overdrachtsdocument
voor de gemeenteraad van de gemeente rotterdam

Inleiding
Het lokale bestuur in de deelgemeente Delfshaven heeft de afgelopen 20 jaar zijn uiterste best gedaan
om de belangen van haar inwoners te behartigen. Er is in die periode veel gebeurd in onze deelgemeente.
Veel goeds ook. De verbeteringen zijn op veel plaatsen zichtbaar en voelbaar. Toch zijn er nog altijd
onderwerpen en kwesties die om verbetering vragen. Een wijk of een buurt is namelijk nooit af.
Met dit Overdrachtsdocument bieden wij u een naslagwerk aan waarin we een overzicht geven van
uiteenlopende dossiers, raadsbesluiten en moties. Deze zaken zijn in de afgelopen periodes opgesteld
en behandeld, maar zullen de komende jaren nog hun invloed hebben op het beleid in dit gebied.
Daarnaast willen wij u de visie meegeven van een flink aantal van de scheidende raadsleden. Zij kijken
terug, maar vooral ook vooruit; hoe willen zij dat de wijk en de buurten zich blijven ontwikkelen en
wat is hun boodschap aan de Gebiedscommissie. Daarnaast vindt u hier enkele verslagen van speciale
raadsvergaderingen over het welzijnsbeleid en bewonersparticipaties, twee onderwerpen die we in
Delfshaven op een bijzondere en voortvarende manier hebben opgepakt.
De raadsleden en het dagelijks bestuur van Delfshaven hopen en verwachten van u, de raadsleden
en het college van B&W in Rotterdam, dat u zich inzet voor de continuïteit van het ingezette beleid.
Samen met de leden van de Gebiedscommissie vragen wij u de belangen van de inwoners in deze wijk
te blijven behartigen. De initiatieven en de energie in Delfshaven zijn groot en de kansen zijn legio. Met
een zorgvuldige aanpak en de juiste betrokkenheid zal deze wijk zich op een positieve wijze blijven
ontwikkelen. Wij wensen u veel sterkte en succes.
Namens de deelraad van Delfshaven
Griffier
C. Ramos
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Voorzitter
C. Goncalves

Voorwoord
Met heel veel trots kijk ik terug op de afgelopen periode. Delfshaven is met sprongen vooruitgegaan.
Toen ik hier in 1998 als deelraadslid begon, was de deelgemeente één van de probleemgebieden van
Rotterdam. We laten Delfshaven in 2014 achter als een ‘gewoon’ gebied met héél veel potentie.
Eind jaren negentig was de situatie in onze deelgemeente vergelijkbaar met die van wijken in
Rotterdam-Zuid. We hadden te maken met grootstedelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid,
vuil op straat en sociale en jeugdproblematiek. Nu spelen die vraagstukken nog steeds, maar veel
minder. Vooral de situatie in Spangen is aanzienlijk verbeterd. Dit was ooit de meest onveilige wijk
van Nederland. Nu is het zelfs een voorbeeldwijk voor de rest van Rotterdam en Nederland. Maar
alleen met ‘meer blauw op straat’ word je dat niet. Het succes is te danken aan een integrale aanpak:
het aanpakken van verwaarloosde huur- en koopwoningen, het opknappen van de buitenruimte, het
verbeteren van de veiligheid en het omhoogtillen van het sociaal niveau van de bevolking.
Als deelgemeentebestuur hebben we ons hard gemaakt voor die vooruitgang. Dat doen we niet
alleen. We werkten vanuit een gedeelde toekomstvisie intensief samen met wijkpartners, inwoners
en ondernemers. Iedereen had zijn eigen rol bij het vooruit helpen van de deelgemeente. De inzet
van inwoners was erg belangrijk. Ze zijn behoorlijk actief in een eindeloze waslijst van projecten,
zoals Singeldingen, het Dakpark en Welkom in Spangen. De deelgemeente gaf de betrokken
inwoners een luisterend oor en financiële en ambtelijke ondersteuning. Ik hoop dat de leden van de
Gebiedscommissie net zo veel, en zo mogelijk nog meer, gaan samenwerken met de bewoners. De
deelgemeente heeft hier in elk geval altijd fors op ingezet. Blijf als commissie werken voor het gebied
en haar inwoners. Ga niet uit van wat het stadhuis aan de Coolsingel wil. Vecht voor de belangen
van Delfshaven.
Ik vind het moeilijk om na al die bestuurlijke jaren één opvallend besluit te noemen. Een
opmerkelijke ontwikkeling was het project Buurt Bestuurt, waarbij burgers zelf de prioriteiten
op het gebied van veiligheid mogen aangeven. In één deel van de wijk Nieuwe Westen mislukte
dit. We gingen door met het project in een andere buurt van diezelfde wijk en daar werd het
een succes. Nu is Buurt Bestuurt ook in andere delen van Rotterdam en zelfs landelijk opgepakt.
Deze ontwikkeling leert ons dus dat we op lokaal niveau altijd maatwerk moeten toepassen.
Integraal en maatwerk: dat zijn de sleutelwoorden om Delfshaven verder vooruit te helpen.
Carlos Gonçalves – voorzitter deelgemeente Delfshaven 2006-2014
Portefeuillehouder Economie en Werk, Sport en Recreatie, Sociale Integratie 2002-2006
Deelraadslid (PvdA) 1998-2000
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John Silvano Roseval, voorzitter Agendacommissie
Masterplan Delfshaven
Het Masterplan Delfshaven stelt de kaders voor het nieuwe Bestemmingsplan Delfshaven.
De Wet Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een bestemmingsplan niet ouder dan 10 jaar mag
zijn. In Delfshaven waren in 2010 vijf bestemmingsplannen van kracht, variërend van 15 tot
90 jaar oud. Het masterplan is het uitgangspunt
voor het nieuwe Bestemmingsplan Delfshaven,
waarin de bestemmingsplannen zijn opgenomen.
De deelraad stemde op 1 juli 2010 in met het
masterplan.
De gemeenteraad van Rotterdam stelde ruim
twee jaar later, op 29 november 2012, het Bestemmingsplan Delfshaven vast. Het plan gaat
over het gebied tussen de Delfshavense Schie, de
Coolhaven, de Westzeedijk, de Spanjaardstraat
en de Noordschans. Dit nieuwe bestemmingsplan legt grotendeels de bestaande situatie vast.

Motie Samen Beter Welzijn
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen aan
de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Gemeenten voeren de WMO uit. De gemeente
Rotterdam en de deelgemeenten delen de taken. Die
verantwoordelijkheid geldt voor:

Cies de Theije (GroenLinks). Tussen 1998
en 2002 deelraadslid. Tussen 2002 en 2006
portefeuillehouder Middelen, Financiën
en Communicatie. Tussen 2006 en 2008
portefeuillehouder Bedrijfsvoering,
Communicatie en Fysiek.
‘Na 19 maart wordt het ambtelijk apparaat
machtiger. De Gebiedscommissie moet hun werk
controleren. Focus op hoofdlijnen, maak je niet
druk om een losliggende stoeptegel.’

• S ociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten,
• Preventiegerichte ondersteuning aan jeugdigen met problemen met opgroeien
en aan ouders met problemen met opvoeden,
• Informatie, advies en cliëntondersteuning,
• Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers,
6

‘Maak één helder en sterk Gebiedsplan’
‘De deelraad heeft besloten dat alle kinderen
tussen de 6 en 12 jaar gratis kunnen sporten.
Sport is niet alleen goed voor hun geestelijke en
fysieke gezondheid. Kinderen zijn na afloop moe
en gaan eerder slapen. Sport houdt de jeugd dus
ook in het gareel.
We hebben in de afgelopen jaren nog veel meer
gedaan op het gebied van jongerenbeleid.
Inwoners van Delfshaven klaagden over hangjongeren, omdat ze bang voor hen waren. De
jeugd begreep op hun beurt niet waarom zij dat
niet mochten doen. Ik heb de deelraad er toen
van kunnen overtuigen dat de ouderen en de
jongeren met elkaar in gesprek moesten gaan.
Ze hebben vervolgens een paar keer met elkaar
gesproken. Zo ontstond wederzijds begrip. De

J

ohn Silvano Roseval zit sinds 2006
in de deelraad voor de PvdA en
werd in 2011 voorzitter van de

agendacommissie. Hij bracht de jeugd
in beweging en maakte Delfshaven
democratischer.

jongeren hangen niet meer in hun portieken.
Omgekeerd hoeven de ouderen niet meer te
schelden: ‘opgedonderd, want anders bel ik de
politie!’ Ik vind dat mensen de dialoog met elkaar
moeten aangaan om elkaar te leren begrijpen.
De agendacommissie is belangrijk voor het democratisch gehalte van de besluitvorming. Eerst
voldeden beleidsstukken die we in de deelraadsvergadering behandelden vaak niet aan de eisen
en moesten worden teruggenomen. Het taalgebruik was te technisch en onderliggende stukken
ontbraken. Je kunt door aanvullende informatie
als deelraadslid tot andere gedachten komen.
Het was bovendien niet altijd duidelijk of we
een besluit of advies moesten geven of dat het
stuk alleen ter kennisgeving was. Een dagelijks

bestuur kan denken slim te zijn door de deelraad
het stuk te laten vaststellen terwijl informatie
ontbreekt die van belang is voor de besluitvorming. Alle partijen zijn in de agendacommissie
vertegenwoordigd om de beleidsstukken op die
eisen te toetsen. Deze commissie is apolitiek. We
kwamen ondanks onze politieke verschillen tot
overeenstemming, in het belang van Delfshaven.
Ik wil de Gebiedscommissie adviseren om direct
na 19 maart als de agendacommissie te handelen.
Wissel voor het opstellen van het Gebiedsplan
eerst uitgebreid van gedachten met een groep
vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Zet de prioriteiten in één helder, sterk plan.
Zonder breed draagvlak is de vaststelling en de
uitvoering daarna gedoemd te mislukken.’

Delfshaven zet zich in voor
een fitte en gezonde jeugd.

• B
 evordering van deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking of
een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.

De gemeente is ook verantwoordelijk
voor de overige vier prestatievelden van
de WMO. Delfshaven zoekt altijd aansluiting bij het stedelijk beleid en geeft
alleen een gebiedsgerichte invulling
daar waar het kan. Gemeente en deelgemeente stemmen af, zowel ambtelijk
als bestuurlijk.
Inwoners kunnen terecht bij de VraagWijzer met vragen over zorg, welzijn en wonen. Speciaal
opgeleide consulenten helpen bewoners in een persoonlijk gesprek verder. VraagWijzer adviseert, ondersteunt, verwijst door, begeleidt en zoekt in overleg met bewoners naar een passende
oplossing. De deelraad nam op 4 oktober 2012 de volgende motie aan: de deelgemeente zoekt
contact met de gemeente Rotterdam om ook het deel van de VraagWijzer dat de stad onder
zijn hoede heeft onder te brengen in de deelgemeentelijke VraagWijzerpunten. Het dagelijks
bestuur kwam met de volgende reactie. De deelgemeenten hebben de ruimte om de VraagWijzer op eigen wijze in te richten. Vanzelfsprekend is het karakter hiervan overal in Rotterdam
hetzelfde. Partner Kwadraad neemt bovendien deel aan de stedelijke adviesgroep VraagWijzer.
Een ander punt in de motie gaat over de aanbesteding van het welzijnswerk. De deelgemeente
moet – vanwege de onzekere toekomst van de deelgemeente – bij de aanbesteding contracten
afsluiten tot maximaal 1 januari 2015, met een optie tot verlenging van één jaar. De deelgemeente gaat echter een contract aan voor 2,5 jaar met de mogelijkheid twee keer te verlengen
met een jaar. De contracten voor het welzijnswerk lopen dus tot 1 januari 2016.

Ali Ünal (CDA). Tussen 1994 en 1999
portefeuillehouder Sociaal. Tussen 2010
en 2011 fractievoorzitter CDA.
‘Mijn bijnaam was ‘meneer Doener’. Ik deed het
allemaal voor de inwoners, maar maakte ze ook
duidelijk wanneer ik iets niet kon doen.’
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Jeroen Hulhoven, fractievoorzitter Fractie Hulhoven
Scenariokeuze Toekomstontwikkeling Vreelust

‘Zonder politieke partijen kom je eerder

De deelgemeente Delfshaven heeft een duidelijke toekomst voor Vreelust voor ogen. Bewoners
moeten in een modern sportcomplex en op nieuwe wandel- en fietspaden kunnen bewegen.

‘In de afgelopen jaren hebben we als deelraad
relatief weinig opgebouwd. Dat komt deels door
het deelgemeentebestel op zich. De deelraad
heeft weinig zeggenschap. We komen iedere
maand met 25 man bij elkaar, maar beschikken
slechts over een kleine begroting. In de jaren dat
ik deelraadslid was, is er wel iets veranderd, maar
de baten wegen gewoonweg niet op tegen de
kosten.

Vreelust, ook wel ‘het laatste groene gebied van
Delfshaven’ genoemd, is gelegen tussen Spangen,
het Witte Dorp en Oud-Mathenesse. Het sportcomplex Vreelust, waar veel bewoners van Delfshaven sporten, neemt een belangrijk plaats in dit deel
van de stad in. De zone tussen de spoorlijn en de
Horvathweg, de Spoorzone, heeft de gemeente
Rotterdam gekocht van de NS. Deze aankoop
heeft Delfshaven doen besluiten actief mee te denken over welke ontwikkelingen hier gewenst zijn.
Ook wil de deelgemeente van Vreelust, ondanks
dat de financiële mogelijkheden beperkt zijn, een
beter functionerend sportcomplex maken.
De deelgemeente heeft diverse toekomstscenario’s
voor de Spoorzone bestudeerd en koos voor een
scenario waarbij de opbrengsten zoveel mogelijk
terugvloeien in het gebied. In dit scenario is sprake van de komst van een Turks Handelscentrum,
detailhandel, een feestzaal en een fiets-experience. Dit plan stimuleert het ondernemerschap en
de werkgelegenheid. De grondopbrengsten van zo’n 5 miljoen euro spelen een grote rol. Hiervan
kan het sportcomplex worden opgeknapt. Daarnaast wil de deelgemeente een groene, recreatieve
verbinding tussen het zuidelijk gelegen Dakpark en het noordelijk gelegen Roel Langerakpark.
Daarmee loopt er door Delfshaven een recreatieve zone
die aansluit op bestaande fiets- en wandelroutes in de stad.
Jan-Willem Verheij (VVD). Tussen
Voor het totaal upgraden van het gebied zijn aanvullende
1998 en 2002 burgerlid. Tussen 2002
financiële middelen nodig van zo’n 3 miljoen euro. Andere
en 2006 deelraadslid, waarvan de
opties voor dit gebied, waarbij de opbrengsten zoveel
mogelijk terugvloeien in het gebied, behoren ook tot de
laatste drie jaar fractievoorzitter.
mogelijkheden.

‘Delfshaven was de vuilste deelgemeente. Inwoners hebben recht op een nette omgeving.
Ik diende een motie in om geld dat vrijkwam
uit andere posten daarin te investeren.’
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Natuurlijk is er wel iets gebeurd. Het Dakpark,
een stadspark boven een winkelcentrum, is
mooi geworden. Eerlijk is eerlijk, maar dat had er
zonder deelraad ook wel gestaan. Het project is
vooral door ondernemers en omwonenden tot
stand gekomen. Ook de veiligheid in Delfshaven
is verbeterd. De problemen rondom de Keileweg
zijn met de sluiting van de tippelzone verdwenen. Maar mij hebben signalen bereikt dat de
deelgemeente slechts een kleine rol hierin heeft
gespeeld. De Coolsingel heeft het meeste werk
verricht. Een goed project vind ik ‘Buurt Bestuurt’.
Buurtbewoners mogen daarin zelf aangeven wat
hun prioriteiten zijn op het gebied van veiligheid.

J

eroen Hulhoven werd in 2006
deelraadslid voor Leefbaar Rotterdam.
Hij stapte in 2010 uit de fractie en

ging als eenmansfractie door. Hulhoven
vindt dat de deelraad in die acht jaar te
weinig heeft bereikt.

Het instellen van de Gebiedscommissie vind ik
heel goed. Een volksvertegenwoordiging die
dicht bij de burger staat is erg belangrijk. Deze
commissie is ook nog eens veel goedkoper dan
de dure deelgemeente die slechts op een paar
onderwerpen werkelijk iets te zeggen heeft. Ik
vind het bovendien een goede ontwikkeling dat
voor de Gebiedscommissie ook inwoners die
niet aan een politieke partij verbonden zijn zich
kandidaat mogen stellen. Mijn ervaring is dat een
partijlidmaatschap eerder een belemmering dan
een voordeel kan zijn. Toen ik de eenmansfractie
begon, hoefde ik niet langer naar partijbelangen
te kijken, maar kon ik me alleen nog focussen op
de oplossingen. Je zit daar uiteindelijk toch voor

Startnotitie bestemmingsplan Lloydkwartier

tot oplossingen’
de belangen van de burger. Je moet in de politiek
snel tot goede oplossingen voor die burger zien
te komen.

de vergaderingen eens een goed gesprek aan
over onderwerpen die op de agenda staan. In een
officiële vergadering sta je erg in de schijnwerpers en dat kan soms belemmerend werken.

