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Delfshaven

Betere communicatie bewoners

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Middelland en Oud-Mathenesse kunt u als buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw
wijk. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers. Leden van de wijkcomités
zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen initiatieven die Delfshaven leuker en beter maken.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt.

Spelletjesclub in Het Vinkje

Arnoud Verhey

Kinderen kunnen zichzelf zijn
Sanne van den Berg: ‘Ik hoop dat M4H straks hip, leuk en duurzaam wordt.’

Arnoud Verhey

In de serie korte interviews met nieuwe gebiedscommissieleden
maakt u dit keer kennis met Sanne van den Berg en David Kuiper.
Hoe zien ze hun commissiewerk?

Joni en Jan-Willem van Tienhoven: ‘We doen dit samen met vrijwilligers. Wie belangstelling heeft is welkom om langs te komen.’

Veel bewoners van Spangen kennen Het Vinkje aan de Bellamystraat 2. Heel vroeger zorgde oma Van
der Poel hier voor kinderen. Nu zit de SpelletjesClub van Stichting BRICKS alweer een tijdje op deze
plek. Elke maandagmiddag zijn kinderen van 4 tot 12 jaar uit Spangen van 15.45 tot 17.00 uur welkom.
‘We merkten dat er veel vraag was naar een eigen
plek voor de jeugd, een soort huiskamer’, zegt
Jan-Willem van Tienhoven. Hij en zijn vrouw Joni
zijn de drijvende krachten. ‘We begonnen ooit als
spelletjesclub en daar is van alles omheen gegroeid.
Bezoekertjes kunnen ook knutselen, bouwen met
lego of sjoelen. Er is niet echt een programma, ze
kunnen juist lekker zichzelf zijn bij ons, zich vrij
voelen. Na de zomervakantie willen we uitbreiden
naar twee keer per week. Belangstelling genoeg.’

De gebiedscommissie ondersteunt de SpelletjesClub
via een bewonersinitiatief. In de zomervakantie
wil Van Tienhoven uitstapjes maken met gezinnen.
Behalve de club, zijn er ook moeder- en dochterwork
shops. En regelmatig koken kinderen voor hun ou
ders. ‘We vinden het belangrijk om actief te zijn in de
wijk waar we wonen, en dan vooral voor kinderen en
hun ouders. We bieden ze ruimte om op een ontspan
nen manier meer tijd samen door te brengen.’ Meer
informatie: www.stichtingbricks.nl of Facebook.

Sanne van den Berg (25) vindt ‘de politiek’ nogal saai en de meeste
mensen weten er daarom weinig vanaf. Maar na een rondleiding in
het stadhuis stelde ze zich kandidaat voor de gebiedscommissie en
werd gekozen. ‘Het is nog een beetje wennen. Soms vind ik discussies
te lang duren.’ Van den Berg is bijna klaar met haar studie Toerisme
& Recreatie en deed onderzoek naar ‘placemaking’, een methode om
mensen meer te betrekken bij hun omgeving. ‘Ik vind het MerwedeVierhavengebied (M4H) heel interessant, met veel mogelijkheden.
Delfshaven kan sowieso levendiger en ook veiliger. Over deze zaken
kunnen we het stadsbestuur adviseren. Ook vind ik het belangrijk
dat we er zijn voor mensen die hier wonen. De communicatie van
gemeente naar bewoners kan beter, want veel bewoners voelen zich
onvoldoende betrokken.’ U kunt contact opnemen met Sanne van den
Berg via e-mail: sj.vandenberg@gebiedscommissierotterdam.nl.

Verschil kunnen maken

Bewoners van Coolhaven hebben het nieuwe ontmoetingspunt in de wijk misschien al gezien:
Wijktrefpunt Coolhaven aan de 1e IJzerstraat 63. Een soort woonkamer voor de buurt waar van alles
mogelijk is. Veerle de Meyer is buurtcoach bij welzijnsorganisatie wmo radar en hielp bij de opening.

