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Aanwezig:
Ahmed Aboutaleb - burgemeester
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
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
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 Ommoord en Zevenkamp

Opening
De heer Andela heet iedereen welkom en beschrijft kort het programma van deze
ochtend. Het is de eerste keer dat het voltallige college met bewoners in gesprek
gaat. Na het openingswoord van wethouder Wijken, Barbara Kathmann, komen de
leden van de gebiedscommissies en wijkcomités aan het woord. Vervolgens gaan de
bewoners in twee rondes in gesprek met de bestuurders over zaken die hen
bezighouden. Na afloop wordt er een drietal pitches gehouden door
bewoners/ondernemers uit de wijk en volgt een centrale terugkoppeling 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 heet iedereen welkom bij deze primeur. Ze vindt het bijzonder
om hier te zijn, ze vertelt over haar verkeringstijd hier in Ommoord en het toenmalige
contact met vrijwilligers in de Open Hofkerk. Ze wijst erop dat veel Rotterdammers
zich betrokken voelen bij de wijk maar vinden dat er niet naar ze geluisterd wordt. Dat
is de reden waarom het college hiernaar toe is gekomen om echt te luisteren naar de
bewoners. Wat er leeft onder de Rotterdammers, nemen we mee naar de Coolsingel
en gaan we mee aan de slag om het gevoel dat er niet naar u geluisterd wordt weg te
halen.
Vervolgens stellen alle collegeleden zich aan de bewoners voor.
Gesprek met leden van wijkcomités en gebiedscommissie
De heer Andela praat eerst met twee leden van de wijkcomités. Ze vinden het
spannend om volksvertegenwoordiger te zijn en leren hier veel van. Ze zijn
enthousiast dat ze wat terug kunnen doen voor de wijk waar ze zelf wonen. Ze willen
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graag het veiligheidsgevoel verbeteren, een stabiele thuissituatie creëren voor
probleemgezinnen, de jeugdproblematiek rondom het Ambachtsplein aanpakken, de
woonomgeving en buitenruimte verbeteren en de netwerken in de buurt versterken
zodat men zich meer thuis voelt. Door Plan Oost zijn de problemen rond het
Ambachtsplein al afgenomen, ook de komst van de huismeesters en wijkconciërges
leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. Belangrijk dat het budget
hiervoor beschikbaar blijft. De wijkcomitéleden hebben veel contact met de bewoners.
Zij zijn heel betrokken en komen vaak met creatieve ideeën om de saamhorigheid te
versterken. Er zijn al goede bewonersinitiatieven. De leden zijn van plan nog meer te
participeren met bewoners. De bedoeling is de wijk mooier en veiliger te maken, ook
door het aanpakken van zwerfafval wat het beeld verpaupert.

De leden van de gebiedscommissie vinden Prins Alexander een fijne plek om te
wonen en om veilig op te groeien. Het is fijne woonomgeving, ook omdat het gebied
zo groen is.
Door de gebiedscommissie wordt aan de hand van de wijkagenda gekeken wat nodig
is.
Voor Ommoord zijn de volgende prioriteiten vastgesteld:
- Versterken van de positie van ouderen, voorkomen van isolement, aanpassen
van buitenruimte zodat ze zich veiliger kunnen verplaatsen.
- Versterken van de positie van kinderen, zorgen voor voldoende en veilige
speeltoestellen met bijbehorende ondersteuning.
- Zorgen dat mensen hier graag willen blijven wonen, ook als ze ouder worden.
Mogelijke bedreigingen en kansen:
• Dat dingen blijven liggen, zorgen dat vanzelfsprekende zaken ook aandacht
krijgen.
• Stoppen van beschikbaar budget vanuit Plan Oost, vasthouden van wat in
gang gezet is.
• Zorgen dat met verbouwing metrostation alle voorzieningen aanwezig zijn.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes, aan elf tafels.
Pitches van bewoners/ondernemers
• Grasveld Ommoord-Zuid: een bewoonster is bezig nieuw leven te blazen in
het gebruik van het grasveld voor sportactiviteiten. Komend voorjaar
organiseert ze daarom een culturele sportmanifestatie met de bedoeling het
straks weer structureel te gaan gebruiken.