De verouderde bestemmingsplannen in de wijk Lloydkwartier moet de gemeente Rotterdam
wettelijk herzien. Delfshaven vindt dat ze niet alleen de bestaande situatie opnieuw moeten
vastleggen, maar dat het nieuwe bestemmingsplan ook ruimte moet bieden aan nieuwe kansen en
ontwikkelingen.

Kijk als lid van de Gebiedscommissie dus puur
naar oplossingen van problemen. Ga ook buiten

Zomer vieren
langs het water
in Delfshaven.

Kees van Loon (D66). Tussen 1995 en
1997 burgerlid. Tussen 1997 en 2006
deelraadslid, waarvan de laatste
zeven jaar fractievoorzitter.
‘Omwonenden willen meestal geluidsschermen. Bewoners van de Essenburgsingel
waren juist tegen schermen die er moesten
komen voor de hogesnelheidslijn. Wij hebben
naar ze geluisterd.’

Het bestemmingsplan gaat over het gebied tussen Westzeedijk,
Parkhaven, Nieuwe Maas en Schiemond, waarin de Schiehaven
en de Sint-Jobshaven, de Lloydpier en de Müllerpier liggen. Een
dynamische wijk, maar de economische crisis heeft ontwikkelingen
doen stagneren. Als Rotterdam het plan niet al te strak vastlegt,
ontstaan er kansen voor nieuwe kleinschalige initiatieven. Zo moet
een tijdelijke invulling van leegstaande gebouwen met andere functies mogelijk zijn. In het huidige bestemmingsplan staat bovendien
dat functies op het water niet toegestaan zijn wanneer die al op het
land plaatsvinden. Ook dit verhindert nieuwe ontwikkelingen.
De deelraad besprak op 10 januari 2013 het bestemmingsplan en
adviseerde het gemeentebestuur van Rotterdam.
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Speciale raadsbijeenkomst Nieuw Welzijn

Op 1 juli 2013 veranderde er veel in Delfshaven.
Die dag ging het ‘Nieuwe Welzijnswerk’
van start. Het belangrijkste doel voor de
welzijnsorganisaties is het vergroten van de
zelfredzaamheid van de Delfshavenaren.
Oftewel: het realiseren van volwaardig
burgerschap.

Wat is de stand van zaken ruim een half jaar nadat deze ingrijpende verandering in werking trad? Hoe ontwikkelt het Nieuwe
Welzijnswerk zich de komende jaren? En wat moet er na het
opheffen van de deelgemeente op 19 maart 2014 gebeuren? Al
deze vragen stonden centraal tijdens een speciale raadsbijeenkomst over het Nieuwe Welzijn op donderdag 16 januari 2014 in
het WesterVolkshuis aan de Spartastraat. Dagelijks bestuurders,
deelraadsleden, kandidaat Gebiedscommissieleden en medewerkers van Kwadraad, Zowel! en Radar gingen in een volle zaal
met elkaar in discussie.

Aanloop nieuw beleid
Portefeuillehouder Sociaal Jan Jaap Kolkman (PvdA) maakte
aan het begin van de avond meteen duidelijk waarom deze
bijeenkomst nodig is. In afgelopen jaren heeft het welzijnswerk
in Delfshaven namelijk grote veranderingen ondergaan. Dit
ging ook niet zonder slag of stoot. De huidige maatschappelijke
ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken, en
binnen zorg en welzijn draaide het om de aanpak ‘Het Nieuwe
Welzijn’. De deelgemeente koos ervoor om samen met de gevestigde partijen tot die nieuwe werkwijze te komen. Dit resulteerde in een fusiepoging tussen de vorige welzijnsinstellingen:
SMDD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven),
Delphi Opbouwwerk en Disck SC&W. De besprekingen om tot
die nieuwe werkwijze te komen, genaamd ‘Samen Onder Één
Dak’ (SOED), waren in de zomer van 2012 al twee jaar gaande
toen de poging tot fusie mislukte. Portefeuillehouder Sociaal
Fred Burggraaf (PvdA) stapte op. Partijgenoot Kolkman nam het
stokje van hem over. Vervolgens besloot de voltallige deelraad
een openbare aanbesteding te starten om invulling te geven
aan het Nieuwe Welzijnswerk. Uitgangspunten hierbij waren de
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‘Het welzijnswerk staat weer dicht bij de inwoners’
toegang tot welzijn en zorg en het volwaardig burgerschap. De
deelgemeente paste de principes van Best Value Procurement,
de Prestatie Inkoop, toe. ‘We wilden alleen de strategie van
het welzijnsbeleid bepalen, maar de taken niet zelf uitvoeren,’
benadrukte de portefeuillehouder in het WesterVolkshuis. Ook
de deelraadsleden gaven - over de volle breedte van links tot
rechts - die avond aan dat zij het nog steeds met de keuze voor
deze vorm van aanbesteding eens zijn. De afspraken zijn goed
verwoord en zo kunnen zij in de gaten houden of de instellingen die nakomen. Op 1 juli 2013 ging er uiteindelijk een frisse
wind door sociaal Delfshaven. Kwadraad en Zowel! kwamen bij
de aanbesteding als beste uit de bus en moeten de politieke
ambities waarmaken. Radar is tegelijkertijd begonnen met het
sociaal beheer van de wijkaccommodaties.

Najaarsoffensief in Delfshaven
De nieuwe aanpak brengt het welzijnswerk dichter bij de inwoners. Met meer inbreng van buurtbewoners en minder bureaucratie. Goed functionerende welzijnsorganisaties zijn belangrijk
voor Delfshaven. Want de sociaaleconomische positie van de
bewoners blijft achter in vergelijking tot die in andere Rotterdamse deelgemeenten. Hun capaciteiten, inkomen, gezondheid
en taalbeheersing zijn zwakker. ‘Nog niet iedereen is krachtig

genoeg. Daarom hebben we ook deze instellingen,’ geeft Jan
Jaap Kolkman klip en klaar aan. Bij wie kunnen die hulpbehoevende burgers dan terecht?
De nieuwe welzijnsorganisaties in Delfshaven zijn stuk voor stuk
enthousiast. Kwadraad is verantwoordelijk voor de VraagWijzer.
De medewerkers zijn hét eerste aanspreekpunt voor inwoners
die een vraag hebben over uiteenlopende onderwerpen. Ze krijgen het steeds drukker tijdens de vaste spreekuren. ‘We krijgen
gemiddeld zo’n veertig bezoekers op een ochtend. Mensen zien
dat ze steeds meer zelf moeten doen en hebben hulp hierbij
nodig. Maar, ze hebben ook meer problemen,’ legt consulent
Mariken van der Kruijs uit.

VraagWijzer kan verwijzen naar de wijkwerkers in de witte jasjes
met het groen/oranje logo van Zowel! Alle Delfshavenaren
kennen deze organisatie. Medewerkers gingen tijdens een heus
najaarsoffensief van deur tot deur om persoonlijk met hen kennis te maken. ‘Kent u ons al? Bent u al actief in Delfshaven?’ Die
enorme operatie bleek een succes. Veel inwoners hebben zich
daarna voor activiteiten aangemeld.
Ook Radar is geen onbekend gezicht in de buurt. De medewerkers zijn de nieuwe gastheren- en vrouwen in de acht wijkaccommodaties van Delfshaven. Ze zijn trots op al hun locaties
en in het bijzonder op één: wijkcentrum Pier 80 aan het Grote
Visserijplein. Dat wordt de ‘Parel van Delfshaven’. De verouderde
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bibliotheek en de accommodatie krijgen een grondige opknapbeurt. Buurtbewoners kunnen hier ook terecht voor welzijnswerk, de wijkwinkel, thuiszorg, raadslieden en andere ondersteuning. Portefeuillehouder Kolkman beseft zich dat deze drie
organisaties geen aparte eilanden in Delfshaven mogen zijn. ‘Ze
werken alleen effectief als ze goed samenwerken.’

Gebiedscommissie aan zet
De deelgemeente geeft Zowel! en Kwadraad tweeënhalf jaar
de kans om zich te bewijzen. Zo kunnen zij groeien in hun rol
en laten zien dat de aanpak werkt. Maar hoe staat de vlag er nu,
ruim een half jaar later voor? Vooralsnog verloopt het Nieuwe
Welzijnswerk naar wens. Hierover waren alle bezoekers van
de bijeenkomst op 16 januari het met elkaar eens. De huidige
aanpak kan worden doorgezet. Alle aanwezigen stellen echter
ook dat het nog te vroeg is om te bepalen of de uitvoering van
het sociaal beleid een doorslaand succes is. Deze manier van
aanbesteden moet zich op de lange termijn nog bewijzen. Het
was volgens één van de aanwezigen daarom jammer dat er
geen burgers in het WesterVolkshuis waren. Zij zijn de echte
deskundigen.
Hoe moet het verder met het Welzijnswerk als de deelraad er
na 19 maart niet meer is en niet langer de uitvoering voor de
Delfshavenaren kan controleren? Die taak ligt vanaf die dag
primair bij het college van B&W en de gemeenteraad en voor
een belangrijk deel ook bij de Gebiedscommissie. De commissieleden kunnen vanuit hun adviserende rol hier invloed op
uitoefenen. Zij staan midden in de samenleving en zijn dus heel
benaderbaar voor alle inwoners.
Is het Nieuwe Welzijnswerk op dit moment een voorbeeld voor
de rest van Rotterdam? De portefeuillehouder stelt duidelijk van
niet. Delfshaven is een gebied met een eigen dynamiek en een
unieke bevolkingssamenstelling. De kansen en problemen die
hier liggen zijn gebiedsgebonden. ‘We hebben het misschien
tot nu toe goed gedaan, maar we kunnen nooit een voorbeeld
zijn. Dit is een heel specifieke situatie,’ concludeert Jan Jaap
Kolkman.

<
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De Welzijnsorganisaties
Zowel!
Zowel! betrekt mensen bij het leven in de wijk. De wijkwerkers ondersteunen hen bij het organiseren van
activiteiten en projecten. Ze stimuleren inwoners om
elkaar te helpen, te luisteren naar anderen of zich in
te zetten met activiteiten die zij goed kunnen. Zowel!
zorgt daarnaast voor individuele hulpverlening, zodra de
situatie daar om vraagt.

VraagWijzer
Bij de VraagWijzer, een taak van de organisatie Kwadraad,
kunnen inwoners gratis terecht met allerlei vragen over zorg,
gezondheid, financiën en wonen. Soms helpen de
medewerkers zelf. Soms wijzen ze de mensen door
naar een andere organisatie. In elk gebied bevindt
zich een wijklocatie en elk gebied heeft een wijkconsulent met een aandachtsgebied. Om alle inwoners
van de deelgemeente te bereiken is het belangrijk dat elke
wijk een ‘eigen’ aanpak heeft. De VraagWijzer werkt nauw
samen met de vrijwilligers van de Papierwinkel, een plek
waar inwoners hulp kunnen krijgen bij het invullen van
formulieren en het lezen van post.

Radar
Radar moet van de acht buurthuizen dynamische
wijkaccommodaties maken. Die moeten dé centrale
plek in de wijk worden. De gastheren- en vrouwen van
Radar zijn het eerste aanspreekpunt in de buurthuizen
en moeten ook bezoekers verder op weg naar andere
organisaties kunnen helpen.
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Pascal Lansink, fractievoorzitter van de VVD
Beleidskader Buitenruimte 2011-2022
Het Beleidskader Buitenruimte geeft aan hoe de buitenruimte er in het jaar 2022 uit moet zien.
Delfshaven is dan een gebied waar volwassenen op een prettige manier in het groen wonen en hun
kinderen veilig buiten kunnen spelen.

‘Het leukste zijn de bezoeken aan de wijk’
‘Delfshaven heeft een ware metamorfose ondergaan. Het bruisende Lloydkwartier was vroeger
havengebied. We hebben daar nu zelfs een
Michelin-restaurant. Wie had dat ooit gedacht?
En aan de opgeknapte Nieuwe Binnenweg kun je
nu op vrije zaterdagen flaneren.

De gemeente blijft verantwoordelijk
voor de aanleg en het onderhoud
van de buitenruimte. Die ruimte is
schaars. Delfshaven heeft gemiddeld 12.000 inwoners per vierkante
kilometer. Het deelgemeentebestuur
heeft grote ambities voor de komende
jaren: meer ruimte voor groen, het
stimuleren van sport, het versterken
van de pleinen en het verbeteren van
de relatie met het water. Deze ambities zijn afkomstig uit het coalitieakkoord 2010-2014 en uitgewerkt in het
Beleidskader Buitenruimte.
Kinderen spelen graag buiten, maar de omgeving is daar niet altijd even geschikt voor. De
deelgemeente zet zich in voor de jongste inwoners en sluit straten af voor auto’s of maakt die
alleen nog toegankelijk voor langzaam verkeer. Vooral de wijken Nieuwe Westen en Tussendijken
moeten kindvriendelijker worden, omdat deze een ‘stenige’ uitstraling hebben met weinig groen
en speelruimte. Voor de volwassenen pakt de deelgemeente onder andere de verkeersoverlast en
de parkeerproblematiek aan. Daarnaast heeft het realiseren van meer groen volop de aandacht.
Naast het versterken van de grote groene randen rond Delfshaven wil de deelgemeente meer groen
in de straten en op de pleinen. De financiële middelen voor
onderhoud, beheer en herinrichting van de buitenruimte
Ellen Kegge (Leefbaar Rotterdam).
zijn echter beperkt. Samenwerking met andere partijen die
Tussen 2006 en 2010 fractie
hierbij een rol spelen is dan ook noodzakelijk.

voorzitter Leefbaar Rotterdam.

De deelraad gaf op 8 maart 2012 de kaders voor de buiten
ruimte aan. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma
zijn de concrete buitenruimteprojecten tot en met 2014
beschreven.
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‘De visie van jouw partij en de belangen
van de inwoners kunnen botsen. Als
politicus moet je dat kunnen afwegen. Dat
kan soms heel lastig zijn.’

Een fantastisch project is het Dakpark. Op het
terrein van het voormalig railemplacement aan
de Vierhavensstraat is nu een winkelboulevard
met megastores en daarboven een park. Dit
project kan zich over een paar jaar meten met de
Koopgoot, de Erasmusbrug en de Euromast. Het
is bovendien een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie. De Werkplaats heeft in opdracht van
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de omwo-

P

ascal Lansink is sinds 2006
fractievoorzitter van de VVD. Ook
was hij de afgelopen vier jaar

voorzitter van de commissie Bestuur,
Sociaal en Veilig. Hij vindt de manieren
waarop de bestuurders besluiten nemen
nog belangrijker dan de resultaten zelf.

en commissievoorzitter Bestuur, Sociaal en Veilig
(Herijkte) Visie Coolhaveneiland

nenden, van allerlei nationaliteiten, jarenlang bij
de planontwikkeling betrokken. Ze verstrekten
strippenkaarten om avonden bij te wonen, maar
organiseerden ook een busreis naar Parijs. In de
Franse hoofdstad bezochten de buurtbewoners
een soortgelijk project en deden zo ideeën op
voor onder andere thematuinen, proeftuinen en
een hekwerk. Omwonenden zijn via het Dakparkcafé nog steeds betrokken bij het park.
Het leukste zijn de bezoeken aan de wijk. Schiemond heeft veel sociaaleconomische problemen
en is in 2008 zelfs uitgeroepen tot de meest
kindonvriendelijke wijk van Nederland. Een wijk
op drift. Wij hebben daar een Lagerhuisdebat
gehouden en gaven die mensen daardoor een

podium. Maar ook tijdens de reguliere vergaderingen leer je veel van de inwoners. Voor de
deelraad begint, is er altijd een half uur koffiedrinken en kun je informeel met elkaar praten.
Tijdens het vragenhalfuur mogen bewoners zelf
onderwerpen aan de orde stellen. Hierdoor zijn
veel nieuwe initiatieven ontstaan. Een inspreekster gaf ooit aan dat we in Delfshaven liefde
nodig hebben. Bij het Piet Heynsplein staat nu
een groot smeedijzeren hart waarin je kunt zitten
en hangslotjes ophangen: de Lock of Love.
Alle succesvolle projecten van de afgelopen jaren
in Delfshaven blijven uiteindelijk tijdsbeelden.
Blijf ook in de toekomst vooral naar mensen
luisteren. Dat is het belangrijkste!’

Volwassen bomen sieren

De deelgemeente werkt aan de ontwikkeling van Coolhaveneiland tot een creatieve broedplaats.
In de (Herijkte) Visie Coolhaveneiland staan de toekomstplannen voor dit gebied in 2020.
Sinds 2004 werken de deelgemeente Delfshaven, OBR
en de woningcorporaties
Stadswonen (inmiddels Vestia) en Woonbron Delfshaven
aan de ontwikkeling van het
Coolhaveneiland (CHE). Ze
gebruiken de ontwikkelvisie, die de deelraad in 2005
vaststelde, als leidraad. Het
gebied bestaat uit verschillende deelgebieden met eigen
kenmerken. De bekendste
zijn het Creatief kwartier en
het Historisch kwartier. In 2020 moet het gehele gebied een geliefde plek zijn om te wonen, te
werken, te ondernemen en te ontspannen. In 2010, ruim vijf jaar na de start, is de visie herzien.
De vraag was: Zit het CHE op de goede weg en wat zijn de prioriteiten voor de komende periode?

het nieuwe Dakpark in
Delfshaven.

