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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.

‘Meer dan uitgaan en winkelen’
De gebiedscommissie Centrum bestaat uit dertien leden.
Een van hen is Rosanne Joosse. Ze stelt zich graag aan u voor.
‘Het viel me op dat weinig jongeren politiek actief zijn. Dat is een van
de redenen dat ik me verkiesbaar heb gesteld. En ik vind de gebieds
commissie belangrijk. Het is politiek tot aan je voordeur en gaat over
onderwerpen die dicht bij huis liggen: een gevaarlijke verkeerssituatie,
zwerfafval, meer en betere verlichting. Adviezen die de gebiedscom
missie geeft, komen voort uit wat de bewoners vinden. De gebieds
commissie is toegankelijk. Je kunt bij ons langskomen en je stem
laten horen. De komende jaren wil ik meer bewoners betrekken door
heel bewust alle doelgroepen te benaderen. Daarnaast wil ik me graag
inzetten voor de verkeersveiligheid, zoals op de Nieuwe Binnenweg,
de Meent en de Witte de Withstraat. Daar zijn veel voetgangers en
fietsers, drukke terrassen langs de weg en dan ook nog eens auto’s.
Dat leidt tot onoverzichtelijke situaties. Ik hoop samen met verschil
lende mensen naar oplossingen te kunnen zoeken. Tenslotte vind ik
het ook belangrijk dat er in het centrum voldoende voorzieningen zijn.
Denk aan een huisarts in de buurt en een speeltuin voor de kinderen.
Het centrum is meer dan uitgaan en winkelen en dat moeten we niet
vergeten.’

Groenten Zonder Grenzen

Arnoud Verhey

Redders van groente en fruit

Op de centrummarkt halen vrijwilligers, zoals Marwan, Feddo en Amber (vlnr), wekelijks eten op dat anders in de vuilnisbak belandt.

‘De naam hebben we een beetje afgekeken van Artsen
zonder Grenzen’, lacht vrijwilligster Eva Aydin. ‘Zij
redden mensen, wij groenten en fruit. We willen
mensen ervan bewust maken hoeveel voedsel we
eigenlijk verspillen.’ In oktober vorig jaar startte
de proef; er zijn nu rond de 25 vrijwilligers. Elke
woensdag kookt een aantal van hen in Huis van de
Wijk De Kip (Kipstraat 37) een veganistische maaltijd
voor soms wel veertig tot vijftig gasten. Iedereen is
welkom en mee-eten is gratis. Elke maaltijd bestaat

geheel uit voedingsmiddelen die anders in de vuil
nisbak belanden. Aydin: ‘Elke dinsdag gaan we met
kruiwagens naar de markt. De kooplieden kennen
ons inmiddels. Van hen krijgen we groenten die nog
wel bruikbaar zijn, maar die ze niet tot de volgende
marktdag kunnen bewaren.’ Groenten Zonder Gren
zen draait nu zonder subsidie. ‘Maar we groeien snel
en denken aan uitbreiding naar andere delen van
de stad. Dan is er wel geld nodig.’ Meer informatie:
www.groentenzondergrenzen.nl of Facebook.

Arnoud Verhey

Ze redden groenten en fruit van de vuilcontainer en koken er vervolgens een feestelijke maaltijd mee voor
hun gasten. Zo strijden de vrijwilligers van Groenten Zonder Grenzen tegen voedselverspilling, vestigen
ze de aandacht op gezond en duurzaam eten én zorgen ze voor nieuwe ontmoetingen in het Centrum.

Rosanne Joosse: ‘Ik wil me graag inzetten voor de verkeersveiligheid.’

Genieten van festivals
Ook in augustus is het in het Centrum weer volop genieten van
festivals. En veel activiteiten zijn nog gratis ook.

Werk aan het wijkpark

Het Stadspodium organiseert een danssalon in het nieuwe Stadspark op
het Grotekerkplein. Elke zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kunt u
gratis proeven van een dansstijl: van salsa en flamenco tot ballroom en
volksdans. Meer informatie: www.stadspodium-rotterdam.nl. Inmiddels
is het traditie: gratis film kijken in het Museumpark. En dat negentien
dagen lang: van 8 tot en met 26 augustus. Op een scherm van 15 bij
25 meter toont de 31e editie van de Pleinbioscoop de beste films van het
afgelopen jaar. Meer informatie: http://pleinbioscooprotterdam.nl.

Het hek heeft nu drie openingen in plaats van één.
Daarmee is de ingang veel breder en dat ziet er uit
nodigend uit. De fietshekjes zijn verplaatst naar een
andere plek op de West-Kruiskade, zodat het park be
ter toegankelijk is. De jeu-de-boulesbaan is verplaatst
naar elders in het park. Om het park deze zomer
zo goed mogelijk te kunnen gebruiken, voert de
gemeente niet alle werkzaamheden nu uit. Dit najaar
worden de fonteinen geplaatst en de bomen en strui
ken in de nieuwe vakken geplant. En het middenge
deelte van het voorhof krijgt nieuwe bestrating. Voor
een fleurige aanblik staan er nu plantschalen met
zomerbloeiers. Meer informatie: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/wijkpark-oude-westen.

Arnoud Verhey

Het voorhof van het wijkpark Oude Westen, bij de ingang aan de West-Kruiskade, krijgt een nieuwe
inrichting. Het wijkpark wordt beter zichtbaar vanaf de straat en toegankelijker. Vorige week heeft de
gemeente het hek vervangen, deze week gaat het openbare toilet open.

De ingang van het wijkpark Oude Westen is nu een stuk breder.

Opvanglocatie Bredestraat sluit deuren
Bijna twee jaar woonden ze aan de Bredestraat 312.
Een wisselend gezelschap van telkens dertig status
houders. Mannen uit onder andere Syrië, Eritrea en
Afghanistan die in Nederland asiel aanvroegen en
een verblijfsstatus kregen. De opvangvoorziening
sluit 1 augustus. René Drummen zat vanaf het begin
in de beheercommissie, die het reilen en zeilen rond
de opvang in de gaten hield. ‘Bij de eerste bewonersbijeenkomst, november 2016, waren er nogal wat
kritische geluiden. Maar toen de mannen hier een
maal woonden, verstomde die kritiek snel. Er waren

weinig klachten. In januari vorig jaar hebben we op
www.hoogkwartier.nl een reeks portretten gezet,
die een goed beeld geven van de statushouders.
Allemaal mensen met een verhaal, die gevlucht zijn
uit hun land en die van hun situatie gewoon het
beste willen maken. Daarop is positief gereageerd.
De opvangvoorziening paste in het Hoogkwartier,
waar bijzondere dingen gebeuren. En ik ben best
trots dat we zo’n krachtige buurt hebben, dat we
deze opvangvoorziening zonder problemen hebben
kunnen opnemen.’

Poëzie, muziek en romantische kleding
Zo’n twintig podiumdichters uit Nederland en België trekken deze
zomer in de Poëziebus Tour door de lage landen om op te treden en
workshops te verzorgen. Zaterdag 11 augustus vanaf 14.15 uur zijn
ze op het Schouwburgplein. Meer informatie: https://poeziebus.nl.
De Dag van de Romantische Muziek, het oudste en grootste klassie
ke muziekfestival van Rotterdam, vindt zondag 19 augustus voor
de 32e keer plaats in Het Park bij de Euromast. Op drie podia zijn er
klassieke en romantische concerten. En natuurlijk is het als altijd
genieten van de prachtige kledij van de bezoekers. Aan bezoekers
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd. Meer informatie:
www.dagvanderomantischemuziek.nl.
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