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‘Mensen bij elkaar brengen’

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Pendrecht en de Tarwewijk kunt u als actieve buurt
bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers;
leden van de wijkcomités zijn door loting aangewezen. Beiden ondersteunen initiatieven die Charlois
leuker en beter maken.

‘Dé kans om je buurt te verbeteren’

Jan van der Meijde

Wijkcomités geïnstalleerd
Qasam Hussain: ‘Ik wil samen met de wijk werken aan resultaten die er toe doen.’

Jan van der Meijde

Qasam Hussain is goed in het stimuleren en het bij elkaar brengen
van mensen. Dat doet hij als lid van de gebiedscommissie Charlois.

Wijkcomité Pendrecht. Dario Sierra: ‘Dit is dé kans om iets te verbeteren in je buurt. Je zou wel gek zijn als je die niet pakt.’

Ook op zijn werk bij Rijkswaterstaat brengt Hussain graag mensen
bij elkaar. Daar maakt hij ICT-vraagstukken zo duidelijk dat zowel
computergebruikers als technische vakmensen begrijpen wat er
moet gebeuren. Sinds kort geeft hij bovendien één dag in de week
het vak informatiemanagement op een mbo-school in Schiedam.
‘Ik heb zelf ook mbo gedaan. Ik wil mensen motiveren om hun
opleiding af te maken.’ Als commissielid richt Hussain zich vooral
op Carnisse. ‘Die wijk verdient meer aandacht. Straten en stoepen
kunnen er beter uitzien. Het moet ook veiliger. Er wonen nu vaak
te veel mensen in huizen die slecht van kwaliteit zijn.’ Hij weet
dat hij geen ijzer met handen kan breken. ‘Maar’, zegt hij, ‘ik kan
wel de gemeenteraad met goede argumenten adviseren om meer
voor Carnisse te doen.’ Wilt u in contact komen met de leden van
de gebiedscommissie? Kijk dan op www.rotterdam.nl/charlois voor
meer informatie.

Driekwart eeuw bij elkaar

Precies op het moment dat op 29 mei de regen met bakken naar beneden kwam, werden aan de Brielse
laan de leden van de wijkcomités van Pendrecht en Tarwewijk geïnstalleerd. Ze kunnen aan het werk. De
comitéleden adviseren de gemeenteraad en burgemeester en wethouders over hun wijk. En daar hebben
deze kersverse ambassadeurs van Pendrecht en Tarwewijk wel oren naar.

Stempel
Dario Sierra (Pendrecht): ‘Dit is dé kans om iets te ver
beteren in je buurt. Je zou wel gek zijn als je die niet

pakt.’ Mila Adamus vult aan: ‘Een paar jaar geleden
kwam in het nieuws dat Pendrecht een van de armste
wijken was. Daar werd ik boos om. Niet omdat we
arm zijn, maar omdat zoiets gelijk een negatief stem
pel drukt op de hele wijk. Daar wil ik iets aan doen.’
Wilfred Larijn: ‘Er zijn nogal wat minderbedeelden in
Pendrecht. Kinderen kunnen lang niet altijd op zwem
les. Ik heb geen idee of ik dat kan veranderen, maar
ik wil er wel m’n best voor gaan doen.’
Hoog bezoek op 26 mei bij het echtpaar Schoor dat altijd gevaren heeft.

Het wijkcomité Tarwewijk. Sandra Kasi: ‘De buurt veiliger maken.’

Veiliger
De wijkcomitéleden moeten zich nog inwerken.
Sommigen moeten eerst wennen aan hun nieuwe
taak. Sandra Kasi (Tarwewijk) vertelt: ‘Het is allemaal
zo snel gegaan. Ik had wel een brief gekregen waarin
stond dat de gemeente kandidaten zocht, maar
die had ik niet gelezen. Toen een ambtenaar later
aan de deur uitlegde waar de brief over ging, zei ik
meteen ‘ja’. Er wordt hier veel ingebroken. Als ik de
buurt iets veiliger kan maken, dan doe ik dat graag.’
Shameer Raja is met zijn 17 jaar het jongste lid van
het wijkcomité Tarwewijk. Hij wil zich inzetten voor
feestjes en voor meer voetballen: ‘Je hebt hier niet
zoveel als je jong bent’, verduidelijkt hij. Semra Cali
is iets minder van de feestjes en iets meer van het
spelen: ‘Ik wil in de Tarwewijk vooral proberen de
speeltuinen voor de kinderen veiliger te maken.’

Stem op de mooiste foto

De commissie vergadert

Het Annie M.G. Schmidtplein 16 wordt verbouwd.
Hier komt een nieuw gemeentelijk gebouw waar u
terecht kunt bij de VraagWijzer. Binnen komen op
vier grote wanden vier enorme foto’s van Charlois te
hangen. Bewoners mogen de foto’s uitkiezen. Tot en
met zondag 24 juni kunt u uw stem uitbrengen op
één van de acht geselecteerde foto’s uit de collectie
van het Stadsarchief en de Beeldbank Rotterdam. Op
www.facebook.com/jouw.charlois kunt u zien om
welke foto’s het gaat en hoe u kunt stemmen.

De gebiedscommissie houdt maandag 18 juni haar
volgende vergadering. Voor wijkbewoners een mooie
gelegenheid om eens bij de commissie langs te gaan.
De gebiedscommissie is de verbindende schakel
tussen de buurt en de gemeente. Mensen die verande
ringen of verbeteringen in Charlois willen, kunnen de
leden van de gebiedscommissie hierover aanspreken.
Wilt u weten wat er besproken wordt? De agenda, de
vergaderstukken en de plek van de vergadering staan
een week van tevoren op www.rotterdam.nl/charlois.

Jan van der Meijde

Jan van der Meijde

Voor Pendrecht zijn Anne Berrevoets, Mila Adamus,
Wilfried Larijn en Dario Sierra geïnstalleerd (v.l.n.r. op
de foto hierboven). Voor de Tarwewijk zitten Shameer
Raja, Ali Adam Ahmed, Dropatie Kasi, Mariem Azerar
en Semra Cali in het wijkcomité (v.l.n.r. op de foto
rechtsonder). Samen zijn zij de oren en ogen van de
wijken. Ze kunnen ook geld regelen voor goede ideeën
die een buurt beter kunnen maken.

Ze zijn in Charlois geboren, zwierven jaren heel Europa door,
maar nu zijn ze weer thuis in Charlois: Co SchoorRiegman (93)
en Jan Schoor (96).
Op 26 mei waren ze 75 jaar getrouwd. Burgemeester Aboutaleb en
de Kamerheer van de Koning in Zuid-Holland kwamen op visite.
Ooit had het echtpaar een kruidenierswinkel op de Zuidhoek. Klein
dochter Desiree Roks: ‘Na een tijdje nam opa er een parlevinker bij.
Dat is een bootje waarmee verkopers boodschappen langs de sche
pen in de haven brachten.’ Het varen smaakte naar meer en dus
kocht het echtpaar een binnenvaartschip. Daarmee hebben ze jaren
door Europa gevaren. Na hun pensionering kochten meneer en
mevrouw Schoor een f lat in hun vertrouwde Charlois. Daar wonen
ze nog steeds. Roks: ‘Van een verzorgingshuis willen ze nog steeds
niets weten. ‘Dat is getuttel’ zeggen ze.’ Mevrouw Schoor houdt van
lezen en tv kijken. Meneer Schoor biljart nog bijna elke dag. ‘En
mijn opa doet aan modelbouw’, zegt Roks, ‘bootjes natuurlijk.’
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