Het CHE is in de afgelopen jaren een interessante plek voor creatieve activiteiten geworden. De
komst van organisaties als De Machinist, WMDC, Media aan de Maas en de Theaterschool
bevestigen dit. Aan de andere kant is een deel van de doelen niet bereikt.
Het woongebouw De Nieuwe Machinist en de ‘Werkplaats’ langs de
Coolhaven zijn nog niet ontwikkeld en het Douanek antoor is niet verMohammed Abu Leil (GroenLinks).
worven. De Driehoek blijft bovendien een gebied met een vrij eenzijdig
Tussen 1994 en 2002 en tussen 2010
en goedkoop woningaanbod. Veel bewoners hebben een sociaalecono
en 2014 deelraadslid. Tussen 2002
mische achterstand. Ook valt een hoog percentage van de bewoners
en 2006 fractievoorzitter.
onder de categorie bijzondere doelgroepen (ruim 6%). Dit is het hoogste
percentage voor heel Rotterdam. Voor dit deel van het CHE is daarom
‘In Nederland heb je scheiding van kerk
een aparte ontwikkelopgave opgesteld, waarin de strategie voor deze
en staat. Opmerkelijk was dus de steun
buurt staat beschreven.
voor ons voorstel voor een gebedsplaats.
Veel mensen maken nu gebruik van de
De deelraad heeft de Herijking Visie Coolhaveneiland, ‘Coolhaveneiland
bezinningsruimte in de Stadswinkel.’
op Koers’, en de ontwikkelopgave voor De Driehoek op 5 april 2012
vastgesteld.
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Stephan Leewis, fractievoorzitter GroenLinks
Deelgemeentelijk Waterplan

‘Bewaak open houding richting

Het Deelgemeentelijk Waterplan is opgesteld voor een duurzaam en veilig watersysteem in Delfs
haven. De aanpak moet er vooral voor zorgen dat het gebied de komende decennia droog blijft.

‘Bewonersinitiatieven zijn er in veel verschillende vormen. Zo zijn migranten actief, houden
groepen mensen zich met moestuinen bezig, en
verzorgen omwonenden zelf het groen in hun
buurt. De deelgemeente begeleidt al deze burgers wanneer zij met een goed initiatief komen
en heeft een passende subsidieregeling: het
Bewoners Activiteiten Fonds (BAF).

Het watersysteem van Delfshaven, bestaande uit het grondwater, het oppervlaktewater en de riolering, is geanalyseerd. In het plan staan de bevonden knelpunten, de noodzakelijke maatregelen en
de daarmee gepaarde kosten beschreven. Zowel de waterkwaliteit als de hoeveelheid water komen
aan de orde. Ook geeft het plan inzicht in de effecten van de klimaatverandering op de waterhuishouding.
Het oplossen van de knelpunten
gebeurt in twee periodes: tot
2015 en tot 2050. Neerslag die
steeds heviger wordt, zorgt er
waarschijnlijk voor dat op lange
termijn meer berging nodig is om
wateroverlast te voorkomen. De
maatregelen zijn ook nog eens
voor twee gebieden beschreven
omdat Delfshaven valt onder twee
waterschappen. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk
voor de wijken Nieuwe Westen en Middelland. Oud-Mathenesse, Spangen, Bospolder, Tussendijken, en Delfshaven vallen onder het Hoogheemraadschap van Delfland.
Het Deelgemeentelijk Waterplan is een gebiedsgerichte uitwerking van het Waterplan 2
Rotterdam 2006-2011. Delfshaven stelde dit plan op met de waterbeheerders: de twee waterschappen en de afdeling Watermanagement van de dienst Gemeentewerken. Het plan is, evenals het
Waterplan 2 Rotterdam, een uitwerking van het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de
Jan-Willem Verheij (VVD). Tussen 1998 en 2002
Kaderrichtlijn Water (KRW). In het NBW akkoord
burgerlid. Tussen 2002 en 2006 deelraadslid,
zijn landelijke afspraken gemaakt over de realisatie
waarvan de laatste drie jaar fractievoorzitter.
van de wateropgave om wateroverlast als gevolg van
hevige regenval te voorkomen.
De deelraad stemde op 4 juni 2009 in met het
waterplan.
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‘Op mijn initiatief kwam er een enquêtecommissie voor
een schone en hele buitenruimte. Wij hielden hoorzittingen. Delfshaven is nu schoner, maar nog steeds vuil.’

S

tephan Leewis zit sinds 2010 in
de deelraad en werd in 2011
fractievoorzitter van GroenLinks.

Hij is blij met de open houding van de
deelgemeente richting de vele bewoners
initiatieven.

In Delfshaven wonen ondernemende mensen.
Zij krijgen van de deelgemeente de laatste jaren
gelukkig steeds meer de ruimte om zich te ontwikkelen. Met de BAF kunnen Delfshavenaren op
een gemakkelijke manier aan geld voor hun idee
komen. Maar niet alleen subsidie is noodzakelijk
voor een succesvol bewonersinitiatief. Stel je hebt
een stuk openbaar groen en de omwonenden
willen dat onderhouden. Dan moet de plantsoenendienst Rotterdam niet aan komen met: ‘maar
dat is onze taak!’ Het vraagt dus van de ambtenaren een andere instelling; ze moeten niet langer
strak volgens vaste verordeningen oordelen en
handelen. Ze moeten denken: is dit een goed
idee? Hoe kunnen we die mensen helpen? Wij lopen met deze aanpak vooruit op bijna alle andere
deelgemeenten.
Een noemenswaardig initiatief is ‘atelier ‘De
Kleine Vis’’. Het idee kwam van een kunstenaar en
de deelgemeente beloonde dit met een subsidie.
Het resultaat is dat kinderen nu kunst maken,
zoals schilderen en kleien. Zij zijn op jonge leeftijd al kunstzinnig bezig en ontdekken talenten
en vaardigheden waarvan ze niet wisten dat ze
die bezitten. Veel kinderen komen uit achterstandsgezinnen. Als inwoner van Spangen vind
ik de projecten ‘Natuurlijk Spangen’ en ‘Welkom
in Spangen’ erg goed. Mensen die elkaar niet
kennen, komen zo met elkaar in contact. Dit is
belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling

Evenementenbeleid

bewonersinitiatieven’
en het opbouwen van een netwerk. Dat laatste
bepaalt deels hoe succesvol mensen zijn. Kijk wel
voortdurend naar de vorm van burgerparticipatie. Vaak zitten bijvoorbeeld dezelfde inwoners
in bewonersgroepen die mogen meepraten
over het beleid. Zij gaan zich na verloop van tijd
gedragen als een soort wijkburgemeesters. Wees
als overheid flexibel in je opzet.

De Gebiedscommissie moet de open houding
van de deelgemeente richting bewonersinitiatieven bewaken. Blijf ruimte geven aan ondernemende inwoners. Blijf ook scherp op de uitvoering van projecten. Luister om die reden goed
naar de Delfshavenaren.’

Het Evenementenbeleid richt zich op alle evenementen die plaatsvinden in de buitenruimte.
Dit zijn jaarlijks vele kleine evenementen, zoals vlooienmarkten, braderieën en straatfeesten.
Maar Delfshaven heeft ook een grootstedelijk evenemententerrein: het Lloyd Multiplein aan de
Schiehaven.
Elk evenement heeft invloed op de omgeving. Te denken valt aan geluidsoverlast, parkeerproblemen en verkeersopstoppingen, vernielingen en afval. Het Evenementenbeleid is bedoeld
om aanvragen voor evenementen te beoordelen. Uitgangspunt is een goed evenwicht tussen de
leefomgeving en het belang van evenementen. Dit beleid verschaft
duidelijkheid richting bewoners en organisatoren.
De deelraad stelde het Evenementenbeleid op 6 juli 2006 vast.
Tom Harreman (PvdA). Tussen 1994
Hierin staan, naast de beoordelingscriteria, ook de voorwaaren 2006 voorzitter deelgemeente.
den voor evenementen in de verschillende delen van Delfshaven
Tussen 1994 en 2002 deelraadslid.
beschreven.

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen groene vingers kweken.

‘Wij wilden het Spartastadion in Spangen
houden. Op een vrijdagmiddag vroeg
ik een Europese subsidie aan voor het
stadion en kreeg 3,5 miljoen gulden. Het
Kasteel bleef.’
17

Speciale raadsbijeenkomst bewonersparticipatie

In Delfshaven wonen ruim 70.000 inwoners
op een oppervlakte van nog geen zes
vierkante kilometer. Veel inwoners zetten zich
gezamenlijk in om hun omgeving groener,
schoner, veiliger, gezonder en gezelliger
te maken. De deelgemeente stimuleert en
faciliteert deze bewonersparticipatie.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd op het gebied van
bewonersparticipatie? Wat ging er goed en wat kan beter? Wat
moet er gebeuren als de Gebiedscommissie straks aan zet is?
Allemaal vragen die zowel voor de betrokken inwoners als
voor de (toekomstige) bestuurders van Delfshaven spelen. De
bewonersinitiatieven Stichting Dakpark, Welkom in Spangen
en Krachtgroen (Buurt Bruist) presenteerden op donderdag
6 februari hun project in De Brandaris aan de Coloniastraat
(zie de beschrijving van de cases elders in dit document). De
vertegenwoordigers gingen daarna met dagelijks bestuurders,
deelraadsleden en kandidaat Gebiedscommissieleden in
discussie over hun ervaringen met de deelgemeente en hoe
het na 19 maart verder moet.

Samenwerking deelgemeente
Delfshaven kent een bijzonder groot aantal bewonersinitiatieven. Al die inwoners zijn op zeer veel verschillende manieren bij
hun buurt betrokken. Ze onderhouden plantsoenen, parken en
tuinen, beheren een leegstaand pand, organiseren buurtfeesten
en denken jarenlang mee over grote projecten in de buitenruimte. Zij hebben in veel gevallen een financiële ondersteuning
van de deelgemeente nodig, maar ook de medewerking en kennis van de ambtenaren, bestuurders en politici is essentieel om
hun ideeën te kunnen uitvoeren. Vrijwilligers van drie projecten
deelden tijdens de speciale raadsbijeenkomst hun visie op hun
manier van werken.

Stichting Dakpark
De winkelboulevard met daarboven een park op het voormalig
railemplacement aan de Vierhavensstraat is in 2013 geopend.
Toen eind jaren negentig duidelijk werd dat dit terrein zou
vrijkomen, organiseerden omwonenden zich in de ‘Park Ont18

‘Deelgemeente en inwoners helpen gezamenlijk Delfshaven vooruit’

wikkelings Maatschappij’ (POM). De deelgemeente Delfshaven
en de gemeente Rotterdam gaven hen al die jaren de ruimte
om mee te denken. Van informeren tot aan het opstellen van
het programma van eisen. Stichting De Werkplaats organiseerde naar tevredenheid van de wijkbewoners een interactief
proces. Tijdens de uitvoering van het project stagneerde de
betrokkenheid iets. Na de opening richtten omwonenden de
stichting Dakpark op. Zij blijven zo een gesprekspartner richting
bedrijven, organisaties, (deel)gemeente en straks de Gebiedscommissie. Maar het draaien van een stichting bestaande uit
vrijwilligers is niet eenvoudig. ‘We moeten geprofessionaliseerd
worden,’ aldus voorzitter Stijn Brakkee. Hij heeft hulp van de
lokale overheid nodig om de stichting ‘body’ te geven.

Welkom in Spangen
Welkom in Spangen biedt sinds 2012 een (online) platform aan
inwoners, waar zij initiatieven kunnen plaatsen en uitwisselen.
De Stichting stimuleert op deze manier initiatieven binnen de

wijk en weet bewoners met elkaar te verbinden en de betrokkenheid binnen de wijk te vergroten. Welkom in Spangen heeft
van de deelgemeente, woningcorporatie Woonstad Rotterdam,
ondernemers en particulieren een startersfinanciering gekregen. De stichting werkt nu nog steeds nauw samen met de
deelgemeente om het platform vorm te geven. De twee hebben
uiteindelijk hetzelfde doel: Spangen en haar bewoners vooruit helpen. Welkom in Spangen brengt ook de wijkbewoners,
wijkpartners en de deelgemeente bij elkaar om activiteiten te
organiseren. Zo wijst de stichting inwoners op de mogelijkheid
om een bijdrage uit het Bewoners Activiteiten Fonds (BAF) aan
te vragen om ideeën te kunnen uitvoeren.

Krachtgroen
Ook Krachtgroen werkt samen met de deelgemeente. De
deelgemeente gaf het ontwerperscollectief opdracht om het
project ‘Buurt Bruist – 5000 harten’ uit te voeren. Buurt Bruist
ondersteunt groeninitiatieven door inwoners te voorzien van
19

kennis, informatie en netwerken. Een motiverende en faciliterende overheid is noodzakelijk. Het BAF is volgens Krachtgroen
een punt waarop de medewerking van de deelgemeente beter
kan. Inwoners krijgen vaak te laat een reactie op hun aanvraag.
‘Als ik binnen een week een vraag kan beantwoorden waarom
kan de deelgemeente dat dan niet?,’ zei medewerkster Nienke
Bouwhuis van Krachtgroen. Ook het verstrekken van informatie
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aan burgers is erg belangrijk. Zij weten bijvoorbeeld niet of je
zomaar een stoeptegel voor je woning eruit mag halen om er
groen voor in de plaats te zetten of waar kabels en leidingen
liggen. Bouwhuis geeft bovendien aan dat je naar tegenstanders moet luisteren. Want niet iedereen zit te wachten op een
groenstrook voor zijn deur. Je moet die groep voor je zien te
winnen.

‘Organiseer bijeenkomst’
De deelgemeente gaf haar inwoners de ruimte en het geld
om hun initiatieven te kunnen ontplooien. Maar op 19 maart
verdwijnt die steunpilaar. Enkele politici zien echter ook de
voordelen voor de burgers van de nieuwe Gebiedscommissie.
Een apolitieke commissie, met vertegenwoordigers die niet verbonden zijn aan een politieke partij, kan zich nog meer inzetten

voor de Delfshavenaren. Andere politici zeggen dat zij het eigen
bestuur voor Delfshaven met bepaalde bevoegdheden en een
eigen budget zullen missen. Eén ding stond donderdag 6 februari voor alle aanwezigen in De Brandaris vast: al deze mooie
bewonersinitiatieven moeten na 19 maart hoe dan ook blijven.
De deskundige ambtenaren kunnen de inwoners nog steeds
terzijde staan. Verder zal de Gebiedscommissie moeten strijden
voor de uitvoering van de vele ideeën van de inwoners van
Delfshaven. Dit is zelfs een hoofdtaak van de commissieleden.
Zij moeten participatie organiseren, faciliteren en initiatieven
van wijkbewoners stimuleren. Hoe kunnen de nieuwe vertegenwoordigers dit dan het beste doen? Eén van de inwoners kwam
met het volgende voorstel: ‘beleg snel na het aantreden van de
Gebiedscommissie weer een informatieavond.’ Dan kunnen alle
betrokkenen ervaringen en ideeën uitwisselen en nagaan hoe
de inwonersinitiatieven het beste kunnen worden gestimuleerd
en ondersteund.

Met het Bewoners Activiteiten Fonds (BAF)
ondersteunt Delfshaven bewonersactiviteiten
met een subsidie. De deelgemeente vindt
het belangrijk dat bewoners en hun
organisaties zelf initiatieven nemen om
hun buurt aantrekkelijk en sociaal te
houden. Het maximumbedrag per activiteit
is 5.000 euro. De deelgemeente stelt elk
jaar de totale hoeveelheid subsidies vast
voor de categorieën Jeugd (tot en met
23 jaar), Gezonde Levensstijl, Straat
en Buurtactiviteiten, Participatie en
Emancipatie en BAF Groen. Het BAF
blijft na de opheffing van de deelgemeente
bestaan.

<
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Bart van Kampen, commissievoorzitter Buitenruimte en Economie
Beleidslijn Snuffelmarkten

‘Inwoners laten meepraten alsof ze

De beleidslijn Snuffelmarkten
gaat over de regels voor het
houden van snuffelmarkten in
Delfshaven.
De deelgemeente kreeg in 2006
en 2007 veel aanvragen voor
het houden van vlooien- en
rommelmarkten. Om het aantal
snuffelmarkten te reguleren is
een toetsingskader vastgesteld.
Hierin zijn het maximum aantal
snuffelmarkten en de locaties
opgenomen.

‘De afgelopen jaren is de buitenruimte van
Delfshaven flink onder handen genomen. Het
deelgemeentebestuur zorgde vooral voor meer
groen in de wijken. En de inwoners zelf raakten
ook veel meer betrokken bij het beheer van diezelfde buitenruimte. Van jong tot oud.

