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Feijenoord

Via de acht wijkraden in Feijenoord 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 wijkraden doen. De wijkraadsleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven die Feijenoord leuker
en beter maken.
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Huttendorp weer succes

Nieuwe wijkraad voor Feijenoord

René Castelijn

‘Luisteren naar de bewoners’
Goed materiaal en vooral prima weer maakten het huttendorp tot een feest.

René Castelijn

Al meer dan twintig jaar organiseert speelboerderij Odilia in
Hillesluis in de eerste week van de zomervakantie een vijfdaags
huttendorp voor kinderen. Vorige week was het weer zover.
Joop de Jong van Odilia: ‘Het is een buurttraditie, sommige kinderen
vragen na de kerstvakantie al wanneer het weer begint. Thema was dit
jaar ‘de haven’, met allerlei speel- en knutselactiviteiten, modelbootjes
en een excursie naar Futureland. Een aantal kinderen sliep de laatste
nacht in hun eigen hutjes, met ’s ochtends een gezamenlijk ontbijt.
Er waren prijzen voor de mooiste hut én voor de beste samenwerking.
Ons motto is niet voor niets: Samen spelen, samen delen.’ Het huttendorp kwam tot stand met een bijdrage uit het budget voor bewonersi
nitiatieven van de wijkraden Hillesluis en Vreewijk.

Herdenking bij Loods 24

Mustafa Dogan, Ed Arnold, Maryam Daoudi, Jup de Heer en George Verhaegen (v.l.n.r.) vormen samen de wijkraad Feijenoord.

Maryam Daoudi is geboren en getogen in Rotter
dam: ‘In het dagelijks leven ben ik docente en werk
ik aan vernieuwende maatschappelijk projecten op
allerlei gebieden. Ik heb me verkiesbaar gesteld om
meer te kunnen betekenen voor jongeren en oude
ren. De wijk is in beweging door de bouw van veel
dure woningen, grote ingrepen op verkeersgebied
en de komst van het nieuwe stadion. Het welzijn
van deze groepen komt daardoor in het gedrang.’
Ed Arnold werkt als leidinggevende in de logistiek:
‘Ik zie zaken die niet goed gaan in de wijk. En wil
je iets veranderen, dan vind ik dat je er zelf iets aan
moet doen. Ik ga me bezighouden met bijvoorbeeld
Feyenoord City, verkeer, schoon en alles wat om
mensen draait. Als wijkraad willen we samen met
alle wijkbewoners de problemen aanpakken en ver
sterken wat goed is .’

Wijkagenda in de maak
Mustafa Dogan werkt fulltime als business manager
en is actief in verschillende jongerenverenigingen.
Dogan: ‘Ik ben maatschappelijk betrokken. Ik doe
veel vrijwilligerswerk en via de wijkraad hoop ik
nog meer te kunnen betekenen voor mijn wijk. Ik
ga me in het bijzonder inzetten voor de onderwer
pen wonen, jongeren en ouderen. We werken deze
zomer samen aan onze wijkagenda en luisteren
daarvoor goed naar de bewoners.’ Een ander lid
van de wijkraad is George Verhaegen. Eerder was
hij lid van de deelraad Feijenoord, betrokken bij
allerlei sociale initiatieven en werkte hij bij welzijns
organisatie CVD en daklozencentrum Havenzicht.
Hij was ook een van de drijvende krachten achter
het Woonreferendum.
Niet het kind van de rekening
Jup de Heer is ook een echte zuiderling: ‘Ik werk
als zzp’er in verschillende functies in de evenemen
ten- en muzieksector. Ik kan me slecht vinden in de
traditionele politieke partijen. Daarom was ik blij
met de mogelijkheid om mezelf als onafhankelij
ke verkiesbaar te stellen. Ik wil dat onze wijk niet
het kind van de rekening wordt bij de bouw van
Feyenoord City, daar ga ik me hard voor maken.’

Een heel fijne zomer!

Meepraten over verkeer

De pagina van Feijenoord gaat even met vakantie. De
Stadskrant met het gemeentelijke nieuws verschijnt
wel om de twee weken en wordt zoals altijd met
De Havenloods verspreid. Natuurlijk kunt u nieuw
tjes en leuke vakantieactiviteiten blijven volgen via
www.facebook.com/Feijenoord.gebiedrotterdam.
De leden van de wijkraden, de medewerkers van
de gebiedsorganisatie en de redactie wensen u een
fijne en ontspannen vakantie met mooi weer. De
volgende pagina van Feijenoord verschijnt woensdag
5 september. Graag tot dan.

Hoe wordt in de toekomst het verkeer in goede ba
nen geleid als het druk is rond De Kuip? Feyenoord
City en de gemeente hebben de gespreksgroep
‘Klankbordgroep mobiliteit’ opgericht om deze
vraag te beantwoorden. Alle bewoners uit de wijken
rond het stadion kunnen meepraten over eventu
ele maatregelen voor hun buurt. Met een aantal
bewoners is al de basis gelegd voor een actieplan. De
klankbordgroep zoekt nog vertegenwoordigers uit
de Afrikaanderwijk. Wilt u meedoen? Aanmelden
kan via e-mail info@stadionpark.rotterdam.nl.

Claire Droppert

Echt Feijenoord: een modern glazen kantoor bovenop oude bakstenen.

De wijkraad Feijenoord vergadert in Huis van de
Wijk De Dam. De eerstvolgende bijeenkomst is
woensdag 29 augustus. De contactgegevens van de
leden vindt u op www.rotterdam.nl/feijenoord en
www.facebook.com/Feijenoord.GebiedRotterdam.

René Castelijn

In Feijenoord is de gebiedscommissie vervangen door acht wijkraden. De leden stellen zich op deze
pagina aan u voor. Deze week is de beurt aan de leden van de wijkraad Feijenoord. De meesten van hen
zijn al langer actief in het gebied.

Een bijzondere plek voor bezinning op het verleden, midden in de moderne stad.

Elk jaar herdenkt Rotterdam de deportatie van Joodse mensen uit
Rotterdam en van de Zuid-Hollandse eilanden. Tussen 30 juli 1942
en eind juni 1943 werden zij bijeengebracht in Loods 24 op de Kop
van Zuid en vervolgens gedeporteerd.
Vlakbij die plek, aan de Eva Cohen-Hartogkade bij de Stieltjesstraat,
staan de Muur en het Joods Kindermonument. Op maandag 30 juli
is hier de herdenking. De Muur is een overblijfsel van de omheining
rondom het oude haventerrein waar Loods 24 stond. Het Kinder
monument vermeldt alle 686 namen van Joodse kinderen tot en met
12 jaar die werden gedeporteerd. Loods 24 was een afgelegen plek,
ver weg van de huizen, achter een twee meter hoge muur. Via de rails
van het goederenemplacement was er toegang tot het spoorwegnet.
Vanaf Loods 24 zijn meer dan zesduizend mensen naar doorgangskamp
Westerbork vervoerd. Het merendeel van hen is naar de vernietigings
kampen Auschwitz en Sobibor in Polen vervoerd en daar omgekomen.
Slechts enkele honderden hebben de oorlog overleefd. De bijeenkomst
begint om 19.00 uur met koffie in Villa Zebra aan de Stieltjesstraat 21.
Vanaf 20.00 uur zijn er bij de Muur toespraken, verhalen, gebeden
en twee minuten stilte. Daarna leggen instanties kransen en kunnen
aanwezigen zelf bloemen neerleggen. Om ongeveer 20.50 uur is de
afsluiting en het defilé langs het monument.
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