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Welzijn van Humanitas

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 Feijenoord leuker en beter maken.

Sinds 1 januari is stichting Humanitas de aanbieder van alle
welzijnsactiviteiten in het gebied Feijenoord. Humanitas neemt
vrijwel alle locaties en activiteiten over van DOCK.

Stijgende scores in Wijkprofiel

De stichting wil een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van
het ‘wel-zijn’ van de mensen in het gebied, samen met iedereen
die er woont, werkt of anderszins betrokken is. Humanitas wil in
de toekomst minder eigen mensen inzetten. Het geld dat hierdoor
vrijkomt, kan gebruikt worden om meer met mensen uit de wijk
te gaan werken. De bedoeling is in het gebied een stevig netwerk
op te bouwen. Het Huis van de Wijk De Brink in Vreewijk is helaas
tijdelijk gesloten, maar alle betrokkenen werken samen aan een oplossing. De activiteiten in De Brink zijn tijdelijk op andere locaties
ondergebracht. Voor meer informatie, contactpersonen en adressen
kijkt u op www.stichtinghumanitas.nl/wel-zijn of belt u het algemene nummer (010) 271 38 00.

Afrikaanderwijk in de lift

René Castelijn

Erkenning voor vrijwilligers

Arjen Jan Stada

Dankzij de inspanningen van overheid én bewoners laat het Wijkprofiel van de Afrikaanderwijk een stijgende lijn zien.

Tot een paar jaar geleden was het zeldzaam, maar nu gebeurt het; mensen uit andere delen van Rotterdam
en randgemeenten kopen een huis in de Afrikaanderwijk. Volgens de cijfers in het nieuwe Wijkprofiel zit de
wijk in de lift.
Blij en verrast waren de ontvangers van de Feijenoordspeld vorig jaar.

Het Wijkprofiel laat als een thermometer zien hoe
de stad ervoor staat op sociaal gebied, groen, gebouwen, wegen en veiligheid. De scores zijn gebaseerd
op meetbare cijfers én de beleving van bewoners.
Met het Wijkprofiel kunnen het gemeentebestuur en
de nieuwe gebiedscommissies en wijkraden gebiedsplannen maken, samen met partners, bewoners en
ondernemers. Wijkmanager Taco Pennings: ‘De wijk
is op allerlei manieren verbeterd, vooral de veiligheid. Door de inzet van gemeente en Rijk, maar ook
dankzij de bewoners zelf. En het gaat voorlopig door.

In de pijplijn zitten meer woningen, een nieuwe
school en nieuwe sportfaciliteiten. We hebben nu een
breder cultureel aanbod en er is meer groen en een
divers winkelaanbod. Er was afgelopen zomer een
pleinbioscoop en er is zelfs een opera opgevoerd. Dat
was een paar jaar geleden ondenkbaar. Wel ervaren
bewoners meer overlast door verkeer en vandalisme
dan voorheen. Luisteren naar de bewoners is het
sleutelwoord, dus daar gaan we de komende tijd aan
werken.’ Wilt u de details van de Wijkprofielen bekijken? U vindt ze op www.wijkprofiel.rotterdam.nl.

Taskforce voor Vreewijk
In sommige buurten van Vreewijk is veel overlast en stijgt het aantal inbraken. Wethouder Eerdmans heeft
daarom vorig jaar na zijn werkbezoek de Taskforce Vreewijk opgericht. Het is een stevig samenwerkings
verband van gemeentelijke diensten, woningbouwcorporaties, politie en andere partijen in het gebied.

Wilt u iemand die zich al langer dan vijf jaar inzet voor anderen eens
flink in het zonnetje zetten? Meld hem of haar dan aan voor een
gebiedsonderscheiding: de Feijenoordspeld. U kunt het zogenoemde
voorstelformulier downloaden via www.rotterdam.nl/feijenoord.
Daarop vult u uw eigen gegevens in, de gegevens van degene die
u wilt voordragen en wat deze persoon voor anderen of voor de
wijk doet. Ook is er in het formulier ruimte voor mensen die uw
voorstel ondersteunen. Zij kunnen vertellen waarom ze vinden
dat juist deze persoon een onderscheiding zou moeten krijgen. Tot
slot kunt u een datum en plaats voorstellen voor de uitreiking.
Het zou helemaal mooi zijn als er een bijzondere aanleiding is,
zoals een jubileum van de ontvanger of de vereniging waarbij hij
of zij actief is. Zo niet, dan doet de gebiedscommissie een voorstel
voor een datum.

Welkom bij de vergadering

René Castelijn

Veel gezinnen in Vreewijk hebben extra zorg nodig.
Er komt meer hulp voor mensen met schulden. Het
Wijkteam krijgt uitbreiding om ouders bij te staan in
de opvoeding van hun kinderen en zo de schoolprestaties te verbeteren. Stadsmarinier Michiel van der Pols
onderzoekt hoe de Landbouwbuurt veiliger kan worden. Bewoners, verenigd in Initiatiefgroep Vreewijk
Vooruit, organiseren maandelijks een wijkatelier. Ze
bespreken er de aanpak van de belangrijkste zorgen,
zoals veiligheid en jeugdproblematiek. Het volgende
wijkatelier, eind februari, heeft als thema onderwijs.
De datum wordt nog bekendgemaakt. Meer informatie of deelnemen? Mail naar gebiedsnetwerker
Fred Hoeksema: fp.hoeksema@rotterdam.nl.

Kent u iemand in uw omgeving die met hart en ziel vrijwilligers
werk doet, of veel vrije tijd steekt in het draaiend houden van
een club of vereniging?

Betere samenwerking voor de buurt in Taskforce Vreewijk.

Felicitaties voor briljanten bruidsparen

De gebiedscommissie houdt elke maand een vergadering. U bent
van harte welkom bij de volgende bijeenkomst op woensdag
14 februari om 20.00 uur. De locatie is nog niet bekend; deze staat
uiterlijk een week van tevoren op www.rotterdam.nl/feijenoord en
op de Facebookpagina van het gebied. U vindt er ook de agenda. Als
u komt, wees dan alstublieft op tijd. Heeft u een vraag of wilt u een
onderwerp bespreken? Alle bezoekers kunnen tijdens de vergadering vragen stellen of inspreken. Wanneer u zich uiterlijk een dag
van tevoren aanmeldt via gebiedscommissies@rotterdam.nl krijgt
u gegarandeerd spreektijd. U kunt zich ook voor aanvang van de
vergadering melden bij de voorzitter of de commissieondersteuner.
Afhankelijk van de agenda komt u dan later aan de beurt.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/feijenoord
14 010

Familie Houtenbrink-Paget vierde 21 januari hun 65-jarig huwelijk.

René Castelijn

René Castelijn

gebiedscommissies@rotterdam.nl

Het echtpaar Altundag-Altundag was 30 januari 65 jaar getrouwd.
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