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Vele mensen hebben het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan Buurt Bestuurt,
voor deze bewoners organiseert de gemeente Rotterdam een bijzondere middag
op zaterdag 21 mei op de ss Rotterdam, kijk verder in deze Nieuwsbrief…

Schouwen met bewoners
op de Kop van Zuid
Het Buurt Bestuurt Comité Kop van Zuid schouwt
een paar keer per jaar. Deze keer bestaat de groep
uit zo’n 35 personen die een ronde willen lopen in
de buurt, politieagenten en mensen van
Stadsbeheer vallen meteen op in hun uniformen,
maar er ook een grote groep bewoners.
Zo’n grote schouwronde vindt maar een of twee
keer per jaar plaats. Nico Sizoo neemt als bewoner
en voorzitter het voortouw en Tom Warnik is
vanuit de gemeente de verbindende factor.
Beide mannen zijn, ondanks hun grijze haren,
zeer actief betrokken bij de Kop van Zuid.
Opvallend is wel dat er van alle leeftijdsgroepen
mensen meelopen, de jongste is 17 jaar.
Lees verder op pagina 3…

Fer van der Stam al
25 jaar wijkagent
Buurt Bestuurt functioneert door samenwerking
van bewoners samen met politie, Stadsbeheer en
de gemeente. Deze keer een wijkagent aan het
woord.
Zijn gebied bestrijkt de Maasboulevard/het
Boerengat en de Oostmolenwerf tot aan de
Honingerdijk. De buurt heet Struisenburg en is
heel divers. Er zijn veel huurwoningen en heel
veel studenten, maar ook koopwoningen,
waarvan volgens hem, maar weinig mensen
meedoen in Buurt Bestuurt. ‘Jammer, want daar
gebeuren ook dingen zoals bomen snoeien en
het aanpakken van de bestrating.’
… lees verder
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…Fer van der Stam al 25 jaar wijkagent
•Waarom moet je meedoen met Buurt Bestuurt?
‘Vroeger had ik vaak contact met de deelgemeente, toen vond ik dat Struisenberg werd achtergesteld.
Daar wilde ik wat aan doen, maar ik kon dat niet alleen. Nu zijn er gebieden en gebiedscommissies
gekomen in plaats van deelgemeenten en moet er veel uit bewoners zelf komen. Zij zijn de oren en ogen
van de wijk en kennen de omgeving als geen ander. Ze hebben er ook last van als iets niet goed loopt.
Buurt Bestuurt Struisenburg bestaat nog niet lang, in de Esch liep ik al mee met zo’n groep.
Hier zijn we met 14 mensen en hebben een keer per maand overleg. Er zijn 3 werkgroepen: verkeer,
veiligheid en buitenruimte. Tijdens die overleggen van Buurt Bestuurt probeer ik er altijd bij te zijn, als ik
’s avonds moet werken dan komen we ‘s middags bij elkaar, samen met mensen van Stadsbeheer en een
Gebiedsnetwerker die de korte lijnen weet binnen de gemeente. Onze gebiedscommissie haakt regelmatig
aan en dat werkt prima!’
•Wordt in Buurt Bestuurt veel geklaagd?
‘Nee zeker niet, het zijn positieve mensen die betrokken zijn bij hun buurt. Er worden nu plantjes
opgehangen aan de lantaarnpalen. dat doen ze voor de gezelligheid. Onlangs zijn we met een groep naar
de paddestoelenkwekerij geweest in het gebouw van Tropicana. Mensen voelen zich echt verantwoordelijk
voor hun omgeving. Zo kun je via de gemeente een container adopteren. Dan krijg je een sleutel om
blokkades op te heffen als het vuil vast zit. Maar er zijn ook korte lijnen met stadsbeheer als er opeens
heel veel rotzooi afgevoerd moet worden, dan is alles ‘s middags al weer opgeruimd. Ik vind dat heel goed
werken. En ja mensen hebben weleens last van studenten, die nemen het niet zo nauw en lopen weleens
dronken over straat of maken rotzooi, maar als je ze de dag erna aanspreekt blijken dat gewoon redelijke
mensen te zijn en verontschuldigen ze zich zelfs. Er is een enorme toename gekomen van studenten,
we hebben daarom ook contact gezocht met de studentenverenigingen. Met elkaar is besloten om in elk
studentenhuis een verantwoordelijke persoon aan te wijzen die ons aanspreekpunt is, dat werkt perfect.
Er zijn in deze wijk veel fietsendiefstallen, maar die mensen komen ergens anders vandaan. In de ene
straat jatten ze een fiets en in een andere straat verkopen ze hem, zo gaat dat. Woninginbraken daar
hebben we ook last van, vooral in portiekwoningen, daar kan je je lekker verschuilen. In overleg met
woningcorporatie Woonstad zijn er veel hekken geplaatst voor de portieken, de cijfers geven nu aan dat
het aantal diefstallen gedaald is.’
