorpraten met de wethouders.
Helaas is wethouder Kasmi vandaag verhinderd en zal de burgemeester wat later
aanschuiven.
Wethouder Barbara Kathmann
Wethouder Kathmann heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat het de bedoeling is dat het
college vandaag naar u gaat luisteren. Het is extra leuk om de wijkconferentie in de
binnenstad te houden want we zijn nl. de beste binnenstad van Nederland. Aan de ene kant
zijn er de dagelijkse ergernissen want veel bewoners vinden het vaak te druk. Aan de andere
kant kan het voor anderen niet druk genoeg zijn. Een tijdje geleden ging het niet zo goed in de
Rotterdamse binnenstad, maar nu gaat het beter. En met elkaar moeten we de uitdaging aan
blijven gaan. Bewoners vinden vaak dat alles voor hen wordt besloten op de Coolsingel maar
dit college wil zoveel mogelijk Rotterdammers betrekken bij de besluitvorming. Daarom gaan
we de wijken in, om rechtstreeks met u te praten over wat u wilt.
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Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de
bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Jan-Willem de Bruin, gebiedscommissie Centrum
De heer De Bruin is technisch voorzitter van de gebiedscommissie en legt uit wat dat inhoudt.
Hij noemt op wat is verbeterd in het centrum w.o. het stadspark en het Schouwburgplein. Ook
wordt binnenkort de Westblaak aangepakt. Rotterdam heeft tegenwoordig zoveel
aantrekkingskracht, er wordt met visie in geïnvesteerd.
Aandachtspunt is dat er veel horeca bijgekomen is, op de WdW, de Meent en de Oude Haven.
Veel bewoners vinden dat ingewikkeld, belangrijk is om dit beter onder controle te krijgen. Om
hier meer grip op te krijgen en voor meer duidelijkheid naar de bewoners zal met wethouder
Kurvers worden gekeken naar de locatieprofielen.
De wijkagenda voor de komende jaren is ambitieus. Centraal staan de leefbaarheid van de
bewoners en de veiligheid. Er zijn veel goede initiatieven. Gekeken wordt naar straten zoals
de Meent en de Witte de Withstraat. Het gaat goed maar het moet wel leefbaar blijven.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes, aan 8 tafels.
Pitches van bewoners
• Jaap Brantenaar: houdt zich bezig met de tweejaarlijkse horecagebiedsplannen en de
vierjaarlijkse horecanota. Hij gaat met de betrokken partijen om tafel, bewoners en
ondernemers. Ook komt hij op voor de ondernemers in de omgeving van de Markthal die
worden geconfronteerd met huurverhogingen. Belangrijk vindt hij de balans tussen de
belangen van bewoners en ondernemers.
• Sander Waterval: hij vertelt over de stichting die hij heeft op gezet in het maritiem district
met als doel het versterken van de levendigheid door bewoners mee te laten doen, ze te
informeren en hun mobiliteit te bevorderen. De stichting organiseert ook allerlei
evenementen, concerten en festivals zoals City Zwem. Verder is hij bezig met het semi
openbaar maken van parkeergarages. Een van de verbeterpunten vindt hij het minder
verkokerd werken van de gemeente.
Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Wh Bokhove heeft vooral gesproken over mobiliteit en een bereikbare (binnen)stad. De
mensen aan haar tafel kwamen zelf ook met oplossingen. Mensen willen liever geen
doorgaand verkeer in de stad en gebruiken de ruimte liever voor andere dingen.
Gesuggereerd werd de parkeergarages dubbel te gebruiken. In het bestuurlijke team ‘Groei
van de stad’ waar ook andere wethouders in zitten, wordt geprobeerd slimme keuzes te
maken. Verder gaat de wh kijken naar de behoefte aan taallessen.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Mensen aan de tafel van Wh Bonte vonden dat het zo fijn wonen is in het centrum, het zou wel
wat groener mogen zowel op straatniveau als op de daken. Samen met wh Kurvers is hij bezig
met een programma multi-functionele daken, niet alleen groen maar ook niet alleen
energievoorziening. Verder is gesproken over mobiliteit, over met de fiets door het centrum.
Het viel hem op dat er goede contacten zijn tussen bewoners en gebiedscommissie.
