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Voor alles een oplossing

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.

Hij is een man van de samenwerking: Bart Boerema, de nieuwe
wijkmanager voor Hoogvliet-Noord. Hij zei meteen volmondig
‘ja’ toen hij werd gevraagd voor Hoogvliet. ‘Heel leuk om in een
ander, nieuw gebied te werken’, vindt Boerema. ‘En dan ook nog
de overstap te maken van een binnen- naar een buitengebied.’

Penta College doet het uitstekend

Heel trots met z’n allen

David Rozing

Boerema is geboren in Groningen, groeide op in Brabant en werkt
al vele jaren in Rotterdam. Tot voor kort was hij gebiedsnetwerker
in Delfshaven en Crooswijk. ‘Ik had de tijd van m’n leven in die
functie. Veel contacten met bewoners, dat hoop ik zo te houden
hier in Hoogvliet. Ik geloof erin om van onderaf dingen voor
elkaar te krijgen. Laat bewoners vooral met ideeën komen.’ Een
wijkmanager bewaakt ook de wijkplannen en heeft contact met de
gemeente. ‘Het is belangrijk om voorzieningen op peil te houden.
Als we met elkaar, gebiedscommissie, ambtenaren en bewoners een
goed verhaal hebben naar de stad, is er altijd wel een oplossing.
Zaken die niet goed gaan moet je benoemen om vervolgens met
betrokken partijen tot voorstellen en oplossingen te komen.’
Boerema ziet veel betrokken bewoners. ‘Het is hier toch een beetje
een dorp en dat bedoel ik positief. Mensen kennen elkaar en dat
helpt.’ Boerema is bereikbaar op telefoon 06 559 184 70 of per mail:
b.boerema@rotterdam.nl.

Leerlingen van het Penta College Hoogvliet zijn maar wat blij met de titel. Uiterst rechts: Sebastiaan van Hofwegen.

‘De inspectie kwam op bezoek en keek echt naar
álles. Nam een kijkje in de lessen, beoordeelde onze
werkwijze en was onder de indruk van onze begeleiding van leerlingen.’ Voor de titel excellente school
meldden zich honderd scholen in heel Nederland.
Daarvan werden zestien scholen een excellente
school. Het Penta College Hoogvliet is de enige school
voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam die
de titel kreeg. ‘We hebben het met alle leerlingen
gevierd toen de wethouder dit kwam vertellen. Ieder-

een kreeg een tompouce.’ Van Hofwegen ziet het als
waardering voor het jarenlang bouwen aan een goede
school. ‘Onze docenten zijn heel betrokken. Er heerst
een sterke teamgeest en signalen pakken we snel op.
Ook het contact met ouders is intensief. We kijken
kritisch naar onszelf en naar mogelijke verbeteringen.
In onze ‘resetklas’ geven we leerlingen extra aandacht
om problemen voor te zijn. Al deze dingen samen maken ons tot excellente school. We zijn met z’n allen
heel trots op deze prestatie.’

Sporten en bewegen kan overal
Wist u dat er meer dan zeventig sportaanbieders zijn in Hoogvliet? Of het nou een wandelgroep is, skaten,
turnen, tennis, zwemmen of bootcamp: voor elke leeftijd is er wel iets te doen aan sport en beweging.
Belinda Janszen heeft het als sportregisseur allemaal haarfijn op haar netvlies.

Praat mee over uw wijk

Van harte gefeliciteerd

De komende vergadering van de gebiedscommissie
is dinsdag 20 februari om 20.00 uur. De bijeenkomst
vindt plaats in het Huis van de Wijk De Zevensprong,
Mosoelstraat 20. Kom eens langs en hoor wat er
speelt in Hoogvliet. Gebiedscommissieleden zijn de
ogen en oren van de wijk. Hoe meer u laat weten
wat er speelt, hoe beter de gebiedscommissie kan
adviseren aan het gemeentebestuur. Iedereen is
van harte welkom. Meer informatie vindt u op
www.rotterdam.nl/hoogvliet. U vindt er de agenda
en de vergaderstukken.

Bart Boerema (midden) werd door Edwin Smid (links) verwelkomd in Hoogvliet.

Valentijnslunch ouderen
Bent u rond de 60 jaar? Denkt u er wel eens aan hoe het moet
als u straks ouder bent? Gesprekken daarover vinden plaats
op donderdag 15 februari van 12.00 tot 14.00 uur tijdens een
Valentijnslunch in het Huis van de Wijk De Zevensprong. Er zijn
nog wat plekjes vrij.
Mirjam La Heij is sociaal makelaar bij DOCK. Vanuit die functie
organiseert ze de lunchbijeenkomst. ‘Ouderen blijven langer thuis
wonen. Dan is het belangrijk dat je andere mensen om je heen hebt.
Maar hoe vind je die contacten en hoe onderhoud je ze? Kunnen
mensen een beroep doen op hun buren en andersom? En wat is
gezonde voeding? Over dat soort onderwerpen praten we in kleine
groepjes.’
Beter te vroeg dan te laat
‘Als je wacht tot je 75e, dan ben je eigenlijk te laat’, zegt La Heij.
Zij is ervan overtuigd dat het zinvol is als ouderen op tijd nadenken over het inrichten van hun oude dag. Daarover gaat het gesprek tijdens de Valentijnslunch. Op 13 maart is er een eendaagse
workshop over risico’s in en om het huis. En in april en mei volgt
een cursus van vijf bijeenkomsten over het verder versterken van
sociale contacten. Wilt u deelnemen aan de Valentijnslunch? Geef
u dan op bij Yolanda Jacobsen, telefoon 06 143 044 82 of mail naar:
yjacobsen@dock.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/hoogvliet
14 010
Joris den Blaauwen

David Rozing

Belinda Janszen weet heel veel over sporten in Hoogvliet.

‘Er is in Hoogvliet veel meer dan je denkt’, zegt ze
enthousiast. Janszen zette alle sportaanbieders in een
database. ‘Als sportregisseur kunnen we sportaanbieders ondersteunen, bijvoorbeeld met het bereiken van
verschillende doelgroepen. Of met het afstemmen van
het aanbod, zodat niet iedereen op dezelfde dag een
activiteit heeft. Wij merken ook dat mensen die willen
sporten behoefte hebben aan f lexibiliteit. Ze willen
niet meer vastzitten aan een langdurig abonnement.
Wij kunnen de aanbieders adviseren om dit mogelijk
te maken.’ De nieuwe website www.rotterdamsport.nl
maakt het voor sportzoekers heel eenvoudig om een
sport dicht bij huis te vinden. Voor sportaanbieders is
www.sportregie.nl een handige website.

David Rozing

Penta College Hoogvliet is benoemd tot excellente school. Daar zijn ze erg blij mee. Het is een erkenning
voor de inzet van docenten, begeleiders, overig personeel en leerlingen. De school aan de Elritsstraat doet
het dus goed. Adjunct-directeur onderwijs Sebastiaan van Hofwegen vertelt hoe de benoeming ging.

De heer Verhoeven werd 19 januari 100 jaar.
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