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Overschie
‘Ik ben trots op deze wijk’

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 gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Overschie leuker
en beter maken.

Kees van der Meer is een actieve, trotse Overschieënaar en een van
de nieuwe leden van de gebiedscommissie. ‘Ik wil bewoners meer
met elkaar verbinden.’

Nieuw fietspad voor Park 16Hoven

Jaren geleden besloot Van der Meer dat hij Overschie nooit zou verla
ten. ‘Ergens anders krijg ik het niet beter’, lacht hij. ‘Ik ben trots op
deze wijk. Er is een gezellig centrum, er zijn zo’n veertig monumen
ten en er is een interessant museum. Bovendien is het een fantastisch
groen gebied. Ondanks mijn grote hart voor Overschie, kan het altijd
beter. In de wijk wonen mensen van verschillende af komst en die
leven langs elkaar heen. Als voorzitter van ‘Natuurlijk in Overschie’
probeer ik bewoners meer met elkaar te verbinden. In het blad van
deze vereniging schrijven christenen en moslims elke maand een
stuk. Geen preek, maar een verhaal over dingen uit hun dagelijks
leven.

Sneller fietsen naar de stad

Gemeente Rotterdam

Meer cultuur en meer activiteiten voor jeugd
Wat ik verder belangrijk vind? Dat er genoeg aanbod is van cultuur in
de wijk. Ik ben bijvoorbeeld blij dat er 22 september op vier plekken
operavoorstellingen te zien zijn. Je kunt van de ene opera naar de
andere lopen. Voor de jeugd moet er wel meer georganiseerd worden.
Zoals optredens met gave rappers. We leven met elkaar in één wijk,
dus moeten we er samen proberen iets heel moois van te maken.’

Werk in uitvoering! Eind juli ligt hier het nieuwe Bovenpolderpad en is de fietsroute vanuit Park 16Hoven rechter en sneller.

Bewoners van Park 16Hoven fietsen nu over het lan
ge Paadje van Duizendtree. Straks ligt aan de andere
zijde van de spoorbaan een sneller, en vooral recht
fietspad. Dit loopt over het onderhoudspad van de
HSL-lijn. Er komt een bruggetje over de sloot. Naar
verwachting is het nieuwe Bovenpolderpad eind juli
klaar. Later dit jaar wordt ook de aansluitende Noor
derbocht verbeterd. In plaats van klinkers komen er
fietsstroken met rood asfalt. Anne Snoeck Henke
mans (gebiedscommissie) is blij met de komst van

het nieuwe fietspad. ‘Ik woon zelf in Park 16Hoven
en hoor medebewoners regelmatig verzuchten dat
het enigszins omslachtig is om naar het centrum
te fietsen. Ik ben wel benieuwd hoe het straks zal
gaan. Het nieuwe fietspad is zo’n lang recht stuk
dat er vast f link hard gereden wordt. Gelukkig is
er voor gezorgd dat het pad goed ingepast is in de
omgeving, dus met overzichtelijke aansluitingen
en oversteekplaatsen.’ Meer informatie vindt u op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord-zuidfietsroute.

Honderdste verjaardag

Fotobureau Roel Dijkstra

De gemeente werkt aan de aanleg van een nieuw fietspad: het Bovenpolderpad. Bewoners van Park
16Hoven krijgen hiermee een snellere fietsverbinding met de binnenstad. De aanleg van het fietspad past
in een groter plan om de drukke Noord-Zuidfietsroute en de ernaast gelegen fietspaden te verbeteren.

Van der Meer: ‘Overschie is mooi, maar het kan altijd beter.’

Vakantie in eigen wijk
Kinderen kunnen deze zomer dicht bij huis kamperen. Van 13 tot en
met 15 juli staat tijdens de Kidz Camping United 010 het gras van
sportclub Voorwaarts vol met tentjes.

