
 

 
 

 

Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC          436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56         
Wijkpastoraat Oude Westen       436.70.70 
Sint Mariastraat 142b 
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 890 22 00
Roteb                                  0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen    436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen     436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

Van de straat geplukt

in dit nummer:

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email
www.buurtkrant@aktiegroep-
oudewesten.nl
Website www.aktiegroepoude-
westen.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo  Sprundel, 
Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman
Dogan, Hannie Leeuwenhart,
Mar Melchers, Han Snaaijer,
Joke vd Zwaard , Gina Thysse,
Rachida Benali.Druk:
Maassluisse Courant, Oplage:
4500 stuks Verschijnt 10 maal
per jaar

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen  Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl
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Vijfhonderd jaar nadat
Erasmus met de Lof der
Zotheid een van de
invloedrijkste boeken uit de
geschiedenis schreef, pre-
senteert Museum Boijmans
Van Beuningen een groot-
schalige
Erasmustentoonstelling.
Het Louvre heeft bij hoge
uitzondering het sublieme
portret van Hans Holbein
de Jonge uitgeleend. Uit
New York, Londen, Madrid
en andere wereldsteden
komen kunstwerken die
voor het eerst in Nederland
te zien zijn. De schilderijen,
tekeningen, prenten en
objecten maken het
gedachtegoed van Erasmus
inzichtelijk en tonen zijn
invloed op de kunst en de
maatschappij.

Museum Boymans van Beuningen

Erasmus in beeld
8 november 2008 – 8 februari 2009

Gastvrijheid en 
openheid in de
Paradijskerk
Gastvrijheid en openheid is de rode
draad van de missie van het citypasto-
raat Paradijskerk. Het citypastoraat wil
dienstbaar zijn voor mensen uit de buurt
en de stad. Het citypastoraat wil de kerk
een plek laten zijn waar mensen op
adem kunnen  komen, een luisterend
oor vinden en  steun en hulp kunnen
ontvangen bij de vragen en zorgen die
men in het leven ervaart. Elke zaterdag-
middag van 14.00 - 17.00 uur is de kerk
open om de stilte te beleven, om een
kaars aan te steken, om iets op te schrij-
ven in het gebedsintentieboek. Er is een
leestafel ingericht met (kinder)bijbels in
verschillende talen en andere spirituele
boeken. In de Ark kunt u dan terecht
voor een kopje koffie. Citypastor Hans
de Rie is aanwezig, zodat u ook met
hem een afspraak kunt maken voor een persoonlijk
gesprek. Om 16.00 uur is er steeds een gezamenlijk
moment van bezinning: de eerste zaterdag van de
maand d.m.v. een vesper (gezongen avondgebed), de
vierde zaterdag is er een orgelconcert en op de overi-
ge zaterdagen is er een meditatief moment met
muziek, stilte, een lezing en korte meditatie. Loop
rustig eens binnen in de kerk. in de wintermaanden
kunt u via de rechterzijdeur  in de kerk komen.
Op de derde zondag van de maand (19 oktober, 15
november) is er om 16.00 uur een uur van zingend
bidden in de traditie van Taize m.m.v. een Taizekoor
o.l.v. Wouter Blacquiere.  

kijk eens naar onze website
www.aktiegroepoudewesten.nl

De straat weer onderdeel van
je leefomgeving
De gedachte is dat wanneer we
dat kunnen veranderen de wijk
als geheel een veel prettiger aan-
zicht zal krijgen en dat daardoor
het woonplezier belangrijk zal
toenemen. Meer plaats op straat
voor spelende kinderen, groen en
andere initiatieven. Ook de straat
wordt dan weer een bruikbaar
onderdeel van je leefomgeving.

Minder auto’s op straat
Wil je echt wat veranderen dan

zouden er in de eerste plaats min-
der auto’s op straat moeten
staan. Helemaal onmogelijk is dat
niet omdat een groot deel van
onze parkeercapaciteit niet wordt
benut. Onze parkeergarages, we
hebben er 13, staan voor onge-
veer de helft leeg. Dit betekent
dat we meer dan 15% van alle
parkeerplaatsen in de wijk niet
gebruiken. Die kunnen van straat
weggehaald worden zonder dat
er één auto minder kan parkeren!

Oplossingen
Een ander onderdeel van de aan-

pak is het verzinnen van een aan-
tal kant en klare oplossingen.
Oplossingen voor: hoe maak je
van een blinde muur een leuke
muur. Hoe kun je meer groen de
straat in krijgen en wat voor soort
groen is daarvoor geschikt Wat te
doen met geblindeerde ramen
van bergingen, bedrijfsruimten en
pakhuizen. Hoe kun je er voor
zorgen dat een portiekingang, die
toch ook de toegang tot je

woning is, er leuk en uitnodigend
uit komt te zien.

