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‘Ook ‘nee’ durven zeggen’

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 gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Hillegersberg-Schiebroek leuker en beter maken.

Wie zijn de gebiedscommissieleden in Hillegersberg-Schiebroek?
Dit keer is Jan Sytze Bezemer aan het woord. ‘Ik vind het belangrijk dat gemeenschapsgeld op een zinnige manier wordt besteed.’

Muzikale acts en grote braderie

Waarmee Jan Sytze Bezemer maar gezegd wil hebben dat hij geen
‘willoos subsidieluik’ is. ‘Als bewoners een initiatief indienen,
kijken ze er eerst met ambtenaren naar. Is het wel haalbaar? Past
het binnen de regelgeving? Daarna beslissen wij er over. Ook om
geen valse verwachtingen te wekken.’ Dit is Bezemers tweede
periode in de gebiedscommissie. ‘In de afgelopen jaren hebben we
een aantal onderwerpen in gang gezet. Zoals het parkeren rond het
Plaswijckpark, daar hebben we belangrijke stappen in gezet. Het is
nu een kwestie van blijven opletten en kijken hoe dingen zich daar
ontwikkelen.’ Bezemer noemt zijn werk in de gebiedscommissie ‘bij
vlagen best dankbaar’. Hij woont zelf al jaren in Hillegersberg en
kent de wijk goed. ‘Je moet ook ‘nee’ durven zeggen. Ik ben zelf on
dernemer en vind het belangrijk dat geluid in de commissie te laten
horen. Ik handel in wijnen en woorden. De wijnhandel doe ik voor
de lol; het merendeel van mijn tijd steek ik in mijn tekstbureau.
Dat is ook de reden dat ik niet dagelijks in de wijken te vinden ben.
Daar heb ik simpelweg te tijd niet voor.’

Arnoud Verhey

Pinksterfestival Peppelweg

Initiatiefnemers en muzikanten (vlnr) Ronald, Robert, Jeff en Koos. Zij spelen ook tijdens het Pinksterfestival op 19 mei.

Verder zijn er muziekworkshops waaraan iedereen
die dat leuk vindt, mee kan doen. Ook is een springkussen, een draaimolen, een bungeejump en nog
veel meer. ‘Bewoners en ondernemers wilden graag
weer een braderie organiseren, zoals dat vroeger ook
wel werd gedaan’, vertelt Gemma Hares-Visser, een
van de initiatiefnemers. ‘Toen we hoorden dat er
vier muzikanten uit de buurt een bewonersinitiatief
hadden ingediend voor een poppodium, dachten
we: als we dat nou samen doen, dan kunnen we

daar een mooie dag van maken voor een veel groter
publiek. Met volop muziek, dus! Van én voor jong en
oud. Zo komt dj Armin uit Schiebroek, een jongen
van 14 jaar! En ook rappers, Ierse folkmuziek, een
Jimi Hendrix-tributeband en een leerling van de
SKVR.’ Het festival begint om 10.00 uur en duurt tot
20.00 uur. Er zijn twee podia: op het Rododendronplein en op het Ganzerikplein bij de voetbalkooi.
Daar zijn ook de muziekworkshops. Meer informatie:
www.facebook.com/peppelweg.

Roel Dijkstra Fotografie

Bewoners en ondernemers uit Schiebroek organiseren zaterdag 19 mei voor de eerste keer het Pinksterfestival. Op en rond de Peppelweg is de hele dag van alles te doen. Er is een traditionele braderie met
meer dan vijftig kramen en er treden veel muzikanten op uit de wijk.

Jan Sytze Bezemer: ‘Ik ben geen willoos subsidieluik. Het gaat om gemeenschapsgeld.’

