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Introductie nieuwe leden

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 Delfshaven leuker en beter maken.

Jongerenwerkgroep in Middelland

Arnoud Verhey

Iets doen voor de wijk
Enes Ayhan: ‘Ik wil verloren vertrouwen terugwinnen. We moeten het samen doen.’

Arnoud Verhey

Wie zijn de nieuw gekozen gebiedscommissieleden? De komende
tijd stellen zij zich graag aan u voor. Nog beter kennismaken? Dat
kan tijdens de eerstvolgende vergadering op 12 juni om 19.30 uur.
Op www.rotterdam.nl/delfshaven vindt u vanaf 28 mei de agenda
en de locatie.

Vlnr: Ouassim Tamsamani, Oussama Yekhlef, meneer Ashruf en Emirhan Kobazoglu. Meneer Ashruf is blij met zijn opgeknapte tuin.

Jongeren in Middelland hebben hart voor hun wijk. Ze zijn blij met hun eigen ruimte in de Joost van
Geelstraat en doen graag iets terug voor de buurt. Zoals het opknappen van de tuin van meneer Ashruf.
En bij activiteiten in de wijk staan ze ook klaar om te helpen.
tuin was helemaal dichtgegroeid en verwilderd. Ik
ben heel blij met de hulp van de jongens. Zo is uit iets
naars toch iets goeds voortgekomen.’ Tamsamani:
‘Jongeren moeten er meer voor open staan om iets te
doen voor de buurt. We hebben het zelf ook niet altijd
makkelijk gehad, zeker toen buurthuis De Vlieger
dicht ging. Het is fijn dat we nu weer een eigen ruim
te hebben.’ Kobazoglu: ‘We komen nog een keertje
langs bij meneer Ashruf. Hij heeft ons een barbecue
beloofd ….’

Muziek en feest in Park 1943

Arnoud Verhey

Muziek brengt mensen samen. Daarom is er 26 mei in Park 1943 het muziekfestival Delfshaven, met de
titel ‘We love music’. Vorig jaar oktober was er al een tryout en nu volgt een meer volwassen editie. Naast
rock, pop en jazz zijn er ook Surinaamse en Kaapverdiaanse bands.

Park 1943 is een fijne plek voor sociale bijeenkomsten.

Ron van den Bovenkamp is cultureel ondernemer en
woont in Delfshaven. ‘Vorig jaar had iedereen het
goed naar de zin. Dit jaar is er meer muziek en zijn
er meer kraampjes met boeken, exposities, pannen
koeken en hamburgers.’ Van 12.00 tot 15.00 uur is er
een kindermatinee met workshops collages maken en
optredens voor en door kinderen. Van den Bovenkamp
organiseert het festival met andere partijen uit de wijk
en met hulp van sponsors en een bewonersinitiatief.
‘Doel is onderling contact verbeteren en zoveel moge
lijk mensen een leuke middag bezorgen. Laat kinderen
hun eigen instrument meenemen!’ De toegang is gra
tis. Zie ook facebook.com/muziekfestivaldelfshaven.

Wijkfestival trekt weer door Delfshaven
Wereld Wijde Wijk komt er weer aan. Om te
beginnen op 19 mei in Park 1943. Dit wijkfestival
legt de nadruk op lokale kunst en cultuur. Bewoner
Karin Mulder: ‘Mensen weten soms niet welke leuke
initiatieven er zijn om de hoek of een paar straten
verderop. Er is veel verborgen talent in de wijk en we
bieden daar een podium voor. Professionele artiesten
mixen met lokale talenten, met als doel dat mensen
uit hun huis komen en de pareltjes uit de buurt
leren kennen. Dat werkt goed, veel mensen zijn

Praktische zaken regelen

betrokken geraakt bij de organisatie, iedereen doet
iets.’ De drijvende kracht achter Wereld Wijde Wijk
is het Rotterdams Volkstheater en er wordt intensief
samengewerkt met bewoners en podium Grounds.
Het festival krijgt een financiële bijdrage via een
bewonersinitiatief. Tussen mei en september trekt
het festival langs pleinen en parken in verschillende
wijken in Delfshaven. Na Park 1943 op 19 mei is
het 9 juni de beurt aan het Kapelplein. Zie ook
Facebook.com/wereldwijdewijk.

Arnoud Verhey

Ze hebben zich verenigd in de jongerenwerkgroep
Mooi, Mooier Middelland. Oussama Yekhlef, Emirhan
Kobazoglu en Ouassim Tamsamani hebben het er
maar druk mee. Deze twintigers zitten op school. In
hun vrije tijd worden ze vaak als eerste ingeschakeld,
bijvoorbeeld om mee te helpen bij de activiteiten.
Yekhlef: ‘We hoorden over meneer Ashruf en zijn
verhaal raakte ons meteen. Hij was slachtoffer van
een vervelende overval. Om iets voor hem te doen
hebben we zijn tuin opgeknapt.’ Meneer Ashruf: ‘Die

‘Delfshaven is veranderd’, vindt Enes Ayhan. ‘Was het hier vroeger
het wilde westen, nu zijn we op weg om de parel van Rotterdam te
worden. Zoveel jongeren hebben een hbo of universitaire opleiding.
Onze ouders hadden het veel moeilijker.’ Ayhan studeerde sociaal
pedagogische hulpverlening en werkt als begeleider intensieve zorg
in het onderwijs. Ook heeft hij een zorg en adviesbureau. Geen
wonder dat veel mensen hem kennen. ‘Ik ben geboren en getogen
in Delfshaven. Mijn moeder blijft mijn grote voorbeeld, zij was een
vertrouwenspersoon in de wijk. Ik maak me zorgen over de vele
jongeren die in armoede leven. Hopelijk worden wij als gebieds
commissie écht de stem van alle mensen in Delfshaven en slaan we
bruggen tussen burgers en het stadsbestuur.’ Contact? Mail naar:
e.ayhan@gebiedscommissierotterdam.nl.

Marike Abrahamse: ‘Het Dakpark toont de creativiteit hier met winkels én groen.’

In de nieuwe gebiedscommissie zitten opvallend veel jonge men
sen en de meerderheid bestaat uit vrouwen. Marike Abrahamse (25)
noemt de vele jongeren een mooie weerspiegeling van Delfshaven.
Abrahamse heeft al wat politieke ervaring maar zit nu voor het
eerst in een gekozen functie. ‘Vier jaar geleden deed ik ook mee
aan de campagne voor de verkiezingen van de gebiedscommissie.
En nu zit ik er dus zelf in. In de lokale politiek kun je vooral veel
praktische zaken regelen. Schonere straten vind ik belangrijk.
Signalen van bewoners rond overvolle afvalcontainers kunnen
we als gebiedscommissie versterken. En je kunt ook creatieve
oplossingen daarvoor verzinnen. Het leukste van dit werk vind ik
contact met bewoners. Mooi om te zien dat er zoveel bewoners
initiatieven zijn in ons gebied. Het is goed dat bewoners elkaar
leren kennen, dat geeft ook een veiliger gevoel.’ Abrahamse woont
zelf in BospolderTussendijken en is beleidsmedewerker op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze is per mail bereikbaar:
ms.abrahamse@gebiedscommissierotterdam.nl.

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

