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Wilt u weten welke problemen en uitdagingen Buurt Bestuurt in uw buurt aanpakt? Welke
resultaten er worden geboekt? Meld u dan aan op www.buurtbestuurt.nl en u blijft op de
hoogte van wat er in uw buurt gedaan wordt.

Kunst leeft op de Kaap
Buurt Bestuurt Katendrecht heeft maar liefst 3.500 euro ingezameld voor het
restaureren van muurschilderingen op de hoeken van diverse straten. Het gaat om
negen ornamentenlijsten met daarin gerestaureerde en nieuwe kunstwerken.
De schilderingen zijn afbeeldingen van het oude Katendrecht en Kaapse kunstenaars en
artiesten. Er is een selectie gemaakt met onder andere Daan van Golden, Dolf Henkes,
Wally Elenbaas en portretten van Johnny Hoes en Louis van Roode.

Tina Melfor, Sandra Kortekaas,
Robert Jan Meindersma (en
dochtertje Naomi) bedanken de
bewoners en ondernemers
(vereniging) voor hun gulle giften.

Gulle gevers
Robert Jan Meindersma van Buurt Bestuurt (BB) Katendrecht: ‘In een vergadering vertelde
een van de BB-leden dat het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam de
muurschilderingen wilde restaureren. En dat het CBK op zoek was naar fondsen. Vanuit
BB startten zeven leden direct een geldinzamelingsactie via een website en een collecte.
In heel Katendrecht is een flyer verspreid. Tijdens de collecte is 1.000 euro opgehaald.
Inclusief de donaties via de website hebben we in totaal 3.500 euro ingezameld. Daar zijn
we best trots op. Kunst leeft echt in Katendrecht.’ Naast het CBK, bewoners en
ondernemers(vereniging) betalen Woonstad Rotterdam, Verhalenhuis Belvedère, de
gebiedscommissie Feijenoord en Kunstuitleen Rotterdam mee aan het kunstproject. De
feestelijke oplevering is in juli.

‘Niet lullen maar breien is
mijn motto’
Anneke Strasters (links met kliko)
met een groep nijvere
schoonmaakkinderen.

Een interview met Anneke Strasters (67) is reuzegezellig maar zeker geen relaxte
aangelegenheid. Haar spraakwaterval is bijna niet bij te houden op papier.
Bovendien spreken we af in woon-zorgcentrum Hoppesteyn, waar Strasters vaak te
vinden is om vrijwilligerswerk te doen. Zij kent er iedereen en iedereen kent haar.
Het interview wordt dan ook keer op keer onderbroken door een luid ‘hallo lieverd’
gevolgd door twee dikke klapzoenen.

‘Voordat Buurt Bestuurt bestond, bestuurde ik de buurt eigenlijk al met buren. Want door
samenwerking met je buren kom je het verst’, steekt Anneke van wal. ‘Een positieve
houding is het belangrijkst. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn maar iedereen
doet zijn best. Het begon allemaal jaren geleden. Ik vond mijn leefomgeving op het
Slachthuisterrein (op de grens van Kralingen en Crooswijk – red) smerig. Daar kon ik
slecht tegen. Ik ben nog uit de tijd dat iedereen zijn eigen stoepje schoonhoudt.’
Rattenvanger
‘Al voor Buurt Bestuurt kregen we een wijkagent toegewezen, met wie we heel goed
hebben samengewerkt. Van het een komt het ander en nu zie ik Buurt Bestuurt als mijn
dagelijkse werk. Je organiseert dingen en voor je het weet word je overal bij betrokken.
Van Smartlap tot Opera op de laatste dag van de Operadagen, het versieren van de
koeien tijdens de marathon, het Verlichte Bomen-project. We doen ook veel met de
ouderen in Hoppesteyn. Maar ik prik ook regelmatig papier met kinderen. Dan lijk ik wel de
Rattenvanger van Hamelen met een sliert kinderen achter me aan.’
Doorn in het oog
Zwerfvuil en eten dat op straat wordt gegooid zijn Strasters een doorn in het oog. ‘Het is
vies en ongezond en daardoor groeit de rattenplaag. Ik heb het stadbestuur gevraagd om
een stedelijk voederverbod. Maar het gemeentebestuur wil er niet aan omdat het moeilijk
te handhaven zou zijn. Maar het is het kip-en-het-eiverhaal. Pas als er een verbod is,
kunnen we handhaven. Het bestuur heeft de gebiedscommissies opdracht geven om
borden neer te zetten waar het het hardst nodig is. Maar dat is niet genoeg. Het probleem
speelt overal.
Bolle Arie
Om vooral kinderen bewust te maken van de gevaren van zwerfafval en eten op straat
schreef Strasters een boekje over rat Bolle Arie. In totaal zij er 13.000 boekjes verspreid
onder Rotterdamse basisscholen. Volgens Strasters heeft het boekje resultaat. Kinderen
spreken haar aan over Bolle Arie en willen haar helpen met opruimen. Ook andere steden
hebben inmiddels belangstelling voor het boekje. Want jong geleerd is oud gedaan.
Samen sterk
‘We spreken mensen op een positieve manier aan op hun gedrag. Dat helpt altijd. En goed
voorbeeld doet goed volgen.’ Trots laat ze een foto van de Koeweide zien. En inderdaad:
geen vuiltje te zien! Het geheim van Strasters? ‘Alles wat op mijn pad komt pak ik gelijk
aan. Mensen zeggen wel eens: Anneke doe nou eens rustig aan maar dat kan ik niet. Niet
lullen maar breien is dan ook mijn motto. Oh nee’, corrigeert Strasters zichzelf. ‘Niet lullen
maar twee keer zo hard breien, ha, ha! Maar laat een ding duidelijk zijn: zonder
bewonersgroep Slachthuisterrein zou ik niets waard zijn. We doen het samen. Daardoor
staan we sterk.’

