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Anders kijken naar stad

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.

Als je in het Centrum woont, wil dat nog niet zeggen dat je het
Centrum ook kent. Stadsgids Connie Pieters van Het Gilde
maakt het wekelijks mee. Tijdens toeristische rondleidingen
sluiten ook regelmatig Rotterdammers aan.

Bijzondere viering Valentijnsdag

Jong en oud samen op stap

‘Het is ontzettend leuk om onze kennis van de stad te delen. Je
merkt al wandelend dat Rotterdammers verrast zijn over wat ze
tegenkomen. Ze zijn best trots op hun stad. Ook jongeren. Zij
hebben niet meegemaakt dat het hart van de stad uit het niets
weer is opgebouwd. Ze vinden het boeiend om daarover te horen.’
Soms zijn er ook onverwachte ontmoetingen. ‘Laatst liep iemand
uit Nieuw-Zeeland mee. Schuift ineens een raam omhoog. ‘Hé ik
ken jou’, riep de man uit het raam. Bleek het haar buurjongen van
vijftig jaar geleden te zijn.’

Rob Ittmann

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom
De vrijwilligersorganisatie doet meer dan rondleidingen alleen.
Nieuwkomers kunnen via Gilde Rotterdam beter Nederlands
leren spreken en schrijven en vrijwilligers bieden over allerlei
schoolvakken hun kennis aan. De organisatie kan altijd mensen
gebruiken die graag hun kennis op anderen willen overbrengen.
Ook jongere mensen zijn welkom als docent en als begeleider.
Pieters: ‘Bij de rondleidingen is het leuk als jongeren gids willen
zijn. Zij kijken toch anders naar het Centrum dan iemand die de
stad vanaf de wederopbouw heeft meegemaakt.’ Kijk voor meer
informatie op www.gilderotterdam.nl.

Een bezoek aan een museum of gewoon een potje Monopoly, alles kan op deze Valtentijnsviering aan het Weena.

Het heeft allemaal te maken met Valentijnsdag. Nu is
de bijeenkomst tussen jong en oud drie dagen ná de
officiële Valentijnsdag, maar dat vindt niemand erg.
‘We zijn er in 2017 mee gestart. Het werd een succes
en dus gaan we door met deze ontmoetingen’, zegt
Rob Ittmann van De Nieuwe Poort. Diba Latifi is een
van de jongeren die 17 februari voor de tweede keer
meedoet. Latifi: ‘Ik werk als arts-onderzoeker in het
ziekenhuis en kom daar dagelijks oude mensen tegen.
Ze zijn vaak eenzaam. Ik vind dat dat niet zo hoort

te zijn. Vandaar dat ik graag met deze bijzondere
Valentijnslunch meedoe.’ Het ene koppel gaat naar
het museum, het andere duo maakt een wandeling.
Alles kan. Daarna is er voor iedereen een borrel.
Ittmann: ‘We benaderen verzorgingshuizen en de
woningcorporatie SOR Rotterdam met de vraag of
ouderen zin hebben om langs te komen. Het ziet er
naar uit dat zo’n 75 jongeren en 75 ouderen mee gaan
doen. Wethouder Sven de Langen komt ook.’

Arnoud Verhey

Aan het Weena gebeurt 17 februari iets bijzonders. In restaurant De Nieuwe Poort komen jongeren én
ouderen bij elkaar. Ze lunchen samen en daarna gaan zij in koppels van steeds een jongere en oudere de
stad in om met elkaar iets leuks te doen.

Stadsgids Mary Onderdijk begint haar rondwandelingen op het Stationsplein.

Popkoor Oude Westen knalt
Het popkoor WOW (Werelds Oude Westen) startte begin 2017
met een paar leden. Maar nu knapt het koor zowat uit elkaar: er
zingen 37 leden mee.

Drempel is nu een stuk lager
De gebiedscommissie is nu bijna vier jaar actief. Wat heeft dat opgeleverd? Gerard Roijackers (vice
voorzitter): ‘Lang niet alles wat wij willen, levert resultaten op. We zijn een adviesorgaan tussen bewoners
en de gemeente in. Maar de drempel voor Centrumbewoners is in ieder geval lager geworden.’

De commissievergaderingen zijn minder formeel geworden.

Commissievergadering

Goede ideeën zijn welkom

De eerstkomende vergadering van de gebiedscommissie is maandag 19 februari om 19.30 uur. U bent die
avond welkom in restaurant MOOII aan de Oost-Wijnstraat 8-16. Op www.rotterdam.nl/centrum vindt u
een paar dagen van tevoren wat er op de agenda staat.
Het bijwonen van zo’n vergadering is altijd de moeite
waard. U hoort wat er leeft in de buurt en kunt uw
eigen wensen en ideeën inbrengen. Het gaat bij de
bijeenkomsten vaak over initiatieven van bewoners.

Heeft een goed idee voor uw straat of buurt? Dien dan
een bewonersinitiatief in bij de gebiedscommissie. Die
heeft geld om ideeën financieel te ondersteunen. Alle
plannen zijn welkom, zolang het Centrum er maar
beter, mooier of gezelliger van wordt. Kijk voor de mogelijkheden op www.opzoomermee.nl/bewonersidee. U
vindt er ook een aanvraagfomulier en vier filmpjes die
laten zien wat u moet doen. Heeft u hulp nodig bij het
invullen? Bel dan met Opzoomer Mee (010) 213 10 55.

Arnoud Verhey

‘Via hoorzittingen en wijktafels kunnen ze nu op een
gemakkelijke manier vertellen wat hun wensen en
klachten zijn.’ Volgens de vicevoorzitter is die lage
drempel ook merkbaar op de vergaderingen van de
gebiedscommissie. ‘Nog niet zo lang geleden moesten
mensen altijd officieel spreektijd aanvragen als ze hun
boodschap tijdens de vergadering kwijt wilden. Dat is
aan het veranderen. Steeds vaker steken bewoners en
ondernemers op onze vergaderingen hun hand op als
ze mee willen praten. Dat werkt voor iedereen een stuk
makkelijker. We merken trouwens ook dat commissie
leden op straat vaker worden aangesproken. Goede
zaak. Daardoor weten we steeds beter wat er speelt.’

De meesten komen uit het Oude Westen. ‘Of je nu kunt zingen of
niet. En of je jong bent of oud, het maakt ons helemaal niets uit’,
zegt Kitty Brouwers die het koor oprichtte. Ondertussen oefent
het sterk gegroeide buurtkoor wekelijks bij Worm in de Witte
de Withstraat. ‘Worm zegt van zichzelf dat ze een anarchistisch
theaterpodium zijn. Nou dat past wel bij ons.’ Maar denk nu niet
dat ze maar wat doen bij het popkoor. Ze bereiden zich strak voor
op mooie optredens, zoals een paar maanden terug op het Busker
Festival op de Kaap en binnenkort op de Parade. Brouwers: ‘Vorig
jaar was het vrij hopeloos, maar nu klinkt het al een stuk beter.’
Dat is best knap voor een koor dat ook leden toestaat die niet goed
bij stem zijn. Brouwers: ‘We zijn een vriendenclub geworden. Als
iemand ziek is, lopen we hem na. Of we doen boodschappen. We
hebben vrij veel alleenstaanden op het koor. Ook gaan we graag met
elkaar uit eten. Want zingen is wel leuk, maar je moet er wel bij
kunnen drinken en eten vinden we.’

Meer informatie
www.rotterdam.nl/centrum
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/gebiedscommissiecentrum
twitter.com/centrum_rdam

