Stadskrant

Delfshaven

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.
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Werk voor de jeugd

Eerste zonneschildje geplaatst

Arnoud Verhey

Zonnestroom voor iedereen

Fatima Talbi zat eerder in de gemeenteraad en in de deelraad Feijenoord.

Frank Hanswijk

Wie zitten er in de gebiedscommissie? Maak kennis met nieuw
gekozen Fatima Talbi en de herkozen Ninny Duarte Lopes. Zij laten
de komende vier jaar van zich horen.

Wouter Deen, Adriaan Korthuis en Sander van Schaik (vlnr) zijn ambassadeurs voor meer zonnestroom.

Drie enthousiaste bewoners en ondernemers in Middelland willen zoveel mogelijk mensen warm laten
lopen voor zonne-energie. Buurtbewoners met zonnepanelen op hun dak kunnen ambassadeur worden
voor stroom van de zon. Ook komen er kiosken waar mensen hun fiets of mobiel kunnen opladen met
zonnestroom. De gemeente is blij met dit initiatief.
Wouter Deen, Adriaan Korthuis en Sander van Schaik
zijn de drie bevlogen bewoners. Deen: ‘Eerst hebben
we bij iedereen aangebeld om mensen enthousiast
te maken voor zonnepanelen. De reacties waren best
positief, maar niet concreet genoeg. Dus hebben
we het groter gemaakt en steun van de gemeente
gezocht.’ Citylab010 ondersteunt het initiatief dat
inmiddels Zon in de Stad heet. Wijkbewoner Stang
Gubbels heeft een emaillen schildje ontworpen. Wie
zonnepanelen heeft, kan dat aan de gevel bevestigen.

Zo kunnen bewoners elkaar stimuleren om panelen
te nemen en hun ervaringen delen. Het eerste schildje
is geplaatst in de Doedestraat. Deen: ‘De schildjes zijn
signalen voor andere bewoners in een straat om ook
mee te doen. Ook zijn we bezig met het ontwerpen
van enkele kiosken op pleinen, waar je apparaten
kunt opladen. En samen met bestaande organisaties
willen we technische en financiële informatie geven
in de buurt.’ De kiosken komen naar verwachting vol
gend voorjaar. Meer informatie: www.zonindestad.nl.

Fatima Talbi werkt als klantadviseur bij Humanitas. Ze ziet in Delfsha
ven een stijgende lijn in bijvoorbeeld het leefklimaat en de veiligheid.
‘Er blijven altijd wijken die wat meer aandacht nodig hebben. Maar
laten we ook kijken naar positieve ontwikkelingen. Ik zie veel betrok
ken en geïnteresseerde bewoners, die ook makkelijk op ons afstappen.
Bewoners zetten samen met ons de schouders eronder. Prima! Ik wil
ook graag bewoners bereiken die de weg naar de gebiedscommissie nog
niet weten, bijvoorbeeld met bewonersinitiatieven. Verder zie ik onder
jongeren veel talent, maar het ontbreekt hen aan een goed netwerk.
Samen met andere partners wil ik werkgelegenheid voor de jeugd
hoger op de agenda krijgen. Bij verschillende (woningbouw)projecten
in de wijk moeten we goed kijken hoe jongeren daarbij ervaring en een
netwerk kunnen opdoen.’

Een vertrouwd gezicht

Arnoud Verhey

Thuisblijven is leuk als er in de eigen buurt van alles te doen is. Zoals een Hawaiifeest op 5 augustus
en de bekende Serumparkspelen op 16 en 17 augustus. Het zijn bewoners zelf die dit organiseren, met
steun van bewonersinitiatieven. Iedereen is hartelijk welkom.

Plezier op de Serumparkspelen tijdens een vorige editie.

Rob Fontain, actieve buurtbewoner uit Oud-Mathe
nesse, organiseert samen met anderen de Serum
parkspelen in het Serumpark. ‘Dit jaar voor de vijf
de keer, dus een lustrum! We doen dit voor ouders
en kinderen die niet op vakantie gaan. En om elkaar
te ontmoeten en te horen wat er speelt in de wijk.
Op 17 augustus komt een Opzoomerkeet met Oud
hollandse spelletjes. Een groep jonge meiden uit de
buurt assisteert.’ Ook de jonge bewoner Benjamin
Sabotinov steekt deze zomer weer de handen uit de
mouwen. Hij organiseert 5 augustus een Hawaiifeest
bij de Prinses Margrietschool op de Spaanseweg.
Er is veel te doen, plezier voor iedereen! Kijk op
Facebook.com/delfshaven voor meer activiteiten.

Even geen vergaderingen Van harte gefeliciteerd

Ninny Duarte Lopes: ‘Er wonen hier veel jonge mensen die kansen verdienen.’

Ninny Duarte Lopes is actief betrokken bij allerlei maatschappelijke
projecten. Ze zat ook in de vorige gebiedscommissie en is herkozen.
Duarte Lopes: ‘Het werk was nog niet af, eigenlijk waren we nog maar
net begonnen. Het is ook fijn als er oud-leden in de gebiedscommissie
zitten. Die brengen ervaring en wijsheid mee. En voor bewoners is het
fijn om een vertrouwd gezicht te zien.’ Duarte Lopes onderhoudt warme
relaties met actieve bewoners en wil dat graag zo houden. ‘Ik wil dat alle
bewoners, jong en oud, kunnen leven in een veilig gebied. Ik hoop ook
op bewonersinitiatieven die iets bieden aan jongeren en die ook jongeren
bereiken die nu alleen maar aan het overleven zijn. Activiteiten in sport
en cultuur zijn manieren om jezelf te ontwikkelen en talenten te ont
dekken. Dat mag wat diverser.’ Ook ziet ze iets in een centraal informa
tiepunt over Delfshaven. ‘Zodat je met één druk op de knop meteen alles
weet over het gebied. Nu is dat nog te veel zoekwerk.’

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

Door de zomervakantie zijn er geen openbare ver
gaderingen van de gebiedscommissie. Ook de twee
wijkcomités houden een zomerstop. De eerstvolgende
gebiedscommissievergadering is dinsdag 11 septem
ber om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom om
te horen wat er in Delfshaven speelt. Agenda en ver
gaderlocatie vindt u uiterlijk een week voor de ver
gaderdatum op www.rotterdam.nl/delfshaven. Kijk
bij ‘gebiedscommissie’. U vindt hier ook informatie
over de wijkcomités. De pagina Delfshaven houdt ook
zomervakantie en verschijnt weer op 5 september.

Arnoud Verhey

Vier de zomer lekker thuis

De heer Van den Biezen werd 22 juli 101 jaar.

facebook.com/jouw-delfshaven
facebook.com/gebiedscommissiedelfshaven
twitter.com/Delfshaven_rdam