Project Straatbeeld
Het nieuwe “Project Straatbeeld” gaat binnenkort beginnen. Het is bedoeld om het straat-
beeld van het Oude Westen te verbeteren.Het Oude Westen wordt gedomineerd door immen-
se hoeveelheden auto’s, smalle trottoirs, weinig groen en als je naar de gevels kijkt valt daar
ook veel aan te verbeteren: geblindeerde ramen, verveloze pakhuisdeuren, blinde muren.

Drie stappen
Het project bestaat uit drie
onderdelen:
Ten eerste gaan we op een rijtje
zetten wat je kunt verzinnen om
mensen te verleiden hun auto in
de parkeergarage te zetten en
welke andere maatregelen er zijn
om het parkeren op straat min-
der dominant laten zijn. We wil-
len ook onderzoeken hoe je deze
vrijgekomen ruimte opnieuw
kunt invullen.
Ten tweede is er het idee om in
twee straten in het Oude Westen
een proef te gaan doen door
samen met de bewoners uit die
straten heel precies te gaan kij-
ken wat je in de straat kunt ver-
beteren en veranderen. 
Ten derde kun je met de uitkom-
sten van de proef met de twee
straten een pakket van maatrege-
len, investeringen en ideeën
samenstellen dat ook in andere
straten gebruikt kan worden. 

Draagvlak en kwaliteit
Twee dingen zijn heel belangrijk:
draagvlak en kwaliteit. Bewoners
moeten het zien zitten en de

gevonden oplossingen moeten
goed en duurzaam zijn. 

Workshop parkeren
De aftrap van het project is in
november. We houden dan een
workshop over parkeren. Wil je
daaraan meedoen? Meld je dan
in de Buurtwinkel (Gaffelstraat 1)
of bel even (4361700). Let op:
het gaat nog niet over je eigen
straat maar over ideeën in het
algemeen om het parkeerregime
in het Oude Westen te gaan ver-
anderen. Wanneer we met de
straten aan de gang gaan laten
we dat zeker horen!

Hoe is dit zo gekomen?
Toen de nieuwbouwwoningen in
de Gouvernestraat en
Diergaardesingel gerenoveerd
werden in ‘94/’95 is de centrale
afzuiging die 24 uur per dag
draaide vervangen door een ven-
tilatie per woning. 
De Maatschappij voor
Volkswoningen (voorloper van de
Nieuwe Unie) maakte ieder jaar
een een service afrekening de
kosten en opgaven van het GEB.
Maar het GEB werkte met 80% 
schattingen van de elektriciteit
opnames. De mensen moesten
een te hoge rekening betalen en
dat is compleet uit de hand
gelopen. Na gesprekken met het
GEB zijn we tot slotsom gekomen
dat er een paar ton moest wor-
den terugbetaald aan de huurders
die jaarlijks te veel hadden
betaald voor hun servicekosten. 
Kijk, ik heb vroeger gewerkt bij
het GEB (voorloper van Eneco) en
heb verstand van verbruik van
electra en heb toen voorgesteld
om vrijwillig de meterstanden
jaarlijks bij te gaan houden. Dit
heeft wel enige tijd geduurd
voordat men hier toestemming
voor gaf, maar nu controleer ik
alle meters. Tenminste van de
gemeenschappelijke ruimtes.

Wij horen soms van mensen
op het spreekuur Samen door een
Deur dat er ineens veel meer

betaald moet worden, hoe kan
dat?
Nou, dat zit zo. Soms wordt er
onderhoud gedaan, bv. er wordt
gewerkt in het portiek door aan-
nemers, die leggen een verbin-
ding tussen de gemeenschappe-
lijke meterkast en hun apparatuur.
Als ze dan de hele dag gaan
schuren en boren en dat een
week lang, dan gaat dat op het
tarief van de gemeenschappelijke
meter. Ook koffiezetapparaten of
een kacheltje tikken aardig aan.
Zeg, twee minuten een gaatje
boren daar zit het hem niet in. 
Ik loop dan eens per jaar die stan-
den op te nemen en zie dan dat
er een flink verschil, niet van 20
kilowattuur, maar een groot ver-
schil bv. van 150 Kwu naar 200
Kwu is met andere jaren. Ik heb
dan overleg met iemand van de
Nieuwe Unie en samen bekijken
we dan wat er dat jaar in het por-
tiek aan werkzaamheden is ver-
richt en dan wordt dat afgetrok-
ken van de nota van de service-
kosten. 

