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Avontuurlijke ouderen

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 Overschie leuker en beter maken.

In Overschie wonen ‘avontuurlijke ouderen’. Dat zeggen de nieuwe
seniorencoaches van Wmo Radar Babet Blom en Laura Hordijk.
Wie zijn ze en wat doen ze?

Nieuws van Buurt Bestuurt

In een duobaan zijn Babet Blom en Laura Hordijk samen de opvolgsters van Joke van Kervel. Ze werken al langer als vrijwilliger
en als stagiair bij Wmo Radar. En toen deze baan voorbijkwam
zeiden ze allebei volmondig ‘ja graag’. ‘We gaan door met wat we
al deden, maar we hebben ook nieuwe ideeën’, vertelt Babet Blom.
De Vakantie Zonder Koffer (een week vol activiteiten voor
65-plussers; red.) komt er binnenkort weer aan. We hebben weer
een groep eenzame ouderen uitgenodigd voor het Valentijnsdiner
in Barendrecht. En natuurlijk is er elke donderdagochtend het Café
Goed Gesprek bij Tuinieren voor ouderen’, vult Laura aan. ‘Gezond
heid wordt de komende tijd een van onze thema’s. En we willen
jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen. Jongeren
kunnen bijvoorbeeld ouderen laten zien hoe ze via internet op hun
tablet gezellig met hun kleinkinderen kunnen kletsen. En ouderen
kunnen hun kennis delen over zaken waar jongeren nog niet aan
toe zijn gekomen.’ Beide seniorencoaches zijn het erover eens:
‘Overschiese ouderen zijn avontuurlijk en staan open voor nieuwe
dingen. Als we iets verzinnen zijn er altijd enthousiastelingen die
meedoen.’

Buurt Bestuurt

De prioriteiten voor 2018

Leden van Buurt Bestuurt en Fred Baartman (voorzitter gebiedscommissie, midden voor) tijdens Keep it Clean Day 2017.

‘Tijdens de eerste bijeenkomst van Buurt Bestuurt hebben we de prioriteiten voor dit jaar opgesteld’, vertelt
Marja Verkade. Marja is eigenaar van restaurant Di-Vers
Verkade en voorzitter van Buurt Bestuurt. ‘We willen
vooral dat Buurt Bestuurt een voorbeeldfunctie heeft.
Daarom beginnen we ook met Buurtpreventie.’ Marja
is coördinator van Buurtpreventie. Eind januari was de
kennismaking met de deelnemers. Zij krijgen nu eerst
een agressietraining en zijn van plan in maart te starten. Marja: ‘We denken dat Buurtpreventie en Buurt Bestuurt elkaar gaan versterken, vooral omdat een aantal

deelnemers meedoet in beide teams.’ Tijdens de bijeenkomst zijn nieuwe plannen besproken, zoals deelname
aan de opruimactie Schone Schie, de organisatie van
een grofvuildag en het bedenken van opvallende acties
voor Keep it Clean Day. Ook organiseert Buurt Bestuurt
dit jaar vier keer een schouw, samen met de gemeente,
Woonstad Rotterdam en de politie. Tijdens een wande
ling door de buurt kijken zij of er problemen zijn en
wat beter kan. Het gebruik van de BuitenBeter-app
staat hierbij centraal. Verder komt er extra aandacht
voor weesfietsen en kapotte straatverlichting.

Honden in Park16Hoven

Gemeente Rotterdam

Poep opruimen is verplicht, behalve in speciale hondenzones.

Welkom bij de vergadering Bewonersinitiatieven 2018
De eerstvolgende vergadering van de gebiedscommissie is maandag 12 februari om 19.30 uur bij Museum
Oud Overschie (ingang Melkfabriek), Overschiese
Kerksingel 1. Wilt u inspreken? Dan kunt u zich tot
vijf minuten voor de vergadering aanmelden bij de
secretaris van de commissie. De agenda en stukken
staan op www.rotterdam.nl/overschie.
LET OP: het filmpje over vier jaar gebiedscommissie
kunt u bekijken op www.rotterdam.nl/overschie.
Dit stond helaas fout vermeld in de Stadskrant van
24 januari.