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Arjan van Gils – wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten
De onderwerpen aan tafel bij wh Van Gils waren heel divers. Uiteenlopend van de Hoekse lijn,
de binnenhavens en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de dienstverlening van
14010. Belangrijk is om op tijd na te denken over de buitenruimte bij snelle groei en zorgen
voor goede communicatie richting bewoners ook als iets niet kan.
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Bij wh Moti aan tafel werden goede gesprekken gevoerd over werkzoekenden in het Oude
Westen, de mogelijkheden van wijkgericht werken en meer maatwerk en de problematiek van
taalachterstand. Ook moeten we zorgen voor meer sociale voorzieningen in het centrum, zoals
scholen en huisartsen.
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Wh De Langen wijst op de tegenstrijdige belangen van bewoners en ondernemers. Hij kijkt
vanuit het perspectief van de gezondheidszorg. Het vinden van een huisarts is lastig. Daarom
is hij met een team aan het onderzoeken hoeveel huisartsen er nodig zijn. Belangrijk ook is de
toegankelijkheid voor ouderen en minder mobiele mensen. Verder is hij met wh Grauss aan
het kijken hoe te voorkomen dat jongeren in de (schuld) problemen komen door ze te helpen
hun leven te organiseren.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Wh Kurvers wijst erop dat veel mensen aangeven last te hebben van geluid in de stad door
bouwen en door levendigheid. Er werd gevraagd om voldoende ruimte voor maatschappelijke
voorzieningen zoals huisartsen.
Verder is er nog gesproken over de communicatie over de ontwikkelingen van POST en de
prijsontwikkelingen van de huur in het centrum. Hiervoor komt hij binnenkort met een
actieprogramma middenhuur.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
De belangrijkste onderwerpen die bij wh Grauss aan tafel aan de orde kwamen, waren de
jongeren in het Oude Westen. Aandacht werd gevraagd voor de overgang als jongeren 18
worden, ineens hebben ze veel verplichtingen. De wh kreeg complimenten over het
jeugdcultuurfonds. Gekeken zal worden naar het verdwijnen van de verwendagen van de
voedselbank.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen

Wh Kathmann heeft vooral gesproken over de spanningen in de openbare ruimte
tussen ondernemers, horeca en bewoners. Het toverwoord hier is communicatie.
Belangrijk is het tijdig informeren van de bewoners.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Het viel wh Wijbenga op dat er veel betrokken mensen zijn in het centrum. Allerlei
onderwerpen zijn langsgekomen, w.o. initiatieven voor het openstellen van binnenplaatsen,
verzoeken om speelplaatsen, overlast van fietsen bij het Coolhaveneiland. Belangrijk is de
balans tussen rust en roering. Verder geeft de wh de bewoners een tip: organiseer Buurt
bestuurt of buurtpreventieteams, anders blijven problemen in de buitenruimte langer liggen.
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Afsluiting door de burgemeester
De burgemeester vond het jammer dat hij niet eerder aanwezig kon zijn. Hij begrijpt dat de
bewoners graag met hem hadden willen spreken over veiligheid en horeca. Als college
houden we ons bezig met de zichtbaarheid van de overheid in de wijken. De overheid moet
makkelijk aanspreekbaar zijn, vergelijk het met de ING-bank die komt ook terug in de wijk. Dit
is vooral van belang voor ouderen, migranten en digibeten, mensen die laagdrempelige
mogelijkheden nodig hebben. We zouden meer kleinschalige dingen op moeten kunnen
lossen. Ambtenaren zouden meer vraaggestuurd hun werk moeten doen.
V.w.b. de horeca koppelt de burgemeester terug uit het raadsdebat van de avond ervoor. Hij
wil van het centrum geen feesttent maken. De kwaliteit van het centrum is doorslaggevend
voor de kwaliteit van steden, het is het verdienmodel. Maar, benadrukt hij, belangrijk is de
balans, men moet goed kunnen wonen, werken en uitgaan. Belangrijk is ook dat er naar
school gegaan kan worden en dat er veel groen is. Er zijn veel eisen en tegenstrijdigheden.
Het is zorgvuldig manoeuvreren en u, als bewoner, speelt hierin een grote rol.
In het centrum is er een inzet van 50 wijkagenten, in andere wijken slechts een auto. We gaan
die niet weghalen t.b.v. het centrum. Qua ontwikkeling zijn er ook nog genoeg mogelijkheden
op Zuid, Feyenoord city en Hoek van Holland.
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.