Wij hebben gehoord, dat de
Nieuwe Unie meterkasten heeft
die de aannemers  tussen de
gemeenschappelijke meter en de
apparatuur moeten plaatsen? 
Ik wil ze wel eens zien die kasten,
bovendien worden ze nooit
gebruikt. De aannemers maken
een stopcontact erbij en prikken

die kabel erin. Bij mij zal dat niet
gebeuren, bij mij in de flat ga ik
er op af, maar 9 van de 10 men-
sen doet dat niet.

Wat kunnen huurders zelf
doen?
Als er een aannemer komt wer-
ken, vragen om een tussenmeter.
De Nieuwe Unie inschakelen als
deze de meter er niet tussen wil
zetten. Als het om water gaat de
meterstanden opnemen van de
watermeter. Bij twijfel altijd de
Nieuwe Unie bellen. 

Chris namens alle huurders van
de Nieuwe Unie, bedankt dat je
dit werk al zoveel jaar vrijwillig
doet, het spaart de huurders veel
geld! 
Spreekuur Samen door een
deur, alleen voor klachten
die al gemeld zijn bij de
Nieuwe Unie: dinsdag van 14-
15 uur woensdag van 10.30 –
11.30 uur donderdag van
18.30 tot 19.30 uur.

Bijna iedereen schrikt bij dit woord, sommige mensen duiken meteen de meterkast in.
Anderen wachten liever tot de envelop van het leveringsbedrijf op de mat valt en maken dan
met angst en beven deze open. Zo niet Chris Doolhoff, hij neemt in z’n vrije tijd meterstan-
den op en wel van meters die het verbruik van electriciteit van gezamenlijke ruimtes aange-
ven, zoals galerij en portieken en die verrekend worden in de servicekosten. 

Ivo Opstelten

November 2008

Tante Leeuwina
opent Ruilpunt
Oude Westen

Op zondag 23 november om
15.30 uur vindt de opening
plaats van een tentoonstelling
door amateur-schilders uit onze
wijk. Tante Leeuwina zal deze
openstelling verrichten en daar-
meeook het Ruilpunt Oude
Westen. 
Begin oktober zag het er somber
uit voor de Lets- ruilwinkel op de
hoek van Bloemkweker- en
Gaffeldwarsstraat. De winkel zou
gesloten worden, maar een
enthousiaste groep leden klopte
aan bij de Aktiegroep Het Oude
Westen en nu is de doorstart een
feit.
Onder de vlag van de Aktiegroep
gaat er wel een aantal dingen
veranderen; het wordt leuker,
gezelliger en vooral gericht op
het ruilen van diensten en uitleen
van duurzame artikelen. 

De ruimte boven is veranderd in
een expositie ruimte, waar regel-
matig nieuwe tentoonstellingen
te verwachten zijn. 

Het theeterras van de wijktuin
wordt voortgezet in de winter-
maanden, maar dan in de
“wintertuin” van het Ruilpunt op
woensdag van 14 tot 15.30 uur.
Gezellig bijpraten en diensten
ruilen waar nodig. 
Duurzame artikelen zoals boor-
machines, tapijtreinigers en nog
veel meer artikelen zijn te huur
voor een klein prijsje. Vraag naar
onze folder. 
Het Ruilpunt Oude Westen is
gegarandeerd open op maandag,
dinsdag en woensdag van 12 tot
16 uur. 
Wie nog mee wil doen met de
tentoonstelling kan zich opgeven
bij de initiatiefnemer Thomas
Hageraats telefoonnummer 06-
23701206.

De tentoonstelling is 
mogelijk gemaakt door
Rotterdam Idee.

Meterstanden! Reken u (niet) rijk
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Denk
aan

MR.I.W.Opstelten Burgemeester van Rotterdam, 
vanaf 16 februari 1999 tot 31 december 2008
Ivo Opstelten is gehuwd met Mariette Dutilh en heeft vier dochters. 

Liberaal bestuurder die op 28-jarige leeftijd begon aan een indruk-
wekkende burgemeestersloopbaan. Werd in de gemeenteadministra-
tie gevormd bij de secretarie van Vlaardingen en maakte al snel de
stap naar het burgemeesterschap in het Drentse Dalen. Daarna volg-
den benoemingen in Doorn en Delfzijl. Na vijf jaar topambtenaar op
Binnenlandse Zaken te zijn geweest, werd hij eerste burger van
Utrecht en in 1999 in het voorheen ‘rode bolwerk’ Rotterdam.
Bekleede belangrijke nevenfuncties en was vicevoorzitter van de VVD.
Rasbestuurder met een fors postuur en sonore basstem, die amicaal
en prettige in de omgang is. Treedt op met een soepele en open
bestuurstijl, waarin humor niet ontbreekt.

Overlast
Burgemeester opstellten kwam ook op
bezoek in het Oude Westen
Op maandag 10 oktober bracht
Burgemeester Opstelten een bezoek
aan het Oude Westen. Hij sprak met
bewoners van het Kogelvangerplein
over de overlast die zij ervaren.
Opstelten beloofde het terugdringen
van overlast topproriteit te geven. Hij
zal zich regelmatig op de hoogte blij-
ven stellen.

