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In actie voor schone straat

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.

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Vaak verzetten
ze veel onzichtbaar werk. Ze zorgen ervoor dat verenigingen
kunnen draaien, buurten schoon en heel blijven, ouderen bezoek
krijgen of ze doen ander zeer gewaardeerd werk. Wat drijft deze
vrijwilligers?

Bospolder-Tussendijken in de lift

‘Extra aandacht loont’

Arnoud Verhey

Janna Bultena en Jan van Santen zetten zich al 35 jaar samen in
voor een schone en gezellige Hofstedestraat. ‘Bijna elke dag loop ik
met grijper en schep door de straat om lege blikjes en papier op te
ruimen’, vertelt Jan van Santen. ’Waarom? Tegenover ons huis is een
speelpleintje. Kinderen hebben hier al zo weinig en dan vind ik het
een schande dat er op het plein zoveel zwerfvuil ligt. Verder help
ik mensen die het echt niet meer zelf kunnen bij het onderhoud
van hun tuintje.’ Als ze tijd heeft helpt Janna Bultena hem bij het
schoonhouden van de straat. ‘En via Buurt Bestuurt zijn op het plein
plantenbakken neergezet. Die houd ik bij. Verder help ik ouderen
in de straat. Zo heb ik in een tuin aan de overkant pas nog negentig
bloembolletjes gepoot. Regelmatig nodig ik ouderen uit op de koffie.
Dan maken we er samen een gezellige middag van. En als ik iemand
een tijdje niet zie, ga ik aanbellen om te kijken of er wat loos is.’

Angela Renfurm, beheerder Jong Delfshaven én voorzitter van de Parkraad, die door programmering meer energie in de wijk brengt.

Het Wijkprofiel verschijnt iedere twee jaar en geldt
als de thermometer van de stad. Het laat zien hoe de
Rotterdamse gebieden en wijken ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en wat betreft veiligheid. Daarbij
gaat het zowel om meetbare gegevens als om de beleving van Rotterdammers. Uit het Wijkprofiel blijkt
dat Bospolder en Tussendijken niet alleen veiliger
zijn geworden, maar dat bewoners zich ook veiliger
voelen. Ook zijn ze positiever over hun leefomgeving,
participatie en binding met de wijk, de voorzieningen
en de openbare ruimte.

Jongeren kansen bieden
‘Eenzelfde aanpak is er voor de jeugd’, vertelt Van
den Heuvel. ‘Natuurlijk worden jongeren die overlast geven aangepakt, maar via het jongerenwerk en
West Practice aan de Rösener Manzstraat 57 (Jong
Delfshaven) bieden we jongeren kansen op een andere
toekomst. We geven aandacht aan mensen die willen
en dat brengt een heel andere energie in de wijk.
Dat zie je bijvoorbeeld terug in Park 1943. Vorig jaar
hebben we geïnvesteerd in het onderhoud en extra
geld beschikbaar gesteld voor activiteiten. Er werden
maar liefst veertig plannen ingediend.’ Een Parkraad,
bestaande uit actieve bewoners en professionals,
coördineert de programmering. Meer informatie:
www.wijkprofiel.rotterdam.nl.

Focusaanpak
In beide wijken werkt stadsmarinier Danielle van den
Heuvel intensief samen met Havensteder, Delfshaven
Coöperatie, het gebied, politie, partners en bewoners:
de zogenoemde Focusaanpak. Heeft die bijgedragen aan
dit positieve resultaat? ‘Dat is nooit precies te meten’,
zegt Van den Heuvel. ‘Feit is dat de veiligheid objectief
is verbeterd. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder
woninginbraken. Dat komt mede door de succesvolle
aanpak van de politie, waarbij voorlichting over
inbraakpreventie is gekoppeld aan zichtbare aanwezigheid op straat. Maar het belangrijkste is dat we wijkbewoners nieuw perspectief bieden. Een goed voorbeeld is
de Tegenprestatie, waarbij mensen iets terugdoen voor
de uitkering die ze ontvangen. Bij Peoples Power aan de
Grote Visserijstraat komen ze op gesprek, net zolang tot
er passend vrijwilligerswerk is gevonden. Niet één, niet
twee, maar wel tien keer als dat nodig is.’

