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‘Onderhoud groen kan beter’

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 gebieds
commissie 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.

Het Centrum heeft sinds 19 april een nieuwe gebiedscommissie.
De dertien leden stellen zich een voor een voor. Deze keer
Arja den Ouden.

Herinrichting is verbetering

‘Ik woon aan een van de Lijnbaanhoven. Het onderhoud van het
groen kan hier beter. Dat geldt voor meer locaties in het centrum. De
gebiedscommissie moet erop toezien dat de gemeente hierin meer
investeert. Ik vind toegankelijkheid voor mensen met een beperking
belangrijk. Rotterdam is een van de koplopers in Nederland bij het
uitvoeren van het VN-verdrag voor een samenleving waar iedereen
mee kan doen. Toch kan het in onze stad nog beter. Ik vind dat de
commissie zich hier ook voor kan inzetten. De gebiedscommissie
komt op voor de belangen van de bewoners. Daarom is het belang
rijk dat we weten wat er onder hen leeft. Informatie halen we op via
bewonersbijeenkomsten, hoorzittingen en digitale participatie. Ik ga
ook langs bij evenementen die bewoners en instanties organiseren.
Dingen die ik daar hoor, breng ik in bij commissievergaderingen.’

Arnoud Verhey

Arnoud Verhey

Binnenrotte veel groener

De Binnenrotte is veranderd in een groen stadsplein waar Rotterdammers graag verblijven.
Arja den Ouden: ‘De gebiedscommissie komt op voor de belangen van bewoners.’

Zo zijn de tegels vervangen en is er op meerdere
plekken groen geplant. Bij de Laurenskerk is een
tuin aangelegd met gras, bomen en zitjes. Tegenover
de kerk vindt u de grootste aanpassing: de ligweide,
een schuin oplopend grasveld met een watermuur.
De reacties van Rotterdammers zijn positief. ‘Ik vind
het er mooi uitzien’, zegt Fred van Schendel. ‘De
nieuwe inrichting bevalt me goed. De ligweide was
het eerste dat me opviel. Daar ga ik zeker gebruik
van maken.’

Saskia Smit vindt de nieuwe inrichting een verbe
tering: ‘Goed dat het hier zo groen is geworden.
Het plein is hierdoor veel gezelliger.’ Ook
Machiel Pentinga is er blij mee: ‘De Binnenrotte
is na de verandering heel mooi geworden. Samen
met het stadspark op het Grotekerkplein is dit een
aangename plek in het Centrum geworden.’ Begin
2015 startte de gemeente met de herinrichting van
de Binnenrotte. Om het plein te veranderen in een
plek waar mensen graag verblijven, is veel gedaan.

Rotterdam Water Weekend

Jan van der Ploeg

Op en rond het water van de Wijnhaven en Leuvehaven zijn op zondag 1 juli allerlei activiteiten. ‘Het
Rotterdam Water Weekend vindt dit jaar plaats in het Maritiem District. We hebben weer een leuk
programma’, vertelt organisator Sander Waterval.

Bezoekers luisteren naar het concert van Sinfonia Rotterdam.

‘Vorig jaar was het slotprogramma, het Sinfonia
Maritiem Concert in de Leuvehaven, een groot
succes’ vertelt Waterval. ‘Dit jaar wordt het nog
mooier. Het concert is een cadeau van het orkest
aan de stad, daarom is de toegang gratis. Toeschou
wers kunnen onder andere op de Drijvende Leuve
trappen zitten. We verwachten meer bezoekers dan
vorig jaar, wees er vroeg bij als u een zitplaats wilt.’
Het festival opent om 12.30 uur op de kade bij The
Red Apple Marina. Om 13.00 uur starten het kadeprogramma en de 010 City Swim. Het kadeprogram
ma duurt tot 19.30 uur. Daarna volgt de afsluiting:
het Sinfonia Maritiem Concert. Meer informatie:
www.rotterdamwaterweekend.nl.

‘Veiliger door meer licht’
De gebiedscommissie Centrum bestaat uit dertien leden.
Hennie van Schaik is een van hen. Hij stelt zich aan u voor.
‘Veiligheid, zoals het terugdringen van drugsoverlast, en verkeers
veiligheid zijn zaken waar ik me voor inzet. Ik ben blij dat er perma
nente verkeerslichten op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de
Mathenesserlaan komen. De vorige commissie heeft zich hier sterk
voor gemaakt. Met deze commissie moeten we er bij de gemeente op
aandringen dat er iets gedaan wordt aan de racende auto’s. Onder
nemers klagen daarover, net zoals over het lawaai van de auto’s. Ik
zou graag meer verlichting zien, bijvoorbeeld aan de Westersingel.
Lampjes in de bomen zorgen voor een feestelijk gezicht én mensen
voelen zich er veiliger door. Het wordt steeds drukker in het week
end. Omdat er nog maar één politiepost in het Centrum is, wil ik
graag dat er een mobiele post komt. De aanwezigheid van politie in
uitgaansgebieden verkleint de kans op problemen.’

Arnoud Verhey

Enkele weken geleden zijn de laatste bomen geplant en werden de werkzaamheden aan de bestrating bij
de ligweide afgerond. De herinrichting van de Binnenrotte is helemaal klaar: het is nu een groen stads
plein. De Stadskrant vroeg enkele Rotterdammers wat zij van de nieuwe inrichting vinden.

Hennie van Schaik: ‘Ik zet me in voor veiligheid en verkeersveiligheid.’

Meer informatie

Zwemmen voor Daniel den Hoed
Een van de evenementen tijdens het Rotterdam Water
Weekend op 1 juli is de 010 City Swim. Deelnemers
kunnen kiezen uit 250, 500 en 1.500 meter. Erik Boer
(organisator): ‘De eerste wedstrijd begint om 13.00 uur
bij de Leuvetrappen of de Kranenschipbrug. De race
over 1.500 meter start om 14.30 uur. De inschrijving
is dit jaar later van start gegaan, maar we hopen op
evenveel deelnemers als vorig jaar.’ Inschrijven kan
op www.010cityswim.nl. De kosten zijn afhankelijk

van de afstand die u zwemt. Bedrijven kunnen ook als
team deelnemen aan de wedstrijd. De gemeente stelt
dit jaar strengere eisen aan de veiligheid van de zwem
mers. Daarom is voor iedereen nu een badmuts en een
speciale opblaasbare boei verplicht, waardoor boten de
zwemmers zien. Beide zijn inbegrepen bij de inschrij
ving. Boer: ‘Opbrengsten uit donaties en acties komen
volledig ten gunste van het Daniel den Hoed Fonds.
We hebben nu al 15.000 euro opgehaald.’
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