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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
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Vincent Roozen – gemeentesecretaris
Jean Paul Andela, gespreksleider
Bewoners Overschie

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 initiatiefnemers 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.
De heer Dick Pranger, vandaag gastheer en predikant in de Grote Kerk Overschie, vertelt
over de geschiedenis van de kerk. Het is een historische plek. De kerk is niet langer
exclusief een godshuis maar wordt teruggegeven aan de bewoners om allerlei activiteiten te
organiseren. Vanavond is er een kerstmarkt en worden een rode wijn en een witte wijn
gelanceerd. De eerste fles rode wijn wordt overhandigd aan locoburgemeester Wijbenga. De
heer Wijbenga is verguld met de fles en overweegt een bestelling als hij smaakt.
Wethouder Barbara Kathmann
Wethouder Kathmann is blij met de opkomst. Ze wil zo snel mogelijk beginnen zodat ze
zoveel mogelijk Rotterdammers kan spreken. Het college is hier om te weten te komen wat
hun mening is. Mensen denken dat alles zomaar wordt besloten op de Coolsingel maar ons
college wil echt weten wat u wilt. Vroeger was de kerk de centrale plek en ook al is dat niet
meer zo, we zitten hier toch weer bij elkaar om te praten over hoe Overschie beter en mooier
te maken.
Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de
bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Fred Baartman en Anne Snoeck Henkemans, gebiedscommissie Overschie
Mevrouw Snoeck Henkemans geeft aan dat het heel goed gaat in Overschie. Er zijn veel
mensen bijgekomen in de nieuwbouw. Ook woont hier een groot aantal ouderen waar veel
activiteiten voor georganiseerd worden.
De heer Baartman bevestigt dat Overschie een prachtig dorp is vlakbij de stad. Wel is er een
aantal zaken waar hij zich zorgen om maakt zoals het gebruik van het zwembad en het
theater, de luchtkwaliteit en jongerenhuisvesting. Verder natuurlijk de luchthaven en de A13.
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Mevrouw Snoeck Henkemans wijst op de wijkagenda. Deze wordt samen met de bewoners
geschreven. Er zijn vijf hoofdthema’s vastgelegd die zijn onderverdeeld in acties en
activiteiten. Deze wijkagenda kan elk jaar worden bijgesteld.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes.
Pitches van bewoners/ondernemers
Pitch Jongerenraad Overschie.
Vier leden van de jongerenraad stellen zich voor. Ze hebben actief deelgenomen aan de
gespreksrondes. Ze organiseren veel leuke activiteiten in de wijk voor jongeren. Ze maken
zich zorgen over de veiligheid, de toegankelijkheid van het verkeer en jongerenhuisvesting.
Nu zijn ze bezig met het organiseren van een kerstdiner en ook proberen ze al een aantal
een schaatsbaan in de wijk voor elkaar te krijgen.
Onlangs hebben ze een prijs gewonnen voor het beste buurtinitiatief in Overschie, de
Rotterdamse Reus. Het is een aanmoedigingsprijs voor jonge vrijwilligers. Wethouder
Grauss reikt hen vandaag officieel de prijs uit en speldt de jongeren een medaille op.
Pitch Fayrouz over stichting Startlijn, een initiatief voor participatie, emancipatie en
integratie voor vrouwen en hun gezinnen in Rotterdam.
Fayrouz licht toe dat de stichting probeert bewoners met verschillende culturen en afkomst
met elkaar te verbinden door middel van taal. Ze hebben veel plannen. Ook zijn ze medeverantwoordelijk voor het sprookjesfestival. Een festival voor alle leeftijden van 0 tot 100 jaar
in Overschie. Ook de lunch vandaag is door hen gemaakt.

Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Wethouder De Langen onderstreept het belang van preventie in de zorg. Hier moet meer
aandacht naar uitgaan. Aan de orde kwam de kwaliteit van de lucht, het
personeelstekort in de zorg en de problematiek rondom ouderen.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Het viel wethouder Grauss op dat er zoveel vrijwilligers actief zijn hier in Overschie. Men
vindt dat jongeren meer naar buiten moeten gaan en niet zoveel binnen moeten zitten om te
gamen. Armoederegelingen zouden toegankelijker moeten zijn. Mensen weten nu vaak de
weg niet te vinden. Ook heeft de wethouder suggesties gekregen van dingen die beter
kunnen.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Wethouder Kathmann vond het opvallend dat de mensen aan haar tafel vooral hun zorgen
neerlegden over anderen, niet over zichzelf. Ze maken zich o.a. zorgen over de huisvesting
voor jongeren. Het zou fijn zijn als ze hier kunnen blijven. Verder kwamen aan de orde de
luchtkwaliteit, het parkeren en een tijdelijk hek wat er al 20 jaar staat.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Bij wethouder Bonte aan tafel ging het vooral om duurzaamheid. Er zijn hier veel initiatieven
voor zonnepanelen op daken maar men loopt tegen regelgeving aan. Hij gaat in gesprek om
te kijken naar de regels die in de weg zitten en hoe het voor vve’s makkelijker gemaakt kan
worden. Verder kwam de geluidsoverlast van de A20 aan de orde. Er moeten voldoende
geluidswerende maatregelen komen. Hiervoor is Rijkswaterstaat aan zet.
Binnenkort brengt de wethouder een bezoek aan de oude melkfabriek die verduurzaamd
wordt.
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Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De bewoners maakten zich vooral zorgen over het inkomen i.r.t. hun kinderen die willen
gaan studeren. Dit is landelijk beleid. Het gebrek aan rechtstreeks openbaar vervoer naar de
Spaanse polder wordt ook als een gemis ervaren. En tevens kwam hier de woonsituatie van
jongeren aan de orde.
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Wethouder Kasmi was tevreden over de gesprekken. Aan de orde kwamen de zorgen
omtrent leegstaand vastgoed w.o. scholen. Er zal een inventarisatie worden gemaakt en
samen met bewoners zal worden gekeken naar een nieuwe invulling.
Er is aandacht gevraagd voor de Waterstaatskerk Petrus’ Banden. Bewoners willen dat het
een rijksmonument blijft en een goede bestemming krijgt.
De wethouder maakt een afspraak om te gaan praten over de aanvraag beschermd
dorpsgezicht. In principe is de provincie aan zet maar de gemeente gaat hier ook meekijken.
Verder was het evenementenbeleid onderwerp van gesprek, men vindt dat er te veel regels
en drempels zijn. Het is lastig om iets kleinschaligs te organiseren. De wethouder zal dit
meenemen in het volgend jaar nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid.
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Ook bij wethouder Bokhove ging het vooral om collectieve problemen. Door zowel jongeren
als ouderen is aandacht gevraagd voor gevaarlijke verkeerssituaties zoals hardrijden,
onoverzichtelijke situatie en gewenste aanpassing van verkeersstromen. Ook zullen de
jongeren worden betrokken bij het tegengaan van (jeugd)overlast. Bewoners waren aan tafel
vooral bereid om een bijdrage te leveren, niet perse om dingen te vragen.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven en
locoburgemeester
De wethouder vindt het een mooie plek waar we vandaag zijn samengekomen. Hij heeft o.a.
gesproken over de kwaliteit van de Zweth, verdwijnen van de politiepost en overlast van
parkeerders van de luchthaven. Er was zoveel te bespreken dat de wethouder hoopt dat
alles verder wordt doorgegeven aan de wijkmanager, een belangrijk aanspreekpunt voor de
bewoners.
Afsluiting door locoburgemeester Wijbenga
I.v.m. de afwezigheid van burgemeester Aboutaleb sluit de locoburgemeester de ochtend af.
Hij bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng op deze ochtend. Voor de
gemaakte afspraken en verslag van vandaag verwijst hij naar de webpagina (zie onder).
Graag praat hij nog met eenieder verder tijdens de lunch.
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.