Op het Heemraadsplein en Visserijplein zijn per
plein twaalf dagen per jaar snuffelmarkten toegestaan. Op het Lloyd Multiplein kunnen snuffelmarkten en braderieën onbeperkt worden gehouden. De
boeken- en antiekmarkt in Historisch Delfshaven is
twintig dagen per jaar toegestaan. Voor braderieën
van de winkeliersvereniging in winkelstraten geldt
geen maximum.
De deelraad ging op 5 juni 2008 akkoord met de
beleidslijn. Op 28 maart 2013 is aanvullend beleid
vastgesteld. Dit betekent dat men ook in de volgende
(sport)hallen snuffelmarkten mag organiseren:
Sporthal West, Oostervant en Pier 80.

De jongeren kregen, op verzoek van een groepje
lokale skaters, van ons een skatepool aan de
Heemraadssingel. Die onderhouden ze zelf. De
bewoners van het woonzorgcentrum De Schans
verzorgen zelf weer hun bloemperken. Het
beheer van voorzieningen bevordert de sociale
contacten in de wijken. Inwoners van Delfshaven
leren elkaar zo beter kennen. De ervaring leert
dat mensen bovendien veel beter op hun eigen
spullen letten en er niet zo snel een rotzooi van

B

art van Kampen zit sinds 2006 in
de deelraad voor de PvdA en werd
in 2010 voorzitter van de Gebieds

commissie Buitenruimte en Economie. Hij
bracht het bestuur dichter bij de burger.

Ellen Kegge (Leefbaar Rotterdam). Tussen 2006
en 2010 fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam.
‘Deelraadsvoorzitter Gonçalves vergat de oppositie te
informeren over de invoering van preventief fouilleren.
Dat kan niet. Toen kreeg hij een motie van wantrouwen.’
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deelraadslid zijn’
maken. Ook de deelgemeente investeerde in het
schoonhouden van de omgeving. Veel inwoners
ergerden zich bijvoorbeeld aan vuilniszakken
naast een volle container. Maar vuil op straat blijft
een hardnekkig probleem ondanks dat we ook
programma’s hebben gemaakt die de bewustwording verbeteren.
De herinrichting van de Nieuwe Binnenweg was
ongetwijfeld één van de belangrijkste projecten.
Ik was daar als commissievoorzitter nauw bij
betrokken. De weg is in overleg met bewoners en
ondernemers aangepakt. De meeste vergaderingen zijn aan de Nieuwe Binnenweg gehouden.
Zo’n honderd mensen waren meestal aanwezig.
Wij nodigden ook diverse experts uit, mensen
met verstand van economie en de buitenruimte.

Gebiedsvisie Bospolder-Tussendijken
Hierdoor ontstond een levendige discussie tussen
hen en de mensen in de zaal. De herontwikkeling
van Spangen was een ander groot project. Ook
daar vergaderden we in de wijk. De opkomst was
veel hoger dan wanneer we dit in de raadzaal in
de Stadswinkel zouden hebben gedaan. Burgers
mogen van mij sowieso altijd bij discussies aanschuiven. Meepraten alsof ze zelf een deelraadslid zijn. Vaak genoeg komen daar goede standpunten uit die wij kunnen overnemen.
De Gebiedscommissie moet daarom in de wijken
blijven vergaderen. Inwoners bezoeken dan veel
eerder een vergadering. Het doorhakken van
knopen moet de commissie uiteindelijk zelf doen,
maar je moet als politicus bovenal weten wat er
in Delfshaven speelt.’

Het vergroten van veiligheid
en aantrekkelijkheid van
winkelstraten gaan hand in
hand.

De Gebiedsvisie Bospolder-Tussendijken gaat over de toekomstplannen tot en met 2020 voor de
wijken Bospolder en Tussendijken. Het deelgemeentebestuur hoopt de positie van de bewoners te
verbeteren én ze in de wijk te houden.
Bospolder en Tussendijken
behoren tot de sociaalecono
misch zwakste wijken van
Rotterdam.
De meeste mensen wonen in
bovenwoningen of galerijwoningen zonder lift in de
goedkope huursector. Veel
inwoners verhuizen, als hun
inkomen toeneemt, naar een betere woning buiten de deelgemeente. Het kabinet Balkenende IV
heeft het gebied in 2007 aangemerkt als Vogelaarwijk. Dit houdt in dat de wijken aanzienlijk
moeten verbeteren op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De deelgemeente Delfshaven heeft met woningcorporatie Havensteder, partners en bewoners een ontwikkelingsvisie gemaakt om het tij te keren. Wanneer mensen het beter krijgen en meer verdienen,
wil het gemeentebestuur dat zij ook binnen de wijk kunnen verhuizen. In die wijk moet het dan
aangenaam wonen, werken en leven zijn. Om dit doel te bereiken is een samenhangende aanpak
nodig van fysieke, sociale en economische aspecten.
Deze ontwikkelingsvisie gaat vooral over de bebouwde omgeving en de buitenruimte. Het document geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en van een aantal projecten en ontwikkelingen die binnen een periode van ongeveer vijf jaar wenselijk zijn. Daarnaast geeft de visie
richting aan op de middellange en lange termijn. Eén van de afspraken tussen de woningcorporatie en deelgemeente is om te investeren in de woonkwaliteit en om meer variatie aan te brengen
in het woningaanbod. Dit gebeurt door te investeren in de huidige
woningen en het realiseren van nieuwbouw.

Ali Ünal (CDA). Tussen 1994 en 1999 portefeuillehouder
Sociaal. Tussen 2010 en 2011 fractievoorzitter CDA.
‘We waren de eerste deelgemeente die met ‘Operatie SpeelGoed’
de achterstand van kinderen al vroeg aanpakte. Ik moest de deelraad overtuigen, maar kreeg later een pluimpje.’

Op 2 juli 2009 stelde de deelraad de visie vast. De uitvoering is
echter sterk vertraagd. Het is de vraag of de visie ooit in z’n geheel
zal worden gerealiseerd. De economische crisis en veranderingen in
corporatieland zijn hier debet aan.
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Ruud Ruigendijk, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam
Gebiedsvisie ‘Kansen verzilveren’

‘Huidige ontwikkelingen staan niet

De Gebiedsvisie ‘Kansen verzilveren’ beschrijft hoe Delfshaven er in 2022 in grote lijnen uit zou
moeten zien. In de achterliggende jaren heeft de deelgemeente al veel initiatieven opgepakt en
ontwikkeld.

‘Vooral in de afgelopen anderhalf jaar is er veel
gebeurd. Onderwerpen die al sinds 2010 op tafel
lagen zijn eindelijk opgepakt. Het welzijnswerk is
aanbesteed en de straten zijn schoner en veiliger
aan het worden. Al die ontwikkelingen staan
echter niet op zichzelf.

Eind jaren negentig stond Delfhaven bekend om de
drugsoverlast, de tippelzone en de criminaliteit. Sindsdien
besteedde het deelgemeentebestuur veel aandacht aan
veiligheid. Veel is verbeterd. Het deelgemeentebestuur
vindt het belangrijk om die ontwikkeling vast te houden en
te investeren met een Plus op Rotterdam-West. Delfshaven
moet in 2022 een gebied zijn waar het aantrekkelijk wonen
en verblijven is én waar het goed gaat met de bewoners.
Centraal in deze visie staat het benoemen en verzilveren
van de kansen.

Delfshaven is een deelgemeente met veel
sociaaleconomische problemen. De helft van
de begroting gaat naar het programma Sociaal.
Voorheen was er sprake van een subsidierelatie
met de welzijnsinstellingen. Dat kon je niet goed
controleren. Hoe kon het dan dat er elk jaar meer
geld bij moest en de situatie niet verbeterde?
Het beleid moest controleerbaar worden. De
fusie van de vorige welzijnsinstellingen mislukte
in 2012 en de portefeuillehouder stapte op. Ik
vind dat de politieke verhoudingen daarna zijn
verbeterd en de stem van de oppositie meer is
gehoord. De voltallige deelraad besloot tot aanbesteding over te gaan en vanaf 1 juli 2013 zijn
nieuwe welzijnsorganisaties actief. Wij gaven aan
wat we willen, en kunnen straks die organisaties
daarop afrekenen.

De deelgemeente investeert in de jonge, laagopgeleide
bevolking door hen onderwijs en hulp bij het wegwerken
van taalachterstand aan te bieden. Zij krijgen de kans om
zich te ontwikkelen tot goed opgeleide arbeidskrachten. Bedrijven kunnen hiervan profiteren.
Delfshaven is bovendien populair bij woningzoekenden. Dat vraagt wel om een verbetering van
de buitenruimte en het voorzieningenniveau. Ook andere, stedelijke ontwikkelingen rondom de
deelgemeente bieden nieuwe kansen voor Delfshaven.
Deze gebiedsvisie is opgesteld met hulp van professionals. Het deelgemeentebestuur kan namelijk de problemen niet alleen oplossen en trekt bij de uitvoering op
met onder andere woningcorporaties, het welzijns- en
onderwijsveld en andere overheden. Het oplossen van
problemen vereist een heldere analyse van dat wat in
de directe omgeving speelt. De Integrale Wijkactieprogramma’s (IWAP) bevatten analyses van hoe elke wijk
er voor staat en welke maatregelen nodig zijn.

24

Cies de Theije (GroenLinks). Tussen 1998
en 2002 deelraadslid. Tussen 2002 en
2006 portefeuillehouder Middelen, Financiën en Communicatie. Tussen 2006
en 2008 portefeuillehouder Bedrijfsvoering, Communicatie en Fysiek.
‘Mijn belangrijkste beslissing was de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Daar
werden de ambtenaren niet blij van. Maar het
was noodzakelijk om orde op zaken te stellen.’

R

uud Ruigendijk is sinds 2010
fractievoorzitter van Leefbaar
Rotterdam. Hij vindt het spreken

met Delfshavenaren op straat belangrijker
dan de maandelijkse vergadering van de
deelraad.

Een andere goede ontwikkeling is de aanpak van
het zwerfvuil. Dit punt kwam niet bij de deelraad
vandaan. Heel veel inwoners spraken ons op
straat hierover aan. Het spreken met burgers vind
ik daarom belangrijker dan vergaderingen. We
hebben als deelraad geld vrijgemaakt om het vuil
vaker op te ruimen. Overtreders, zoals mensen
die hun huisvuil van drie hoog omlaag gooien
of te vroeg buiten zetten, pakken we aan. Daar
maak je op lange termijn Delfshaven nog niet
schoner mee. Als mensen hun boete niet kunnen
betalen, helpt dat eenvoudigweg niet. Belangrijk
is educatie. Inwoners krijgen in kerken, moskeeën
en scholen voorlichting over hoe ze hun omgeving moeten schoonhouden. Maar ook voor de

Advies Structuurvisie Stadshavens

op zichzelf’

Het deelgemeentebestuur vindt dat Delfshaven moet profiteren van het grootste stadsvernieuwingsproject van Nederland: Stadshavens. De vele nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen
aan de rand van de deelgemeente moeten ook dit gebied een flinke boost kunnen geven.
De gemeenteraad van Rotterdam stelde op 29 september
2011 de Structuurvisie Stadshavens vast. Het havengebied
van 1.600 hectare kan in de
komende twintig tot veertig
jaar een vernieuwend woon- en
werkgebied worden. Overheden
en marktpartijen, organisaties
en particulieren, gemeente en
Havenbedrijf werken gezamenlijk aan het samengaan van
haven en stad. Met als doel:
10.000 nieuwe woningen, onderwijs voor minstens 1.000 studenten en 13.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Een deel van het plangebied, Merwe-Vierhavens, ligt tegen Delfshaven aan. Dit gebied
kan en moet zich ontwikkelen tot een nieuw stadsdeel met 4.500 tot 6.500 woningen en een keur
aan bedrijven en voorzieningen.

In de afgelopen jaren zijn de wijken aantrekkelijker en kleurrijker geworden.

zwerfvuilproblematiek is het welzijnswerk belangrijk. Inwoners met een sociaaleconomische
achterstand zijn niet bezig met een schone buurt.
Kortom, de maatschappij is nooit af. Met de aanbesteding kunnen we onze eigen eisen voor het
welzijnswerk constant bijstellen. Het monitoren
van de resultaten is dus essentieel. Dat moeten

ook de Gebiedscommissieleden doen. Zij zijn niet
alleen de oren en ogen
van de Coolsingel, maar
ook de mond.’

De Gebiedsvisie ‘Kansen verzilveren’, die de deelraad in 2010 vaststelde, bevat de toekomstplannen voor Delfshaven tot 2022. Het deelgemeentebestuur verwacht dat de kansen van Stadshavens
ook ten goede komen aan de inwoners van Delfshaven. Stadshavens mag dan ook geen gebiedsontwikkeling op zich zijn, maar moet gericht zijn op versterking van de omgeving. De deelgemeente wil dat het plangebied Merwe-Vierhavens wordt uitgebreid met een studiegebied dat de
aangrenzende wijken omvat. Delfshaven vraagt speciale aandacht
voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in Merwe-Vierhavens, waar laaggeschoolden kunnen gaan werken. Goede
Tom Harreman (PvdA). Tussen 1994 en 2006
verbindingen tussen de gebieden zijn daarbij van groot belang. De
voorzitter deelgemeente. Tussen 1994 en
deelgemeente vraagt bovendien om voorrang van geplande woning2002 deelraadslid.
bouwprojecten in Delfshaven.

‘In 2002 scoorde Spangen nog 2,4 op een schaal van
10 in de veiligheidsindex. Een paar jaar later was dat
7. Dat zegt iets over hoe mensen zich nu voelen.’

Het deelgemeentebestuur besprak de visie op 7 april 2011 en stuurde
een reactie naar het college van B&W van Rotterdam.
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Marcel Mos, fractievoorzitter D66
Stedenbouwkundige randvoorwaarden en
Inrichtingsplan Staringbuurt

‘Een slag maken in tijden van bezuinigingen’

De deelgemeente wil van Spangen een aantrekkelijkere wijk maken. Meer gezinnen moeten zich
de komende jaren in de opgeknapte Staringbuurt gaan vestigen.

‘De afgelopen periode stond in het teken van
bezuinigingen. Helaas kon de deelgemeente
daarom geen grote investeringen doen. Aan de
andere kant bood dit nieuwe kansen. We hebben
beter gekeken waar het geld naartoe gaat en zijn
efficiënter gaan werken.

Sinds het eind van de vorige eeuw werkt de deelgemeente aan de sociaaleconomische verbetering
van Spangen. De Staringbuurt is als laatste aan de beurt. In het Masterplan Spangen (2010) en
de Gebiedsvisie Kansen Verzilveren (2010) is deze buurt als ontwikkellocatie aangewezen. In de
buurt, begrensd door de Multatulistraat, Vosmaerstraat en Nicolaas Beetstraat, zijn de woningen
en de buitenruimte van slechte kwaliteit. Het risico bestaat dat de Staringbuurt in een negatieve
spiraal terecht komt. Woningcorporatie Woonstad, de deelgemeente en de gemeente Rotterdam
hebben daarom een plan bedacht.
Het plan bestaat uit de renovatie van zo’n 108 huurwoningen
en de sloop van 212 woningen
om de bouw van zo’n 100
nieuwbouw koopwoningen mogelijk te maken. Ook krijgt de
buitenruimte een opknapbeurt.
Zo komt er meer groen in de
straten en worden de trottoirs
en pleinen meer ingericht om te
spelen en te verblijven. Uiteindelijk moet er een aantrekkelijke buurt voor gezinnen ontstaan: rustig, stedelijk wonen, met veel grondgebonden eengezinswoningen. De corporatie en het deelgemeentebestuur willen bereiken dat de middeninkomens en de
onderkant van de hogere inkomens in Spangen kunnen komen of kunnen blijven wonen.
Woonstad financiert het project, met een bijdrage uit de ISV-subsidie voor de ontwikkeling van
de buitenruimte. De herontwikkeling van de
Staringbuurt vindt plaats tussen 2011 en 2020.
Kees van Loon (D66). Tussen 1995 en 1997
De deelraad legde op 4 april 2013 de randvoorwaarden vast. Op 4 juli 2013 volgden
het Programma van Eisen en het Voorlopig
Ontwerp.
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burgerlid. Tussen 1997 en 2006 deelraadslid,
waarvan de laatste zeven jaar fractievoorzitter.
‘De politiek is verhard. Nu is het veelal coalitie versus
oppositie. In mijn tijd ging dat veel beter.’

Het beste voorbeeld van een dergelijke verandering is het sociaal beleid. Vanaf 1 juli 2013 zijn, na
een aanbesteding, nieuwe welzijnsorganisaties
actief. Van een hoofdzakelijk organiserende rol
heeft het welzijnswerk een meer faciliterende rol
gekregen. Eerst gaf de deelgemeente bijvoorbeeld opdracht om activiteiten voor inwoners te
organiseren. Nu ondersteunt de deelgemeente
vaker intiatieven van bewoners. Dat is niet alleen
goedkoper, maar zorgt er ook voor dat bewoners
zelf bepalen wat er in hun buurt gebeurt. Die

M

arcel Mos is sinds 2010
fractievoorzitter van D66.
Hij vindt dat de noodzakelijke

bezuinigingen ook tot een aantal positieve
ontwikkelingen in Delfshaven hebben
geleid.

