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Aanwezig:
Ahmed Aboutaleb – burgemeester
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Vincent Roozen – gemeentesecretaris
Jean Paul Andela, gespreksleider
Bewoners IJsselmonde

Opening
De heer Andela heet iedereen welkom en beschrijft kort het programma van deze ochtend.
De bedoeling van het college is met de bewoners in gesprek te gaan in twee rondes.
Na het openingswoord van wethouder Wijken, Barbara Kathmann, komen twee leden van de
gebiedscommissie aan het woord. Vervolgens gaan de bewoners in twee rondes in gesprek
met de bestuurders over zaken die hen bezighouden. Na afloop worden er twee pitches
gehouden door bewoners uit de wijk waarna een centrale terugkoppeling volgt van de twee
gespreksrondes door de bestuurders. Afsluitend zal gezamenlijk de lunch genuttigd worden
en is er gelegenheid tot informeel doorpraten met de wethouders. De lunch wordt verzorgd
door Women Connected. een actieve groep vrouwen in de wijk.
Jos Vijverberg, directeur Islemunda
De heer Vijverberg heet iedereen welkom in zijn theater en vertelt over de diverse functies
die het theater heeft. Het heeft een andere functie dan een klassiek theater, er wordt aan
talentontwikkeling en podiumkunsten gedaan en cultuurlessen gegeven. Veel programma’s
en activiteiten zijn bedoeld voor de bewoners van IJsselmonde. Ook wordt het gebruikt door
de gemeente en UWV voor mensen die werk zoeken.
Bjorn van Roozen, dichter
Bjorn draagt een zelfgemaakt gedicht voor.
Wethouder Barbara Kathmann
Wethouder Kathmann wijst erop dat het vandaag de dag van de democratie is. Veel
Rotterdammers voelen zich betrokken bij de wijk maar vinden dat er niet naar ze geluisterd
wordt. Dit college vindt het belangrijk de wijken in te gaan zodat Rotterdammers meer het
gevoel krijgen dat ze mee mogen beslissen. De komende maanden worden alle gebieden
bezocht.
Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de
bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Luuk Wilson en Rita Bronsgeest, gebiedscommissie IJsselmonde
De heer Wilson is heel positief over de wijk, hoe mensen hier met elkaar om gaan en de
aandacht die er is voor de wijk is vanuit NPRZ en m.n. op het gebied van onderwijs. Dit
betekent niet perse dat alles hier goed gaat, een aantal zaken verdient nog meer aandacht.
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Mevrouw Bronsgeest wijst op de vergrijzing in het gebied. Er zijn veel oudere vrijwilligers, het
is belangrijk om jongeren te motiveren zodat ze trots zijn op hun buurt en ze ook bereid zijn
om wat te gaan doen voor hun wijk.
De twee belangrijkste thema’s van de gebiedscommissie staan op de wijkagenda, dit zijn:
• de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw. Het transformeren van de
eenzijdige woningvoorraad in een meer diverse woningvoorraad.
• ouderen- en dierenwelzijn. De gebiedscommissie heeft oog voor alles wat er gebeurt met
ouderen omdat zij het steeds moeilijker krijgen. De gebiedscommissie trekt daarom veel
de wijk in om een op een met de oudere bewoners te praten, zo worden ook kleine zaken
voor ze opgelost. Een belangrijk onderwerp hierbij is veiligheid.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes.
Pitches van bewoners/ondernemers
Pitch Ada Kelder
Er wordt gekeken naar een trailer van de documentaire ‘Good Neighbours’ waar de dames
Kelder en Slobbe aan meegewerkt hebben. Een documentaire over mensen in de
eenzaamheid en in de trailer wordt zichtbaar hoe ze hen hieruit proberen te halen. Mevrouw
Kelder voegt hieraan toe dat echt eenzame mensen niet buiten komen. Het is mooi als het
lukt om mensen naar buiten te trekken. Ze vindt het belangrijk om er voor hen te zijn.
Binnenkort is ze te gast bij Jeroen Pauw. Mevrouw Kelder draagt tot slot een gedicht voor
van Bjorn van Roozen.
Pitch Marissa Tromp
Mevrouw Tromp zet zich samen met een groep vrijwilligers in voor kinderen die het niet
breed hebben. Ze laten de kinderen participeren en geven ze een kans om mee te doen en
deel te nemen aan mooie activiteiten. Het is belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen
krijgen. Ze zijn op zoek naar andere vrijwilligers om dit te versterken zodat ook aan andere
kinderen perspectief kan worden geboden.
Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun gesprekken met de bewoners terug.
Bas Kurvers – wethouder Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
De wethouder koppelt kort terug vanwege zijn vroegtijdige vertrek. Een van de
gespreksonderwerpen waren de 30 km zones.
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
De wethouder koestert de vrijwilligers in de wijk en zet ze graag in het zonnetje. Hij heeft het
aanbod gedaan ze uit te nodigen voor een bijeenkomst in de Burgerzaal.
Gesproken is over ouders die met hun problemen met kinderen tegen een muur aan te
lopen. Er zal worden gekeken naar de bestemming van een leegstaand gebouw. Er is een
duidelijke wens om te participeren om de cultuur meer divers te maken. Ook zijn er zorgen
geuit over het woonwagenkamp.