Zestienhovensekade
bestuurt de buurt
Auto’s die te hard rijden, baasjes die hun honden uitlaten op het veldje waar
kinderen spelen. Bewoners van de Zestienhovensekade in Overschie zijn de overlast
zat. Om de problemen aan te pakken hebben ze een Buurt Bestuurt comité
opgericht.
Moeders en kinderen zijn het
eens: op onze kade mag niet
harder gereden worden dan 30
km.

‘De Zestienhovensekade is een 30-km gebied. De meeste automobilisten lappen dit
gegeven aan hun laars.’ Daisy Aalbers is een van de initiatiefnemers van het comité. ‘De
gemeente gaf ons al een veiligheidspakket met hesjes met 30 km erop, stickers en Victor
Veilig, een felgroene verkeerspop met vlag. Maar goed dat Victor een pop is en geen
mens. Hij is zijn vlag kwijt en al een paar keer geschept. Je houdt je hart vast. Wat als niet
de pop maar een kind geschept wordt…’
Kade op de schop
‘In 2018 vervangt de gemeente de riolering op de Zestienhovensekade. In de tijd dat de
boel op de schop is, praten we met de gemeente over maatregelen die de snelheid
beperken. In Delfshaven wordt op proef gewerkt met een mobiele plantenbak. Wie weet

kan dat hier ook. Verder is de stoep verzakt, die kan ook gelijk aangepakt worden als het
werk aan de riolering klaar is.’
Onder de hondenstront
‘Tegenover het grasveldje is een officiële hondenuitlaatplaats met een bankje en
prullenbak. Mensen hoeven alleen de straat over te steken. Alleen geen hond die daar
poept, wel op het veldje waar onze kinderen spelen. Ze komen regelmatig onder de
hondenstront thuis. Weet je hoe vies dat is? We zijn met de gemeente bezig om het bankje
en de prullenbak naar ons veldje te krijgen, samen met een hondenpoepafvalbak en een
dispenser met hondenpoepzakjes.’
Centrale plek
‘Het grasveldje wordt als het aan ons ligt de centrale plek voor de Zestienhovensekade en
een paar omliggende straten. Hier komt iedereen bij elkaar voor de Opzoomeractiviteiten,
bijvoorbeeld in de zomer, tijdens Halloween en Kerst. Vanuit het Buurt Bestuurt comité
nodigen we iedereen uit. Hiervoor gebruiken we de flyers en posters van Buurt Bestuurt.
Tijdens die activiteiten werven we ook andere mensen voor ons comité. Een gedeelte van
het veldje is voor de kinderen. Het mooiste zou zijn als hier natuurlijke speelelementen
zoals boomstronken komen, zodat hondenbezitters zien dat hier kinderen spelen en
doorlopen naar het andere veld.’
Website
Ieder Buurt Bestuurt comité krijgt een eigen pagina op de website van Buurt Bestuurt.
Natasja Overgaauw neemt het vullen van de pagina voor haar rekening. ‘Het is nog even
puzzelen. Ik kijk ook hoe andere comités die pagina invullen. Een e-mailadres heb ik alvast
aangemaakt voor de bewoners. Ook voor nieuwe leden, wie weet woont een van de lezers
van deze nieuwsbrief wel op de kade.’ Het mailadres is zestienhovensekade@gmail.com.

‘De politie opent de ogen van
de buurtbewoners’
De wijkagent en Nico Sizoo
(rechts) spreken de Buurt
Bestuurt-vergadering toe.

