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‘Bewoners laten meedenken’

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.
Abdelhafid Boulhrir is een van hen. Hij stelt zich aan u voor.
Boulhrir: ‘Het is belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij het maken
van plannen voor hun omgeving. Wij moeten er bij de gemeente
op aandringen dat zij dit bij alle belangrijke onderwerpen mogelijk
maken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de mensen ook actief
meedoen. Bijvoorbeeld door hiervoor speciale avonden te organiseren.
Maar ook door ze persoonlijk te benaderen. Zelf doe ik dat al. Ik ga
regelmatig naar bijeenkomsten van bijvoorbeeld bewonersorganisaties.
Zo hoor ik meteen ook welke wensen bewoners voor hun buurt hebben. Die neem ik mee naar onze vergaderingen. We horen regelmatig
dat in bepaalde gebieden te hard gereden wordt. Verkeersveiligheid is
een belangrijk onderwerp voor de gebiedscommissie. Wij moeten er
dan ook op toezien dat de gemeente en politie dit probleem aanpakken. Armoede en jeugdwerkloosheid zijn onderwerpen die ik belangrijk vind. Het Centrum heeft wijken waar meerdere mensen het niet
breed hebben en veel jongeren werkloos zijn. Ik vind dat de gemeente
er zo veel mogelijk aan moet doen om de situatie van deze bewoners
te verbeteren. Verder vind ik het van groot belang dat er een balans is
tussen wonen, ondernemen en horeca.’

Bewoners in het zonnetje

Arnoud Verhey

Vergroeningsfeest Weena

Antonio Evora (rechts, in het rood): ‘Onze straat is er erg op vooruitgegaan.’

De afgelopen maanden is tijdens de herinrichting ook de riolering in de straten vervangen.
Dat gaf veel overlast, maar nu zien de straten er
weer verzorgd uit. Door de fietsenrekken ogen
ze opgeruimd. En ze zijn groener dan vroeger,
dankzij de geveltuintjes en plantenbakken. In
het najaar komen er ook nog nieuwe bomen bij.
Een aantal bewoners gaat vrijwillig voor de geveltuintjes zorgen. Zo ook Antonio Evora, die in de
Anna Paulownastraat woont. ‘De straat is er erg op
vooruitgegaan. We ruilen een saaie en verwaarloos-

de muur vol oude, kriskras gestalde fietsen in voor
een gezellig stukje groen. Ik ben er heel blij mee.’
Antonio Evora en zijn moeder kozen voor twee
geveltuintjes, aan beide kanten van de voordeur.
‘Wij gaan er mooie, grote groene planten in zetten
en liefst ook een zonnebloem.’ Met het vergroeningsfeest wil de gemeente ook alle vrijwilligers
in het zonnetje zetten. Hebt u zelf geen geveltuin,
maar wilt u er wel een verzorgen? Geef u dan op
bij wijkregisseur Usha Ramdajal-Ramdhiansing via
r.ramdajalramdhiansing@rotterdam.nl.

Via dansles 60 jaar getrouwd

René Castelijn

Meneer Jalink: ‘Een goed huwelijk is geven en nemen.’

Vertrouwde plek voor jongeren
Het moet een vaste, vertrouwde plek in de wijk
worden voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Een plek
om zichzelf te zijn, waar ze aan het denken worden
gezet. En een plek die uitdaagt om talent te ont
wikkelen: Clubhuis-Thuisbasis. Het is een bewoners
initiatief voor en door jongeren in het Centrum.
In Clubhuis-Thuisbasis kunnen jongeren elkaar
ontmoeten en zich op allerlei manieren ontwikkelen. Zij gaan aan de slag met thema’s als beslissingen nemen en vooruitdenken. En er is veel ruimte
om muziek te maken, want dat is leuk en leerzaam.

Boulhrir: ‘Bewoners moeten kunnen meedenken over hun omgeving.’

Ontdek bouwput de Coolsingel
Parfum de BoemBoem brengt Rotterdamse bouwlocaties op
verrassende manieren tot leven. Zaterdag 13 oktober bent u welkom
in de bouwput op de Coolsingel.
In een wandeling van tweeënhalf uur nemen de gidsen van Parfum
de BoemBoem u mee langs de afscheidingsdoeken, stenen en brokken
beton in de Coolsingel. Samen met enkele bouwers vertellen zij over
het hoe en waarom van de veranderingen. Zo krijgt u een beeld van de
toekomstige Coolsingel en het nieuwe uiterlijk van de metrohalte Stadhuis en het Forum. Verder is er muziek van M. & Winterdagen, dat een
nieuw muziekstuk maakte over de veranderingen aan de Coolsingel.
Ook rapper Winne treedt live op.

‘Als ik vroeger soms boos de deur uitliep, stuurde mijn moeder mij altijd terug naar mijn vrouw Nel.
‘Je moet er samen uitkomen’, zei ze dan’, vertelt meneer Jalink. Hij en zijn vrouw waren 24 september
60 jaar getrouwd. Hun geheim? ‘Geven en nemen’, aldus meneer.
Meneer en mevrouw leerden elkaar al jong kennen,
op dansles. ‘Mijn man kon geweldig dansen en na
een tijd kregen we verkering’, vertelt mevrouw.
Het echtpaar heeft altijd in Rotterdam gewoond, de
laatste twintig jaar in het Centrum. Mevrouw zorgde voor de kinderen en het huishouden en meneer
werkte tientallen jaren in de detailhandel, de laatste
dertig jaar bij een woonwinkel. ‘Gelukkig heb ik
altijd werk gehad.’ Ze zijn blij met hun gezin: ‘We
hebben twee zonen, vijf volwassen kleinkinderen,
een achterkleinkind en een tweede op komst. Ze wonen allemaal in de buurt en we hebben een warme
band. Daar genieten we van.’

Arnoud Verhey

Ruimer, groener en gezelliger, dat zijn de Drievriendenstraat, Drievriendendwarsstraat, Anna Paulowna
straat, Diergaardesingel en Singelstraat na de herinrichting. Om de bewoners te bedanken voor hun hulp en
geduld, gaf de gemeente 26 september een vergroeningsfeest voor de hele buurt in Speelcentrum Weena.

Natuurlijk kunnen de jongeren ook zo nu en dan
ontspannen, bijvoorbeeld bij een film. Al deze activiteiten helpen de jongeren om hun leven nog meer
zelf vorm te geven. Zij organiseren alle activiteiten
zelf met professionele begeleiding vanuit stichting
Music, Art en Entertainment in Harmony (MAEH).
Er kunnen twintig tot veertig jongeren meedoen.
De groep komt twaalf weken lang drie keer per
week bij elkaar. Meer weten of meedoen? Mail naar
infostichtingmaeh@gmail.com.

Massage op een bouwplaats
Al sinds 2008 laat Parfum de BoemBoem Rotterdammers op originele
manieren kennismaken met bouwputten, hijskranen en toekomstplannen. Zo konden deelnemers zich laten masseren op een bouwplaats
en konden ze proeven van de bloemen die op en rond de bouwlocaties
bloeiden. Verder was er muziek in alle soorten en maten, van opera en
rap tot fanfare. Ga mee en kijk met andere ogen naar de bouwput op
de Coolsingel.
De wandeling, Coolsingel: Jeu de Boulevard, is op zaterdag 13 oktober
en start om 11.30 en 14.30 uur. De kaarten kosten 10 euro per stuk en
zijn te bestellen via www.parfumdeboemboem.nl.
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