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Groen, duurzaam en divers

Via de zes wijkraden in Noord 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 wijkraden doen. De wijkraadsleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven die Noord leuker en beter maken.

Drie dagen festival Oude Noorden

Johannes Odé

Bluegrass open voor iedereen
Wijkraad Oude Noorden wil een voorbeeld zijn voor heel Rotterdam.

Paul van der Blom

De zes nieuwe wijkraden stellen zich graag aan u voor. Wijkraad
Oude Noorden wil de saamhorigheid vergroten, meer groen en
gaat voor duurzaamheid.

De vorige keer was het optreden van basisschoolleerlingen een groot succes. Kom vrijdag 22 juni kijken naar hun prestaties.

Het Rotterdam Bluegrass Festival op het Pijnackerplein barst weer los op 22, 23 en 24 juni. Van die muziek
moet je haast wel vrolijk worden. En helemaal als de kinderen van basisscholen Het Plein en de Prinses
Julianaschool op het podium staan met hun band. Ze zijn al maanden bezig met oefenen.

Meer meedoen in de wijk

We willen alle buurtbewoners graag deelgenoot ma
ken van dit festival. Dat begint bij het betrekken van
de kinderen. Superleuk als iedereen naar dit gratis
festival komt. Bluegrass is eigenlijk volksmuziek, dat
past goed in deze wijk.’ Er zijn workshops voor kleine
en grote mensen, zoals kleipoppetjes maken, kunst
maken van afval (SCRAP) en muziek maken. Grote
namen op dit festival: C.W. Stoneking, Tony Trischka
en de Leadbeaters met De Likt. Meer informatie:
www.bluegrassfestival.nl.

Johannes Odé

Met steun van een bewonersinitiatief geeft vakdocent
Gijsbert Diteweg muziekles aan zo’n twintig kinderen
van beide scholen. ‘Vorig jaar noemden de kinderen
van Het Plein hun band The Red Rockers. De optre
dens van beide scholen zijn vrijdag 22 juni van 17.00
tot 18.00 uur.’ Festivaldirecteur Guido de Groot:
‘Kinderen leren op school lezen en schrijven, maar er
is meer in het leven. Muziek is net zo hard nodig als
brood en water, vooral in deze tijd van bezuinigingen
op kunst. Dat geldt voor kinderen en volwassenen.

Het Oude Noorden is een bruisende wijk met een grote verscheiden
heid aan bewoners. De wijkraad wil al die verschillende mensen, nieu
we en oude Noorderlingen, graag verbinden. Een wijk waar mensen
elkaar kennen en kunnen aanspreken is een fijne wijk. Onbekend
maakt immers onbemind. Om de saamhorigheid te vergroten nodigt
de wijkraad bewoners uit om initiatieven in te dienen waar buren el
kaar treffen, straten schoner van worden en die de buurt vergroenen.
Er ligt een kans voor de wijk(raad) om invloed uit te oefenen op het
nieuwe college. Het Oude Noorden snakt naar groen en de wijkraad
wil zich daar graag voor inzetten. Daarnaast dringt de wijkraad
aan op flexibele bestemming van leegstaande winkelpanden om
de straat levendig te houden. De wijkraad wil dat iedere ingreep de
wijk duurzamer maakt om klaar te zijn voor de toekomst. Het liefst
wordt deze wijkraad koploper en voorbeeld voor heel Rotterdam.
Op www.rotterdam.nl/noord vindt u vergaderdata van de wijkraden.

Wijkraad Bergpolder maakt graag kennis met andere bewoners.

Feestje bij ZoHo Citizens
Wat gebeurt er in de gebouwen van ZoHo, het gebied rond de Zomerhofstraat? Verschillende ondernemers
hebben er onderdak gevonden: van architecten tot theatermakers en andere creatievelingen. Kom kennis
maken bij ZoHo Binnenstebuiten op 22 juni. De deuren staan open en u kunt meedoen aan workshops.