Opening van
het nieuwe
Veiligheidpunt
aan het

Adrianaplein,
16 november

2006
Onder grote belangstelling
van schoolkinderen en bewo-
ners van het Oude Westen
opende burgemeester
Opstelten en voorzitter
Centrumraad Bert Homam.

September

2007
De laatste weken neemt op
een aantal plaatsen de over-
last in het Oude Westen
weer toe. Voor de
Stadsmarinier is dit de aan-
leiding om met een aantal
extra acties en maatregelen
te komen. Burgermeester
Opstelten kwam op 20 juli
naar het Oude Westen om
met bewoners en onderne-
mers te spreken en zich een
beeld te vormen van de
aanpak.

Herinnert u zich deze nog
Oude Westenaar van het jaar Jack Sier kreeg op 23 2008
tijdens het evenement Oude Westen De Klok Rond uit-
handen van Ivo Opstelten een vette cheque.

Een etmaal lang het Oude Westen in hetzonnetje. Dat
was de bedoeling van het Oude Westen 23 januari. Met
een wijkontbijt, een karavan, een recordpoging, de ver-
kiezing  van de Oude Westenaar van het jaar en een spet-
terend feest!

Rotterdamse dag
van de Dialoog
van start

In aanwezigheid van burge-
meester Opstelten, de wethou-
ders Kriens en Grashoff en de
jongerenburgemeester van
Rotterdam, Andrea Moreira
Santos, is op 17 september de
aftrap gegeven voor de 7e editie
van de Rotterdamse Dag van de
Dialoog. ‘Smaken
verschillen’.Vertegenwoordigers
van talrijke Rotterdamse instellin-
gen, bedrijven en organisaties

probeerden met elkaar het thema
voor 2008, 'Smaken Verschillen',
uit. 
De voorzitter van de Rotterdamse
organisatie, René Kronenberg,
spoorde de aanwezigen aan om
dit jaar met elkaar een record
aantal tafels te organiseren.
'Jongerenjaar’. De nieuwe wet-
houder Grashoff maakte voor het
eerst kennis met de Dag. Hij
was direct enthousiast en had
er alle vertrouwen in dat de
editie 2008 een succes zou
worden. Samen met de jonge-
renburgemeester riep hij de
organisatie op om alvast na te
denken over de invulling van
de Dag van de Dialoog in
2009, het jaar waarin
Rotterdam Europese jongeren-
hoofdstad is. 
'Ballonnen met een uitnodi-
ging’.Wethouder Grashoff en
Adrea Moreira Santos lieten
vervolgens vanaf het bordes
van het stadhuis enkele tien-
tallen ballonnen los met de
uitnodigende tekst: "Mag ik
een dialoog van jou?" 
Daarmee werd symbolisch de
hele stad uitgenodigd om op

7 en 8 november mee te
doen. 
De ballonnen zijn een samen-
werking met het project
ZIN_GEVING 2008.
ZIN_GEVING geeft een
Rotterdamse, uitdagende en
inspirerende zin aan een
Rotterdammer, een
Rotterdamse instelling of de
stad. Meer informatie staat op
www.galerierotterdam.nl 

Agenda
Grote Paddenstoelen kleurwed-
strijd start op ma 3 november.
Ontwerp een paddenstoel voor
de Sprookjesroute. Komt jouw
winnende paddenstoel als logo
op de winkelruiten van de
Binnenweg?
Sprookjesprijsuitreiking op vrij
28/11. Wedstrijdformulieren wor-
den uitgedeeld op de basisscho-
len en/of zijn af te halen bij
Clubhuis Cool of De Gaffel

De Dag van de Dialoog is op 7
en 8 november en gaat over:
Smaken Verschillen! Geef u op bij
De Dag van de Dialoog. Wilt u 
eens in een andere wijk aan tafel? 

Dat kan, geef u op bij
Wijkorgaan Stadsdriehoek of
Wenk Gwen Haslinghuis 010
– 214 01 78

De jaarlijkse Oudhollandse
Rommelmarkt in Wijkgebouw
Stadsdriehoek valt dit jaar op
zaterdag 22 november!  U,
bewoner uit het Oude Westen,
bent van harte welkom van
10.00 u – 15.00 u. Met spelletjes,
zoals Darten, Sjoelen, Koersbal en

Nog geen vijf jaar geleden
kenden maar weinig mensen
Ahmed Aboutaleb. Nu treedt
de 47 jarige staatsseccretaris
van Sociale Zaken aan als
nieuwe burgermeester van
Rotterdam Hij is daarmee de
eerste burgemeester in
Nederland van Marokkaanse
afkomst

