Nieuwsbrief
Januari 2016
Vele mensen hebben het afgelopen jaar op welke manier dan ook een bijdrage
geleverd aan Buurt Bestuurt, dat is geweldig. Doet u dit jaar weer mee?
Wij wensen iedereen een gezellige, schone en veilige buurt in 2016.

Nieuwjaarsvegen
Begin het nieuwe jaar met een schone en
veilige straat. Ruim met elkaar het
vuurwerkafval op. Het is een kleine moeite
en zo voorkomt u dat kleine kinderen met
gevaarlijk vuurwerk gaan spelen en dat
resten vuurwerk nog maanden op straat
zwerven.
Natuurlijk ruimt ook dit jaar de gemeente
vuurwerkafval op. Maar dankzij u is uw
straat sneller schoon. Net als vele
Rotterdammers kunt u ervoor kiezen met
uw buren het vuurwerkafval op te ruimen.
Dit kan nog tot en met de eerste drie weken
van januari.
Als er buurten mee willen doen, kijk dan op
www.rotterdam.nl/nieuwjaarsvegen010

Zet uw veegactie op twitter onder vermelding
van #nieuwjaarsvegen010 of zoek mensen via
www.buurtbestuurt.nl

Kerstboom weg doen?
Tot en met 7 januari 2016 kunt u uw
kerstboom in uw straat , of dicht bij uw huis
neerzetten. Dan wordt de kerstboom door de
gemeente Rotterdam meegenomen. Maar
het kan ook anders…
U heeft de volgende opties:
A - naast uw mini container
B - naast de verzamelcontainer in de buurt
C - breng de boom naar het milieupark
D - in de tuin, voor volgend jaar
E - in kleine stukken in de GFT bak
Uw kerstboom zelf wegbrengen naar het
Milieupark kan natuurlijk ook. Kijk voor een
milieupark bij u in de buurt
op www.rotterdam.nl/milieuparken
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Buurt Bestuurt: Wat bereik je ermee?
“Ik zou hier niet willen wonen, zonder contact met mensen”, aan het woord is Wil de Wit, als geen
ander betrokken bij de buurt Hordijkerveld.
“Ik heb vroeger een fotozaak gehad en ging zelfs boven de winkel wonen. Dan maakte ik vaak
een praatje met mensen en wist veel van de buurt. Toen ik stopte met de winkel wilde ik graag
iets met anderen blijven doen, dus sloot ik mij aan bij de bewonersvereniging. We hadden niet
alleen vergaderingen, maar organiseerden ook allerlei evenementen, zoals bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest. Een andere keer maakten we met elkaar de buurt schoon. Dat kost echt niet veel
van je tijd, maar het levert met elkaar wel veel op: een schone buurt, veel voldoening en kennis
van elkaar”.
Toen we hoorden over Buurt Bestuurt kwam er ook aandacht voor veiligheid in de wijk. De
wijkagent en Stadsbeheer en de gebiedsnetwerker van de gemeente zijn echt actief betrokken,
dat zijn trouwens hele fijne mensen!
We vergaderen één keer in de zes
weken en dan mag iedereen zijn
mening geven en meepraten. Voor
het hele jaar staan de vergaderingen
al gepland. Zo bleek ‘veiligheid voor
kinderen op straat’ een belangrijk
onderwerp te zijn.
We besloten te gaan praten met
ouders, bij diverse scholen. Er waren
ouders bij die hun auto op het
zebrapad parkeerden of
heel vaak op de stoep. Dan geef je
toch echt het verkeerde voorbeeld!
We maakten ze duidelijk dat dit de
situatie voor kinderen alleen maar
gevaarlijker maakt. Daarnaast
vonden we dat er nog meer
verbeterd kon worden. Zo werd er
bijvoorbeeld altijd te hard gereden
op de Huniadijk en de Reijerdijk.
Met elkaar hebben we een paar ludieke acties verzonnen en uitgevoerd. Zo deelden we bij 3
snelheidscontroles aan de hardrijders rode kaarten uit en aan de mensen die het goed deden
groene kaarten met een doosje Autodrop. Daar kwamen positieve reacties op.
Wil heeft het heel erg druk, niet alleen met Buurt Bestuurt, maar ook met andere organisaties, ze
heeft amper de tijd voor een kort gesprek, maar ze wil tot slot nog iets kwijt: “het
saamhorigheidsgevoel en het samen iets over hebben voor je buurt, daar gaat het om!”
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Tekenwedstrijd 'Donkere Dagen Offensief‘
was een groot succes
Buurt Bestuurt Sliedrecht
In andere steden zijn ook vele buurten
actief. Zo is er in Sliedrecht een wedstrijd
op diverse scholen gelanceerd.
Het werd een tekenwedstrijd in het kader
van 'Het Donkere Dagen Offensief‘, met de
slogan:
‘LICHT ZET INBREKERS IN HET ZICHT’
Met 150 inzendingen bleek dit onderwerp
een regelrecht succes.
Wijkagent Hans van Schaik kreeg de
lastige taak om een winnaar te kiezen.
Zijn keus viel uiteindelijk op de tekening
van Julian (8 jaar).
De flyer van de politie is intussen
verspreid met zijn tekening erop en daarbij
nog tips om de donkere dagen veilig door
te komen.

