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Delfshaven sociaal sterker

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.
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 Delfshaven
leuker en beter maken.

Wijkcomités officieel van start

Arnoud Verhey

Bestuur dichter bij bewoners
Lilia Costa wil sociale initiatieven versterken.

Arnoud Verhey

Lilia Costa is één van de tien nieuwe gebiedscommisieleden.
Ze wil Delfshaven socialer maken en ziet kansen voor lokaal
ondernermerschap.

Bewoners van Oud-Mathenesse en Middelland vormen twee wijkcomités. De komende vier jaar gaan ze aan de slag voor hun wijk.

De wijken Middelland en Oud-Mathenesse hebben sinds kort ieder een wijkcomité van vijf leden. Het is
een experiment voor de komende vier jaar, om bestuur dichter bij bewoners te brengen. De leden zijn door
loting aangewezen. Op 29 mei werden ze officieel geïnstalleerd in Pier 80.
en Oud-Mathenesse. ‘Het is goed dat jullie ja gezegd
hebben op deze uitnodiging’, spreekt hij de comité
leden toe. ‘Het is een avontuurlijke zoektocht hoe
we samen met ambtenaren tot een mooie samen
werking komen. Wees vooral jezelf!’ Het jongste
lid is Mink van Maanen uit Middelland, 16 jaar en
vwo-scholier: ‘Ik vind het belangrijk om op deze
manier verbonden te zijn met mijn wijk’, zegt hij. ‘En
ik houd ervan om nieuwe dingen te proberen.’ Meer
informatie op www.rotterdam.nl/delfshaven.

Rotterdamse Straatkijkers

Jacques van Amerongen speelt graag een rol in contacten met de gemeente.

Ook Jacques van Amerongen is nieuw als gebiedscommissielid.
Hij is maatschappelijk betrokken en wil graag groeien op het
politieke vlak.

Zeven uitkijkpunten staan honderd dagen op één lijn dwars door Rotterdam. In Delfshaven vindt u ze op
het Middellandplein, het Mathenesserplein, de Mathenesserweg en het Marconiplein. De Straatkijkers zijn
open voor publiek en bieden een andere kijk op de straten van de stad.

São João in Delfshaven

Van harte gefeliciteerd

‘Ik interesseer me voor lokaal bestuur en ik hoop veel te leren van
mijn werk voor de gebiedscommissie. Ik zie veel mooie bewonersi
nitiatieven, maar mensen weten de weg naar de gebiedscommissie
nog niet goed. We moeten zorgen dat ze ons beter kunnen vinden.
Daarnaast wil ik inzetten op diversiteit en het samenbrengen van
mensen. Bijvoorbeeld meer aandacht voor de LHBT-gemeenschap
(lesbisch, homo, bi en transgender – red.). Ook op scholen. Verder
wil ik een helpende hand zijn in het contact tussen horeca-onder
nemers en de gemeente. Hoe kan de horeca groeien zonder toena
me van overlast?’ Van Amerongen werkt als waarnemend griffier
bij de rechtbank op de afdeling bewind in Den Haag. ‘Daardoor
kom ik in aanraking met schuldenproblematiek en andere proble
men achter de voordeur. Ook dat heeft mijn aandacht.’ Contact:
jhl.vanamerongen@gebiedscommissierotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
wijkcomites@rotterdam.nl
René Castelijn

Arnoud Verhey

Lieven Poutsma (l) en Bart Lentze bij Straatkijker Mathenesserweg.

Kunstenaar Lieven Poutsma en architect Bart Lentze
bedachten de Straatkijkers om mensen op een andere
manier naar de straat te laten kijken. Poutsma: ‘Een
straat wordt meestal gebruikt om van A naar B te
komen. De uitkijkpunten zijn een uitnodiging om
de straat ook eens te zien als plek om te ontdekken,
verblijven en wandelen. We wilden iets maken tussen
kunst en straatmeubilair in. Kinderen vinden het
fantastisch, die klimmen er spontaan op. Volwassenen
willen vaker uitleg.’ De route loopt van het Kruisplein
tot het Marconiplein. De Straatkijkers staan er tot en
met 9 september. Zie ook www.straatkijkers.nl.

Veel Kaapverdianen kijken er het hele jaar naar
uit: het São João (Johannes de Doper) feest. Het
Heemraadsplein verkeert zaterdag 23 juni in Kaapver
diaanse sferen. Proef traditionele gerechten, luister
naar trommelaars en kijk naar dansers met hun ‘kola
São João’. Voor kinderen staat een tent klaar met
Kaapverdische spelletjes en activiteiten. Ook ouderen
kunnen traditionele spelletjes spelen zoals Ourilo
en kaartspelen. Op het podium een keur aan Kaap
verdische muzikanten. Het feest wordt ondersteund
via een bewonersinitiatief, toegang is gratis. Zie
www.facebook.com/saojoaorotterdam.

Inzetten op diversiteit

Arnoud Verhey

Bij de installatiebijeenkomst legt André Hammink
(gemeente Rotterdam) uit waarom voor wijkcomités
gekozen is: ‘Meer zeggenschap voor bewoners, dat is
de gedachte achter wijkcomités. Na vier jaar gebieds
commissies in Rotterdam bleek de afstand tussen
de commissies en de bewoners nog te groot te zijn.
Daarom besloot de gemeenteraad te experimente
ren, onder andere met deze wijkcomités. Ze hebben
dezelfde bevoegdheden als gebiedscommissies.’ Hij
legt uit dat de notaris namen heeft getrokken uit het
namenbestand van alle wijkbewoners van Middelland

Lilia Costa wil veel bereiken de komende vier jaar: ‘Het is belangrijk
om af te spreken wat we met de gebiedscommissie als eerste aan
moeten pakken. We zijn bezig met de wijkagenda die we in septem
ber vaststellen. Ik vind het in elk geval van belang dat Delfshaven
socialer wordt. De vele sociale initiatieven die er zijn hebben een
stevige bodem nodig. Ik zoek de verbinding tussen al die initiatie
ven.’ Costa is ondernemer en verkoopt onder andere lokale pro
ducten in het brugwachtershuisje bij de Lage Erfbrug. ‘Ik zie veel
kansen voor lokaal ondernemerschap. De enorme diversiteit in de
wijk moeten we beter zichtbaar maken. Mensen staan er voor open.
Het komende jaar wil ik kijken hoe we dat samen vorm kunnen
geven.’ Ze is optimistisch over de gebiedscommissie. ‘We hebben
dezelfde doelen en dat overstijgt politieke voorkeuren.’ Contact:
la.costa@gebiedscommissierotterdam.nl.

Het echtpaar Strijaards-Hammendorp was 3 juni 65 jaar getrouwd.
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