Als je rondloopt in Boomgaardshoek, zie je dan dingen die
je wilt verbeteren? Zou je iets willen aanpakken in de buurt?
Laat dan van je horen. Want de gemeente wil meer
samenwerken met de inwoners van de stad. En we beginnen
in Boomgaardshoek. Samen met u willen we de buurt zo
prettig mogelijk maken. Immers: Boomgaardshoekers
weten het beste wat nodig is voor hun buurt.

VERTROUWEN IN BOOMGAARDSHOEK
Help mee in de buurt!
Eerste fase: ideeën verzamelen
De afgelopen tijd heeft de gemeente
al wat voorbereidend werk gedaan.
We spraken bijvoorbeeld met leden
van de gebiedscommissie, wijkagenten,
medewerkers van Stadsbeheer en een klein
aantal bewoners van Boomgaardshoek.
Hieruit kwamen al wat mooie ideeën naar
voren voor Boomgaardshoek:
1. Een ontmoetingsplek, waar mensen
elkaar tegenkomen en nieuwe
initiatieven ontstaan. Plekken zoals een
hondenspeelplaats en het MFC. Weet
u de ideale plek waar hondeneigenaren
elkaar kunnen ontmoeten? Helpt u mee
om het MFC om te toveren tot een
bruisend en verbindend middelpunt van
de wijk, voor en door bewoners?
2. De groene Boomgaardshoek. Denk mee
over inrichting en onderhoud van het

openbaar groen in de buurt. Met uw hulp
kan de gemeente beter haar werk doen!
3. Parkeren? Geen probleem! Te weinig
parkeerplaatsen, te kleine parkeerplaatsen, parkeren in de voortuin…
De auto parkeren in Boomgaardshoek
is niet altijd makkelijk. Heeft u een
oplossing? Laat het weten!
4. Geen gedoe bij verbouwingen.
Wachten op een vergunning voor een
standaarduitbouw of een schuurtje leidt
soms tot ergernis. Idee: maak goede
afspraken met de straat of wijk over wat
wel en niet aan- of op een huis gebouwd
mag worden. Dan is een vergunning
misschien niet eens meer nodig.
Denkt u mee?
5. Heeft u een ander idee voor de buurt?
Deel het met ons en met
uw buurtgenoten op Facebook.

Praten
De komende tijd gaat de gemeente met de
bewoners van Boomgaardshoek in gesprek
over deze en andere ideeën. Zijn het nuttige
onderwerpen om uw buurt te verbeteren?
Heeft u nog andere ideeën om aan te
werken? Wat moet er precies gebeuren en
wat voor rol kunnen u en uw buurtbewoners
daarbij spelen?
Heeft u ideeën of vragen? In de maand juli
zijn er woensdagavond (19.00 - 20.00 uur)
en donderdagochtend (10.30 - 11.30 uur)
altijd leden van het projectteam aanwezig
in het MFC. Kom eens langs voor een kop
koffie en een goed gesprek over de buurt!

‘De sporthal moet weer een multifunctioneel centrum worden.
Vroeger was er ook plaats voor bingo,
kindermiddagen en handwerk- en
knutselclubjes. Dat is wat veel mensen
willen. Er is echt veel mogelijk in
de wijk. Laten we een positieve
boost geven.’
Ellen Hoenderop, buurtbewoner en lid projectteam

...en doen
Het projectteam is aanwezig in het
MFC op:
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Woensdag 27 juli
Donderdag 28 juli

19.00 - 20.00 uur
10.30 - 11.30 uur
19.00 - 20.00 uur
10.30 - 11.30 uur
19.00 - 20.00 uur
10.30 - 11.30 uur

Ook hierna zijn we op veel momenten in
de buurt te vinden. Data en plaats maken
we nog bekend.

Goede ideeën bedenken is één ding, daarna
moeten we er snel mee aan de slag. Met uw
hulp moet dat kunnen. Want Rotterdammers
steken graag de handen uit de mouwen.
Geen woorden maar daden! Niemand
hoeft alleen aan een idee te werken,
want bewoners maken samen afspraken
en werken samen aan de buurt. Als
gemeenschap, niet als individu. Zo zorgen
Boomgaardshoekers in samenwerking
met de gemeente voor een bloeiende
Boomgaardshoek.

Heeft u een idee
voor de buurt?
Deel het met ons en met uw buurtgenoten op
facebook.com/vertrouweninboomgaardshoek

Blijf op de hoogte
In de zomermaanden organiseren we een
paar activiteiten in de wijk. Houd onze
aankondigingen daarom goed in de gaten!
Op onze Facebookpagina vindt u altijd
de laatste informatie:
facebook.com/vertrouweninboomgaardshoek
Wilt u op de hoogte gehouden worden?
Stuur dan een mail met uw naam naar
vertrouweninboomgaardshoek@rotterdam.nl.

Achtergrondinformatie
Het project in Boomgaardshoek komt
voort uit het landelijke akkoord
‘Doorbraak in dienstverlening’. Kern van
dat akkoord: de dienstverlening van de
overheid eenvoudiger en sneller maken
en meer met bewoners samenwerken.
Een onderdeel hiervan is het initiatief
‘Bouwen op Vertrouwen’:
1. minder (bouw)regelgeving
2. een grotere rol voor andere partijen
en bewoners
3. meer ruimte voor eigen initiatief
en creativiteit
Essentieel hierbij: bewoners het vertrouwen
geven om zelf zaken in hun wijk op te lossen.
We beginnen in Boomgaardshoek. En als
dat eenmaal een succes is, gaat Rotterdam
ermee verder in de rest van de stad.

Doe mee
Wilt u actief meedenken en meewerken
aan de buitenruimte in de buurt? Geef
u dan op door een email te sturen naar
vertrouweninboomgaardshoek@rotterdam.nl.
We verwelkomen u graag in het team!

‘Je moet vooral aan de toekomst denken.
Aan de kinderen dus. Voor kleine
kinderen is genoeg te doen, maar als
ze ouder worden steeds minder.
Dan gaan ze hangen. Het zou goed zijn
als ze meer kunnen gaan sporten,
als ze actief kunnen zijn.’
John Meijer, buurtbewoner

facebook.com/vertrouweninboomgaardshoek
rotterdam.nl/vertrouweninboomgaardshoek