Babet Blom (links) en Laura Hordijk zijn de nieuwe seniorencoaches in Overschie.

Natuurlijk in Overschie
Het nieuwe magazine Natuurlijk in Overschie brengt elke
maand onderwerpen die van belang zijn voor de inwoners van
Overschie.

De gemeente hield 31 januari een informatieavond over het hondenbeleid in Park16Hoven. Er waren zo’n
25 bewoners aanwezig. Zij kregen informatie over het huidige beleid en de mogelijkheden van speciaal
aan te wijzen zones. Bewoners konden vragen stellen en hun ideeën geven over het hondenbeleid.
In principe geldt in heel Rotterdam dat honden aangelijnd moeten zijn en eigenaren de poep van hun hond
opruimen. Andere regels gelden in de hondenuitlaatzones (aangelijnd, poep opruimen niet verplicht) en
in de hondenlosloopgebieden (niet-aangelijnd, poep
opruimen niet verplicht) Tijdens de informatieavond
vonden bewoners van Park16Hoven dat het beleid
duidelijker zichtbaar moet zijn. Een duidelijk aangegeven zone waar honden los mogen lopen, zonder
opruimplicht, was voor de meeste aanwezigen een belangrijke wens. Ook plekken waar honden aangelijnd
moeten zijn en waar een opruimplicht geldt, zouden
beter aangegeven moeten worden. Bewoners ontvangen binnenkort een verzoek om een enquête over het
hondenbeleid in te vullen.

David Rozing

Buurt Bestuurt stelde in de eerste bijeenkomst de prioriteiten voor 2018 op. Dit jaar gaat de aandacht vooral
uit naar de voorbeeldfunctie van Buurt Bestuurt. Eén van de acties is het starten van Buurtpreventie.

Ook dit jaar is er weer budget voor bewonersinitiatieven. Maak er gebruik van! Heeft u een idee waar uw
straat, wijk of gebied leuker van wordt? Maak er een
bewonersinitiatief van en vraag (aanvullend) budget
aan de gebiedscommissie. U vindt de aanvraagprocedure op www.rotterdam.nl/bewonersinitiatief. Bij de
aanvraag heeft u in ieder geval vijf handtekeningen
nodig van bewoners die uw idee steunen. Hulp nodig
bij de aanvraag? Kijk op www.Opzoomermee.nl naar
de mogelijkheden of neem contact op met een van de
gebiedsnetwerkers in Overschie.

‘Met tekst en beeld laten we in het blad zien wat er gebeurt in
Overschie’, vertelt Leo Kool, een van de initiatiefnemers. ‘De inhoud
bestaat uit nieuws, onder andere vanuit de kerk, de gebiedscommissie, Wmo Radar, de scouting en het museum. Daarnaast zijn
er vaste rubrieken zoals Overschiese horeca, de column Klokgelui,
de Overschiese lijstjes en een evenementenkalender.’ In december
is een proefnummer gemaakt en onlangs verscheen het eerste
officiële nummer. Het magazine verschijnt in de vierde week van
elke maand. Het wordt gratis huis-aan-huis verspreid onder alle inwoners en bedrijven in Overschie. ‘En er liggen exemplaren op centrale plekken in de wijk, zoals de bibliotheek, de kerk, het museum,
het Prachthuis en diverse winkels. Binnenkort komt er ook een digitaal platform www.natuurlijkinoverschie.nl, waar organisaties en
verenigingen hun gegevens kunnen vastleggen, de agenda kunnen
vullen en promotie kunnen maken voor hun activiteiten.’ Na het
verdwijnen van de Overschiese Krant bleek er behoefte te zijn aan
een vervanger. Een aantal ondernemers ging hiermee aan de slag en
bedacht het maandelijks magazine. Ook de gebiedscommissie van
Overschie ondersteunt het initiatief van harte. Meer informatie via
(010) 273 41 32 of info@dmdesk.nl.
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