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Prins Alexander
In gesprek over uw wijk

Via de gebiedscommissie en de wijkcomités voor Nesselande en Zevenkamp 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. De gebiedscommissieleden zijn gekozen door
de Rotterdammers; leden van de wijkcomités zijn door loting aangewezen. Beide ondersteunen
initiatieven die Prins Alexander leuker en beter maken.

Stichting Hart voor Prins Alexander

Eric Fecken

Aandacht voor waterbeheer

Marwan Magroun

Burgemeester en wethouders komen vrijdag 19 oktober naar de Open Hof.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil met u in
gesprek over wat er goed gaat in uw wijk. En wat er volgens u beter
kan. Maar ook over welke problemen, ideeën en initiatieven er zijn
in Ommoord en Zevenkamp. Meld u daarom aan voor het gesprek
op vrijdagochtend 19 oktober van 9.00 tot 13.00 uur in de Open Hof,
Hesseplaats 441. Er is plaats voor rond de honderd mensen, daarom is
aanmelden verplicht. Bewoners van Ommoord en Zevenkamp kunnen
zich aanmelden via het e-mailadres collegeinpa@rotterdam.nl. Meer
informatie op www.rotterdam.nl/prinsalexander.

Dubbel feest in de Klapwiek

In juli kleurde het Prins Alexanderplein op initiatief van de stichting blauw en groen, als verwijzing naar het polderlandschap.

‘Als je ergens anders op de wereld vertelt dat we hier
met 90.000 mensen 6 meter onder de zeespiegel
wonen, dan geloven ze je niet. En zo’n sterk staaltje
techniek en waterbeheer is iets waar we best trots
op mogen zijn’, zegt Herman van Dongen, een van
de bedenkers van Water Fenomena. ‘Tegelijkertijd
is het door de klimaatverandering niet vanzelfsprekend dat we in de toekomst onze voeten droog houden; daar wordt dagelijks vakkundig aan gewerkt.
Waterbeheer is dus een dringend onderwerp. Daarom willen we met Water Fenomena laten zien hoe

we in Rotterdam met waterbeheer en waterveiligheid bezig zijn. Van het vergroenen van particuliere
tuinen tot technieken om water op te vangen, zoals
straattegels die water doorlaten en waterpleinen.
En natuurlijk presenteren we water ook als bron
van plezier.’ Van Dongen is blij met de bijdrage van
CityLab010. ‘Het is een stevige duw in de rug om het
programma verder vorm te geven.’ Water Fenomena
wordt uitgevoerd als de werkzaamheden rond het
Prins Alexanderplein klaar zijn.

Wijkcomité compleet

Roel Dijkstra Fotografie

Ook het wijkcomité voor Zevenkamp is nu compleet. Donderdagavond 27 september werd als laatste
lid Shannon Moore officieel geïnstalleerd, tijdens de openbare vergadering in Aafje De Vijf Havens.
De overige leden zijn al sinds 29 mei aan de slag. Wat zijn wijkcomités en wat doen ze?

Shannon Moore (midden) maakt het wijkcomité Zevenkamp compleet.

Na de verkiezingen heeft het gemeentebestuur in
zes Rotterdamse wijken wijkcomités ingesteld, waaronder in Zevenkamp en Nesselande. Het experiment
moet bewoners meer invloed geven op wat er gebeurt
in hun wijk. Wijkcomités hebben dezelfde taken als
de gebiedscommissie. Ze adviseren het gemeente
bestuur over wat nodig is voor hun wijk, behandelen
ideeën van bewoners en geven subsidie aan bewonersinitiatieven. Wijkcomité Zevenkamp vergadert
donderdag 11 oktober vanaf 20.00 uur bij Aafje De
Vijf Havens (Zevenkampse Ring 40). Wijkcomité
Nesselande komt donderdag 18 oktober om 20.30 uur
bijeen in De Knoop (Robert van het Hoffstraat 10-30).
Deze vergadering begint om 20.30 uur. Kijk voor de
agenda op www.rotterdam.nl/prinsalexander.

Kom naar de vergadering WijkServicebalie010
De gebiedscommissie vergadert dinsdag 16 oktober
vanaf 20.00 uur in De Hoeksteen, Mombassaplaats
4-400 (Oosterf lank). U bent van harte welkom. Bij
deze vergaderingen kunnen bewoners en ondernemers inspreken. Inspreken? Meld u dan uiterlijk de
dag voor de vergadering vóór 12.00 uur aan via (010)
267 25 38 of gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.
De agenda staat een week voor de vergadering op
www.rotterdam.nl/prinsalexander.

Woont u in Het Lage Land en heeft u een klacht over
iets dat kapot is in uw buurt of over een onveilige
plek? Kom dan naar de mobiele WijkServicebalie010.
Hier staan medewerkers van de gemeente voor u
klaar om u direct te helpen. Van problemen die
niet meteen opgelost kunnen worden, maken ze
een melding die later behandeld wordt. Donderdag
12 oktober staat de balie van 9.30 tot 11.30 uur op
het Samuel Esmeijerplein. Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/wijkservicebalie010.

Jan van der Ploeg

Aandacht vragen voor water en waterbeheer en tegelijkertijd het Prins Alexanderplein levendiger maken
met een spraakmakende buitententoonstelling. Dat is het idee achter Water Fenomena van Stichting Hart
voor Prins Alexander. Het plan kreeg vorige maand een bijdrage van CityLab010.

Lies van Hagen: ‘De 83 kleurrijke schilderijen hangen nu overal in ons gebouw.’

Deze maand vieren de bewoners van De Klapwiek in Prinsenland
feest. Niet alleen bestaat hun woongebouw 25 jaar, datzelfde geldt
voor het zeer actieve bewonerscomité.
In de Klapwiek is bijna altijd iets te doen, zoals allerlei muziek
optredens en bingo. Er is een handwerkgroep, een biljartclub, een
sjoelclub, een zangclub en een jeu-de-boulesgroep. Ook het 25-jarig
jubileum wordt gevierd. Lies van Hagen (secretaris bewonerscomité):
‘Op 6 oktober is er bijvoorbeeld een boottocht. En wie die dag echt niet
mee kan, wordt later deze maand getrakteerd op een feestelijke lunch.
Ook is er een jubileumbingo.’

Kleurrijke en aansprekende schilderijen

Verder is er de expositie van de schilderijen van Robert Eschbach. ’Deze
kunstenaar overleed vorig jaar en liet zijn werk na aan de Kunstkring
Prins Alexander’, vertelt Van Hagen. ‘Margo Odijk van de Kunstkring
kwam met het idee om de schilderijen tentoon te stellen in de Klapwiek. Maar dan moest er wel een goed ophangsysteem komen. Tijdens
Alexander Bloeit in juni dienden we een bewonersinitiatief in. Gelukkig wilde de gebiedscommissie bijdragen aan deze blijvende investering. De 83 aansprekende, kleurrijke schilderijen hangen nu overal
in ons gebouw. Ze nodigen de bewoners uit om er met elkaar over te
praten.’ Ook bezoekers zijn welkom. Zij kunnen via een mail naar
liesvanhagen@gmail.com een afspraak maken.
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