Buurt Bestuurt Facebook
Op www.facebook.com/buurtbestuurtrotterdam kunt u bijna dagelijks nieuwe informatie vinden
over: bijzondere onderwerpen, vragen, of voorbeelden van wat andere Buurt Bestuurt groepen
bezig houdt. Reageren op berichten kan vanzelfsprekend ook. Ook een bericht plaatsen op de
Facebookpagina van Buurt Bestuurt? Stuur dan een mail aan yw.dahoe@rotterdam.nl

Reageren op deze Nieuwsbrief?
Wilt u een volgende keer uw Buurt Bestuurt Comité in de Nieuwsbrief?
Schrijf een mail of bel met Waheeda Dahoe: 06-51187213.
Dit is een uitgave van de Buurt Bestuurt Projectgroep vanuit het Stadstimmerhuis.
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Schouwen.. wat doe je dan?
Het woord zegt het eigenlijk al. Bij het schouwen ga je met elkaar bekijken of alles in je buurt er
nog goed uit ziet. Zitten er stoeptegels los en zijn de bankjes in het park nog heel? Ligt er
zwerfvuil op straat en is de ruimte rondom de afvalcontainers schoon? Zijn alle lantaarnpalen
verlicht? Marinus van den Hoek schouwt al zeker 10 jaar in Sportdorp. Soms helpen wel 20
mensen mee, allemaal vanuit een andere achtergrond, maar wel met hetzelfde doel.
Zelfs ’s nachts zijn er mensen op de been om de buurt te controleren.
Marinus kent ze allemaal: “het zijn bewoners die betrokken zijn bij hun buurt, mensen van
woningcorporaties, medewerkers van de Gebiedsorganisatie en van Stadsbeheer. We hebben
zelfs burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans een keer meegenomen op onze route!
Die laatste twee lieten weten dat ze het ontzettend belangrijk vinden wat wij doen en daar zijn we
het wel mee eens.”
Meten van de vervuiling
“Stadsbeheer heeft een methode ontwikkeld waar we gemakkelijk mee kunnen werken.
We werken in groepjes van 2 of 3 personen en fietsen een vooropgezette route. We stoppen wel
op dertig plaatsen en beoordelen dan de locatie. Dat duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur.
We rijden en lopen elke vier jaar dezelfde route. Dan kan je goed vergelijken of de vervuiling
erger is geworden of juist minder erg dan vorig jaar. Naar aanleiding van een lijst met vragen
vullen we de antwoorden in en geven we een cijfer van één tot en met vijf.
Die vragen staan heel precies omschreven, zoals: ‘hoeveel ligt er, ligt er plastic, aluminium, hout
etc. en wat voor soort vervuiling is het’? Dan geef je een cijfer van één tot vijf.
Een één is zeer slecht en een vijf is heel goed. We hopen niet lager uit te komen dan een drie,
dat is nog net een voldoende, maar dat lukt niet altijd. Sommige mensen die met ons schouwen,
lopen ook mee namens de Buurtpreventie. Die letten bijvoorbeeld extra op donkere paden aan
de achterzijde van huizen, ramen die openstaan, of andere verdachte situaties.
Daarnaast keuren zij drie keer per jaar de tuinen en houden bij of er ergens verwaarlozing
optreedt. Maar ze doen ook leuke dingen, zoals het geven van wel 100 prijzen voor mooie en
nette tuinen!”
Vervuiling erger of niet?
Op de vraag of de vervuiling erger is geworden
kwam een duidelijk antwoord: “op sommige
plekken ziet het er beter uit dan vorig jaar, maar
er ligt in totaal meer vuil op straat.
Op het totale onderhoud is door de gemeente
Rotterdam flink bezuinigd. Eerst kwam twee keer
per week de grasmaaier en het veegwagentje en
de poepzuiger kwamen twee keer per week.
Door alle bezuinigingen gaat de maaimachine nu
één keer per week over het gras en eens per drie
weken komt de veegwagen in actie. Dat heeft
meteen zijn weerslag op zwerfvuil. Vuil trekt
andere rotzooi aan. Dan kan je natuurlijk wel blijven zeuren dat het zoveel minder is tegenwoordig, maar dat helpt echt niks. Je kan beter met elkaar de handen uit de mouwen steken en
aan de slag gaan.” Als Marinus Sportdorp in een rechte lijn kan houden is hij al tevreden!