•Is het aan te raden, zo samenwerken met elkaar?
‘Ja Buurt Bestuurt hadden we eerder moeten invoeren. We hebben lelijke betonnen blokken bij het
studentenhotel laten weghalen, nu staan er mooie paaltjes. We gaan de binnenterreinen aanpakken,
want die verpauperen. Maar je moet wel altijd de mensen opzoeken vind ik, door aan te bellen of op
straat mensen aan te spreken. Ik krijg via de mail en zelfs via Twitter uitnodigingen voor een afspraak.
Alleen de website www. BuurtBestuurtRotterdam.nl moeten we nog bijwerken.’
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Schouwen met bewoners op de Kop van Zuid
Ze beginnen bij de Peperklip waar vanaf de bouw al problemen waren met het dumpen van afval, mede
door de onoverzichtelijke hoeken en gangen. Doorgangen zijn afgesloten en alleen met een sleutel
bereikbaar, met als gevolg: minder hangplekken. Ze lopen door de binnentuin en zien meteen dat de
boomwortels de bestrating omhoog duwen. Er wordt druk geschreven.
Het lijkt verder redelijk, totdat ze op de hoek naar de Lodewijk Pincoffsweg een gigantische verzameling
huisraad tegenkomen. Naast een bankstel zijn er ook vuilniszakken met etensresten en alles ligt rondom
de containers. Hier was duidelijk iemand verhuisd, die zijn spullen op straat heeft gedumpt.
‘Kijk zegt Nico Sizoo ,ondanks de rotzooi, enthousiast: hier hebben we nou de Buiten Beter App voor.
Je maakt een foto en geeft door waar het is, maar ze zien het ook door de GPS-coördinaten en je
verstuurt dat bericht naar Stadsbeheer. Van alle meldingen betreffende de buitenruimte komt 85% van
bewoners. Rotterdam heeft die alerte mensen dus keihard nodig. ‘En vult Nico aan, met gepaste trots:
ze halen het binnen 48 uur weg, dat is nog eens een goede deal. ‘ Hij legt meteen aan enkele bewoners
uit hoe die App te downloaden en iedereen is druk bezig.
Verderop zijn verzakte tegels en komen ze door de straat waar het Comité SCHOOL op straat heeft laten
zetten door de gemeente. ‘Dat helpt wel, zegt Nico, maar het beste werken die bulten in de straat
verderop, daar moeten auto’s door afremmen en dat is precies de bedoeling.’
De groep gaat verder en enkele dames hebben een gesprek over de Apps die zij gebruiken.
Er is een PEER BUY App voor als je spullen van elkaar wilt lenen, er is een Weggeefhoek Stadstuinen, maar
daar moet je wel voor worden uitgenodigd. Er is ook een buren-App die heet Nextdoor. Die App voor het
lenen van spullen is erg handig, voor een hoge drukspuit, of een kruiwagen. Waarom zou je dat allemaal
aanschaffen als je dat maar een paar keer per jaar gebruikt? Op www.buurtbestuurtrotterdam.nl is ook
een prikbord aanwezig, zodat mensen spullen kunnen aanbieden, lenen of verkopen.
Ze wandelen weer door.
De buurt heeft architectonisch verantwoorde huizen,
die met hardhout prachtig zijn afgewerkt. een bijzonder
stadsparkje met naaldbomen heeft een enorme bos
bamboe. Iedereen is het erover eens dat moet in toom
worden gehouden, weer wat voor de Schouw-lijst.
Er staan bijzondere bankjes van hardsteen, die fungeren
als hangplek. Dat is aan de rotzooi te zien, plastic, blikjes
en flesjes. Een jongen en een meisje van 10 jaar op
Rollerskates zijn sympathisanten, ze vinden het erg lelijk
en stellen voor een poster te maken
en op de prullenbak te plakken.
Een stuk verder is een binnentuin achter flats. Een van de schouwers zit op een scootmobiel, waardoor hij
niet altijd achter of tussen de gebouwen door kan, we komen nog weleens trappen tegen. Inger van een
woningcorporatie wijst op een gezamenlijke moestuin en een gezamenlijk onderhouden tuin die er goed
uit ziet, een grasveldje, speeltoestellen en enkele borders. Naast een flat staan enkele cypressen die ooit
een heg moeten hebben gevormd, maar nu ca. 4 verdiepingen hoog pal tegen de balkons van het flat aan
staan. Een raar gezicht, er zijn echt enkele balkons die alleen uitzicht hebben in de boom! Er wordt weer
geschreven en gefotografeerd.