Visie Wijkeconomie 2012-2020

maatschappelijke verandering had deels een
financiële grondslag. De deelgemeente moet immers bezuinigen. Ikzelf, maar ook anderen wilden
deze veranderingen al eerder, maar kregen nu
pas de politieke ruimte. Je kunt in deze tijden dus
ook een slag maken.
Een belangrijk project is de Nieuwe Binnenweg. De lokale overheid heeft die winkelstraat
zichtbaar opgeknapt. Bewoners en ondernemers
waren vanaf het begin hierbij betrokken. De deelgemeente heeft avonden georganiseerd en de
betrokkenen gevraagd mee te denken. Toch is dit
geen garantie dat uiteindelijk iedereen tevreden
is. Hier ligt nog steeds een taak. Hoe speel je daar
als deelgemeente en straks als Gebiedscommissie
op in? Ga met die ontevreden mensen in gesprek.
Verder zijn er niet veel grote projecten geweest

en is er zo dus weinig ervaring opgedaan met
burgerparticipatie. Participatie vindt natuurlijk
op veel meer manieren plaats. Van buurtfeesten
tot georganiseerde projecten. Op het gebied van
Groenbeheer heeft de deelgemeente zich zelfs
anders opgesteld. Bewoners gaven aan graag zelf
het groen in de buurt te willen onderhouden. Dat
vraagt een flexibele houding van het bestuur. Je
moet niet meer de regels strak handhaven.
De Gebiedscommissie moet inwoners en ondernemers in een vroeg stadium bij plannen betrekken. Dan valt, vooral op het gebied van welzijn
en ruimtelijke ordening, veel te bereiken. Als de
commissie voor een breed draagvlak zorgt en
zich ook nog eens aan de financiële kaders houdt,
ben ik er niet zo bang voor dat de Coolsingel
tegen hun voorstellen ‘nee zegt’.’

De economische positie van de Nieuwe Binnenweg is sterk verbeterd.

De deelgemeente pakt de komende jaren de winkelstraten aan. Want een aantrekkelijke winkelstraat zorgt ook voor een goede uitstraling op de rest van Delfshaven en haar omgeving.
De deelgemeente wil de lokale economie versterken. Het maken van scherpe keuzes is in deze tijd
van bezuinigingen echter noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is de Gebiedsvisie ‘Kansen Verzilveren’, die in 2010 is vastgesteld. In de Visie Wijkeconomie ligt de nadruk op het aanpakken van
de winkelstraten. De afgelopen jaren is de Nieuwe Binnenweg al veranderd in een aantrekkelijke
straat. In 2012 riep ondernemersvereniging MKB deze straat zelfs uit tot dé winkelstraat van
Rotterdam. Na de aanpak van de Nieuwe Binnenweg volgen andere grote straten als de Middellandstraat en de Schiedamseweg. De
aanpassingen zijn, als gevolg van de
bezuinigingen, minder grootschalig
dan bij de Nieuwe Binnenweg, maar
ook door kleine aanpassingen en een
gevarieerd winkelaanbod ontstaat een
aantrekkelijkere omgeving.
Bovendien bieden ontwikkelingen in
de directe omgeving van Delfshaven
volop kansen. De deelgemeente wil
een aantrekkelijke woonomgeving en gevarieerd winkelgebied zijn voor mensen die in het Erasmuc MC werken of studeren. Inwoners van Delfshaven kunnen daar omgekeerd aan de slag gaan
in technische en facilitaire functies. Het Dakpark en het Stadshavens zijn andere grote projecten
die volop kansen bieden op het gebied van werkgelegenheid en wijkeconomie.

Mohammed Abu Leil (GroenLinks).
Tussen 1994 en 2002 en tussen 2010 en
2014 deelraadslid. Tussen 2002 en 2006
fractievoorzitter.
‘De tientallen migrantenorganisaties zijn erg
actief in Delfshaven. Ze hebben een grote
achterban. Die organisaties vervullen zo een
brugfunctie tussen de deelgemeente en de
migranten.’

Ook evenementen zijn belangrijk voor Delfshaven. Voor
de ondersteuning daarvan is een apart, beperkt budget
beschikbaar. De deelgemeente beoordeelt aanvragen steeds
kritischer. Evenementen moeten passen bij het karakter van
Delfshaven en van meerwaarde zijn voor de inwoners van
de stad.
De deelraad stelde op 10 januari 2013 de Visie Wijk
economie vast.
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Buurt Bruist ‘Gezonder worden door groen’

In het Nieuwe Westen en Middelland woont een
aanzienlijke groep mensen die zich niet gezond
voelt. De deelgemeente hoopt met het project ‘Buurt
Bruist – 5000 harten’ hun gezondheid te verbeteren.
Typerend voor deze woongebieden is de relatief grote mate van
‘steen en beton’. De deelgemeente en de GGD Rotterdam-Rijnmond stellen dat juist op of rond deze locaties veel ‘ongezonde’
mensen wonen. Vergroening van de omgeving is daarom zeer
wenselijk. Het ontwerperscollectief Krachtgroen voert op verzoek
van de deelgemeente Delfshaven, de gemeente Rotterdam en de
GGD het project Buurt Bruist uit.
In Rotterdam-West zijn al veel bewoners actief op het gebied van
groen, zoals in de Pluktuin en de Spoortuin. Al die inwoners
hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Zij leveren zo een
positieve bijdrage aan hun leefomgeving en die van hun buren.
Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen
en ontmoeten en is goed voor de ontwikkeling van kinderen.
‘Het sociaal effect van groen is groot,’ stelt Nienke Bouwhuis van
Krachtgroen. Buurt Bruist ondersteunt groeninitiatieven door ze
te voorzien van kennis, informatie en netwerken, maar bovenal
van stimulans en inspiratie. Buurt Bruist verbindt bovendien
inwoners met elkaar. Op hun beurt stimuleren en inspireren de
betrokkenen van de groeninitiatieven omwonenden van stenige
plekken weer om hun buurt te ‘vergroenen’.
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Krachtgroen vindt het belangrijk dat initiatieven elkaar op een
laagdrempelige manier kunnen vinden. De website van Buurt
Bruist vermeldt alle groeninitiatieven en de groenactiviteiten in
de omgeving. Krachtgroen organiseert zelf ook activiteiten om
inwoners kennis en ideeën te laten uitwisselen. Zo was er een
planten- en stekjesruildag bij STEK, de stadstuinwinkel. Inwoners
ruilden toen met elkaar, gaven elkaar plantentips en maakten zelfs
verdere ruilafspraken. In de Pluktuin kookten ze gezamenlijk en
wisselenden zij recepten uit en in de Spoortuin poften ze kastanjes.
‘Mensen komen door die activiteiten echt met elkaar in contact,’

aldus Bouwhuis. Buurt Bruist komt bovendien naar de stenige
plaatsen in de wijken om de bewoners te inspireren. Eden Mobiel
is een verplaatsbare tuin die zich in de vorm van een fietsende
bloemenstoet beweegt. Die groene stoet trekt door de straten en
vlijt zich voor één dag ergens neer.
Om de vele inwoners die zich inzetten voor het groen in hun
omgeving niet te vergeten, geeft Buurt Bruist hen als dank voor al
hun werk een ‘complimentenkaart’.

Welkom in Spangen ‘Wijk sterker maken door te verbinden’
In februari 2012 ging de website ‘Welkom in Spangen’ feestelijk online. Sindsdien
weet de gelijknamige stichting steeds meer bewoners, ondernemers en wijkpartners
met elkaar te verbinden en de betrokkenheid binnen de wijk te vergroten.
Spangen worstelt al lang met een negatief imago. In werkelijkheid is Spangen nu een rustige stadswijk
waar mensen met uiteenlopende achtergronden prettig naast elkaar leven. Woningcorporatie Woonstad
Rotterdam en de deelgemeente Delfshaven willen met betrokken Spangenaren aan de medebewoners en de
buitenwereld duidelijk maken dat het tij gekeerd is.
Initiatiefnemer en bureaumanager Pamely Tijthoff zag dat veel wijkbewoners actief bezig waren. Helaas
was er geen centraal punt waarop zij dat kenbaar konden maken. Zij besloot een online platform te beginnen. ‘Hierop vertellen Spangenaren wie zij zijn en waar ze mee bezig zijn,’ aldus Tijthoff. Zij werkt voor de
invulling van het platform samen met vrijwilligers. Het bureau is bovendien een leer-werkplek. Jongeren uit
de wijk kunnen vaardigheden opdoen op het gebied van interviewen, fotograferen, vormgeving en filmen.
Tijthoff en haar team inventariseren per kwartaal met wijkpartners, ondernemers en bewoners het nieuws.
Welkom in Spangen (mede)organiseert zelf activiteiten, maar is bovenal een netwerkorganisatie. De stichting onderhoudt contacten met ruim honderd wijkpartners. Die partners weten elkaar ook steeds beter te
vinden.
Ook de wijkbewoners raken meer bekend met Welkom in Spangen. Het online platform heeft inmiddels
in totaal 3830 connecties. Maar de website waar alles mee begon, heeft steeds minder ‘connecties’ (960).
Bijna duizend mensen meer, zo’n 1900, volgen via Facebook de inwoners en activiteiten in Spangen. Steeds
meer bewoners komen op een ‘post’ af. ‘Op een gegeven moment lopen die dingen en dan werkt het ook,’
concludeert Tijthoff. Twitter (600), LinkedIn (80) en Instagram (290) moeten het met minder connecties
doen. Welkom in Spangen bekijkt ook steeds kritischer welke berichten waar worden geplaatst. Niet alle
Spangenaren zijn online. Om iedereen te bereiken, ontvingen alle bewoners in 2013 het eerste magazine van
Welkom in Spangen.
Tijthoff voelt dat ‘haar’ wijk leeft. Veel inwoners willen een bijdrage leveren om Spangen vooruit te brengen.
Het bij elkaar brengen van ‘oude en nieuwe’ bewoners blijft een uitdaging. De wijk is in de beleving van
velen nog van de ‘oude’ bewoners. ‘Door samen dingen te doen, zoals het organiseren van een diner, gaat het
steeds beter. Wij maken de wijk sterker door de Spangenaren met elkaar te verbinden,’ stelt Tijthoff.
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Dakpark Rotterdam ‘Van kop tot staart een levendig park’
Op zaterdag 21 december is het Dakpark Rotterdam aan de Vierhavensstraat officieel geopend.
Het ruim een kilometer lange park op een hoogte van 9 meter is het resultaat van een jarenlange
samenwerking tussen gemeente, deelgemeente, ondernemers én omwonenden.

In de maanden voorafgaand aan de officiële opening waren de
omwonenden al druk bezig met planten, schoffelen en oogsten op
‘hun’ Dakpark. Ook organiseerden zij diverse activiteiten boven
de megastores. Zo konden de omwonenden eindelijk de oogst van
hun harde werken binnenhalen.
Toen eind jaren negentig duidelijk werd dat het railemplacement zou vrijkomen, kwamen omwonenden in actie. Zij wilden
een rustig, natuurlijk park in de overwegend stenige omgeving
van hun wijk. Andere belanghebbenden gaven de voorkeur aan
winkels. Het idee ontstond om een winkelboulevard met daarboven een stadspark te ontwikkelen. De gemeente en deelgemeente
gaven de omwonenden de ruimte om mee te denken. Stichting De
Werkplaats verzorgde het participatietraject en verbond toekom-
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stige gebruikers, ontwerpers en uitvoerders. Het bureau verzorgde
excursies, onderzoek, second opinions, nieuwsbrieven en werkbijeenkomsten. Omwonenden mochten zelfs mee met een busreis
naar Parijs om ideeën bij een soortgelijk project op te doen. Na de
informerende fase, konden de inwoners helpen bij het maken van
keuzes. Uiteindelijk ontstond een programma van eisen.

Groen’ mee aan het onderhoud van het park. Het Dakpark is een
bijzondere plek en heel het jaar door geschikt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. ‘Dakpark Activiteiten’ heeft al een proeverij
georganiseerd, waarbij de kruiden uit de kruidentuin verwerkt
waren in onder meer oliën, likeur, azijn en theeën. Ook voor 2014
hebben zij al volop plannen.

Tijdens de uitvoeringsfase raakten de omwonenden ietwat op de
achtergrond. Vlak voor de opening begonnen ze zich te organiseren en nu zijn ze opnieuw bijzonder actief en betrokken bij het
Dakpark. De buurtouders verzorgen het ‘Dakpark Toezicht’. Zij
openen ’s ochtends de hekken, geven bezoekers informatie en zien
toe op een goed gebruik van het park. Gidsen geven rondleidingen. Iedere zaterdagochtend werken vrijwilligers van ‘Dakpark

In het najaar van 2013 hebben de vrijwilligers de stichting Dakpark opgericht. De stichting is een gesprekspartner richting bedrijven, organisaties, overheden en de Delfshavenaren. ‘Wij willen
smoel geven aan het Dakpark. Het park moet heel blijven en gaan
leven,’ aldus voorzitter Stijn Brakkee. Het Dakpark Rotterdam is
en blijft dus, met de oprichting van de stichting, van en voor de
inwoners.
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Fikri Demirtas, plaatsvervangend voorzitter deelraad
Beleidskader Sociaal 2012-2015

‘Maak gebruik van de

Hoe kunnen zoveel mogelijk inwoners van Delfshaven meedoen in de samenleving? Het ‘Beleidskader Sociaal’ geeft aan hoe de deelgemeente dit doel nastreeft en wil bereiken.

‘De functie van plaatsvervangend voorzitter zag
ik als een uitdaging. Het was in het begin best
spannend. Mijn eerste periode als politicus en
dan al meteen zo’n zware functie. Je moet als
voorzitter van vergaderingen altijd de politieke
en menselijke verhoudingen in de gaten houden
en zorgen dat iedereen zijn of haar punt kan
maken.

Delfshaven is een levendig, kleurrijk stadsdeel, maar de bevolking kampt tegelijkertijd met een
sociaaleconomische achterstand. De deelgemeente wil haar bewoners leren hoe zij hiermee kunnen omgaan en hun positie kunnen verbeteren. In het gebied wonen bovendien veel jonge mensen
die een mooie toekomst verdienen. De deelgemeente werkt voor het bereiken van de doelen
samen met gemeentelijke diensten en welzijnsorganisaties. In het ‘Beleidskader Sociaal’ staan
de uitgangspunten voor het sociale
programma van Delfshaven.
Jarenlang stond het sociale programma van Delfshaven ter discussie. De
vraag was: Doet de deelgemeente de
goede dingen en gaan deze dingen
goed? Dit beleidskader is de basis
voor de vernieuwing van het welzijnswerk. Ook bezuinigingen van de
rijksoverheid en de gemeente spelen
hierbij een grote rol. Welk deel van het programma blijft bestaan en welk deel niet? Dit beleidskader helpt om de noodzakelijke keuzes duidelijk te maken.
Het sociale programma bestaat uit drie onderdelen:
• Jeugd. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot kansrijke, zelfstandige volwassenen.
• Maatschappelijke participatie en emancipatie. Alle inwoners stimuleren deel te nemen aan de
maatschappij en zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Delfshaven.
• Maatschappelijke dienstverlening. Inwoners helpen bij het oplossen van problemen, zodat ze
zelfstandig kunnen functioneren en zelfredzaam zijn

F

ikri Demirtas is sinds 2010 deelraads
lid voor de PvdA en werd meteen
plaatsvervangend voorzitter van de

deelraad. Hij leidde in die laatste functie

De deelraad gaf op 1 november 2012 de
beleidskaders aan, waarin de bovenstaande,
drie onderdelen uitgebreid aan de orde
komen.

Mohammed Abu Leil (GroenLinks). Tussen 1994 en
2002 en tussen 2010 en 2014 deelraadslid. Tussen
2002 en 2006 fractievoorzitter.
‘Vroeger moest je altijd je vuilniszakken buiten zetten. Nu
hebben we ondergrondse containers. Delfshaven was de
eerste deelgemeente die ze had en het is een stuk schoner.’

32

een aantal stevige deelraadvergaderingen.