Op het Driehoeksplein zijn regelmatig activiteiten voor de jeugd.

Middland Foto Expo

Valentijnslunch

Opgegroeid in Middelland? Bent u er tussen 1960 en
nu komen wonen? En heeft u een mooie foto van
uw wijk? Stuur hem dan in voor de Middland Foto
Expo 1960-2018. De expositie laat het verhaal van
Middelland zien door de ogen van oude en nieuwe
bewoners: geschiedenis, migratie, de vele culturen
en hoe iedereen zijn plek in de wijk vond. U kunt
uw foto’s tot 17 februari inleveren. De expositie
is van 22 februari tot en met 14 april te zien op
verschillende plekken in Middelland. Meer infor
matie: www.middland.nl/expo.

Op Valentijnsdag, woensdag 14 februari, organiseert
Wmo Radar om 12.30 uur een Valentijnslunch voor
senioren in de Professor Poelsf lat in Oud-Mathenesse/
Witte Dorp. Deelnemers gaan aan dialoogtafels met
elkaar in gesprek over onderwerpen als wonen, gezondheid en hun sociale netwerk. Verder bestaat het
programma uit muziek, dans, beweging en natuurlijk
een lekkere lunch. Senioren uit de buurt zijn van harte welkom. Het aantal plekken is beperkt en vol is vol.
U kunt zich aanmelden bij seniorencoach Dina Kohen
via dkohen@wmoradar.nl.

Arnoud Verhey

Half januari werd het Wijkprofiel gepubliceerd. En niet alleen de stad als geheel, ook Delfshaven staat er
beter voor dan twee jaar geleden. Bospolder en Tussendijken springen er voor het eerst extra positief uit.
‘Laten we dit vooral vasthouden’, pleit stadsmarinier Danielle van den Heuvel. ‘Extra aandacht loont.’
Janna Bultena en Jan van Santen zijn al 35 jaar actief in en voor hun straat.

Aanpak Mathenesserweg
De Mathenesserweg gaat gedeeltelijk op de schop. De mogelijk
heden tot verbetering van de weg worden binnenkort met de
bewoners besproken.
‘Na een drietal schietpartijen, zo’n drie jaar geleden, organiseerden
de bewoners een avond waar een f link aantal problemen op tafel
kwam’, vertelt Bart Boerema, namens de gemeente regisseur
Intensief Beheer Mathenesserweg. ’Ook de inrichting van de straat
en de verkeerssituatie op de Mathenesserweg werden genoemd. Op
aandringen van de bewoners is er een plan gemaakt. Het college
van B en W heeft geld gereserveerd om dit uit te voeren. Daarop
zijn we met bewoners om tafel gaan zitten om te bekijken wat het
meest nodig was. Dat zijn het kruispunt bij de Mathenesserbrug, de
kruising Mathenesserweg/Rösener Manzstraat en bij het Marconi
plein.’
Onderzoek naar verbeteringen
‘Verkeer wordt in de straat ervaren als het grootste probleem: te
hard rijden, dubbel parkeren en opstoppingen, vooral bij de brug
en het Marconiplein’, aldus Boerema. ‘Ook de inrichting van de
weg is rommelig, daar kan meer eenheid in worden gebracht.
En de oude verlichting wordt vervangen. Op dit moment worden
verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo wordt gekeken naar de
mogelijkheid om een rotonde aan te leggen bij de Mathenesserbrug,
om de doorstroming te verbeteren. Ook zijn er al ideeën voor het
pleintje ter hoogte van de Rösener Manzstraat. Binnenkort worden
de verschillende mogelijkheden met de bewoners besproken.’

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

