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Feest! 4 november
R’Oscaruitreiking
R’OSCARS en
popcorn voor actieve
Rotterdammers

Duizenden Rotterdammers zetten zich dagelijks in voor
een schone, veilige en leefbare buurt. Ze zijn betrokken
bij Buurt Bestuurt, Buurtpreventie, schouwen in hun
eigen wijk of hebben de afvalcontainer voor hun deur
geadopteerd. Zelf vinden ze dat heel normaal, maar het
is natuurlijk heel bijzonder! Op zaterdag 4 november
zet de gemeente Rotterdam hen met glitter en glamour
in het zonnetje tijdens een bijzondere bijeenkomst in
het Hofpleintheater. De Oscars worden uitgereikt door
niemand minder dan prof. Mr. Pieter van Vollenhoven
en wethouder Joost Eerdmans. Wie zijn dit jaar onze
Rotterdamse helden?
Tijdens deze vrijwilligersmiddag in het Hofpleintheater,
kunt u genieten van heerlijke (Rotterdamse) muziek, een
filmpje, een lekker hapje en drankje en leuke gasten. En
voor het eerst: de R’Oscaruitreiking, de Rotterdamse
variant van de Oscaruitreiking. Zowel de nominaties als
de winnaars maken we op deze middag bekend. We
sluiten de middag feestelijk af.
Wilt u erbij zijn? Laat dan via de mail weten dat u
graag een uitnodiging ontvangt. Het mailadres is:
rotterdammersbedankt@rotterdam.nl

Op vrijdag 15 september 2017 doet Rotterdam voor de
vierde keer mee aan de Keep It Clean Day, een landelijk
initiatief tegen zwerfvuil. In 2016 staken maar liefst
10.000 Rotterdammers de handen uit de mouwen om
met elkaar meer dan 10.000 kilo zwerfafval op te ruimen
in de stad. Kunnen we dit jaar ook op u en uw Buurt
Bestuurt Comité rekenen?

Wat gaan we doen?

Tijdens de Keep It Clean Day ruimen we met zoveel
mogelijk Rotterdammers zwerfvuil op. Iedere school,
vereniging, straat, ondernemer of individuele inwoner
kan zijn bijdrage leveren door een schoolplein, straat of
park in de buurt zwerfvuilvrij te maken. De gemeente
helpt deelnemers hierbij door schoonmaakmaterialen
beschikbaar te stellen. Het gebied met het meeste
ingezamelde zwerfvuil wordt aan het einde van de dag
tot winnaar uitgeroepen en wint de Gouden Knijper.
Wie is dit? Wethouder Eerdmans: ‘Zwerfvuil hoort niet op
straat. We hopen dit jaar op 12.000 deelnemers, 2000
meer dan vorig jaar dus. Vooral veel (basis)scholen doen
mee. Dat is belangrijk want jong geleerd is oud-gedaan.’

Gouden Knijper

Iedereen kan meedoen aan Keep It Clean Day. Martha
Addens, regelneef van Buurt Bestuurt Hordijkerveld
(IJsselmonde) doet dit jaar voor de derde keer mee. ‘De
eerste keer hadden we het meeste zwerfafval opgehaald
van de hele stad en wonnen we de Gouden Knijper’,
vertelt ze trots. ‘We gaan dit jaar natuurlijk weer voor de
hoofdprijs. We proberen ook scholen in de buurt over te
halen om mee te doen. Want iedereen is verantwoordelijk
voor zijn eigen schone buurt.’
Kijk op www.rotterdam.nl/keepitclean010 voor meer
informatie en aanmelden.

BB Kids Feijenoord
geeft kinderen in
de wijk een stem
De wijk Bloemhof in Feijenoord heeft sinds maart van
dit jaar een BB Kids. Jeugdcoach Gayle Boumann van
DOCK* vertelt wat ze doen en hoe hij BB Kids Feijenoord
begeleidt.

Gayle is een van de twaalf jeugdcoaches in gebied
Feijenoord. Sinds maart dit jaar begeleidt hij BB Kids.
‘Hier in achterstandswijk Feijenoord hebben de kinderen
al niet zoveel’, vertelt hij. ‘Er zijn veel problemen, voor
en achter de voordeur. BB Kids is in het leven geroepen
om de kinderen in de wijk een stem te geven. Wat willen
ZIJ? Door naar hen te luisteren motiveer je kinderen om
mee te doen. Als je meedoet word je beloond en mag je
meepraten.’