Nederlands verbeteren

Stem op de mooiste foto

Wilt u beter Nederlands leren spreken en schrijven?
Bij u in de buurt is er vast wel een plek om dat te
leren. Bij een Taal Informatie Punt (TIP) weten ze
welke lessen er in Noord zijn en wat de niveaus
zijn van de lesgroepen. Vorige maand opende een
nieuw Taal Informatie Punt in het Huis van de Wijk
Mozaïek op de Schommelstraat 69. U kunt elke
maandag terecht van 12.30 tot 15.00 uur, loop gerust
binnen. De medewerkers adviseren u over de juiste
lesgroep voor u.

Eudokiaplein 35 wordt verbouwd. Binnen komt foto
behang met twee foto’s uit Noord. Dit zijn foto’s uit
het Stadsarchief en de Beeldbank Rotterdam. U kunt
meehelpen om de foto’s uit te kiezen. Tot en met
24 juni kunt u via www.facebook.com/GebiedNoord
stemmen op een van de foto’s. Aan het Eudokiaplein
35 zit VraagWijzer. U kunt er terecht met allerlei vra
gen, zoals over juridische kwesties, zorg of geld. Voor
andere zaken, zoals een paspoort, bent u welkom op
andere locaties. Zie www.rotterdam.nl/stadswinkels.

David Rozing

Joosje van Geest: ‘Veel te doen in ZoHo op 22 juni.’

Joosje van Geest is bestuurslid van ZoHo Citizens, een
collectief van ondernemers, bewoners en investeer
ders. Deze club praat graag mee over het gebied en
wil bewoners en gebruikers daar meer bij betrekken.
‘Ons doel is om het onderlinge contact met bewoners
nog meer te versterken. Naast creatieve ondernemers
kennen we in ZoHo ook een tangoschool, een yogas
tudio en een fitnessbedrijf. Op 22 juni geven ze vanaf
15.00 uur workshops. En theatermakers geven een
rapworkshop.’ Om 13.00 uur is er bij de Wijkcoöpera
tie een lunch, gratis voor ZoHowijkbewoners, en om
17.30 uur is er een gesprek bij Gare du Nord over de
toekomst van ZoHo. Zie www.zohorotterdam.nl.

Ook de wijkraad Bergpolder is nieuw. De raad wil graag dat ieder
een meedenkt en dat de wijk kindvriendelijker en schoner wordt.
Ze willen armoede tegengaan en de parkeerdruk verminderen.
Graag stellen wij ons aan u voor. We zijn Jacqueline Echtermeijer,
Jan van de Vooren, Ellen Beyer, Angelique Mense en Menno Heetveld.
Vijf gedreven en betrokken personen die zich de komende vier jaar
gaan inzetten voor het vergroten van de participatie in de wijk. Dus
denk met ons mee en geef aan waar de behoefte ligt. Dit kan tijdens
de eerstvolgende openbare vergadering op 21 juni in het Telecom
Museum aan de Vlaggemanstraat 15, inloop vanaf 19.30 uur. Verder
maakt de wijkraad zich sterk voor een kindvriendelijker wijk en
meer kinderspeelplaatsen, een eigen buurthuis, het tegengaan
van armoede in de wijk, het realiseren van een schone wijk en het
verminderen van zwerf(grof)vuil, het leeg opleveren van bedrijfs
of winkelruimtes en verwijderen van reclameborden aan gevels
na beëindigen huur om verpaupering te voorkomen, parkeerdruk
verminderen, fietsnietjes plaatsen en strikter beheer en toezicht op
deelfietsen en weesfietsen. Ook volgen we de ontwikkeling van de
Hofbogen. We kijken ernaar uit met u kennis te maken. Tot 21 juni!

Meer informatie
www.rotterdam.nl/noord
14 010
wijkraden@rotterdam.nl
facebook.com/gebiedscommissienoord
facebook.com/gebiedNoord
twitter.com/noord_rdam