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Vervolg schouwen op de Kop van Zuid
‘Er zijn diverse grote burenprojecten in Rotterdam, zoals het Droomstraatproject’, vertelt Inger van
Vestia. ‘Bewoners van de Peperklip ontwikkelen een toekomstvisie voor de straat. Citylab in Rotterdam
heeft subsidie hiervoor aangevraagd. Het wordt echt heel bijzonder en vooral grootschalig.
Kijk maar eens op internet er is zelfs al een website.’
Een van de jonge mensen die meelopen is van JOZ Jongerenwerk op Zuid. Jongerenwerker Beniam is
verantwoordelijk voor werk en scholing van jongeren die kansen moeten benutten om zichzelf te
ontplooien, maar met een belangrijke toevoeging: zonder overlast voor anderen te veroorzaken.
‘Onze projecten lopen goed, zegt hij: jongeren komen echt verder door betere begeleiding.’
Het begint donker te worden en de groep eindigt in een coffeecorner/snackbar waar iedereen wat te
drinken krijgt. Daar vertelt Hendrik over zijn project: ‘Kerk op de Kop doet’. Dit zijn samenwerkings
projecten met als doel: mensen bij elkaar te brengen, zowel gelovige mensen als niet gelovige. Ook hij is
enthousiast om er iets moois van te maken op Zuid. Zijn voorbeeld is de groep uit de Tarwewijk en de
Millinxbuurt die veel mensen al lange tijd met elkaar verbinden.
Tom Warnik sluit de avond af: ‘de Kop van Zuid wordt enigszins verdeeld tussen het gedeelte rondom de
Peperklip en de luxe koopwoningen aan de andere kant. Het is heel fijn dat er nu mensen van al deze
buurten meedoen, dan kunnen we echt samenwerken.’

Buurt Bestuurt promotie-materiaal
U kunt voor diverse Buurt Bestuurt activiteiten spullen lenen of bestellen, zoals:
- een Buurt bestuurt Beursstand/promotietafel
- hesjes voor organisatoren van een evenement
- folders voor promotie
Als u op de website www.buurtbestuurtrotterdam.nl kijkt bij promotiemateriaal ,dan staan daar
sjablonen voor A5 flyers, folders en posters. Wanneer u het aantal doorgeeft en het afleveradres wordt
het gedrukt en krijgt u folders of posters thuisgestuurd.
Bedenk wel dat een persoonlijk gesprek en een persoonlijke uitnodiging veel meer resultaat oplevert
dan alleen een folder in de bus!
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Wat doet een gebiedscommissie?
Ineke Palm is vice-voorzitter van de gebiedscommissie van Delfshaven. De gebiedscommissie houdt
zich onder andere bezig met bewonersinitiatieven. In Delfshaven is altijd wat te doen, het is een groot
gebied en er zijn veel initiatieven. Op 28 mei is in wijkgebouw Pier 80 de ‘Doe je ding dag‘. Die dag
kunnen bewoners een initiatief indienen en krijgen ze indien mogelijk gelijk te horen of hun plan ook
wordt goedgekeurd. In 2014 leverde dat maar liefst 144 initiatieven op.
•Wat doet een Gebiedscommissie?
‘Leden van de gebiedscommissie sluiten regelmatig aan bij bewonersvergaderingen of bij speciale
thema’s. ‘We moeten ervoor zorgen dat alles in de wijk goed gaat. Oog hebben voor de wijk, vanuit de
straat, noemen we dat. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat bewoners voldoende worden gehoord bij
de herinrichting van de straat of bij bepaalde nieuwbouwplannen.
Over een aantal belangrijke zaken moet het college ons om advies vragen. Dat halen we dan ook uit de
buurt op. Zoals pas weer over het nieuwe welzijn. We hebben hier actieve bewonersgroepen en sociale
ondernemers die veel doen op het gebied van zorg en welzijn. Deze moet je serieus nemen en de
ruimte geven een deel van de welzijnstaken uit te voeren. Zij werken vanuit de basis van de wijk.
Heel belangrijk vinden wij ook de Buurt Bestuurt groepen, daar hebben we er nogal wat van in ons
gebied. We streven er naar met onze gebiedscommissieleden deze bijeenkomsten zoveel mogelijk bij te
wonen. Hier hoor je wat er speelt op het gebied van veilig en buitenruimte en ook sociaal.'

De gemeente Rotterdam ziet graag participatie van bewoners en heeft een aantal budgetten beschikbaar
gesteld voor goede initiatieven. Ook de gebiedscommissies hebben een pot voor bewonersinitiatieven.
'Delfshaven heeft veel actieve bewoners die ons goed weten te vinden. Op veel plekken gaan bewoners
zaken in eigen beheer nemen zoals Essenburgpark, huize Middelland en in veel andere huiskamers,
parken en pleinen. De uitdaging is die mensen te vinden, die minder de weg weten.
Een officiële aanvraag , een formulier invullen en een
begroting maken kan een flinke drempel zijn.