Fruitmandjes

De BB Kids bestaat nu uit vier jongens van 8 tot 16
jaar. Daarnaast zijn er nog eens acht ‘vaste leden’.
Om de zoveel tijd vergaderen ze over wat ze willen
gaan doen in de wijk. Vaak zijn het gewoon leuke
activiteiten voor kinderen maar soms wil de jeugd ook
wat terug doen voor de oudere bewoners van de wijk.
De BB Kids bedachten om fruitmandjes naar hen te
brengen. Zo willen ze het negatieve beeld (criminaliteit,
geluidsoverlast en intimidatie) dat vaak heerst bij de
oudere bewoners wegnemen.
Sommige activiteiten zijn eenmalig, zoals een
Playstation- of filmavond, sommige structureel, zoals
tafeltennissen of koken. Naast de input van BB Kids
vraagt Gayle gewoon op straat waar behoefte aan
is. ‘Meestal zijn de wensen wel te regelen, zoals
laagdrempelige activiteiten als een voetbaltoernooi
of boksworkshop. We hoorden ook dat veel kinderen
structureel danslessen wilden in de Huizen van de Wijk.
Een dansaanbieder verzorgt nu die lessen. De eerste
vier lessen zijn gratis. Niet onbelangrijk want de meeste
mensen hier hebben het niet breed.’

Oogje in het zeil

Laatst kwam iemand in BB Kids met een briljant idee:
een groepsexcursie naar de gevangenis. Die wordt nu
georganiseerd. ‘De ideeën moeten echt uit de kinderen
zelf komen’, zegt Gayle. ‘Anders werkt het niet. Mijn
rol is ondersteunend en coördinerend. Pas hebben
ze zelf een maaltijd gekookt in speelwinkel Oleander.
Daar moet ik echt een oogje in het zeil houden want het
blijven natuurlijk wel kinderen en pubers.’ Behalve BB
Kids begeleiden, doet een jeugdcoach nog veel meer,
vertelt Gayle. ‘Jongeren van 10 tot 23 jaar ondersteunen
en begeleiden we waar nodig met werk zoeken,
scholing, taalverbetering, schulden, huisvestiging,
sollicitatietrainingen en andere adviezen. Daarvoor
zetten we ons netwerk in, bijvoorbeeld om mensen aan
een stageplek te helpen. In een achterstandswijk als
Feijenoord speelt er van alles: criminaliteit, schooluitval,
schulden. We gaan bijvoorbeeld langs bij vroegtijdige
schoolverlaters en proberen hen te motiveren om terug
naar school te gaan. Wij geven hen dat extra zetje om
op het rechte pad te komen en te blijven. Wij zijn de
ogen en de oren in de wijk en signaleren als eerste als er
problemen zijn. Soms kunnen we het zelf oplossen, soms
verwijzen we door naar bijvoorbeeld maatschappelijk
werk. Het is altijd maatwerk dat we leveren.’

Bemiddelaar

Daarnaast houden Gayle en zijn collega-jeugdcoaches
ook de veiligheid in de wijk in de gaten. ‘We hebben
goed contact met de wijkagent en de jeugdhandhavers.
Als er geklaagd wordt over geluidsoverlast of zwerfvuil
gaan we met de jongeren en de buurtbewoners in
gesprek en treden we op als bemiddelaar. Dat gaat
niet altijd makkelijk maar de boodschap is altijd: houd
rekening met elkaar.’
* DOCK is actief op het gebied van
buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk,
maatschappelijke participatie, maatschappelijk
werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk.

Feestelijk afscheid
wijkagent
Sonja Krijgsman en Hetty Rommers nemen sinds 2015
deel aan Buurt Bestuurt in Struisenburg. Samen met de
overige Buurt Bestuurt deelnemers is er al veel bereikt.
Met wijkagent Fer van der Stam als grote steun en
toeverlaat. In september gaat hij met pensioen en zijn
vertrek bleef niet onopgemerkt.

Als je de dames vraagt wat Van der Stam het meest
typeert komen de woorden ‘sociaal en betrokken’ als
eerste op. Sonja: ‘Fer is zoals een wijkagent hoort te zijn:
betrokken, recht door zee en hij staat mensen met raad
en daad bij.’ Hetty vult aan: ‘Hij kent de buurt op zijn
duimpje, komt naar bijeenkomsten dus kent veel mensen
en is strikt maar rechtvaardig. En als je hem nodig had,
was hij er altijd. Echt een grote steun voor onze buurt.’
De dames kennen de vertrekkende wijkagent al ruim
tien jaar en zijn unaniem in hun lof. Het afscheid doet
pijn, geven ze volmondig toe. Sonja: ‘Gelukkig zijn onze
eerste contacten met de nieuwe wijkagent, Mounir
L’Fathi, heel positief, dus ik denk dat we daar ook een
goeie aan hebben.’