ARALIK AYINDA SOKAK, KERST, SINTERKLAAS VE YENİ YIL
OPZOOMER EĞLENCELERİ ORGANİZE EDEBİLİRSİNİZ
BU EĞLENCELERİ GERÇEKLEŞTİREBİLMENİZ İÇİN SİZE YAPILACAK YAR-
DIMLAR:
Eğlence paketi.
EĞLENCE PAKETİ İÇİNDEKİ MALZEMELER:
- 50 adet davetiye kartı
- 50 metre ışıklı hortum ve 30 Sjappo’s (büyük çam ağacı süsleri)
- 45 metre ekstra ışıkl hortumu 10 euro ya  alabilmeniz için hediye bonosu.
- Paket kahve, çay ve cacao
- Plastic bardak ve kaşık
- Bisküit ve çikolata
- Eğlencenizi dahada güzel ve cazibeli yapabilmeniz için 175  euro.

ARZU EDENLERE 7 METRE UZUNLUĞUNDA ÇAM AĞACI
Müracaat formülünde bildirmeniz gerekmektedir. Ağaçlar belediye görevlileri tarafından 9 aralık
2008 tarihinde önceden göstermiş olduğunuz yerlere dikilecektir.
EĞLENCE ÇADIRI Eğlencenizi yağmurdan korunmak için çadırda yapmak istersiniz 213 10 55
numaradan eğlence çadırınızı önceden  ısmarlamanız gerekir. DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN
OSMAN DOĞAN -436 17 00.

DECEMBER 
STRAATFEEST 
SINTERKLAAS, KERST
OF OUD & NIEUW

HET GRATIS FEESTPAKKET VOOR UW
STRAAT STAAT KLAAR
U kunt het feestpakket ophalen bij Opzoomer
Mee.
U moet uw straat natuurlijk wel eerst even aan-
melden.
Wacht daar niet te lang mee want op = op.

WAT ZIT ER IN HET FEESTPAKKET?
Uitnodigingskaarten
50 kaarten om iedereen uit te nodigen
(zie voorkant folder)
Versiering
50 meter lint en 30 Sjappo’s (grote kartonnen
kerstballen) Kortingsbon lichtslang van 45
meter (U betaalt slechts een tientje)
Catering

Pakjes koffie, thee en cacao
Plastic bekertjes en lepeltjes
Speculaasjes en chocolaatjes
Waardebon van 175 euro
Om zelf uw straatfeest(en) nog mooier te
maken
WILT U OOK
EEN KERST-
BOOM VAN 7
METER?
Geef dit dan
aan op de aan-
meldkaart.

Gemeentewerken plaatst de kerstboom op
dinsdag 9 december en zet er een piek op.
FEESTTENT
Wilt u er tijdens het straatfeest warm en droog
bijzitten? Bel 213 10 55 en reserveer de feest-
tent van Opzoomer Mee. 
BEL OPZOOMERMEE (213 10 55) VOOR DE
AANMELDKAART OF OSMAN DOĞAN VAN
DE AKTIEGROEP OUDE WESTEN/SONOR.

TÜRK ÇALIŞMA GRUBU VE ROTTERDAM SAĞLIK KURUMU GGD İŞBİRLİĞİ
İÇİNDE “SİGARAYI BIRAKMA KANPANYASI”
(Turkse deelcampagne in samenwerking met GGD-Rotterdam"in iedere roker zit een 
stopper")
Sigarayı içen kişi bırakabilir de!  Çok veya az sayıda, uzun veya kısa süredir
sigara içiyor olsanız da sigarayı her zaman bırakabilirsiniz. Sigarayı bırak-
mak sadece sizin alacağınız karara yani “sigarayı bırakacağım”diyebilmenize
bağlıdır. Bu konuda başkası sizin adınıza karar veremez. Bu gercih sadece
size aittir. Ancak bu şekilde sigara bırakma teşebbüsünüzün başarıya ulaş-
ma şansı vardır. Belki Ramazan ayı boyunca sıgarayı azalttınız, yada hiç
içmediniz. Diğer bir deyişle sigarasız yaşamın tadına vardınız. Bu belki siga-
rayı tamamiyle bırakmanız için güzel bir nedendi veya neden olabilkirdi. Biz
mahalleniz Türk çalışma gurubu olarak siz sayın mahalle halkımıza yardımcı
olabilmek için, Rotterdam belediyesi sağlık kurumu GGD ile işbirliği içinde ve
Türkçe lisanında siz sayın vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için bir kam-
panya başlatmış bulunuyoruz. Şayet sigarayı bırakmaya niyetliyseniz, bu konu hakkında en kısa
zamanda Aktiegroep ta Osman Doğan dan geniş bilgi alabilirsiniz. Adres: Buurtwinkel Gaffelstraat
1  Tel: 010-436 17 00  e-mail o.dogan@sonor.nl.