Het belangrijkste onderwerp in de afgelopen
vier jaar was voor mij de herstructurering van het
welzijnswerk. Dit agendapunt trok misschien wel
de meeste bezoekers ooit naar een vergadering.
Uiteindelijk is een fusie tussen de vorige drie
welzijnsinstellingen mislukt, omdat die onderling niet tot elkaar konden komen. We gaven als
deelraad die instellingen alle tijd om hun eigen
standpunten duidelijk te maken. In die zin zie ik
de inspraak op zich niet als mislukt. Uiteindelijk
heeft de deelraad gekozen om het welzijnswerk aan te besteden. Het welzijnswerk krijgt
zo de kans om van toegevoegde waarde voor
Delfshaven te zijn. Hier ligt straks een duidelijke
taak weggelegd voor de Gebiedscommissie. Zij
moeten een vinger aan de pols houden en bij
de Coolsingel aankaarten wat op het gebied van
welzijn wel en niet goed gaat.
Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie vind
ik het project Buurt Bestuurt. Burgers kunnen
zelf aangeven welke taken van de politie voor
hen prioriteit hebben. Samen met professionals
werken ze aan een veiliger leefomgeving. Dat
creëert steeds meer betrokkenheid. Heel veel
inwoners denken nu actief mee. Delfshaven was
de eerste deelgemeente die met dit project begon. Omdat de ervaringen positief waren, gingen
daarna andere Rotterdamse wijken ermee aan
de slag. Het idee is ook landelijk gekopieerd. We
kunnen nu zelfs op internationale belangstelling

Ontwikkelingsvisie Oud-Mathenesse

multiculturele bevolking’
rekenen. Maar de Gebiedscommissie moet na
19 maart verder werken aan burgerparticipatie.
Dat zou nog beter kunnen. In deze multiculturele
bevolking komen veel leuke en goede ideeën
naar boven. Laat de inwoners meepraten over
plannen. Geef alle Delfshavenaren een podium.
Ik zou graag zien dat alle inwoners van Delfshaven actiever worden betrokken bij de totstandkoming van beleid. In een deelgemeente met zo’n
70 verschillende nationaliteiten zou dat wel zo
moeten zijn. De migranten zijn onderling goed
georganiseerd. Maak als Gebiedscommissie gebruik van die vele migrantenorganisaties.’

Ali Ünal (CDA). Tussen 1994 en 1999
portefeuillehouder Sociaal. Tussen
2010 en 2011 fractievoorzitter CDA.
‘Ga als Gebiedscommissie in gesprek met
inwoners. Bezoek moskeeën, verenigingen
en stichtingen.’

Het veiligheidsgevoel van bewoners wordt groter
naarmate je hen meer bij de uitvoering betrekt.

De geliefde groene,
vooroorlogse wijk
Oud-Mathenesse raakte
de afgelopen jaren
in verval. Met deze
ontwikkelingsvisie geeft
de deelgemeente aan
hoe zij hier de komende
jaren verandering in wil
brengen.
De visie geeft vooral richting aan voor de woningvoorraad. Oud-Mathenesse/Het Witte Dorp is
de meest westelijke wijk van Delfshaven en grenst aan Spangen en Schiedam. Veel woningen zijn
in particuliere handen en de wijk is daarom in trek bij nieuwkomers. Dit is tegelijkertijd een zwak
punt. De woningen zijn aan de buitenzijde vaak slecht onderhouden en veel Verenigingen van
Eigenaren (VvE’s) functioneren slecht. Daardoor dreigt Oud-Mathenesse haar aantrekkelijkheid
als starterswijk te verliezen.
Woningcorporatie Woonbron heeft Oud-Mathenesse, vooral het noordelijke deel van de Schepenbuurt, ‘geadopteerd’. Als er een woning vrij komt, koopt Woonbron die op en wordt zo lid van
de VvE. Vervolgens begeleidt de woningcorporatie de VvE bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud op korte termijn. Deze ondersteuning is ook beschikbaar voor VvE’s waar Woonbron nog geen deel van uitmaakt. Woonbron
knapt de gekochte woningen op en verhuurt die. Als de VvE gezond is, gaan die woningen van de
corporatie weer in de verkoop.
Deze ontwikkelingsvisie geeft ook aan hoe de buitenruimte van Oud-Mathenesse zich tot 2024
moet gaan ontwikkelen. De deelgemeente vindt het daarbij belangrijk dat de wijk zijn groene
karakter behoudt. Daarnaast komen het welzijn van de bewoners, de voorzieningen, de economie,
duurzaamheid en de bereikbaarheid aan de orde.
De deelraad stelde de ontwikkelingsvisie Oud-Mathenesse op 3 december 2009 vast.
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Jan Willem de Kort, fractievoorzitter CDA en voorzitter
Voorzieningenplan 2011-2014
In het Voorzieningenplan staat beschreven wat de deelgemeente wil met de accommodaties. Het
doel is om, ondanks de bezuinigingen, zoveel mogelijk activiteiten voor de inwoners te behouden.
Delfshaven heeft veel
voorzieningen. Bewoners
kunnen in buurthuizen,
wijkgebouwen en sportzalen terecht voor activiteiten
waarmee ze kennis en
vaardigheden opdoen. Te
denken valt aan activiteiten als ondersteuning bij
opvoeding en begeleiding
van mantelzorgers. Maar
ook activiteiten op het
gebied van sport, tuinieren en toneel. In het Voorzieningenplan staat hoe de deelgemeente in de
toekomst hiermee wil omgaan. Delfshaven moet flink bezuinigen en daarom is dit plan gericht
op minder wijkgebouwen, maar wel die goed verspreid liggen in de deelgemeente. De overgebleven gebouwen moeten bovendien beter worden gebruikt. Bijvoorbeeld door organisaties die het
gebruik van de gebouwen delen of door het beheer meer aan de gebruikers over te laten.
Het dagelijks bestuur heeft bepaald welke wijkaccommodaties open blijven. Dit zijn:
• Pier 80
• Post West
• De Put
• Buurtcentrum
• Westervolkshuis
• BewonersorganiSchiemond
• Open Huis
satie OMA/WD
Jan-Willem Verheij (VVD).
• VEC
• Vreelust
Tussen 1998 en 2002
De volgende accommodaties zijn intussen gesloten:
• Westerpoort
• Open Haard
• Spits
• VAJO
• De Loods
• Spiekman
• Nieuwe Keet
• De Pyramide
• De Vlieger
• Havenstraat 197
De deelraad ging op 6 december 2012 akkoord met het
Voorzieningenplan.
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burgerlid. Tussen 2002 en
2006 deelraadslid, waarvan
de laatste drie jaar fractievoorzitter.
‘Ik hoop dat de Gebiedscommissie
geen politiek bedrijft, maar er
puur voor inwoners en ondernemers zit. Zij zijn de oren en
ogen van de Coolsingel die goede
besluiten moet nemen.’

‘Ondersteun ook initiatieven van onderop’
‘Een goed voorbeeld van een bewonersinitiatief
waarbij de deelraad de inwoners ondersteunde
is ‘Singeldingen’. De afgelopen jaren is Delfshaven ook behoorlijk opgeknapt. Toen ik hier in
1999 kwam wonen, zagen de buurten er nogal
rommelig uit. Veel huizen waren verpauperd.
De woningcorporaties hebben hun woningen
aangepakt en het ziet er intussen allemaal een
stuk beter uit. Ook op het gebied van veiligheid is
veel veranderd. Zo zijn de overlastgevende prostitutiezones verdwenen. Bewoners zwengelden
deze problemen aan bij de deelgemeente. Het

J

an Willem de Kort is sinds 2006
deelraadslid en sinds 2010, met een
onderbreking van een jaar, fractie

voorzitter van het CDA. Hij werd in 2006
ook voorzitter van de Commissie Onder
zoek van de Rekening (COR). De Kort vindt
dat de politiek de inwoners zoveel mogelijk
moet ondersteunen in initiatieven.

Commissie Onderzoek van de Rekening
Horecagebiedsplan Delfshaven 2012-2014 en Terrassennotitie

deelgemeentebestuur kaartte dit weer aan bij de
stad. Het is goed dat inwoners in actie komen op
het moment dat zij ergens niet mee eens zijn en
dat de overheid daarop reageert.
Jaarlijks doet het dagelijks bestuur verslag over
de financiën aan de deelraad en de stad. Eerst
controleert de accountant het jaarverslag. De
Commissie Onderzoek van de Rekening geeft
naar aanleiding daarvan advies aan de deelraad.
Van iedere politieke partij zit er één vertegenwoordiger in de commissie. Als commissie kijken

wij puur naar de cijfers, wij hebben geen politieke
bril. De jaarverslagen zijn door onze opmerkingen erg verbeterd. Ook heeft het dagelijks
bestuur in de loop der jaren het financieel beheer
goed verbeterd.
De Gebiedscommissie doet er goed aan door
heel nadrukkelijk het aanspreekpunt te zijn voor
bewoners en ondernemers richting de stad. Haar
leden zijn veel toegankelijker dan de gemeenteraadsleden. Speel dus als Gebiedscommissie een
bemiddelende rol.

Kees van Loon (D66).
Tussen 1995 en 1997
burgerlid. Tussen 1997 en
2006 deelraadslid, waarvan
de laatste zeven jaar fractievoorzitter.
‘De Gebiedscommissie moet geen
politiek orgaan zijn, maar inwoners, ondernemers en bezoekers
moeten samen van Delfshaven
een geweldig gebied maken. Wees
ambassadeurs van Delfshaven.’

Singeldingen is een van
die projecten waarmee
bewoners zelf hun wijk een
flinke oppepper geven.

In aanvulling op de nieuwe Horecanota Rotterdam 2012-2016 moet elke deelgemeente een horecagebiedsplan opstellen. Ook Delfshaven heeft dit gebiedsplan. In het document staat beschreven
hoe de horeca in een wijk, buurt of straat zich mag ontwikkelen. De deelgemeente wil een balans
vinden tussen de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Delfshaven, de veiligheid en het woongenot. Dit horecagebiedsplan vormt het toetsingskader voor exploitatievergunningen, ontheffingen en andere gerelateerde vergunningen.
De deelgemeente heeft ook een Terrassennotitie. Hierin staat welke soorten terrassen waar
in Delfshaven zijn toegestaan. Nieuwe terrassen op binnenterreinen en in achtertuinen van
horecabedrijven zijn niet gewenst. Dit geldt
eveneens voor woonstraten. De rust van de
bewoners staat voorop. In de uitgaansgebieden
en in Historisch Delfshaven zijn terrassen juist
wenselijk.
De deelraad stelde het gebiedsplan en de notitie op 4 april 2013 vast.

Positionering en strategie Historisch Delfshaven
In de zomer van 2013 heeft de deelgemeente via een evenementenvergunning ervaring
opgedaan met de uitbreiding van de terrassen in Historisch Delfshaven. Naast een tweetal
klachten heeft dit veel positieve reacties opgeleverd. Zo is een veelgebruikte hangplek van
en voor jongeren verdwenen, omdat daar een
terras versscheen. De ondernemersvereniging
wil de uitbreiding van de terrassen definitief regelen. In overleg met bewoners en ondernemers
komt er een terrassenplan, dat voor besluitvorming
richting de burgemeester kan worden ingediend.
Dit plan is een gebiedsgerichte uitwerking van de
horecanota voor Historisch Delfshaven. Daarna
kunnen de ondernemers hun terrassen uitbreiden
via de exploitatievergunning.
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Ton Fastl, fractievoorzitter van de PvdA

Succesvolle samenwerking van migrantenorganisaties
Een bijzonder initiatief in Delfshaven, dat de afgelopen jaren veel succes kende, was
de Stichting DelMaTur. De oorsprong van DelMaTur ligt bij een groep bewoners van
Delfshaven. Eind jaren negentig zochten enkele migrantenorganisaties, waarvan er in
Delfshaven tientallen zijn, toenadering tot elkaar. Zij besloten in te gaan op de uitnodiging
van het deelgemeentebestuur om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de oplossing van
maatschappelijke problemen.

De organisaties besloten zich te richten op jongeren en meer specifiek op het tegengaan van het
spijbelgedrag onder Turkse en Marokkaanse jongeren. Voor dit doel werd de Stichting DelMaTur
opgericht. Het initiatief werd een voorbeeld voor de manier waarop hardnekkige problemen
op met name de vmbo’s - spijbelgedrag, zonder diploma
van school, grote afstand tot de ouders - kunnen worden
Tom Harreman (PvdA). Tussen 1994
aangepakt.
Inzetten op preventie
Het centrale begrip in de aanpak van DelMaTur was preventie.
Spijbelen en schooluitval kondigen zich in de regel lang van te
voren aan. Leerlingen hebben weinig interesse in school en ze
kunnen er hun draai niet vinden. Ze ontwikkelen een afkeer
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en 2006 voorzitter deelgemeente.
Tussen 1994 en 2002 deelraadslid.

‘Ga als Gebiedscommissie op zoek naar
investeringsgelden voor Delfshaven. Loop
de benen uit het lijf naar de Coolsingel,
maar denk ook aan Den Haag en Brussel.’

‘Ontwikkeling van stad en mens gaan samen’
‘De ontwikkeling van stad en mens gaan samen.
In de afgelopen jaren is er op beide gebieden
ontzettend veel gebeurd in Delfshaven. We hebben geïnvesteerd in de kansen van mensen en in
een mooier en veiliger Delfshaven. Delfshaven is
nu groener, er zijn meer speelplekken. Delfshaven
is ook veiliger en schoner en het aantal overlastgevende groepen is teruggedrongen Er komen
daardoor steeds meer mensen in Delfshaven
wonen omdat zij Delfshaven een goeie plek
vinden om er te wonen en hun kinderen op te
laten groeien. Deze ontwikkeling moeten we
doorzetten.

T

on Fastl zit sinds 2006 namens de
PvdA in de deelraad en is een jaar
later fractievoorzitter van de partij

geworden. Hij zette zich vooral in voor het
ontwikkelen van Delfshaven tot een stads
deel waar het aangenaam wonen, werken,
ontspannen én opgroeien is.

Spangen is hét bewijs dat als je iets wilt, het
ook kan. Er is een stevige impuls gegeven aan
woningverbetering met een gevarieerder aanbod
aan woningen waardoor ook middeninkomens
zich in de wijk hebben gevestigd. De buitenruimte is ingrijpend aangepakt, bewonersinitiatieven
zijn gesteund en overlast en criminaliteit zijn succesvol aangepakt. De aanpak in de Staringbuurt
is daar een goed voorbeeld van. De woningcorporatie renoveerde een deel van woningen. Een
ander deel moet plaatsmaken voor nieuwbouw.
Huurders moeten daarvoor hun huizen uit en
kunnen niet allemaal weer terug. Hier maak je
je als politicus niet direct populair mee, maar
Spangen is er wel bij gebaat. We spraken met de
boze bewoners om toch zoveel mogelijk aan hun
wensen tegemoet te komen. En iedereen die dat
wenst krijgt in Spangen een woning.
Een andere ontwikkeling is de Nieuwe Binnenweg, die in overleg met de ondernemers
compleet op de schop is gegaan. Het lelijke asfalt
maakte bijvoorbeeld plaats voor mooie klinkers.
Dat schept letterlijk een ander beeld. Eigenaren
knapten hun panden op, deels met middelen
vanuit de deelgemeente. Van een straat met te
veel belwinkels is het nu weer een aantrekkelijke

van school en voelen zich meer
aangetrokken tot de groepen op
straat. De stap naar spijbelgedrag is snel gezet. Bij DelMaTur
werden het kind en de belevingswereld centraal gezet. De ouders
werden betrokken bij de gesprekken en samen met de school
werden afspraken gemaakt.
‘Eigen’ vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersonen van
DelMaTur waren zelf van Turkse, Marokkaanse en later ook Kaapverdiaanse afkomst. Zij
hoefden dus geen culturele barrières te overwinnen en in de gesprekken met de ouders hadden
zij geen taalproblemen. Doordat het initiatief vanuit de migrantenorganisaties zelf kwam, was er
ook vertrouwen in de aanpak bij de ouders. De succesvolle aanpak van DelMaTur is inmiddels
overgenomen door de reguliere organisaties.

Het lelijke asfalt op de Nieuwe Binnenweg maakte plaats voor mooie klinkers.
winkelstraat. Tegen de economische trend in
floreert de Nieuwe Binnenweg als nooit tevoren.
Politiek bedrijven is zoeken naar die inzet van
middelen die bijdragen aan een betere samenleving voor alle mensen die op basis daarvan je
het vertrouwen hebben gegeven. Voor mij en de
PvdA is dat vanuit een sociaaldemocratisch beginsel, waarbij de mens in al zijn diversiteit centraal staat. Dat begint met investeren in mensen,
in kansen van mensen en in zorg voor mensen.
Met oog voor de mensen die moeite hebben om
mee te komen in de huidige complexe samenleving. In dat opzicht ‘gaat de ontwikkeling van
stad en mens samen’. Je kunt het een niet los zien
van het andere.
Als politicus moet je durf hebben om plannen
door te zetten. Ook al krijg je eerst een ‘nee

te horen’. Laat je geluid, voor de inwoners van
Delfshaven, horen. Maar je moet, zoals bij de
Staringbuurt, ook keuzes durven maken en je nek
uitsteken.

Cies de Theije (GroenLinks). Tussen 1998 en 2002
deelraadslid. Tussen 2002 en 2006 portefeuille
houder Middelen, Financiën en Communicatie.
Tussen 2006 en 2008 portefeuillehouder Bedrijfs
voering, Communicatie en Fysiek.
‘Als deelraadslid ergerde ik me aan de wanorde bij de
ambtelijke organisatie. Pas als portefeuillehouder kreeg ik
meer inzicht in die organisatie.’

