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‘Ik denk aan een vervolg’

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 IJsselmonde leuker en beter maken.

‘Toen ik eenmaal begon met schrijven, was ik niet meer te houden.
Iedere dag kroop ik achter mijn laptop, soms ook ’s nachts.’ Aan
het woord is Jona Baan (33), die in nog geen half jaar tijd het
boek De Tsaar van Lombardijen en andere verhalen over het
Rotterdamse amateurvoetbal schreef.

Gebiedscommissie spreekt dank uit

Samen toosten op resultaten

Jan van der Meijde

Baan is van huis uit geen schrijver, maar leerkracht op een basis
school. Wel schreef hij als speler van het eerste elftal van voetbal
vereniging SV Lombardijen stukjes voor de weekbrief. Vorig
jaar fuseerde SV Lombardijen met DHZ en Maasstad Tediro tot
FC IJsselmonde. Baan en een aantal teamgenoten spelen nu in het
eerste elftal van de fusieclub. ‘Regelmatig halen we nog herinne
ringen op uit onze tijd bij SV Lombardijen. Zo ontstond het idee
om een boek te schrijven. Dat is me zo goed bevallen dat ik denk
aan een vervolg. Er zijn nog genoeg leuke verhalen te vertellen.
Wat mij ook motiveert is de reactie van Michel van Egmond,
schrijver van onder andere de boeken Kieft, De Wereld Volgens
Gijp en De Snor van József Kiprich. Hij las mijn manuscript en
mailde dat hij had genoten van het boek en dat ik vooral moet
doorgaan met schrijven.’ De boekpresentatie is 17 maart rond
16.30 uur in de kantine van FC IJsselmonde, Buitendijk 100b.
Iedereen is welkom.

Medewerkers van de gemeente vertellen alles over het Stadionpark aan bezoekers van de netwerkborrel.

Die wisselden in een informele sfeer hun ervaringen
en wensen uit. ‘Waar ik het meest trots op ben? Ons
Sinterklaashuis trok in twee weken tijd maar liefst
vierduizend kinderen, duizend meer dan het natio
nale Sinterklaashuis!’, vertelt Aad Broere (vereniging
Burgers voor Beverwaard). ‘Het gaf mij energie om
de mensen te zien genieten.’ Debora de Roode, die de
Breinbrouwerij organiseert, vindt dat ook. ‘Voor men
sen met niet-aangeboren hersenletsel organiseren we
de ene maand spelletjes en workshops, de andere keer
is er een heuse liveband. In 2018 wil ik er net zo hard
tegenaan gaan als het afgelopen jaar. Want iedereen
verdient een avondje uit.’

Jan van der Meijde

De gebiedscommissie gaf donderdag 25 januari een netwerkborrel in het Koetshuis in Oud-IJsselmonde.
Hiermee wilde zij bewoners, ondernemers en wijkpartijen bedanken voor hun inzet in de afgelopen vier
jaar. Via folders en spreadsheets werden behaalde resultaten toegelicht. Maar de avond was natuurlijk
vooral een succes door de grote opkomst van IJsselmondenaren.
Op naar de verkiezingen
De muziek gaat even uit als voorzitter Jean Paul Andela
het woord neemt. Hij is blij met de opkomst en sfeer
van de avond en drukt iedereen op het hart te gaan
stemmen. ‘Jullie verdienen een gekozen bestuurder’,
zegt hij onder applaus. Gebiedscommissielid
Michaël Braal hoopt dat in de volgende periode initi
atieven nog sneller hun weg vinden naar de gebieds
commissie: ‘Deze vier jaar heb ik zoveel gaafs gezien
hier in IJsselmonde, zoveel bewoners die zich belange
loos inzetten. We willen dit nog meer ondersteunen.
Alle initiatieven, hoe klein ook, hebben ruimschoots
bewezen de buurt beter te maken.’

Blije gezichten van bewoners en professionals in het Koetshuis.