MAHALLE  “ARABULUCULAR  PROJESİNE “ TÜRK
GÖNÜLLÜLER ARANIYOR
(Buurtbemiddeling centrum zoekt bemiddelars)
Rotterdam ın çeşitli mahallelerinde, ikametciler arasında ortaya
çıkan problemler bazen “buurtmiddeling” (mahalle arabulucuları
projesi) aracılığı ile çözümlenmektedir. Başka mahallelerde çok
başarılı olan bu proje, ev bürosu de Nieuwe Unie nin desteği ile
mahallemizde de başlatılmış bulunuyor. Fakat bu projenin mahalle-
mizde diğer mahallelerde olduğu gibi başarılı olması, bu proje ye
katılacak mahalle gönüllülerine bağlıdır. İşte bundan dolayı bu bu
proje ye mahallemizde gönüllüler aranmaktadır.  Gönüllüler genç,
yaşlı, kadın, erkek, işli, İşsiz olabilir. Gönüllülerden tek istenilen şey,
iyi dinleyici olmaları yanında yerinde sorular sorabilme yeteneğine
sahip olmak. Gönüllüler bu konuda, Şayet isterlerse ayrıca kurs
görebilecekler.  Proje ye ilgi duyanların 0618500316 numaralı tele-
fonu aramaları veya elektronik posta göndermeleri rica olunur. E-mail centrum@buurtbemidde-
ling.org MAHALLEMİZ TÜRKÇE DERSİ ÇOCUKLARIMIZ SNT.MARIA

SOKAĞINDAKİ YAŞLILAR EVİ İKAMETCİLERİNE 
ÇİKOLATALI ŞEKER İKRAM ETTİLER
Her sene olduğu gibi, Türkçe dersi sınıfı öğrencilerimiz Opzoomer
eğlenceleri çerçevesinde, bu senede 5 ekim Pazar günü öğlenden
sonra St.Mariastraat taki yaşlılar evi ikametcilerini ziyaret ederek çiko-
latalı şeker ikram ettiler. Türkçe dersi talebelerimizin örnek davranışları
bu binada ikamet eden Hollandalı ve diğer ulusların yaşlılarından
beğeni kazanması yanında, Türk yaşlılarınıda çok duygulandırdı ve
işte bizim torunlarımız diye düşündüklerini gözlerinden okuyorduk.

KINDEREN DELEN BONBONS UIT AAN DE BEWONERS
VAN DE 55 + WONINGEN AAN DE SINT MARIASTRAAT.
De kinderen van het Turks Participatie Platform op zondag 5 oktober

hebben zij in het kader van het Suikerfeest/Opzoomeren,  samen met
hun ouders,  bonbons  uitgedeeld aan de bewoners van de  55+
woningen in de Sint Mariastraat.  Dit werd door de ouderen zeer
gewaardeerd.

SAYIN BAŞKONSOLOSUMUZ ESEN
ALTUĞ HANIMIN DA KATILDIĞI
CUMHURiYET BAYRAMI EĞLENCEMİZ
GÖZ KAMAŞTIRDI 
(Het Republiekfeest)
Türkiye Cumhuriyetimizin 85.yıldönümünü, 26 ekim
2008 pazar günü mahallemiz spor salonu ODEON
da, sayın başkonsolosumuz Esen Altuğ hanımın da
katılımı ile büyük bir cosku ve gururla kutladık.
Mahallemiz Türk çalisma gurubu olarak, bu sene
mahallemiz 20. Cumhuriyet bayramı eğlencemizi her
sene olduğu gibi bu sene yine zengin bir proğramla
süsledik. Proğram’a müzik grubu Otantik ‘in yanında,
Efeler halk dans grubu, Sürinam çocuk dans grubu
ZAMUDA, Alevi dernegi saz grubu, Showman Murat
“Bülent Ersoy” , şiir okuyan çocuklarımız ve daha bir
çok sanatkar katıldı. Cumhuriyet Bayramına kalabalık
bir topluluğun katılması yanında, genclerimizinde de
aktif olarak eğlencenin organizesine iştirak etmis
olmaları çalışma gurubu olarak bizleride ziyadesiyle
memnun etti. Eğlencemizde, pazar gϋnleri buurtwin-
kel da Tϋrkce okuma yazma dersine katılan her
cocugumuza da Cumhuriyet bayram hediyesi olarak
ayrıca kitaplar hediye edildi. Hediyelerini sayın kon-
solosumuzun elinden alan çocuklarımızın neşesi
gözlerinden okunuyordu. Her sene oldugu gibi bu
senede piyango çekilisi yapılmış olup, eğlencede
satılan piyango biletlerinden elde edilen toplam geliri,
çalışma gurubu olarak daha önceden kararlaştırdığı-
mız gibi “ Lösemili çocuklara yardım kurumu LÖSEV
” hibe ettik. Eğlencemizde para ve hediye yardımında
bulunan bütün kurum ve kuruluşlara başta
Automobilbedrijf HOLLAND BV, supermarkt COOP,
olmak üzere, daha birçok kişi ve kuruluşa yardımla-
rından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. 