• Nice to meet you: twee jonge onderneemsters vertellen over het project in
Zevenkamp waarbij mensen die geen baan hebben aan werk worden
geholpen. Lokale bedrijven worden in contact gebracht met lokale mensen. In
het afgelopen jaar zijn 10 mensen aan een betaalde baan geholpen. Ze zijn nu
ook bezig om mensen weg wijs te maken in social media.
• Elly’s place: bewoonster vertelt over haar kookactiviteiten waarbij ze o.a. zorgt
voor voedselpakketten voor bewoners die het moeilijk hebben. Wh Kathmann
overhandigt haar een bos bloemen als dank voor haar inzet.
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Terugkoppeling college
De college leden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Aan de orde kwam de toekomst van de Romeynshof, het grote aantal ouderen in de
wijk en de sportlokaties. De wethouder heeft afgesproken om een keer terug te
komen om naar de sportaccommodaties te kijken.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde
omgeving
Bewoners gaven aan met plezier hier te wonen, mensen met kinderen hebben
behoefte aan nieuwe woningen in de wijk. Concreet werd gevraagd om het plaatsen
van een hek bij een parkeerplek.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
De bewoners legden hun zorg over de veiligheid en het gevoel van veiligheid bij de
wethouder op tafel. Bewoners vinden dat woningcorporaties, politie en handhaving
niet voldoende hieraan doen.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele
zorg
In Prins Alexander is reeds een bestaand armoede platform waarvoor de wethouder
is uitgenodigd. Belangrijk is het samenwerken, waarbij de vraag om locaties om
samen te komen.
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Gesproken is over het openhouden van schoolgebouwen in de avond, meer
mogelijkheden voor culturele activiteiten om culturen bij elkaar te brengen, vraag om
jongeren met beperking samen te brengen met jongeren zonder beperking,
openhouden van de Romeynshof zolang er geen nieuwe locatie is.
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Ook hier werd gesproken over de Romeynshof. Mensen hebben de behoefte om
elkaar te ontmoeten. Omdat het steeds drukker wordt, zijn de bereikbaarheid van de
wijk en het veilig naar school brengen van kinderen aandachtspunten. Ook ontstond
een discussie over jeugd en jeugdoverlast en de mogelijkheden van een goede
programmering voor jeugdactiviteiten.
Adriaan Visser – wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten
De vraag kwam of er niet meer geld beschikbaar is om de rijksweg A13-A16 op meer
plekken verdiept aan te leggen. Verder is gesproken over veilig fietsen en de
problematiek van de bedrijventerreinen.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Aan de orde kwam het dichtgaan van de kolencentrales in de haven, de mogelijke rol
van bewoners in het klimaatakkoord, het opwekken van zonne-energie in de wijk bv.
via de platte daken van flats. Concrete voorstellen over o.a. scooters, oplaadpunten
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voor elektriciteit. Een van de voorstellen was het monteren van zonnepanelen op de
geluidsschermen van de A13-A16.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Ook hier is gesproken over bedrijventerreinen winkelgebieden. De wethouder is
uitgenodigd te komen kijken naar de ruimte op bedrijventerrein Ommoord, ook kwam
de beschikbare winkelruimte in winkelcentrum Ambachtsplein ter sprake.
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam
Zuid
De wethouder benadrukt de effectiviteit van de laagdrernpelige en wijkgerichte manier
om mensen aan het werk helpen. Er is in deze wijk veel vergrijzing, mensen die zorg
nodig hebben. Het zou mooi zijn als we het personeelstekort in de zorg konden laten
aansluiten op de mensen die in de bijstand zitten.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb
Hij vertelt over de uitslag van de enquête van een aantal basisschoolkinderen over
veiligheid en speelmogelijkheden. Vanaf 12 jaar is er behoefte aan meer. Concrete
vragen waren: de vraag om een trampoline, plaatsen van vuilcontainers, benodigde
aanwezigheid van Laurens bij gesprekken en de bekendheid, aanspreekbaarheid en
bereikbaarheid van leden van de wijkcomités.
Zelf heeft hij het onderwerp waterveiligheid ter sprake gebracht, vooral in Prins
Alexander speelt dit een rol omdat hier het laagste punt ligt van Nederland. Hiervoor
moeten voorzieningen gemaakt worden.
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