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Rozenburg komt op gang
Al jaren bezoekt Mieke actief en geïnteresseerd de bijeenkomsten van de Wijkvereniging
’t Dorp, een zeer actieve club mensen. Toen ze werd gevraagd om mee te helpen folders te
verspreiden voor een Buurt Bestuurt vergadering, hoorde ze er meteen bij.
Mieke: ‘Het is erg handig dat de politie, Stadsbeheer, mensen van de gemeente en van
woningcorporaties betrokken zijn bij Buurt Bestuurt. Dan kan je sneller resultaten krijgen, dan
wanneer bewoners alles zelf moeten doen. Die partijen zijn ook actief in de buurt, maar op een
speciale manier en vanuit een hele andere insteek. Vaak weten ze beter dan de bewoners de
juiste route te bewandelen. Een telefoontje met de juiste persoon kan dan meteen een behoorlijk
verschil maken.
Qua bewoners is er bij ons een goede mix van mensen uit de buurt, hoewel er nog wel mensen
met jonge kinderen bij mogen komen, maar die zullen best een druk leven hebben.
Er zijn ook altijd nog mensen die niets van Buurt Bestuurt weten, promotie blijft nodig.
Er is wel een Buurt Bestuurt website en zelfs een Facebookpagina, maar er zijn nog zoveel
mensen hier die niet met een computer om kunnen gaan. Het kan ook te duur zijn om een
computer aan te schaffen, of mensen vinden zichzelf te oud om daarmee om te gaan. Die groep
moeten we niet vergeten.
Wat speelt er zoal in Rozenburg?
“Onlangs zijn we met alle Buurt Bestuurt Comités van Rozenburg bij elkaar gekomen.
Er waren verschillende klachten over verkeerssituaties, het schouwen in het dorp door de
Wijkvereniging en over fout geparkeerde bedrijfsbusjes. Maar er was ook duidelijk kritiek op de
betrokkenheid van de gebiedsnetwerkers van de gemeente. Iemand kwam maar twee keer en
maakte niet zo’n geïnteresseerde indruk. Iemand anders kwam nieuw erbij en voordat je die
persoon kende ging die weer weg. Dat bevordert allemaal niet de samenwerking, maar
Buurt Bestuurt gaat natuurlijk wel door! Geef de mensen van Rozenburg gewoon even de tijd.
Er is door de bewoners in de wijk Het Dorp een Prioriteiten Top 10 gemaakt, zodat iedereen
weet wat er belangrijk is.
Als we dan echt concreet aan de slag gaan dan
moeten we onszelf regelmatig de vraag stellen:
‘kan het probleem opgelost of veranderd worden?
‘Als je complexe problemen wilt aanpakken dan
kost dat veel meer tijd en dan lijkt het of er niets
gebeurt. Begin met onderwerpen die je aankunt,
zoals zwerfvuil opruimen of prullenbakken legen.
Kleine dingen zijn ook heel belangrijk. Vergeet
dan niet terug te koppelen wat de resultaten zijn,
dat motiveert anderen weer. Een succes van
Buurt Bestuurt is een route met een veilige
oversteekplaats voor onze kinderen van huis naar
school in de wijk Het Dorp. Verder is het onderhouden van de speeltuin heel goed geregeld in
overleg met de Gebiedscommissie.
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Vervolg interview Mieke de Boer
We hebben nu een smiley die aangeeft of auto’s te hard rijden. Dat ding rouleert door het hele
dorp. Het is nog even afwachten of dit resultaten oplevert. De politie heeft beloofd extra langs te
rijden om de hangjongeren een beetje in de gaten te houden, maar meestal gaat het ook
gewoon goed, dat mag ook weleens gezegd worden! Het lijkt misschien alsof we alleen maar
problemen hebben, maar ja als je geen hoofdpijn hebt, ben je ook niet de hele dag extreem blij
omdat je geen hoofdpijn hebt! Je komt pas in actie als er een probleem ontstaat.
Waarom aansluiten bij Buurt Bestuurt?
Iedereen heeft het druk en werkt hard, dat doe ik ook, maar nu ken ik tenminste mensen uit het
dorp. Ik weet nog niet wie welke talenten heeft en wie ik ergens voor kan vragen, maar dat komt
nog wel.

Enkele Buurt Bestuurt eindejaarsbijeenkomsten in sfeerbeelden

