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Even voorstellen...

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 Hoogvliet leuker en beter maken.

Zes van de dertien leden van de gebiedscommissie Hoogvliet
zijn nieuw. Ahmet Güngör is een van de nieuwe leden. Hij stelt
zich graag aan u voor.

Klusbus voor de kleine klusjes

Ahmet Güngör: ‘Ik ben 55 jaar, getrouwd, heb twee kinderen en
woon sinds 1972 met veel plezier in Hoogvliet. Ik werk als ICT’er
bij de politie. Wat mij zo bevalt aan Hoogvliet is het vele groen. Ik
kijk met plezier terug op mijn jeugd en de vele onbezorgde uren die
ik speelde in het Ruigeplaatbos. Ik vind het belangrijk dat kinderen
nu en in de toekomst ook veilig in de natuur kunnen spelen. Verder
moeten de grondverzakkingen in de wijk Tussenwater aandacht
krijgen. De gemeente heeft nu een plan en geld om de problemen
op te lossen. Persoonlijk vind ik dat de getroffen bewoners, naast
het geld dat vrijkomt om de verzakkingen te verhelpen, ook een
basistegemoetkoming verdienen. Sommigen zitten al jaren met
de handen in het haar. Zelf woon ik ook in Tussenwater, maar
de grond onder mijn huis verzakt gelukkig niet. Verder is in het
nieuws veel te lezen over het feit dat elk huishouden in Nederland
van het gas af moet. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, ook in Hoog
vliet. Elke woning afzonderlijk lijkt mij te kostbaar. Ik volg de
ontwikkelingen met belangstelling.’

Jan van der Meijde

‘Mensen zijn blij met hulp’

Jan Wijnen gaat diverse keren per week met de Villa Klusbus op pad in Hoogvliet en omstreken om mensen uit de brand te helpen.

‘Wat een aardig compliment van de voorzitter van
Villa Vonk’, zegt Jan Wijnen. ‘De mensen bij wie ik kom
hebben meestal niemand die kan helpen met kleine
klusjes zoals lampen, schilderijen en gordijnrails ophan
gen, een kastje in elkaar zetten, iets ophalen of de heg
snoeien. Dan is het fijn om ze uit de brand te helpen.
Ik hoog geen tuinen op en schilder geen woningen. Dat
is werk voor hoveniers en schilders.’ Wijnen vindt het
vrijwilligerswerk leuk, en dankbaar om te doen. ‘Als je

ziet hoe blij mensen zijn met hulp. Pas nog was ik bij
een mevrouw om een rolgordijn op te hangen. Dat lag
al twee jaar op zolder, maar ze had niemand om haar
te helpen.’ Wie de Villa Klusbus wil inschakelen betaalt
een vrijwilligersbijdrage en brandstof voor de bus. Kijk
voor de kosten en voorwaarden op www.villaklusbus.nl.
Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor een klus
en een formulier voor aanmelding als klusser. Handige
mannen en vrouwen zijn meer dan welkom.

Güngör: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen veilig in de natuur kunnen spelen.’

Samen met Hoogvlieters
Edwin Smid is met meerderheid van stemmen gekozen tot
technisch voorzitter van de gebiedscommissie. Hij zorgt dat
iedereen zijn zegje kan doen, maar praat en stemt zelf ook mee
over de agendapunten.

Ontdek de natuur in de buurt

David Rozing

Wie van de natuur houdt hoeft niet ver. Neem bijvoorbeeld de Groene Gordel. In dit uitgestrekte natuur
gebied in Hoogvliet is genoeg ruimte om te fietsen, wandelen, sporten en spelen. Er zijn parkbossen,
wilgenvloedbossen, grienden, rietmoerassen en randparken. Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen.
Elk deel van de Groene Gordel heeft zijn eigen sfeer:
van het Bonairepark en Park de Heerlijkheid tot een
ruig groengebied met Schotse Hooglanders. En van
het Ruigeplaatbos tot een unieke visserijgriend langs
de Oude Maas. Verder ligt in Park de Heerlijkheid te
gen de heuvel een ChillHill, een kleurrijke blikvanger
met vijftig vuurrode betonnen zit en ligbanken. Op
de heuvel kunnen bewoners even ‘chillen’ en genie
ten van de weidsheid en ruimte tussen de drukte van
de omliggende woonwijken en industrie. De zit en
ligbanken nodigen ook uit om er een boek te lezen
of met vrienden af te spreken om bij te praten in een
groene omgeving.

Jan van der Meijde

Een man met een gouden hart en twee rechterhanden, zo omschrijft Marijke Fontijn, voorzitter Huis van
de Wijk Villa Vonk, vrijwilliger Jan Wijnen van de Villa Klusbus. Wijnen klust nu ruim drie jaar voor en bij
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Tijdens een wandeling met de hond uitpuffen op de Chill-Hill.

Felicitaties voor twee platina bruidsparen

Edwin Smid: ‘Ik ben blij met het vertrouwen van de andere gebieds
commissieleden. Vergaderingen leiden zit mij in het bloed, dat doe
ik al ruim twaalf jaar voor de gebiedscommissie en de voormalige
deelgemeente. Na de verkiezingen afgelopen maart is de rol van
voorzitter veranderd. Deze is eigenlijk gelijk aan die van de andere
commissieleden. Als technisch voorzitter heb ik een coördinerende
rol. Samen met de wijkmanager bereid ik de vergaderingen voor.
De taken die ik had als voorzitter worden nu uitgeoefend door alle
commissieleden. Dat is voor iedereen nog even wennen.’
Gebiedscommissie adviseert stadsbestuur
‘Veel mensen denken dat wij nog overal over gaan, maar dat is niet
zo. De gebiedscommissie geeft adviezen aan het stadsbestuur over
zaken die belangrijk zijn voor Hoogvliet. Ook bezoeken we echt
paren die 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn en mensen die 100 jaar en
ouder worden. En uiteraard staat de commissie open voor vragen
van Hoogvlieters. Als mensen meer willen weten kunnen ze altijd
contact met ons opnemen. Ik zet me samen met de bewoners graag
weer in voor Hoogvliet.’

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoogvliet
14 010

Op 26 mei was het echtpaar Oversluizen-Liauw 70 jaar getrouwd.

Rob Kamminga

Rob Kamminga

gebiedscommissies@rotterdam.nl

Het echtpaar Langstraat-Pors vierde 26 mei hun 70-jarige bruiloft.
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