DE 

ROT
TER
DAM

MER

VAN
 HET

 JAA
R

200
8

SpelletjesBingo. De keuken maakt
echt lekkere Hollandse Hapjes en
het Koor ’n Dolle Boel zingt over
Ketelbinkie. Inmiddels zijn alle
kramen uitverkocht!!!. Laat niets
u weerhouden….Bezoek de
Rommelmarkt op 22 november
2008 in Wijkgebouw
Stadsdriehoek.Voor de
Kerstvakantie activiteiten: let op
posters in de buurthuizen van
Wenk.
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Het Steunpunt Mantelzorg Centrum maakt onderdeel uit van de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum.  Het Steunpunt
biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers die
vragen of hulp nodig hebben rondom het zorgen voor een ander.
Deze ondersteuning is sinds donderdag 2 september uitgebreid met
een inloopspreekuur.

Bent u mantelzorger? 
Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving die zorg nodig heeft? Voor bijvoor-
beeld uw partner of een familielid? Of voor een vriend(in) of een goede buur
met een ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is de zorg die
iemand geeft aan een naaste die ziek of hulpbehoevend is. Veel mantelzorgers
kunnen af en toe een steuntje in de rug gebruiken.  Misschien heeft u behoefte
aan praktische informatie of een luisterend oor. U bent dan van harte welkom op
het speciale mantelzorgspreekuur van het Steunpunt Mantelzorg Centrum.   

Voor wie: Het mantelzorgspreekuur is er voor alle mantelzorgers in het cen-
trumgebied van Rotterdam (postcodes 3011 t/m 3016)  

Waar: Sint – Mariastraat 75 (in het Gezondheidscentrum Oude Westen en Cool)
Telefoonnummer: 010 – 4363060  

Wanneer: Elke donderdag tussen 10.00 en
12.00 uur, met ingang van donderdag 2 okto-
ber 2008.  

U kunt gewoon naar binnen lopen en uw vraag
stellen aan onze zorgconsulent.  Zij kijkt samen
met u naar uw situatie en vertelt u graag wat
het Steunpunt voor u kan betekenen.  Wilt u
liever een afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek, dan kunt u bellen op het nummer:
010 – 4146788

Mantelzorger… U bent van harte welkom!

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING CENTRUM

Mantelspreekuur

Opgewonden komt mijn
Marokkaanse buurvrouw bij me
binnenrennen. Ofschoon ik er al
aardig aan begin te wennen dat
zij zonder aankondiging bij me
binnen loopt doet ze nu wel erg
druk. Eigenlijk vind ik het ook wel
leuk die ongedwongen sfeer. Het
doet me aan vroeger denken toen
de buren ook gewoon via de
achterdeur of via het touwtje uit
de brievenbus bij je binnenkwa-
men. Maar nu moest ik Fatima, zo
heet mijn buurvrouw, toch zeg-
gen dat ze kalm moest zijn want
door haar opgewonden verhaal
begreep ik absoluut niet wat zij
me wilde vertellen. Na vijf minu-
ten en een kopje koffie kwam dan
het verhaal. Nou zegt ze:
“Gisteravond kijk ik vol verwach-
ting naar de NCRV want er zou
een film over het Oude Westen
uitgezonden worden. Ik kan me
ook nog herinneren dat er twee
mensen maandenlang hier heb-
ben rondgelopen en verschillende
mensen en gebeurtenissen heb-
ben gefilmd. Dus ik installeer me
op de bank met een grote pot
thee en lekkere koekjes om nou
eindelijk eens een leuke film over
mijn Oude Westen te gaan zien.
Maar wat zie ik? Een verslag van
Actie Hartslag van de politie. Op
zich een interessante film waar
duidelijk werd dat het werk van
de politie niet altijd even gemak-
kelijk is. Wat voel ik met ze mee
als er een gevoel van frustratie en
machteloosheid uit de beelden
spreekt. Mijn respect voor de poli-
tie is er wel door gegroeid. Maar
de film die ik verwacht had is het
niet geworden. Ik vraag me af wat
de filmmakers gaan doen met al
die uren film die ze nu op de
plank hebben liggen en die onge-
twijfeld een heel ander, minder
negatief beeld van het Oude
Westen geeft”. Mijn buurvrouw is
rustiger geworden nu ze na nog
een kopje koffie haar verhaal heeft
kunnen spuien. We blijven nog
een tijdje napraten over het beeld
dat misschien blijft hangen van
het Oude Westen na het zien van
de film. En we zijn het roerend
met elkaar eens dat we in de leuk-
ste wijk van Nederland wonen,
maar dat het imago wel opge-
poetst mag worden. We doen dan
ook een oproep aan de filmma-
kers om eens goed na te denken
over de vertoning van al die leuke
beelden en taferelen die ze van
ons hebben gemaakt en niet
gebruikt zijn. We kijken er in ieder
geval naar uit.         

