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Centrum
Meer kunst en groen

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die het Centrum
leuker en beter maken.

De gebiedscommissie Centrum bestaat uit dertien leden. Daniël Bouw
is een van hen. Hij stelt zich aan u voor.
‘Ik vind dat iedereen van de stad moet kunnen genieten. Daarvoor
moet er een goede balans zijn tussen rust en reuring. Het Centrum
moet geen pretpark worden, maar er moet wel ruimte zijn voor evene
menten. Door middel van beleid moeten we er samen met de gemeente
voor zorgen dat die balans er is. Kunst en cultuur zijn van belang voor
een stad. Niet alleen voor de bewoners, ook voor bezoekers. Het zou
goed zijn als jonge makers en kleine kunstinitiatieven beter worden
toegerust om zich te ontwikkelen en zich te tonen aan het publiek.
Ook vind ik dat er meer groen in het Centrum moet komen. Bijvoor
beeld op het Wijnhaveneiland is dat er helemaal niet. Dat is niet goed,
want groene plekken zijn goed voor de gezondheid en om je buren
uit de wijk te ontmoeten. En het zijn fijne speelplekken voor de jonge
kinderen die er wonen. Om goede adviezen te geven is het noodzake
lijk om de meningen van bewoners te horen. Dat kan voor een deel via
social media, zoals Facebook. Daarnaast is het goed als commissieleden
bijeenkomsten bijwonen van bewonersverenigingen en dergelijke. Daar
horen we wat er onder bewoners leeft.’

Wijkagenda Centrum 2019-2022

Gemeente Rotterdam

Praat mee over de toekomst

Een van de doelen uit de wijkagenda is meer groen in het Centrum, zoals hier op het Grotekerkplein.

Rotterdam Centrum is booming! De komende jaren komen er veel nieuwe bewoners bij, maar ook bedrijven,
toeristen en horeca. Dat betekent een toename van
levendigheid en bedrijvigheid. In de wijkagenda staan
de doelstellingen en opgaven om de effecten hiervan in
goede banen te leiden. Ze zijn verdeeld in vier doelen:
een betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid, een gezonder, duurzamer en groener centrum,
een veiliger leef- en woonomgeving en betere kansen
voor de jeugd. Op www.rotterdam.nl/wonen-leven/
centrum vindt u de conceptversie van de wijkagenda.

Laat uw stem horen
Donderdag 12 juli kunt u uw mening geven in het
Maritiem Museum. Kom langs en laat uw stem horen.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur met tafelge
sprekken over de vier doelen. De gewenste aanpassin
gen worden daarna gezamenlijk besproken. U kunt
zich aanmelden via gebiedcentrum@rotterdam.nl.
Als de wijkagenda na de zomer is vastgesteld, wor
den per doelstelling de bijbehorende acties bepaald.
Die worden dan opgenomen in de wijkactiepro
gramma’s.

Zing, dans, kijk en luister
In de prachtige tuin van het stadhuis kunt u op
woensdag 18 juli om 20.00 uur een zomeravondconcert bijwonen. Luisteren naar f lamencomuziek
in de tuin én vanuit de toren. Gratis, maar wel even
reserveren via www.torenmuziek.nl. Tijdens het
zangfestijn ‘Rotterdam zingt’ wordt het Grotekerk
plein op zaterdag 21 juli weer ingenomen door het
allergrootste en meest gemengde koor van Rotter
dam. Op het repertoire, van ABBA tot The Beatles,
staan ook Rotterdamse meezingers als Ketelbinkie
en Diep in mijn hart. Dinsdag 24 juli barst Rotter
dam Unlimited weer los. Dompel u vijf dagen lang
onder in alles wat Rotterdam te bieden heeft op het
gebied van kunst en cultuur.

Fred Ernst

Ontspannen luisteren naar gitaar- en carillonmuziek. Uit volle borst meezingen met bekende liedjes. Je
laten meevoeren op de beats van Battle of the Drums. Of genieten in het donker tijdens de Pleinbioscoop.
Er is deze zomer weer veel te doen in de stad.

Zing 21 juli lekker mee tijdens het zangfestijn Rotterdam zingt.

Onderzoek naar gezondheid van kinderen
De GGD Rotterdam-Rijnmond doet elk jaar onderzoek
naar de gezondheid van Rotterdammers. De Gezondheidsmonitor brengt de gezondheid van steeds
een andere leeftijdsgroep in kaart. Dit jaar zijn het
kinderen van 0 tot 12 jaar. Er zijn twee vragenlijsten:
een voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar, en een voor
kinderen tot 12 jaar. Ruim 43.000 ouders in de regio
Rotterdam-Rijnmond hebben de vragenlijst ontvangen met vragen over de leefstijl en leefomgeving van
hun kinderen. Hoe vaak spelen ze buiten? Eten ze

elke dag groente en fruit? Hebben ze vriendjes? De
uitkomsten van de Gezondheidsmonitor zijn voor de
gemeente zeer waardevol bij het maken van gezondheidsbeleid. Daarom is het belangrijk dat u de vra
genlijst invult. De GGD verloot onder alle inzenders
prijzen, zoals iPads en cadeaubonnen voor Blijdorp en
Plaswijckpark. Meedoen kan tot 20 juli. Meer infor
matie over het onderzoek vindt u op www.ggdrotter
damrijnmond.nl/gezondheidsmonitor. In het najaar
staan de resultaten op www.gezondheidinkaart.nl.

Arnoud Verhey

In de wijkagenda staan de doelstellingen en opgaven om het gebied Rotterdam-Centrum leefbaar en
vitaal te houden. De gebiedscommissie hoort graag wat u als centrumbewoner belangrijk vindt. Kom
donderdag 12 juli meepraten in het Maritiem Museum.

Daniël Bouw: ‘Het Centrum moet geen pretpark worden.’

Plannen voor Hoogkwartier
Het Hoogkwartier is klaar voor een volgende stap. Het nieuw
opgerichte Stadslab Hoogkwartier organiseert bijeenkomsten met
bewoners en ondernemers uit de wijk. Wát ze precies doen vertelt
Sanne van Manen.
Van Manen is ontwerper bij architectenbureau MVRDV en lid van het
Stadslab. ‘In 2010 benaderde de gemeente Marco Stout, een actieve
ondernemer in het Hoogkwartier. Ze vroegen hem of hij ideeën had
om de levendigheid in de buurt te verbeteren. Sinds die tijd heeft hij
een actieve rol bij het ontwikkelen van plannen. Na zeven jaar expe
rimenteren in de buurt was het tijd voor een volgende stap. Samen
met het architectenbureau MVRDV, dat huist in het Industriegebouw,
richtte hij het Stadslab Hoogkwartier op.’ Het Stadslab wil in samen
spraak met wijkbewoners en ondernemers, plannen maken voor een
toekomstbestendig Hoogkwartier. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, maar ook aan meer groen en een waterberging.
Kom naar de bijeenkomsten en praat mee
Op 9 juli was de eerste bijeenkomst. ‘We hebben verteld wat onze ideeën
zijn en daarna met de aanwezigen hierover gediscussieerd’, vertelt
Van Manen. ‘Het komende jaar volgen er meer van dit soort bijeenkom
sten. Elke keer behandelen we één onderwerp in detail. Iedereen die
wil meedenken over de toekomst van onze buurt, is van harte welkom!’
Meer informatie over het Stadslab en het Hoogkwartier vindt u op
www.hoogkwartier.nl.
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