Begroting 2014 van Delfshaven
De begroting 2014 is de laatste die de deelgemeente Delfshaven als gekozen
bestuurslaag heeft opgesteld. Belangrijk uitgangspunt daarin was het besef dat
de bewoners van Delfshaven samen met de Gebiedscommissie, het college en het
concern de juiste zaken moet kunnen ondernemen in het gebied. Constante factor
in deze bestuurlijke en ambtelijke verandering is gebiedsgericht werken. Daarom is
er een hoofdstuk 0 aan deze laatste begroting toegevoegd; gebiedsgericht werken.
De gebieden blijven immers centraal staan, in zowel de bestuurlijke als de ambtelijke aanpak, en de Gebiedscommissie zal zich daar ook in herkennen. In een nieuwe
verhouding en met nieuwe bevoegdheden gaan ambtenaren en bewoners vanaf
maart 2014 met elkaar aan de slag om Delfshaven verder af te maken.
De volledige begroting is beschikbaar op de website www.rotterdam.nl/delfshaven.
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Bewoners in Delfshaven zijn op vele manieren
actief om van hun wijk een prettige leefomgeving
te maken. In veel initiatieven werken alle soorten
mensen samen, jong en oud, autochtoon en
allochtoon. Om een beeld te schetsen van de
initiatieven die zijn opgestart en in veel gevallen nog
altijd actief zijn, hebben we een overzicht opgesteld.
Hoewel deze niet uitputtend is, geeft hij met zijn
vele voorbeelden een mooi beeld van de diversiteit
van de bewonersparticipatie in Delfshaven.

Een belangrijke opmerking bij veel van de genoemde bewoners
initiatieven, is dat initiatiefnemers vaak verder denken om hun
initiatief te ‘verduurzamen’. Niet altijd in de ‘groene’ betekenis van
het woord, maar bijvoorbeeld ook door te kijken op welke manier
het initiatief zelfstandig kan draaien. Daaruit volgt dan bijvoorbeeld een vraag aan de overheid. En deze vraag is lang niet altijd
geld, maar bijvoorbeeld ook het kritisch meedenken en meewerken
met de initiatieven uit de buurt. In dit overzicht is een onderscheid
gemaakt tussen de verschillende typen van participatie. Zo vindt
u hier een opsomming van reeds afgeronde, recente en actuele
bewonersinitiatieven, initiatieven van de deelgemeente samen
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met partners en bewoners, formele bewoners- en zelforganisaties,
burgerinitiatieven en aandacht- en protestacties.
Elders in dit overdrachtsdocument kunt u een verslag lezen van
een speciale raadsbijeenkomst waarin over de functie en toekomst
van bewonersparticipatie is gesproken. Tevens vindt u elders drie
goede, maar zeer diverse voorbeelden van bewonersparticipatie.
Deze zijn beschreven in aparte artikelen. Mocht u meer informatie wensen over de initiatieven dan is, voor zover bekend, bij de
verschillende initiatieven ook het internetadres geplaatst.

Voorbeelden van bewonersinitiatieven

Woonkamer van meneer de burgemeester
Dit is een prijswinnend initiatief van bewoners van de Burgemeester Meineszlaan, waarbij zij een leegstaand winkelpand
gebruiken voor allerlei buurtactiviteiten, zoals taalles door
buurtbewoners aan andere buurtbewoners.
www.dewoonkamerinfo.blogspot.nl

Made in 4Havens
Made In 4Havens promoot
lokaal ontworpen en gemaakt
design uit het 4Havensgebied
in Rotterdam.
4havens.tumblr.com/

Het kleine Avonturenpark
Bij dit particulier initiatief creëren bewoners een avontuurlijke speelplek in de openbare ruimte in de wijk Delfshaven in
Rotterdam.
hetkleineavonturenpark.blogspot.nl/

Proefpark De Punt
In dit project draait het om een proef met zelfbeheer van de
buitenruimte door bewoners. Naast het beheeraspect vinden op
het Proefpark ook veel (sociale) bewonersinitiatieven plaats.
www.proefparkdepunt.nl/

Pluktuin Essenburgsingel
Een groep buurtbewoners maakt zich hard voor een duurzame
groene ontwikkeling van het gebied RFC-weg/Essenburgsingel.
Daartoe hebben zij op dez locatie een fruitboomgaard gecreëerd.
Ook organiseren zij op die plek workshops en activiteiten.
www.de-pluktuin.nl/

Bewoners rond Meineszplein
Omdat het Meineszplein aan het verloederen was, hebben een
aantal bewoners de handen ineen geslagen en hun onvrede kenbaar gemaakt aan de burgemeester. Hierop is een samenwerking
ontstaan tussen bewoners en de overheid, waarbij de bewoners
de lead hebben genomen. Dit heeft geleid tot een schitterend
gerenoveerd plein.
www.facebook.com/MooiMeineszplein

Schat van Schoonderloo
Hier is een vereniging van buurtbewoners opgericht die de
‘schat van Schoonderloo’, een stadsparkje op een binnenterrein,
beheert.
www.schatvanschoonderloo.nl

foto: Gladys Jacobson

Strandpark Coolhaven
De afgelopen jaren is het Strandpark aan de Coolhaven ontwikkeld van een slooplocatie tot een prettige verblijfsplek met
bovenwijkse aantrekkingskracht. Wijkbewoners en betrokken
creatieve ondernemers uit de omgeving hebben het Strandpark
omgevormd tot het ‘Landgoed van Cool tot Terhave’. Het idee
dat het landgoed groeit en ontwikkelt, is een landelijk voorbeeldproject van organische gebiedsontwikkeling.
Momenteel bekijken bewoners op welke wijze zij het strandpark
óók als terraslocatie voor de naastgelegen Machinist kunnen
gebruiken.
strandparkrotterdam.blogspot.nl/

foto: Pauline de Mare

Tuin aan de Maas/op de Pier
Binnen dit project zijn bewonersinitiatieven gebundeld voor
een (tijdelijke) invulling van diverse bouwlocaties in het Lloydkwartier.
www.tuinaandemaas.nl
www.tuinopdepier.nl/
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Initiatieven van de

Spoortuin/High five
Een groep bewoners heeft een oud NS-terrein, dat nu eigendom
is van de gemeente Rotterdam, in bruikleen genomen. Samen
met de buurt zijn ze hier nu een nieuwe, groene plek voor
de wijk aan het creëren. Daarmee zijn ze ee icoonproject van
GroenDichterbij.nl
www.groendichterbij.nl

(Informeel) zelfbeheer Mathenesserdijk
Actieve bewoners van de Mathenesserdijk hebben het initiatief
genomen om de Spangesekade en andere delen van hun straat te
vergroenen/zelf te beheren. De deelgemeente zet hiertoe middelen in, bestemd voor zowel bewonersinitiatieven als vergroening.

Zelfbeheer buitenruimte en plantvakken
Nicolaas Beetsstraat
Zelfbeheer buitenruimte en plantvakken Nicolaas Beetsstraat
Op deze plek hebben bewoners zich hard gemaakt om twee
plantvakken in eigen beheer te kunnen onderhouden. De twee
plantvakken zien er minder strak uit dan onder het beheer
van Gemeentewerken. Mensen mogen er in lopen en spelen.
Bewoners creëerden een iets meer natuurlijker inrichting. Met
de bewoners is een beheercontract afgesloten.

The Urban Family
In samenwerking met TOS werkt een aantal jongeren - de
initiatiefnemers - gericht aan een verbeterd toekomstperspectief
in media en muziek. Volgens het model van het zakgeldproject
werkt een veelvoud van jongeren uit de wijk aan een verbetering
van hun eigen kansen. De financiering is deels geborgd in prestatie-afspraken met het cluster Werk en Inkomen, dat jaarlijks
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een aantal jongeren naar werk of school moet begeleiden.
www.theurbanfamily.nl

Groene handen op Spoordijk Spangen
In de pioniersfase heeft Creatief Beheer de Spoorboog (ongebruikt treinspoor op een dijk) deels open kunnen stellen voor de
wijkbewoners. Nu, in de vervolgfase, neemt S&C (kinderboerderij en stadstuin) samen met bewoners het beheer van de spoorboog op zich. Het is een logische ontwikkeling omdat bewoners
al actief betrokken waren bij Creatief Beheer. Zo blijven zij
actief bij de verdere ontwikkeling van de dijk.
http://groeneloper010.nl/hotspots/spoordijk-spangen.html

Proefpark De Hond
Met het afsluiten van de hondenuitlaatzone door de aanleg van
het Dakpark ontstond een acuut probleem voor hondenbezitters
die graag hun hond in de wijk Bospolder willen uitlaten. Op de
bouwlocatie langs de Hudsonstraat, naast Proefpark De Punt, is
vervolgens Proefpark de Hond ontstaan. Hier hebben hondenbezitters gezamenlijk een plek gevonden om hun hond te laten
rennen en bij te praten. Aandachtspunt is wel het feit dat niet
alle omwonenden blij zijn met het proefpark. Deelgemeente en
opbouwwerk zijn hierover in gesprek, maar een knelpunt is dat
mogelijke oplossingen bijzonder kostbaar zijn.

Linckezwaerd
Bewoners uit de Zwaerdecroonstraat en de Snellinckstraat hebben onder meer een gezamenlijke ‘huiskamer’ en een gezamenlijke binnentuin gecreëerd. Ook ijveren zij voor de inrichting
van hun straat en zelfbeheer daarin.

Bewonersactiviteitenfonds (BAF)
De BAF is een door de deelraad vastgestelde en een door het
Dagelijks Bestuur uitgevoerde subsidieregeling voor bewonersinitiatieven tot € 15.000,-. Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over beleidsspeerpunten als ‘jeugd’ en ‘gezonde leefstijl’.
BAF is voor bewoners herkenbaar. Het is in de achterliggende
periode ook aangevuld met het speerpunt ‘groen’ waarbij men
gebruik maakt van budgetten van cluster SO (vergroening) en
MO (gezondheid). Bij het ondersteunen van bewonersinitiatieven horen echter niet alleen financiële middelen, maar is ook positief kritische feedback op ideeën van bewoners essentieel. Niet
om de ideeën over te nemen, maar om ze krachtiger te maken.
www.rotterdam.nl/baf

Buurt Bestuurt
Buurt Bestuurt is de inmiddels alom bekende en in steeds meer
wijken ingevoerde werkwijze, waarbij bewoners en professionals
samen een Top-3 van de problemen in de buurt opstellen en de
aanpak ervan vormgeven. Deze werkwijze is in alle wijken van
Delfshaven ingevoerd. In Delfshaven zijn ongeveer 20 actieve
Buurt-Bestuurt-groepen. Deze zijn soms per wijk, maar vaker

deelgemeente samen met bewoners en partners

per buurt ingedeeld. De groepen kunnen rekenen op actieve inzet van partners als politie, stadstoezicht, opbouwwerk. Vanuit
de deelgemeente krijgen zij steun doordat zij haar ambtenaren
als buurtambassadeur aan de Buurt-Bestuurt-groepen verbindt
www.rotterdam.nl/buurtbestuurt

Buurtouders
De buurtouders letten op (fysieke) misstanden en spreken
mensen aan op hun gedrag. De buurtouders zijn actief vanuit
een convenant met de deelgemeente, politie en Woonbron.
Met die instanties hebben ze regelmatig contact. Deze kunnen
snel reageren op zaken die niet in orde zijn. Hierdoor kan het
vertrouwen van wijkbewoners in instanties toenemen.

gen voor vergroening én gezondheid te koppelen aan actieve bewoners realiseert de samenleving resultaten voor en vooral met
de buurt. Dit soort bewegingen zijn belangrijk. Hierin speelt de
deelgemeente als spil naar de bewonersnetwerken een rol.
www.buurtbruist.nl

Hieronder vallen alle gesprekken met bewoners die een idee
hebben maar niet zo goed weten hoe ze dit kunnen realiseren.
De deelgemeente is in dat geval een ingang tot de gemeente en
mogelijk andere organisaties.

Dakparkcafe

Enquête parkeren Oud- Mathenesse

Bij dit initiatief zorgt de deelgemeente, samen met de gemeente,
cluster SO (vergroening) en cluster MO (gezondheid), dat zij
aansluiting zoeken bij bewonersinitiatieven. Door de doelstellin-

Het gaat hierbij om ontdekkingstochten door de wijk met
bewoners en professionals. Deze vinden onder meer plaats in het
Nieuwe Westen en het Coolhaveneiland.

Persoonlijk contact

Betrokkenen bij het Dakpark (ook een bewonersinitiatief) langs
de Hudsonstraat ontmoetten elkaar regelmatig om de voortgang
van de aanleg van het park en andere gebiedsontwikkelingen te
bespreken. Bewoners, ondernemers, ambtenaren, wijkwerkers,
ontwikkelaars en andere betrokkenen kozen daarvoor een informele setting. Het doel was en is om via een Dakparkcafé een
plek te creëren waar men kan praten over de ontwikkelingen in
het gebied en het onderlinge contact kan onderhouden.
www.dakparkrotterdam.nl

Buurt bruist!

Wijksafari’s

Bij wijze van pilot is er in de wijk Oud-Mathenesse een digitale
enquête gehouden over het al dan niet invoeren van betaald parkeren in de wijk. Bewoners ontvingen per post een unieke code
waarmee zij digitaal konden stemmen. De meerderheid van de
wijkbewoners bleek in deze enquête voorstander van de invoer
van betaald parkeren, zodat de enorme parkeeroverlast toch vrij
snel kon worden gereguleerd.

Welkom in Spangen
Dit project is het resultaat van een identiteits- en brandingtraject in de wijk Spangen. Het bestaat uit een interactieve website
en uit Bureau Spangen, waar men wijkinformatie verwerkt en
ideeën bijeen brengt. Welkom in Spangen heeft op dit moment
een sterk verbindende invloed en groeit als een podium voor
ontmoeting tussen de verschillende Spangenaren.
www.welkominspangen.nl
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Formele bewoners- en zelforganisaties

Zelforganisaties
Delfshaven kent 73 zelforganisaties. Vaak betreft het verenigingen of stichtingen rond een bepaalde etnische groep, danwel
rond een onderwerp of thema. Sommige organisaties zijn heel
klein en hebben niet of nauwelijks relatie met de deelgemeente.
Andere zelforganisaties hebben een subsidierelatie en voeren
soms delen van deelgemeentelijk beleid mede uit, zoals het
jongerenwerk of huiswerkklassen. Daar tussin zitten nog vele
andere organisaties en organisatievormen.

SeniorenAdviesGroep Delfshaven (SAD)
De SAD adviseert de deelgemeente over (beleids)keuzes die
de senioren in de wijk direct of indirect aangaan. De SAD
adviseert zowel het Dagelijks Bestuur als de deelraad.

Bewonersplatform Schiemond
Het Bewonersplatform Schiemond is een vaste groep bewoners
in Schiemond die zich als klankbord voor zowel bewoners als
professionele partners - zoals de corporatie en de deelgemeente opstelt. Het gaat niet zozeer om een organisatie die activiteiten
organiseert, maar wel om een groep bewoners die als schakelpunt functioneert tussen bewoners en instanties ten behoeve van
overleg.

BOOG
BOOG is een door bewoners opgerichte bewonersorganisatie.
Zij behartigt vooral de belangen van bewoners rond de
‘s Gravendijkwal en Mathenesserlaan.

42

Lloydkwartier
De Vereniging Bewoners en Bedrijven Lloydkwartier (VBBL)
treedt op als koepel van VVE’s, huurdersverenigingen en ondernemers. Onder de VBBL zijn verschillende werkgroepen actief
die bepaalde onderwerpen verder uitwerken. De VBBL wordt
steeds meer een aanspreekpunt voor de wijk.

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatief ‘Singeldingen’
Binnen het burgerinitiatief ‘Singeldingen’ ontstaat het idee om
het heemraadspark als ontmoetingspunt voor de wijk te maken.
Zij willen een kiosk en groene speeltuin creëren, en diverse,
bijzondere activiteiten zoals een midzomernachtdiner tot en met
‘muziek op schoot’. Sinds de deelraad in juli 2007 het initiatief
in behandeling nam, zijn bewoners met de uitwerkingsfase
gestart. De indieners krijgen daarbij onder meer ondersteuning
van de deelgemeente. Uiteindelijk komt er geen vaste kiosk.
Maar wel een (jaarlijkse) subsidie via de BAF voor het uitvoeren
van andere elementen uit de plannen.
www.singeldingen.nl

Burgerinitiatief ‘Lock of Love’
De indienster wil, naar voorbeeld van vele andere steden binnen
en buiten Europa, een toeristische trekpleister in Delfshaven:
een ‘liefdesbedevaartsoord’. Het gaat hier om een kunstwerk
waar geliefden een slotje aan kunnen hangen om hun liefde te
bezegelen. Uiteindelijk krijgt de indienster een budget om hiermee een prijsvraag uit te schrijven voor het beste ontwerp van de
‘Lock of Love’. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een prachtig
smeedijzeren liefdeskunstwerk langs de Schie bij Historisch
Delfshaven.
http://www.magichappens.nl/lockoflove

Aandacht- en protestacties van bewoners bij de deelraad

Sloopplannen Staringbuurt: actiecomite
Vanaf het moment dat voor bewoners duidelijk werd dat de
plannen voor de Staringbuurt meer inhielden dan renovatie,
ontstond de participatie als een vorm van tegenreactie. Dit
resulteerde in het Actiecomite Staringbuurt. In eerste instantie
maakte men zich sterk om de sloop- nieuwbouwplannen van
tafel te krijgen. Toen men dat besluit niet meer kon tegenhouden, ontpopte dit comite zich als een gesprekspartner voor de
corporatie om de randvoorwaarden voor de bewoners optimaal
te maken.
De deelraad schaarde zich achter de sloop- en nieuwbouwplannen, die ook passen binnen het eerder vastgestelde Masterplan
Spangen. Wel geeft de deelraad het signaal aan de corporatie en
het Dagelijks Bestuur dat zij de huidige bewoners steunt in hun
wens voor goede randvoorwaarden, zoals het zoveel mogelijk
herhuisvesten binnen Spangen.

