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Wijkcomités aan de slag

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Nesselande en Zevenkamp kunt u als actieve buurt
bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk.
Lees hier wat er in uw wijk gebeurt. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers;
leden van de wijkcomités zijn door loting aangewezen. Beiden ondersteunen initiatieven die Prins
Alexander leuker en beter maken.

De wijkcomités van Nesselande en Zevenkamp zijn er klaar voor.
Dinsdagavond 29 mei zijn de leden officieel geïnstalleerd.
De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners meer invloed krij
gen op wat er gebeurt in hun wijk. Om dit te bereiken experimen
teert de gemeente met verschillende manieren zoals het instellen
van wijkcomités in zes Rotterdamse wijken, waaronder Nesselande
en Zevenkamp. De leden van de wijkcomités zijn niet gekozen,
maar door een notaris geloot uit alle wijkbewoners die 21 maart
voor de gebiedscommissie mochten stemmen. Wijkcomités hebben
dezelfde taken als de gebiedscommissie, die in Prins Alexander over
de vijf andere wijken gaat én over onderwerpen die de wijk over
stijgen. De wijkcomités adviseren de gemeente over wat nodig is
voor hun wijk, behandelen ideeën van bewoners en geven subsidie
aan bewonersinitiatieven. Eerst maakt elk wijkcomité nu een wijk
agenda. Die bevat vijf doelen en bijbehorende acties voor de komen
de vier jaar. Het wijkcomité voor Nesselande bestaat uit de volgende
leden (op de foto v.l.n.r.): Paul van Hengel, Enzo Guadelope, Mitchel
Murk, Gilbert Echteld en Lukas Schaap. In het wijkcomité voor
Zevenkamp zitten (op de foto v.l.n.r.): Dainis Niesing, Denise Jaliens,
Inge BeckerMoerenhout en Shoesma PandohlMishre. Eén lid wordt
later geïnstalleerd. Kijk voor meer informatie en de contactgege
vens op www.rotterdam.nl/prinsalexander.

Tafelgesprekken in de wijken

Levien Willemse

Schuif aan bij de commissie

‘Meedoen aan de tafelgesprekken is dé manier om onderwerpen op de agenda te zetten’, aldus gebiedscommissielid Vanessa Kievit.

de wijkagenda’s moeten voor de zomervakantie
klaar zijn.’ De tafelgesprekken zijn in Kralingseveer
(Rendierstraat 3), Prinsenland/’s Gravenland (Clara
Egginkstraat 4), Het Lage Land (Duikerstraat 29) en
Ommoord (Hesseplaats 441). Kunt u er niet bij zijn,
maar wilt u wel uw visie geven? Neem dan contact
op met een van de commissieleden. De contactgege
vens staan op www.rotterdam.nl/prinsalexander. Het
gesprek in Oosterf lank was 12 juni; in Nesselande en
Zevenkamp zorgen de wijkcomités dat ze de inbreng
van bewoners krijgen voor de wijkagenda’s.

Heeft u een goed idee voor Nesselande? Klop aan bij de leden van uw wijkcomité.

Roel Dijkstra Fotografie

De tafelgesprekken zijn bedoeld om van zoveel mo
gelijk bewoners te horen hoe zij wonen en leven in
hun wijk ervaren én wat zij anders en beter willen
zien. Met die informatie maakt de gebiedscom
missie voor elke wijk een wijkagenda, waarin vijf
doelen en bijbehorende acties voor de komende vier
jaar staan beschreven. ‘Het is erg belangrijk dat zo
veel mogelijk bewoners naar onze tafelgesprekken
komen’, zegt gebiedscommissielid Vanessa Kievit.
‘Zij weten immers het best wat er in hun wijk speelt.
En nu is het moment om dat ons te laten weten;

Roel Dijkstra Fotografie

Wat vindt u belangrijk voor uw wijk? Heeft u ideeën om wonen en leven leuker en beter te maken? Kom
donderdag 14 juni tussen 19.30 en 21.30 uur naar een tafelgesprek, laat de gebiedscommissie uw mening
weten en geef uw ideeën door! In vier wijken is er zo’n gesprek.

Van harte gefeliciteerd!
Tweemaal diamant en tweemaal platina! Het echt
paar De ClercqGloudie vierde 29 mei hun 60jarig
huwelijk en 4 juni was het echtpaar KorstanjeBurgers

60 jaar samen. Het echtpaar Coolegemvan Bruinisse
was 31 mei maar liefst 70 jaar getrouwd. Het echtpaar
BrugtsSchutte vierde 9 juni ook hun 70jarig huwelijk.

Ook het wijkcomité Zevenkamp gaat aan de slag met de wijkagenda voor vier jaar.

Karima Bouchtaoui (gebiedsmanager) bezocht het echtpaar De Clercq.
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Tussen wal en schip

Esther Janse (gebiedscommissie) feliciteert het echtpaar Coolegem.

Het Armoedeplatform Prins Alexander organiseert donderdag
21 juni de themaochtend Tussen wal en schip. Professor dr.
Hans van Ewijk spreekt er over omgaan met sociale complexiteit.
De samenleving is ingewikkeld en dat stelt steeds meer eisen aan
mensen. Sociale kwetsbaarheid is een toenemend probleem: niet
iedereen vindt zijn weg in een wereld waarin hij of zij zichzelf
moet laten zien en makkelijk contacten moet kunnen leggen.
Professionals en vrijwilligers die mensen ondersteunen die moei
te hebben met het dagelijks leven, krijgen hier steeds vaker mee
te maken. Dat vereist een andere aanpak. De bijeenkomst vindt
plaats van 10.00 tot 12.00 uur in Kerkelijk Centrum Open Hof,
Hesseplaats 441. Graag aanmelden bij s.thakoerdat@rotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/prinsalexander
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl

Het echtpaar Korstanje kreeg felicitaties van Anneke van Dijk.
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Echtpaar Brugts kreeg bezoek van Ron Davids en Eline Wickerhof.
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