Nico Sizoo woont al 15 jaar op de Kop van Zuid, in het deel Stadstuinen. Daar staan
driehonderd eengezinswoningen rond het Witteveenplein. De buurt kenmerkt zich
door actieve en enthousiaste woningeigenaren.
Drie jaar geleden begint Nico samen met twee andere bewoners Buurt Bestuurt. De direct
aanleiding was een inbraak in de straat. ‘In die tijd hebben we veel ervaring opgedaan met
inbraakpreventie samen met de wijkagent, vooral over elkaars huizen in de gaten houden
en goed hang- en sluitwerk. Maar ook hoe te handelen bij een heterdaadje bijvoorbeeld’,
vertelt Sizoo.
Diversiteit
Inmiddels zijn er vier andere wijken bijgekomen en bestaat Buurt Bestuurt uit twintig
actieve bewoners. De wijken die erbij zijn gekomen zijn anders dan Stadstuinen omdat
twee wijken voornamelijk uit sociale huurwoningen bestaan. Dat was in het begin even
wennen volgens Sizoo. ‘Maar nu heeft dat juist z’n charme door de diversiteit. We luisteren
wat er speelt en dat bepaalt onze agenda. Een goed netwerk, elkaar kennen voordat er
problemen zijn, krachten bundelen en samen oplossen; dat zijn onze belangrijkste doelen.
Daarvoor komen we maandelijks bij elkaar.’
Verkeersveiligheid
Een belangrijk speerpunt is de verkeersveiligheid rond de scholen. Een aantal ouders dat
hun kinderen met de auto naar basisschool De Pijler brengt, zorgde voor gevaarlijke
verkeerssituaties. Ouders en kinderen die niet met de auto komen hebben daar veel last
van. Verontruste ouders benaderden daarom Buurt Bestuurt.
Bloembakken
Sizoo legt uit. ‘Enerzijds gaat het hier om een gedragsverandering; mensen positief
benaderen en aanspreken. Anderzijds hebben we een aantal fysieke maatregelen
genomen. Betonnen bloembakken geplaatst, extra verkeersdrempels, een gele streep op
de stoeprand en er is drie keer in grote witte letters SCHOOL in het wegdek gestraat. Dat
is allemaal een jaar geleden en we hebben gemerkt dat vooral de fysieke maatregelen

effect hebben gehad. Het gedrag blijkt moeilijker te veranderen. Er komen natuurlijk ieder
jaar steeds nieuwe auto-ouders. We moeten weer een nieuwe campagne bedenken. Maar
alleen op verzoek van de andere ouders, anders is het straks ons probleem.’
Schietincident
‘Onze drie speerpunten zijn verkeersveiligheid, vervuiling en inbraak. Toen we een
schietincident in de wijk hadden, hebben we een informatieavond georganiseerd omdat de
bewoners zich onveilig voelden. De gemeente en politie gaven uitleg. De betrokkenheid
van de politie is een van de succesfactoren van Buurt Bestuurt. We kunnen veel van hen
leren. De wijkagent wijst ons ook op bepaalde dingen; tijdens het schouwen bijvoorbeeld
leert hij ons surveilleren. Zo opent de politie de ogen van de bewoners.’

Eerdmans in gesprek met
Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, handhaving en buitenruimte) bezoekt
verschillende wijken in Rotterdam. Deze Eerdmans@ bijeenkomsten worden goed
bezocht. Hij praat met bewoners over de leefbaarheid in hun buurt. Waar maken zij
zich zorgen over? Wat kan beter?
Op 28 maart waren wethouder
Eerdmans en zijn team in de
Beverwaard.
[Foto: Arjen Jan Stada]

‘Dit jaar bezoekt de wethouder verschillende wijken in Rotterdam’, zegt Rianne Miedema,
projectleider Eerdmans@ bezoeken. ‘Zeven bezoeken zijn in Prins Alexander. In dit gebied
investeert de gemeente de komende jaren 10 miljoen extra in de leefbaarheid. Bewoners
spelen een belangrijke rol bij de aanpak.’
Wat kaarten bewoners aan?
‘Per wijk is dat verschillend. Echte overeenkomsten zijn er niet. In de ene wijk gaat het om
rattenoverlast, in een andere wijk wordt te hard gereden en weer een andere wijk kampt
met jeugdoverlast. In buurten waar grote projecten zijn, zoals het vervangen van de
riolering kaarten bewoners ook vaak punten aan. Meestal zijn de projectleiders aanwezig
om vragen te beantwoorden of om zaken verder uit te zoeken.’
Wat doen jullie met de klachten?
‘Alle punten die bewoners naar voren brengen en de afspraken die we daarover maken
nemen we op in een verslag. Meldingen over zwerfvuil, volle containers gaan direct naar
de collega’s van de uitvoering. De wethouder wijst op deze avonden regelmatig op het
gemak van de BuitenBeter app. Wie deze app installeert kan in vier eenvoudige stappen
een melding doen.’
Buurt Bestuurt
‘Als in een wijk meerdere zaken spelen, dan vraagt de wethouder vaak of bewoners al
betrokken zijn bij Buurt Bestuurt. In sommige wijken geven leden van Buurt Bestuurt een
presentatie’

Reageren op deze Nieuwsbrief? Wilt u een volgende keer uw Buurt Bestuurt Comité in de
Nieuwsbrief? Bel dan met Waheeda Dahoe 06-51187213 of stuur een mail:
yw.dahoe@rotterdam.nl.
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