Op 25 juni mocht mevrouw Dourleijn honderd kaarsjes uitblazen. ‘Haar verjaardag is goed gevierd’,
vertelt haar neef Joop Dourleijn.

‘Het is speciaal voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar die niet met va
kantie gaan’, vertelt Miranda Keller die werkt bij stichting United 010.
‘Doordat we drie dagen gaan kamperen, krijgen ze toch een vakantie
gevoel. We kwamen op het idee tijdens ons jaarlijkse kampeeruitje van
de stichting. We zaten bij het kampvuur en dachten waarom openen
we niet voor heel eventjes een mini-camping in Overschie? Dankzij de
gebiedscommissie en diverse sponsoren kunnen de kinderen komend
weekend gratis komen kamperen.

Joost Brand feliciteerde mevrouw Dourleijn met een bos bloemen.

Gezellige gamemiddag

Welkom bij vergadering

Je vervelen in de vakantie? Dat hoeft gelukkig niet!
Er is genoeg te doen in Overschie, ook bij minder
mooi weer. Zo kunnen kinderen van 10 jaar en ou
der iedere dinsdagmiddag gamen in de bibliotheek.
Van 15.30 tot 17.00 uur kunnen ze op een Playsta
tion 4 of Nintendo Switch de allernieuwste games
spelen! Een gezellige middag dus. Het enige wat
kinderen moeten meenemen is een goed humeur.
Kijk voor nog meer leuke activiteiten in de wijk op
www.wijkconnect.com/rotterdam/overschie/agenda.

De gebiedscommissie is met zomerreces. De eerst
volgende vergadering is maandag 20 augustus om
19.30 uur. Bewoners zijn van harte welkom bij de
vergaderingen, als inspreker of toehoorder. Als u wilt
inspreken, meldt u zich dan tot vijf minuten voor de
vergadering aan bij de secretaris van de commissie.
De agenda en de vergaderstukken staan uiterlijk een
week van tevoren op www.rotterdam.nl/overschie. U
vindt er ook de contactgegevens van de gebiedscom
missie. De commissieleden wensen alle inwoners van
Overschie een fijne zomer.

Arnoud Verhey

‘Ze heeft haar hele leven op Rotterdam-Zuid gewoond.
Maar door een ongelukje in huis brak ze haar pols
en verhuisde ze naar woon-zorgcentrum Stadszicht
in Overschie.’ Mevrouw Dourleijn is altijd een bezige
bij geweest. ‘Ze knoopte graag kleden of schilderijen
van korte wollen draden: een super karwei. En ze is
graag buiten. Pas geleden had ze nog een uitje naar
Scheveningen; dat vond ze geweldig. Zelf ga ik elke
week langs voor een praatje en een kopje koffie. Op
haar verjaardag heeft ze de bewoners van Stadszicht
getrakteerd op gebak. Daarna hebben we in het café
geluncht met familie en vrienden. Ze genoot zicht
baar en praatte honderduit. Ook gebiedscommissielid
Joost Brand kwam haar feliciteren met een bos bloe
men. Ik hoop dat ze het nog een paar jaar volhoudt.’

Er is van alles te doen
De camping op sportclub Voorwaarts opent vrijdag om 15.00 uur. Er is
een campingwinkeltje waar ze snoep kunnen kopen. En in een opblaas
bare sjoelbak kunnen kinderen levend sjoelen; op een band glijden ze
over een laagje water naar het vak met de meeste punten. Op zaterdag
zijn er allemaal leuke workshops. Kinderen leren rappen, dichten
en graffiti tekenen. ‘s Avonds is er een bonte avond waar ouders ook
welkom zijn. Na hun vertrek begint de disco. Zondag om 12.00 uur
sluit de camping weer. Het leukste lijkt mij de gezelligheid. Met elkaar
plezier maken, eten, naar bed gaan en weer opstaan.’

Meer informatie
www.rotterdam.nl/overschie
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
facebook.com/overschie010
twitter.com/overschie

