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Noord
Steeds weer improviseren

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. De wijkraadsleden zijn gekozen door
de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van hun wijk. Ze ondersteunen initiatieven
die Noord leuker en beter maken. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de wijkraden doen.

Hulp voor een bloeiende straat

David Rozing

De wijktuinman weet raad

Rob Prins: ‘Je moet regelmatig een list bedenken om een fiets te repareren.’

David Rozing

Mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor anderen, helpen
mee om de samenleving beter en mooier te maken. Bijvoorbeeld
ouderen bezoeken, verenigingen laten draaien of activiteiten voor
kinderen organiseren. Genoeg te doen. Wat drijft ze?

Rob Willemse: ‘Van boomspiegel tot perkje, of op een andere manier de buurt vergroenen: ik deel mijn ervaring graag met bewoners.’

Wilt u uw straat of plein er mooier en groener uit laten zien? En kunt u daarbij wel wat advies gebruiken?
Wijktuinman Robert Willemse weet raad. Vanuit de gemeente ondersteunt hij bewoners bij het vergroenen
en opfleuren van hun omgeving. Bewoners kunnen zijn ervaring en vakkennis benutten.
Een geveltuintje, een bloemschaal of een perkje voor
de deur: wat mag en kan wel en wat niet? Willemse
weet er alles van. Ook weet hij precies hoe je zo’n
tuintje aanlegt, wanneer er gesnoeid moet worden
of gezaaid en wat er komt kijken bij het onderhoud
van zo’n plek. ‘Ik ben aanspreekpunt voor mensen
die zelf iets groens willen starten of daar al mee
bezig zijn. Ik kan kijken waar eventueel problemen
zitten, help met gereedschap en geef een duwtje in
de rug. Bewoners zijn altijd blij als ik er ben, het

is heel dankbaar werk. Ik voel mij gewaardeerd als
vakman en de contacten zijn leuk.’ De gemeente
begon vorig najaar met de wijktuinmannen met
als doel een mooie bloemrijke woonomgeving te
maken. Bovendien is het voor bewoners een leuke
manier om contact met elkaar te houden. Willemse
benadrukt dat het plekken moeten zijn die voor
iedereen toegankelijk zijn. Bewoners kunnen hem
benaderen via de wijkregisseur van de gemeente.
Meer informatie op www.rotterdam.nl/zelfbeheer.

Drie ochtenden per week is Rob Prins (70) te vinden in de fietsenmakerij
van Pluspunt aan de Noorderhavenkade 142. Vroeger was hij metaalbe
werker. Prins: ‘Maar oude fietsen opknappen was altijd al mijn hobby.
En hier in de fietsenwerkplaats is alles bij de hand. Ik voel me er als een
vis in het water. Iedereen is hier gelijk en we vullen elkaar goed aan.’
Een man naast hem knutselt mee aan een oplossing voor een kapotte
koplamp. En leert meteen wat meer Nederlands. ‘Er lopen hier allerlei
mensen rond’, zegt Prins. ‘Dat is gezellig! Nee hoor, ik kan niet stilzit
ten. Het is leuk om hier de hele dag te improviseren met al die fietsen.’
Prins geeft een korte rondleiding over het terrein van Pluspunt. Het ligt
wat verscholen tussen de huizenblokken. Er is ook een kleine kring
loopwinkel. Een man met bromfiets rijdt het terrein op. Prins pompt de
banden op. Hij kent de berijder, die regelmatig langskomt. ‘Door hier te
zijn, leer je mensen kennen. Dat houdt je gezond.’ Ook omwonenden
kunnen bij Pluspunt hun fiets laten repareren.

Opknapbeurt voor plein

Dieren op speelplek

Bewoner Van Goensstraat

De Van Goensstraat is een korte straat in de buurt
van de ingang van Diergaarde Blijdorp. Geensen:
‘We vonden als bewoners al langer dat deze plek
aantrekkelijker kon. Dat is toch leuk voor gezinnen
met kinderen? Ik kwam in gesprek met de wijknet
werker en die wees me op de mogelijkheid van een
bewonersinitiatief. Ik vond het een gemiste kans
als we niet samen investeerden in deze locatie.
Je moet wel doorzetten, maar het is gelukt. Ook
Stedin deed het nodige, de schildering staat op hun
elektriciteitshuisje.’ Heeft u ook een idee voor uw
buurt? Kom naar Initiatiefrijk Noord. Zie voor data
en tijden www.rotterdam.nl/noord.

Voorbereidingen in volle gang, samen met kinderen uit de buurt.

Groot feest op het Noordplein
Wat heeft Noord allemaal te bieden op sociaal en
cultureel gebied? Veel bewoners, volwassenen én
kinderen zijn al weken bezig om dat te laten zien.
Bij basisscholen De Klimop en Prinses Juliana zijn
Bruisende Woensdagen op 3 en 10 oktober. Kinde
ren ontdekken hun talenten in workshops tech
niek, dans en theater. Dit als voorbereiding op het
driedaagse Feestival 12, 13 en 14 oktober op het
Noordplein. Hier gaat lokaal talent samen met pro
fessionele artiesten voor alle Noorderlingen een paar
mooie dagen organiseren. Speciale aandacht heeft

het Jongerenpodium Noorderstage, met lokale bands
die jongeren zeker zullen aanspreken. Op zondag is
er een buurtbrunch en aansluitend een danssalon.
Het Rotterdamse Volkstheater en Kinderparadijs
Meidoorn organiseren dit Feestival samen met
actieve bewoners en vele wijkpartners. Een bewoners
initiatief ondersteunt delen van dit evenement.
Ook een plan voor de buurt? Kom naar Initiatiefrijk
Noord. Voor het Oude Noorden, Agniesebuurt en
Bergpolder is dat op 20 oktober op het Eudokiaplein.
Kijk voor andere wijken op www.rotterdam.nl/noord.

David Rozing

Het is een verborgen plek, maar gezinnen met kinderen weten het goed te vinden: de kleine speeltuin in
de Van Goensstraat in Blijdorp. Kunstenaar Vera Harmsen maakte op verzoek van bewoners een muur
schildering. Bewoner Marloes Geensen zette dit in gang, met steun van een bewonersinitiatief.

Bewoners kijken uit naar de modernisering van het Vriendschapspleintje.

Het Vriendschapsplein bij de Van der Schellingstraat in de Proveniers
wijk heeft dringend een opknapbeurt nodig. Die komt er, dankzij een
bewonersinitiatief van Anna Dijkhuis en andere omwonenden. ‘Veel
mensen in de wijk vinden dat hier iets moest gebeuren. De speelobjec
ten en het groen zijn verwaarloosd, dat geeft een naargeestige indruk’,
zegt Dijkhuis. Medebuurtbewoners van Hunk Design en landschaps
architect Erik Douma zorgen voor het herstel. Dijkhuis beheert samen
met enkele bewoners de sleutel van het hek voor het plein. ‘Het is
een kwetsbare plek. ‘s Avonds afsluiten is nodig om overlast te voor
komen.’ Ook een idee voor een bewonersinitiatief ? Kom naar Initia
tiefrijk Noord voor de Provenierswijk op 9 oktober in Huis van de Wijk
De Propeller, Jacob Loisstraat 11.

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