Afscheidsfeestje

Voor de laatste Buurt Bestuurt bijeenkomst voor de
zomer in Speeltuin Kralingen hadden de dames een
verrassingsfeestje georganiseerd. Hetty: ‘Het was
een prachtige dag dus we hadden het terras buiten
versierd met onder andere een slinger met foto’s van
Fer en ballonnen. En Sonja had cake gebakken. Toen
hij aankwam was hij helemaal ondersteboven.’ Van der
Stam wist van niets: ‘Ik stond met mijn mond vol tanden.
Als wijkagent doe je gewoon je werk. Als je dan op zo’n
manier verrast wordt is dat natuurlijk een mooie blijk van
waardering. Ik ga het contact zeker missen.’

Vrijwilligerswerk is heel leuk

Waarom doen Sonja en Hetty vrijwilligerswerk bij Buurt
Bestuurt? Sonja: ‘Het is gewoon heel leuk, zeker als je
positieve resultaten ziet. Met Buurt Bestuurt bereiken
we die door goede samenwerking, zoals met de
wijkagent, de gebiedscommissie, de gebiedsnetwerkers
en de gebiedsmanagers. Zo wordt het groen nu beter
onderhouden, is de fietsenoverlast aangepakt en loopt
er een project in de Molenbuurt. Daar zijn de steigers
weggehaald terwijl aardig wat bewoners er visten. We
zijn ertegenin gegaan en nu komt er weer een steiger
terug, misschien zelfs twee.’ Hetty: ‘Deze wijk heeft
veel historie rond het water, zoals scheepsonderhoud
en een koffiebranderij. We gaan kijken of we hier met
een burgerinitiatief iets mee kunnen doen. Bijvoorbeeld
door een wandelroute met borden die verwijzen naar
historische plekken en gebouwen. Een ander idee is
aansluiten bij het jazzfestival om in die tijd op en rond het
water ook muziek te laten horen. Met deze ideeën willen
we het gebied levendiger maken. Ondernemers in de
buurt willen er graag aan meewerken.’

Groepsfoto: Afscheid van een bijzondere wijkagent. Van
der Stam: ‘Ik ga het contact zeker missen.’ Rechts Sonja
Krijgsman (blauw jasje), Hetty Rommers maakte de foto’s
dus staat er zelf niet op.

Speciale Burendag
in Struisenburg

Schouw

‘De Molenbuurt is onderdeel van de wijk Struisenburg,’
vertelt Sonja. ‘Tijdens een schouw van Buurt Bestuurt
bleek dat de buurt wat meer nodig heeft dan de rest van
de wijk. Zoals opknappen van de binnenterreinen, daar
waar nodig vernieuwde speeltoestellen, weinig licht in de
straten door o.a. hoge bomen. Daarover willen we graag
met de bewoners in gesprek. Vinden zij dat ook en willen
zij er iets aan doen of vinden zij het wel prima zo?’
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat
Nederland samen viert met de buren en de buurt op
de vierde zaterdag in september. In 2017 vieren we
Burendag op 23 september. Mensen komen gezellig
samen en doen vaak iets goeds voor elkaar en de buurt.
Buurt Bestuurt Struisenburg heeft speciale plannen
voor de Burendag op 23 september. Sonja Krijgsman
(zie ook het interview met haar en Hetty Rommers in
deze nieuwsbrief) vertelt erover. Deze burendag wordt
financieel ondersteund door Woonstad Rotterdam en
de gebiedsorganisatie Kralingen-Crooswijk van de
gemeente Rotterdam.

Meedoen aan
Buurt Bestuurt?
Woont u in Kralingen-Crooswijk en wilt u zich ook
inzetten voor Buurt Bestuurt? Meld u dan aan bij Safiye
Mutlu (gebiedsnetwerker Kralingen-Crooswijk) via
s.mutlu@rotterdam.nl

In gesprek

‘Het plan is om op Burendag met de bewoners van de
Molenbuurt in gesprek te gaan. We zetten tafels en
stoelen op een van de pleinen. Er is een springkussen
voor de kinderen, koffie en thee met wat lekkers. We
willen Buurt Bestuurt Struisenburg op een leuke manier
bekend maken in de Molenbuurt en mensen uitnodigen
om met ons mee te doen. Vooraf flyeren we in de hele
Molenbuurt om iedereen attent te maken op onze actie
en uit te nodigen. We hopen op veel animo. En natuurlijk
dat veel bewoners uit de Molenbuurt zich aansluiten bij
Buurt Bestuurt Struisenburg.’

Colofon:
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.
Dit is een uitgave van de Projectgroep Buurt
Bestuurt vanuit het Stadstimmerhuis.
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