Michiel Grauss – wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg
De wethouder constateert veel boosheid van de mensen aan tafel. De ervaringen van
mensen in armoede en alle dingen die bij deze mensen misgaan, gaan hem echt aan het
hart. Daarnaast zijn deze mensen heel betrokken en vaak nog vrijwilliger in de wijk.
Belangrijk is hier oog voor te hebben en ze menselijk te behandelen. Dit geldt ook voor het
college. De regelingen van de Rotterdampolis zijn goed, mensen moeten worden geholpen
bij het uitzoeken van de mogelijkheden.
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Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Het valt de wethouder op hoe goed de mensen hier zijn geïnformeerd. Er is aan tafel
uitgebreid gesproken over het openbaar vervoer. Er zijn veel irritaties over het op de stoep
rijden, met daarbij de vraag om beter te handhaven. Er wordt overlast ervaren van jeugd en
aan de andere kant wordt gezegd dat er te weinig activiteiten voor ze zijn.
De wethouder heeft een potje jam aangeboden gekregen van de speciaal onderwijs school
Herenwaard. Kinderen leren hier praktijkonderwijs. Gevraagd wordt vooral gebruik te maken
van hun strijkservice. Er is een speciaal verzoek gedaan om een hemd van de burgemeester
te mogen strijken.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Het viel de wethouder op dat de mensen aan tafel al lang in hun wijk wonen. Ze wonen hier
graag want het is hier groen, ruim en er is een groot samenhorigheidsgevoel. Hij noemt een
aantal punten dat is genoemd: te weinig afvalbakken, het naast de container plaatsen van
afval, tips voor groen, kritische opmerkingen over handhaving.
Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Bij wethouder Kathmann werd gesproken over de wens voor een mogelijke oeververbinding
van de Kralingse Zoom naar Zuid, liefst met de metro. Er werd opgemerkt dat er genoeg
ruimte in IJsselmonde over moet blijven voor bedrijven en ondernemers, niet alleen voor
wonen. Ook kinderarmoede werd genoemd. De bewoners zijn niet blij met de slechte
reputatie van Zuid, er gebeuren hier veel goede dingen en als mensen trots zijn, dan gaan ze
ook meer voor hun wijk doen.
Sven de Langen – wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Wethouder De Langen benadrukt de zorg om de ouderen. De vergrijzing zorgt de komende
jaren voor enorme opgaven rondom dementie, mantelzorg en wonen.
Richard Moti – wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Wethouder Moti wijst erop dat de bewoners willen dat de gemeente hen behandelt zoals ze
zelf behandeld willen worden. Het is belangrijk dat mensen die een uitkering hebben
fatsoenlijk bejegend worden. Vrijwilligers vinden het niet prettig dat ze ineens moeten
stoppen met vrijwilligerswerk omdat ze ineens verplicht aan het werk moeten. Ook
jeugdwerkeloosheid en ouderen (met een laag inkomen) in eenzaamheid waren
gesprekspunten.
Vincent Roozen - gemeentesecretaris
Aan zijn tafel is gesproken over Feyenoord City. Het wordt enerzijds gezien als een kans
voor Zuid maar de bewoners vragen zich af of Zuid hier ook echt zelf van kan profiteren.
Ze zijn bang dat een grote groep niet wordt bereikt.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb
De burgemeester biedt zijn excuses aan dat hij zo laat was. De terugkoppelingen van de
wethouders lijken over onderwerpen te gaan zoals deze in de hele stad spelen.
Aan zijn tafel werd o.a. gesproken over het asbestprobleem. Hij heeft hier reeds eerder een
mail over ontvangen en er vandaag een hoeveelheid handtekeningen voor in ontvangst
genomen. Het Kabinet is bezig met wetgeving hiervoor. De burgemeester heeft de bewoners
uitgenodigd om in de commissie te komen inspreken.
Mevrouw Kelder wil graag dat bewoners in contact worden gebracht met nieuwe bewoners.
De burgemeester nodigt haar uit met een groep mensen naar het stadhuis te komen voor
een lunchgesprek met hem en wethouder Zorg.
De burgemeester vertelt over een bewoonster aan tafel die geen boeken kon betalen voor
haar kinderen. Hij benadrukt dat armoede nooit een reden mag zijn om geen kans te krijgen
om te gaan studeren. Vaak weten mensen niet waar ze moeten zijn voor regelingen op dit
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gebied of ze schamen zich ervoor. Belangrijk is het ontwarren van de regelingen, hier ligt
een taak voor wethouder Grauss.
Verder denkt de burgemeester dat Feyenoord City toch zo’n 1500/2000 banen moet gaan
opleveren. Er moet op gestuurd worden dat bewoners uit deze omgeving hiervan kunnen
profiteren. Het bewaken van de jeugdwerkeloosheid is belangrijk.
Veilig verkeer stuit vaak op tegenstrijdige belangen. In Rotterdam houden zo’n 100 agenten
zich hier mee bezig. Naar de 30 km zones zal worden gekeken door wethouder Verkeer. Het
Openbaar Ministerie kan alleen handhaven als er ook fysieke aanpassingen worden gedaan.
Echter mogen er, vanwege de doorgang van hulpdiensten, in doorgaande routes geen
drempels in de weg worden aangelegd.
De burgemeester eindigt met de opmerking dat er volgend jaar meer agenten bijkomen voor
de regio Rotterdam.
De heer Andela sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor de lunch. Terugkoppeling
zal plaatsvinden via de afgegeven mailadressen en via de website
www.rotterdam.nl/collegedewijkin.