Stem op de mooiste foto
Het pand aan de Argonautenweg 23 wordt verbouwd tot een
nieuwe gemeentelijke locatie. Ook komen er twee grote wanden
met daarop foto’s van het gebied.
Hiervoor organiseert de gemeente een fotoverkiezing. En u kunt
meedoen! Inwoners van Hillegersberg-Schiebroek kunnen tot en met
zondag 27 mei hun stem uitbrengen op één van de vijf geselecteerde
foto’s uit de collectie van het Stadsarchief en de Beeldbank Rotter
dam. Houd www.rotterdam.nl/HiS, www.facebook.com/HiSRdam of
www.twitter.com/HIS_rdam in de gaten voor informatie over hoe u
kunt stemmen.

Meidenvlog uit Schiebroek
Meisjes van 8 tot 12 jaar uit Schiebroek die graag willen leren vloggen, kunnen zich tot eind mei
aanmelden voor de ‘Wijkie kids vlog’ bij kinderhuiskamer Wijkie van stichting DOCK, Teldersweg 287.

Stagiaire kinderwerk Amber Rutteman zet een meidenvlog op.

Van zooi naar mooi

Welkom bij de vergadering

Afval is een grondstof voor nieuwe dingen. Het is in
Rotterdam steeds makkelijker om afval te scheiden.
Want van uw afval kunnen nieuwe dingen gemaakt
worden. Dat heet de circulaire economie; in Rot
terdam noemen we dat ‘van zooi naar mooi’. Afval
scheiden is een goed begin. Maar u kunt meer doen.
Drink water uit een herbruikbare f les. En neem
een tas mee als u boodschappen gaat doen. Kijk op
www.rotterdam.nl/circulair voor meer tips en een
actie met leuke prijzen.

De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie
is dinsdag 22 mei om 20.00 uur in Lommerrijk, Straat
weg 99. De commissieleden doen hun werk dankzij
informatie die ze van bewoners krijgen; via gesprekken
en vergaderingen. Dus wilt u inspreken bij de verga
dering? U bent van harte welkom. Insprekers kunnen
zich tot vijf minuten voor het begin van de vergadering
aanmelden. De agenda en vergaderstukken staan een
week van tevoren op www.rotterdam.nl/his. U vindt er
ook de contactgegevens van de commissieleden.

Arnoud Verhey

Een van de initiatiefnemers is Amber Rutteman, stagi
aire bij DOCK. Voor haar plan om met de meiden zo’n
video-weblog (vlog) te maken, diende ze een bewonersinitiatief in. ‘Tegenwoordig wordt er zoveel gevlogd.
Al pratend met de meiden uit de buurt kwamen we
samen op het idee om dat ook in Schiebroek te doen.’
Voor de komende maanden is een draaischema ge
maakt. Thema’s zijn bijvoorbeeld pesten, vriendschap,
gezond eten en sporten. Er wordt elke week een vlog
opgenomen. Amber: ‘Voor de meiden een leuke manier
om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken.’
Ook de ouders worden betrokken. ‘Zij mogen ook altijd
als eerste het filmpje zien.’ De vlogs worden geplaatst
op Youtube en de Facebookpagina van DOCK.

Gemeentelijke dienstverlening
Sinds 10 mei kunt u aan de Argonautenweg 23 niet meer terecht
voor producten en diensten van de stadswinkel. U kunt hiervoor
terecht op andere locaties, zoals de nieuwe publiekslocatie Centrum
(Coolsingel 40) of in Prins Alexander (Prins Alexanderlaan 21). Kijk
voor meer informatie op www.rotterdam.nl/stadswinkels. Bent u
65 jaar of ouder? Dan kunt u vanaf 1 juni iedere derde donderdag
van de maand een reisdocument aanvragen aan de Argonauten
weg en laten thuisbezorgen. Maakt u hiervoor wel een afspraak via
14 010. Rotterdam krijgt in totaal veertien locaties waar bewoners
terechtkunnen voor gemeentelijke dienstverlening. In alle locaties
kunnen bewoners terecht met vragen over zorg en welzijn en in
zeven locaties ook voor burgerzaken. Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/stadswinkels.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/HiS
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/HiSRdam
twitter.com/HIS_rdam