Valentijnslunch

Welkom bij de vergadering

In Rotterdam zijn op 14 februari Valentijnslunches
voor ouderen. Het aantal ouderen in Rotterdam neemt
toe. En ouder worden gaat vanzelf, maar vraagt wel
voorbereiding. Hoe wilt u dat uw leven er later uitziet?
Aan de hand van een placemat met toepasselijke
gespreksonderwerpen worden deelnemers aan de lunch
uitgenodigd na te denken over later. In IJsselmonde is
er bijvoorbeeld een Valentijnslunch in De Oranjehof,
Immanuel Kantstraat 2. Via telefoonnummer
(010) 291 65 00 of e-mail oranjehof@leliezorggroep.nl
kunt u meer informatie krijgen.

De gebiedscommissie vergadert dinsdag 6 maart vanaf
19.30 uur. Op www.rotterdam.nl/ijsselmonde vindt u
een week van tevoren de locatie, agenda en vergader
stukken. Alle bewoners zijn welkom de vergadering
bij te wonen. Inspreken? Meld u aan vóór 5 maart
12.00 uur via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.
U krijgt dan vijf minuten spreektijd aan het begin
van de vergadering. Wie zich ter plekke aanmeldt
is, afhankelijk van de agenda, later aan de beurt. De
vergadering daarna is donderdag 5 april.

Jan van der Meijde

Vooruitzien als vrijwilliger
Vrijwilliger Bep van den Heerik besloot een tandje
bij te zetten nadat ze de armoedebijeenkomst van de
gebiedscommissie had bijgewoond. ‘Ik wist niet dat
er zoveel verborgen armoede is. Met mijn handwerk
club breien we nu mutsen, sjaals en handschoenen
voor kinderen die anders geen sinterklaascadeautje
krijgen in 2018. We breien nu altijd en overal!’ Er zijn
dus goede voornemens, maar ook zorgen. Zo vertel
de Lia de Bot dat de recreatiezaal in servicef lat De
Zonnetrap goed wordt bezocht, maar blijft dat zo? ‘De
nieuwste generatie bewoners heeft vaak andere bezig
heden, zoals op kleinkinderen passen of computeren.
Maar vaak vallen deze dingen na een tijdje ook weg
en dan is de recreatiezaal een heel fijn vangnet. Dus
daar moeten we aandacht aan blijven besteden.’

Jona Baan in een oud shirt van SV Lombardijen bij zijn nieuwe club FC IJsselmonde.

Straten op de schop
De herinrichting van Huniadijk, Prinsendijk en omgeving biedt
kansen voor de buurt. Vanaf 2019 gaan de straten open en
vervangt de gemeente de riolering.
Op woensdag 17 januari organiseerde de gemeente een informatie
markt in Huize Dijkveld om omwonenden te informeren. De
gemeente wil bewoners zo vroeg mogelijk bij het project betrekken,
daarom werd de bijeenkomst al zo vroeg in het ontwerpproces ge
houden. Er kwamen 120 bewoners op de markt af. Er waren kraam
pjes van onder andere Buurt Bestuurt, Verhalenhuis Belvédère,
woningcorporatie Vestia en de gemeente. Een van de onderwerpen
was de noodzakelijke ophoging van de straat. Daartoe moet een
aantal bomen worden gekapt, maar veel bomen kunnen blijven
staan. Voor de gekapte bomen worden nieuwe geplant.
De wijk over tien jaar
Ophoging betekent ook nieuwe bestrating en een verbeterde
verkeerssituatie. Op een grote kaart konden de aanwezigen tekenen
of schrijven hoe zij hun wijk over tien jaar het liefst zouden zien.
De middag leverde al ruim zestig ideeën, wensen en opmerkingen
op, een peiling op internet nog eens bijna honderd. Deze komen
in een programma van wensen te staan, een unieke kans om de
ideeën en initiatieven van bewoners mee te nemen in de plannen.
Na verwerking van alle reacties komt er een presentatie voor de
gebiedscommissie. De bewoners worden ook bij het verdere proces
betrokken.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/ijsselmonde
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
facebook.com/gebiedijsselmonde
twitter.com/GebiedIJmonde