Daarom hebben we besloten om op 28 mei in Pier 80
een “Doe je ding dag” te houden.
We gaan iedereen helpen om bewonersbudgetten aan
te vragen en leggen uit hoe dat moet en welke voorwaarden er zijn. Het plan mag bijvoorbeeld niet
politiek of religieus getint zijn en je mag maar een klein
percentage gebruiken voor eten en drinken.
Het gaat vooral om aanvragen tot € 2.500,-. We richten
ons vooral op mensen die ons nog niet goed kennen
nog niet eerder een initiatief hebben ingediend.
Wanneer bewoners zich beter organiseren en hun
netwerk uitbreiden kunnen ze veel bereiken.
De gebiedscommissie kan ervoor zorgen dat dit proces
soepel loopt. Het is onze taak om zoveel mogelijk
bewoners te bereiken en met elkaar te verbinden, ook
die in een zijstraat van een zijstraat wonen!'
.
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Essenburgbuurt komt telkens weer in actie
Er is een grote groep zeer actieve mensen die van alles samen organiseren, van het opruimen van de
buurt tot en met gezellige bijeenkomsten met muziek en eten in de pluktuin. Er zijn bewoners speciaal
bezig met de communicatie naar de andere buurtbewoners, de scholen en bijvoorbeeld de Mevlana
Moskee. Anderen doen aan schouwen en buurtpreventie. Een tevreden Buurt Bestuurt-Comité dus?
Jullie gingen opeens spullen inzamelen?
‘Het is ontstaan in 2011, zo vertelt Henk van Mourik van Buurt Bestuurt.
Sommige bewoners haalden spullen op voor mensen in hun omgeving.
In 2012 kwamen we daarom op het idee een kerstpakkettenactie te
organiseren. Iedereen die boodschappen deed kon iets extra’s kopen en
dat gaven we weg. Het waren echt geen luxe artikelen, maar dingen waar
dagelijks behoefte aan was, zoals: koffie, brood, groenten, soep en suiker
of thee. We konden met deze actie 50 pakketten uitdelen aan mensen
die het heel hard nodig hadden.’
Maar er is een goed georganiseerde voedselbank?
Nou de personen waar wij iets aan geven hebben het financieel echt heel moeilijk, maar mogen nog net
niet naar de voedselbank. We kwamen er al snel achter wie in aanmerking kwamen voor onze pakketten.
We kregen tips van andere bewoners, zelfs van de politie of van zorgorganisaties.
In 2013 deed de Albert Heijn mee, we kregen 4 rolcontainers vol. Dat was echt fantastisch.
Toen konden we zelfs 75 pakketten wegbrengen. Want al onze vrijwilligers organiseren niet alleen alles,
ze brengen ook de zware tassen aan huis. En dan moet je zien hoe blij de mensen zijn.
•In 2014 kwam de eerste passactie, want armoede is er het hele jaar door en niet alleen met de kerst!
Toen konden we 50 mensen blij maken met boodschappentassen. Het was opvallend dat we toen ook tips
kregen via de huisartsenpost, via de wijkagenten en zelfs van enkele mensen buiten de Essenburgbuurt.
Kijk, wij doen aan directe hulpverlening. Tegenwoordig gaat de hulp vanuit de overheid en gemeente over
zoveel schijven. Mensen komen in een sanerings- of budgetteringsproject en het duurt vaak lang voordat
dat iets gaat opleveren. Wij kennen jonge gezinnen waar bijvoorbeeld de vader opeens weg is gevallen,
die hebben snel hulp nodig, dat lukt een overheid niet.’
Vorig jaar hadden jullie toch meer acties?
‘Eind vorig jaar deden we een kerstactie, we hebben eerst flyers huis aan huis verspreid, die zijn gedrukt
via Buurt Bestuurt en dat leverde 55 gevulde tassen op! De bijdragen hiervoor komen ook van
gebiedsnetwerkers, financiële ondersteuning vanuit Delfshaven en van de wijkagenten. Daarna kwam
kort voor oud en nieuw een spontane oliebollenactie op gang. Uiteindelijk hebben we 170 oliebollen
gekregen en gekocht en daar 30 pakketten van gemaakt. Volgend jaar gaan we ze zelf bakken en
proberen we zo nog meer mensen te bereiken. Dat blijft telkens ons streven.
Voor de volgende acties gaan we weer supermarkten benaderen om mee te helpen. Het wordt langzaam
aan steeds bekender dat we dit met veel plezier voor anderen doen. Speelgoed mag ook worden
weggegeven. Elke donderdagavond is onze Buurtkamer open aan de Beukelsdijk 153c. We roepen
mensen op om in hun keukenkastjes te kijken of er spullen staan die ze kunnen missen, want geloof me,
deze acties zijn hard nodig!’