Korenaarstraat
In 2004 zijn er plannen om een opvangvoorziening voor exKeilewegdames te vestigen in de Korenaarstraat. Bewoners vormen hierop een werkgroep om het proces in de gaten te houden.
In september 2006 vraagt de werkgroep de aandacht van de
deelraad omdat eerdere toezeggingen en afspraken, onder andere
dat de opvang alleen voor deze dames is en dat er ‘compensatie’ voor de buurt komt (zoals opknappen speeltuin), door de
betrokken partijen niet zouden worden nagekomen. De deelraad
en deelgemeente zijn niet de ‘eindbeslisser’ in dit dossier. Wel
draagt de deelraad uit dat zij de zorgen van de bewoners deelt.
Eerder heeft de deelraad al per motie aangegeven dat zij alleen
onder de door bewoners genoemde voorwaarden de vestiging
van deze opvang steunt.

C2000-zendmast
Bij het plaatsen van een C2000-zendmast ten behoeve van
digitale communicatie tussen hulpdiensten kwamen de
omwonenden in verzet. Voor het eerst in Nederland werd het
ministeriële besluit om de zendmast te bouwen door bewoners
niet geaccepteerd. Naast een protestcamping, bezetting en
bezwarenprocedures bij hogere overheden is ook meermalen
de deelraad toegesproken door de actiegroep. De plaatsing van
de mast is een ministeriele bevoegdheid die is vrijgesteld van
vergunning. Daardoor is de rol van de (deel)gemeente beperkt.
De deelraad nodigt wel een vertegenwoordiger van het ministerie uit om in de deelraad de plannen aan de leden en bewoners
toe te lichten. Ook neemt de deelraad een motie aan waarin zij
onder meer pleit voor een onderzoek naar alternatieve locaties
voor de zendmast.

Bewoners Mathenesserdijk
Bewoners vinden het afschalen van de omgeving op en rond de
Mathenesserdijk als ‘hotspot’ onterecht en benaderen hierover
het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente, de deelraad, maar
ook de wethouder. Daarop spreken alle fracties hun steun uit
voor het standpunt van de bewoners.
www.mathenesserdijk.info

Renovatieplannen Essenburg (Singelblok)
Het protest draait hier om de renovatieplannen van de corporatie, als gevolg waarvan bewoners moeten uitverhuizen. Veel
bewoners zijn het niet eens met de plannen en zetten allerhande
protestacties op. Ook benaderen zij de deelraad. De rol van de
deelraad en deelgemeente is beperkt. Wel spreken fracties hun
steun uit voor het standpunt van de bewoners en brengen zij dit
onder de aandacht van hun stedelijke fracties.

Deelraad werkt aan
laagdrempelige toegang

Direct na de laatste verkiezingen heeft de deelraad, in het kader
van haar inwerkprogramma, uitgebreid en in allerlei vormen
in de wijk kennis gemaakt met bewoners, ondernemers en
zelforganisaties. Voorbeelden waren het speeddaten met (zelf)
organisaties en ondernemers, maatschappelijke stages, met wat
lekkers op bezoek gaan bij bewoners thuis, waarbij bewoners
deelraadsleden konden vertellen wat er mis is of goed gaat.
Al in 2007 introduceerde de deelraad een nieuwe werkwijze.
Onderdeel van deze werkwijze is dat bewoners, naast de ‘klassieke’ vormen van inspraak zoals vragenuren, voortaan in de
commissies bij ieder agendapunt mogen meepraten, als waren
zij commissieleden. Door de jaren heen is hiervan veelvuldig en
dankbaar gebruik gemaakt. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat
input van betrokken bewoners en ondernemers direct in een
commissieadvies terecht kwam.
Verder vinden de commissievergaderingen zoveel als mogelijk
plaats op een aan het vergaderonderwerp gerelateerde wijklocatie. Bij onderwerpen waarover de commissies moeten adviseren,
nodigt de deelraad bovendien de bij het onderwerp betrokken
bewoners en ondernemers uit. Dat gebeurt niet alleen via de
gebruikelijke kanalen (krant, twitter, etc.), maar ook zoveel
mogelijk met een huis-aan-huisbrief.
In de Havenloods en wijkkranten worden artikelen geplaatst om
de laagdrempelige deelraad voor het voetlicht te brengen. Voorbeelden zijn interviews met bewoners over hoe zij het inspreken
in de deelraad hebben ervaren en wat het hen heeft opgeleverd.
Maar ook gesprekken met deelraadsleden worden gepubliceerd,
over hun drijfveren, hun speerpunten en de onderwerpen waarop men hen kan aanspreken.
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Actuele voortgangslijst deelgemeente Delfshaven

Toezeggingen van het DB aan de deelraad en ingediende moties
1. Behandeld in de deelraad op 12-09-2013
Toezegging: De portefeuillehouder zegt toe
de deelraad te informeren over de aanpak
rondom sport
Portefeuillehouder: JJK
Deadline: Januari 2014
Stand van zaken: Zie maandbrief januari
(vanwege de breedvoerige tekst).
Voorstel griffie: afvoeren.
2. Behandeld in de deelraad op 12-09-2013
Toezegging: Naar aanleiding van de behande
ling van de zesmaandsrapportage zegt JJK
toe het plan van aanpak voor de woonservicegebieden aan de commissie te doen
toekomen, dit jaar.
Portefeuillehouder: JJK
Deadline: December 2013
Stand van zaken: Voor 31 december komt een
update.
Voorstel griffie: Brief ontvangen 30 december,
afvoeren.
3. Behandeld in de deelraad op 12-12-2013
Toezegging: De portefeuillehouder informeert
de deelraad over het besluit van het college
om de ‘s Gravendijkwal te verbieden voor
vrachtwagens via de maandbrief december
2013.
Portefeuillehouder: KB
Deadline: December 2013
Stand van zaken: In december 2013 heeft
het college van Delfshaven de raad van de
gemeente Rotterdam een brief gestuurd. Wij
hebben deze brief als bijlage bij de maandbrief gevoegd. Het dagelijks bestuur heeft
haar zorg uitgesproken over de gevolgen van
het besluit voor het onderliggende wegen44

net. Door het college is toegezegd dat dit
eerst onderzocht wordt en met de bewoners
zal worden besproken. Wij zullen u van de
verdere ontwikkeling op de hoogte houden
als daar aanleiding toe is.
Voorstel Griffie: Opnemen in overdrachtsdocument aan de gemeenteraad
4. Behandeld in de deelraad op 12-12-2013
Toezegging: De portefeuillehouder informeert
de deelraad over de stand van zaken m.b.t.
het niet of wel invullen van het pand van het
Leger des Heils, buurthuis of thuishaven.
Portefeuillehouder: CGO
Stand van zaken: Op 14 december 2013 zijn de
deuren van de Spanjaardstraat 11 heropend
door een officier van het Leger des Heils,
deelgemeentevoorzitter Carlos Goncalves en
wethouder Marco Florijn. De locatie van de
oude gebruikersruimte Het Dok is volledig
vernieuwd. De begane grond is daadwerkelijk
een huiskamer voor de buurt geworden en
op de eerste etage is een mooi ingerichte,
tweedehands kledingwinkel te vinden. Het
buurtsteunpunt heeft een grote, volledig
ingerichte keuken en beschikt over alle voorzieningen die nodig zijn voor buurtgerichte
activiteiten van en voor bewoners. De locatie
is niet specifiek herkenbaar als een vestiging
van het Leger des Heils en cliënten van het
Leger des Heils vormen nadrukkelijk niet de
doelgroep van het buurtsteunpunt. Cliënten die zich bij het buurtsteunpunt melden,
zullen worden doorverwezen naar de andere
vestigingen van het Leger des Heils.
Voorstel Griffie: Afvoeren

1. Motie Out of the box (PvdA), ontvangen
04-10-12
Deadline: September 2013
Stand van zaken: Update in maandbrief januari
2014. Begin maart 2014 vindt er nog een
bijeenkomst plaats waarin wij met ontwikkelaars en betrokken partijen de mogelijkheden
willen verkennen voor een aantal beeldbepalende panden in de deelgemeente. Indien er
raadsleden zijn die hier in willen meedenken
dan zijn zij van harte uitgenodigd. In een
aantal leegstaande panden zijn vanuit de
buurt initiatieven ontplooid om een invulling
te geven aan deze gebouwen. In Historisch
Delfshaven is bijvoorbeeld het oude Henkespand ingevuld met een kunstgalerie-concept. Enkele afgestoten buurthuizen zijn of
komen in beheer van stichtingen die activiteiten organiseren, zoals het buurthuis aan
het Bospolderplein. De stichting Stadsherstel
gaat de Dubbelde Palmboom en het Zakkendragershuisje kopen en hieraan een nieuwe
invulling geven. Ook het denken over de
ontwikkeling van een Wijk BV is een invulling
van het Out of de box denken. Hierover is in
december een bijeenkomst georganiseerd.
Er zijn meerdere initiatieven die een (tijdelijke) plek zoeken, zoals het concept Bounce
City. Voor dit soort pop-up-concepten kijken
wij samen met Stadsontwikkeling of we
initiatiefnemers en eigenaren van grond of
gebouw met elkaar in contact kunnen brengen. Stadsontwikkeling is bovendien bezig
geweest met een nieuwe invulling voor twee
grote panden aan de Middellandstraat. Voor
het voormalig wijkcentrum is inmiddels een
invulling gevonden. In de overgang naar de
Gebiedscommissie moeten wij de openstaan-

de moties overdragen aan het college. In dit
verband lijkt het niet opportuun om deze motie over te dragen. Wij menen op grond van
bovenstaande het afgelopen jaar een goede
invulling aan uw oproep te hebben gegeven
en stellen u voor om de motie hiermee als
afgedaan te beschouwen.
Voorstel Griffie: Opnemen in overdrachtsdocument aan de gemeenteraad en hier afvoeren.
2. Motie Luchtkwaliteit, ontvangen 06-06-13
Stand van zaken: Update maandbrief januari 2014. In deze brief en de bijlage vindt
u de stand van zaken. Wij zullen uw motie
doorgeleiden naar het college van B&W en
de gemeenteraad van Rotterdam, zodat deze
motie door de gemeenteraad kan worden
overgenomen en door het college kan worden afgehandeld. Er liggen in dit verband al
moties van gelijke strekking bij het college.
Voorstel Griffie: Opnemen in overdrachtsdocument aan de gemeenteraad en hier afvoeren

Adressen van maatschappelijke organisaties
In Delfshaven zijn tientallen maatschappelijke organisaties
actief die groepen bewoners vertegenwoordigen en actief
zijn op het gebied van culturele en maatschappelijke thema’s.
Deze organisaties vervullen een belangrijke en onmisbare rol
in de samenleving. Zonder helemaal volledig te zijn, geeft
de lijst op deze pagina’s de namen en adressen weer van
een groot aantal van deze organisaties. Heeft u vragen of
wilt u initiatieven nemen waarbij deze organisaties u kunnen
ondersteunen, neem dan contact met hen op.

Stichting De Hoop
Dempostraat 143
3029 CL ROTTERDAM
Jen “Stars & Yasakarekon
Belgischestraat 40 a
3028 TH ROTTERDAM
Arabische les
Hekbootstraat 2 a
3028 XB ROTTERDAM

De Groene Lijn
Brederodestraat 6
3027 JG ROTTERDAM

De Groene Lijn
Brederodestraat 6
3027 JG ROTTERDAM

Showband Oud-Mathenesse
Violenstraat 18 b
3051 TZ ROTTERDAM

Mannenplatform Delfshaven
Catharina Beersmansstraat 8
3025 EJ ROTTERDAM

Bewonersvereniging
Gijsinglaan
Postbus 6084
3002 AB ROTTERDAM

Vrouwengroep Amel
1e IJzerstraat 131
3024 XR ROTTERDAM

Vereniging voor Ettaouhid
Schietbaanlaan 100 a
3021 LN ROTTERDAM
Van Harte Restaurant
Dempostraat 143
3029 CL ROTTERDAM
Stichting Palestijnse
Islamieten in Nederland
Postbus 63106
3002 JC ROTTERDAM
Bewonersorganisatie
Bospolder / Tussendijken
Rösener Manzstraat 80
3026 TV ROTTERDAM
Bishvaas
Kraaierstraat 17 b
3028 XP ROTTERDAM

Stichting Trans Forum
Catharina Beersmansstraat 58 b
3025 EB ROTTERDAM
Stichting Toekomstige Jeugd
Mathenesserweg 18 a
3026 HC ROTTERDAM
Stichting Jawa-Mix
Piet Paaltjensplein 84
3027 TZ ROTTERDAM
St Bebarengan Anggawe
Rukuning Rakyat (BARR)
Dempostraat 143
3029 CL ROTTERDAM
Cineac
Claes de Vrieselaan 158
3021 JZ ROTTERDAM

Tanushri Dance Sensation
De Quackstraat 52 c
3082 VV ROTTERDAM
Stichting Sjimba
Multatulistraat 33 b
3027 JP ROTTERDAM
Vaidik Joti Sanghatan
Vondelweg 95 f
3031 PV ROTTERDAM
Stichting voor
Maatschappelijke Innovatie
Robert Fruinstraat 17 b
3021 XA ROTTERDAM
Stichting Kolibrie Rijnmond
1e IJzerstraat 66
3024 XV ROTTERDAM

Stichting Afaaq
Kunst, Onderwijs en Cultuur
Havenstraat 197
3024 SK ROTTERDAM

Eritrese Gemeenschap
Rotterdam
Postbus 1198
3000 DB ROTTERDAM

Stichting Marokkaanse
Ouder Vereniging
van Oosterzeestraat 135
3022 XL ROTTERDAM

Marokkaanse Vadergroep
Duijstraat 39
3023 EC ROTTERDAM
Neysense
Speedwellstraat 298
3029 BL ROTTERDAM

Stichting Akema
Bingleystraat 112
3025 RL ROTTERDAM
Spirituele groep
Pelgrimstraat 144
3029 BJ ROTTERDAM
Fedic
Postbus 19209
3001 BE ROTTERDAM
Unity Club
Postbus 85143
3009 MC ROTTERDAM
Stichting 3e Duizend
Catharina Beersmanstraat 78
3025 EJ ROTTERDAM
Ouderen in Beweging
Schipperstraat 42
3025 PJ ROTTERDAM
Stichting Nari Vrouwengroep
Nieuwe Keileweg 65
3034 LG ROTTERDAM
MaQuica
Stroveer 246
3032 GA ROTTERDAM

Prem Sagar Ramayan Samaadj
Meezenbroekstraat 167
3077 KM ROTTERDAM
Vo Dja
Achterhaven 50
3024 RB ROTTERDAM
Sanskrit les
Watergeusstraat 94
3025 HV ROTTERDAM

Kinderen uit de Maasstad
Ogierssingel 126
3076 CW ROTTERDAM

Eritrean Vrouwen Vereniging
Lisztplein 72
3122 LD ROTTERDAM

Fatima Meidengroep
Jan van Avennestraat 34
3021 RR ROTTERDAM

Nirtya Kusumastirtie
Theeroos 10
3068 BZ ROTTERDAM

Prefuroe
Haspelstraat 11
3025 PA ROTTERDAM

Marokkaanse Vrouwengroep
Dempostraat 188
3029 CH ROTTERDAM

Vereniging Toubkal
Piet Paaltjesplein 84
3027 TZ ROTTERDAM

Eritrese Jiberti Vereniging
Jan ter Laanplaats 5
3063 RS ROTTERDAM

Zorgcampus
Pupillenstraat 60
3023 VW ROTTERDAM

Bewonersgroep Het Witte
Dorp
Kanostraat 4
3028 PG ROTTERDAM

Eritrese Vereniging Rijnmond
Heggewinde 55
2742 AH ROTTERDAM
Bewonersorganisatie
Gijsinglaan
Gijsinglaan 190
3026 BC ROTTERDAM
Narain
Krielerf 19
3075 TE ROTTERDAM

Operette Koor Irene
Tidemanstraat 80
3022 SM ROTTERDAM
Marokkaanse Vereniging
Spangen
Puntstraat 73
3025 GG ROTTERDAM
Zelforganiserend Dansgroep
Gijsinglaan 140
3026 BJ ROTTERDAM
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