Onderzoek gezondheid

Laat horen wat u vindt

Heeft u een brief gekregen van de GGD over het on
derzoek naar de gezondheid van uw kind(eren)? Op
3 juli is een herinnering gestuurd. Vooral ouders uit
Delfshaven worden uitgenodigd om de bijbehorende
vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Dat kan
nog tot 20 juli, ook via www.startvragenlijst.nl/
rijnmond. Het is belangrijk dat ouders meedoen.
De uitkomsten tellen mee voor het beleid van de
gemeente rond gezondheid van jonge kinderen. Ook
maakt u kans op leuke prijzen. Meer informatie:
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezondheidsmonitor.

De gebiedscommissie maakt voor elke wijk in
Delfshaven een wijkagenda. Hierin staan vijf doelen
en acties voor de komende vier jaar om de wijken
nog beter en leuker te maken. Uw mening telt.
Wat vindt u belangrijk voor uw wijk? Waar moet
de gebiedscommissie aandacht aan besteden? U
kunt het tot 15 juli laten weten via een enquête op
www.rotterdam.nl/delfshaven. Gebiedscommissie
leden zijn zaterdag 14 juli in Delfshaven op straat
en ook bij hen kunt u de enquête invullen.

Arnoud Verhey

Veerle de Meyer (3e van rechts) en andere actieve betrokkenen.

Als buurtcoach helpt De Meyer bewoners bij het
uitwerken van ideeën. ‘We zagen dat mensen een
plek missen om elkaar te ontmoeten.’ Er zijn cur
sussen bloemschikken, naaien, Nederlandse taal en
elke dinsdag is er een koffie-ochtend waar iedereen
kan aanschuiven. Ook is hier de ouderkamer van
basisschool Delfshaven, waar ouders samenkomen.
Ernaast zit een wijkpost van de politie. ‘We werken
samen met diverse partners zoals Woonbron, de
gemeente, basisschool Delfshaven en de Marokkaan
se oudervereniging SMOV. Eind juni was de feeste
lijke opening. Vrijwilligers uit de buurt beheren de
ruimte. Er leven allerlei ideeën en er zijn genoeg
mogelijkheden. Kom kijken en doe mee!’ Meer infor
matie: www.facebook.com/wijktrefpunt.

Arnoud Verhey

Wijktrefpunt Coolhaven geopend
David Kuiper: ‘De gebiedscommissie gaat vooral over samenwerken en organiseren.’

David Kuiper noemt Delfshaven ‘een hele leuke wijk, maar het kan
altijd beter.’ Vooral meer groen en cultuur hebben zijn belangstelling.
‘Iedereen wil wel meer groen, maar laten we het concreet maken. Ik
denk aan een gecombineerde aanpak. In de ene straat meer planten
bakken, in de andere tegels eruit, groen erin, bijvoorbeeld als de boel
toch al op de schop gaat. Bewonersinitiatieven spelen hierbij een grote
rol.’ Kuiper (36) werkt in het dagelijks leven bij een poppodium en or
ganiseerde vroeger veel feesten. ‘We hebben het met cultuur best goed
voor elkaar in Delfshaven. Maar naast grotere festivals zie ik veel in
kleine voorstellingen in de wijken. Mensen weten vaak niet dat er twee
straten verderop allerlei leuke dingen gebeuren. Dat kan beter.’ Over
de gebiedscommissie: ‘De kunst is om samen te onderzoeken waar we
het verschil kunnen maken. We verschillen van elkaar, maar dat geeft
juist een brede blik op het gebied. Iedereen is heel gemotiveerd. Con
tact: d.kuiper@gebiedscommissierotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
wijkcomites@rotterdam.nl
facebook.com/jouw-delfshaven
facebook.com/gebiedscommissiedelfshaven
twitter.com/Delfshaven_rdam

