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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
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 Hoogvliet

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 en de burgemeester.
Wethouder Barbara Kathmann
Wethouder Kathmann heet iedereen welkom. Ze is blij om hier te zijn. Dit college is met nieuwe
energie begonnen om mooie plannen voor Rotterdam te realiseren. Bewoners zeggen vaak dat
alles voor hen wordt besloten op de Coolsingel maar dit college wil zoveel mogelijk
Rotterdammers te betrekken bij de besluitvorming. Daarom gaan we de wijken in, ophalen wat u
bezighoudt en samen aan oplossingen werken.
Vervolgens stellen alle collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de bewoners voor
en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Edwin Smid en Branco Winkels, gebiedscommissie Hoogvliet
De heer Smid geeft aan dat het redelijk gaat met Hoogvliet. Er zijn veel bewonersinitiatieven waar
alleen niet altijd budget voor is. Hij wijst erop dat Hoogvliet helaas slecht bereikbaar is geworden.
Gezocht wordt naar oplossingen hiervoor. Belangrijk is het behoud van het groen.
De heer Winkels benoemt de verzakkingen van de grond in Tussenwater. Hij verzoekt het college
hier bovenop te blijven zitten. Het winkelcentrum kent veel leegstand en een winkelstraatmanager
zou hier goed werken. Hij is blij dat het college hier vandaag is en zou graag zien dat raadsleden
ook wat vaker in de gebieden zijn. Voorkomen moet worden dat er een gat ontstaat tussen de
Coolsingel en Hoogvliet.
Gesprek met bewoners Bianca Dol en Irene Kanhai
Mevrouw Dol, voorzitter van Stichting Tussenwater, ontplooit activiteiten om mensen met elkaar in
contact te brengen. De stichting is vanaf 2011 actief en is ontstaan toen een groep bewoners
besloot met elkaar een activiteit neer te zetten, de familie olympiade. Dit evenement is toentertijd
in het water gevallen door het slechte weer. Maar daarna hebben ze Halloween georganiseerd en
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sindsdien zijn ze actief met het organiseren van allerlei evenementen. Voor komend jaar liggen er
al aanvragen voor Carnaval, een tropisch feestje in de zomer en de jaarlijkse kerstmarkt.
Irene is lid van Dames van nu, die voor de lunch hebben verzorgd. Mensen kunnen bij hen hun
tegenprestatie uitvoeren en ze helpen bewoners die geen goed Nederlands spreken. Irene doet
een oproep aan de aanwezigen om zich bij hen aan te sluiten als vrijwilliger.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes, aan elf tafels.
Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
De wethouder noemt een tweetal punten dat bij hem aan tafel aan de orde kwam en waar hij zijn
tanden in gaat zetten: het laten aansluiten van het verenigingsleven in Hoogvliet op de huidige tijd
en het tegengaan van de afname van de kwaliteit van de zorg door de versnippering.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Bij wethouder Kurvers ging het vooral over het hebben van een huis. Mensen maken zich zorgen
om de sloop van oude woningbouw, het tekort aan huizen voor jonge Hoogvlieters en een plek
voor ouderen waardoor doorstroming op gang zou kunnen komen.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Wethouder Wijbenga heeft o.a. gesproken over de capaciteit vanuit T&H en politie en de
grondwaterverzakkingen in Tussenwater die voor veel onzekerheid zorgen bij bewoners.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Wethouder Grauss geeft aan dat er in Hoogvliet veel verborgen armoede is. Er is hulp genoeg
maar het gaat erom dat mensen deze ook kunnen vinden. Er zijn gelukkig ook veel mensen die
anderen hiermee helpen.
Vincent Roozen (gemeentesecretaris) als vervanger van Said Kasmi – wethouder
Onderwijs, cultuur en toerisme
Het viel de heer Roozen op dat er heel veel initiatieven zijn wat de mensen in Hoogvliet met elkaar
bindt. Ze lopen wel aan tegen de bureaucratie, zowel bij kleine maar zeker bij grote plannen.
Maar het ontmoedigt de bewoners niet.
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Wethouder Bokhove vond het opvallend dat de bewoners zoveel voor elkaar betekenen. Ze heeft
gesproken over onveilige verkeerssituaties en het belang van inspraakavonden om bewoners te
informeren als er werk op stapel is.
Adriaan Visser – wethouder Financiën, organisatie, haven en grote projecten
Bij wethouder Visser ging het over de leegstand in winkelcentra en het belang van het informeren
van de omgeving door grote ondernemingen zoals Shell.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Wethouder Bonte sprak over het duurzamer maken van woningen, zonnepanelen op platte daken,
een veilig en levendig winkelcentrum en wat te doen aan slecht geïsoleerde huurwoningen. Dit
laatste moeten bewoners ook zelf aankaarten met de woningcorporaties, de gemeente heeft hier
ook gesprekken over. Verder adviseert hij de bewoners hun ideeën ook vooral neer te leggen bij
de gebiedscommissie.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Wethouder Kathmann vindt dat als we bewoners niet goed faciliteren, we dit moeten verbeteren.
Ze is erg te spreken over de mooie winkels in dit winkelcentrum. Het college moet echt aan de bak
met de leegstand en de hoge huren. Er liggen voldoende creatieve ideeën.
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Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Wethouder Moti was onder de indruk van de betrokkenheid van de bewoners. Hij heeft veel goede
ideeën gehoord van ondernemers om mensen aan het werk te helpen. Verdere aandachtspunten
zijn de buitenruimte en de bereikbaarheid en de bekendheid van de huizen van de wijken.
Bewoners zien het verdwijnen van de wijkgids als een gemis.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb
De burgemeester benadrukt het belang van het continueren van de bezoeken in de wijk. Een
aantal zaken wat u heeft genoemd, kan de gemeente (secretaris) gewoon regelen. Een aantal
zaken heeft nadere besluitvorming nodig. De verzakkingen in Tussenwater behoeven geen
betoog, dat moet gewoon geregeld worden. M.b.t. bouwen lijken zaken soms tegenstrijdig maar er
moet gewoon veel en slim gebouwd worden. Er is gebrek aan ruimte waarvoor bv. scholen
gesloopt moeten worden. Het is een kwestie van prioriteiten stellen.
De burgemeester licht toe hoe de politiecapaciteit opgeslokt wordt door zaken die onzichtbaar zijn
zoals terreurdreiging of moordonderzoeken. Hierdoor blijven vaak andere zaken liggen. Gelukkig
komen er binnenkort 175 agenten bij. Maar hij blijft lobbyen voor meer agenten en voor extra
politiebureaus. Dit geeft echt een psychologische meerwaarde aan de veiligheid.
Aan zijn tafel ging het o.a. over het verbeteren van de communicatie, bv. bij het vertrek van de
wijkagent, over het belang van een goede relatie tussen gemeente en bewoners, een op basis
van vertrouwen.
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.