Belang voor het 
Oude Westen
Een van de kandidaten is
Boudewijn Vester, die zelf in het
Oude Westen woont. Wij vroegen
hem waarom deze waterschaps-
verkiezing belangrijk is voor het
Oude Westen. Vester: “Door de
klimaatverandering komen er in
de toekomst steeds zwaardere

regenbuien, vooral in de zomer.
Het centrum van Rotterdam en
vooral het Oude Westen, heeft
erg weinig oppervlaktewater,
zodat er zonder maatregelen een
steeds grotere kans bestaat op
wateroverlast.  Omdat het riool-
systeem al dat extra water niet
meer aan kan, komen de straten
blank te staan en lopen kelders
onder. Ook het water van de
Westersingel stijgt veel te hoog,
omdat de riolering het overtollig
water daarnaar overstort, met
stank en vissterfte tot gevolg”. 

Welke maatregelen zouden
er genomen moeten worden?
Vester: “Het is niet realistisch om
in het Oude Westen extra water-
berging te maken in de vorm van
oppervlaktewater, dus we moeten
aan slimmere, innovatieve oplos-
singen denken. De waterberging
die nu in het Museumpark wordt
gemaakt, is daarvan een goed

voorbeeld. Verder kan het water
langer worden vastgehouden
voordat het in het riool komt,
door zgn. waterpleinen, die bij
hevige regenval tijdelijk onder
water komen te staan. Een andere
mogelijkheid is als De Nieuwe
Unie van de platte daken in de
wijk ‘groene daken’ maakt, waar-

bij de begroeiing ook weer het
water kan vasthouden. Dat levert
gelijk ook een grote bijdrage voor
een beter leefklimaat.”Al met al
dus goede redenen om invloed
op de besluiten van het
Hoogheemraadschap uit te oefe-
nen en dus gebruik te maken
van ons stemrecht.

Waterschapsverkiezingen in november
We staan er niet elke dag bij stil, maar dat we in ons gebied ‘droge voeten’ hebben is te danken aan het werk
van het Hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard, dat al sinds 1283 bestaat. Ze zorgen er namelijk voor
dat de dijken voldoende hoog en sterk zijn, zodat er geen overstromingen plaatsvinden. Dat is natuurlijk heel
belangrijk, omdat het land in het westen van Nederland enkele meters beneden het zeeniveau ligt.  Dit maakt
ook dat alle regen die er valt, ook niet vanzelf naar zee kan afvloeien, maar via allerlei singels en sloten naar
gemalen wordt toegeleid en daar het gebied wordt uitgepompt. Daarnaast is het Hoogheemraadschap ook ver-
antwoordelijk voor het reinigen van het rioolwater. Dit gebeurt in grote ‘afvalwater¬zuiveringsinstallaties’.Alle
besluiten over het werk van het waterschap Hoogheemraadschap worden genomen door de  zgn. Verenigde
Vergadering, die bestaat uit 30 personen. De samenstelling wordt elke vier jaar via verkiezingen bepaald door
alle inwoners van het gebied. Van 13 tot 25 november kunnen deze inwoners weer stemmen om te bepalen door
wie ze de komende vier jaar vertegenwoordigd willen zijn.                                     

Ouderen kunnen uw inzet goed gebruiken. Bijvoorbeeld; meegaan als begeleider bij een
uitstapje, op bezoek gaan bij een oudere thuis of helpen met de boodschappen?
Als vrijwilliger kun je eigenlijk veel doen! 

Ter versterking van de diensten van de Huldienst zoeken wij vrijwilligers 
Voor een aantal uur per week.  
Het is niet alleen dankbaar werk maar ook erg leuk om te doen.

Spreekt dit jou aan?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Imca Hurkens, leidinggevende van de
Hulpdienst, telefoon 010-4369047
De Hulpdienst Centrum is onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum (SMDC) en biedt diensten aan 55+ers die nog zelfstandig wonen in het centrum van
Rotterdam.

Mensen die graag iets voor ouderen doen,
daar zijn wij naar op zoek!

Hartelijke groeten van Jeanette van
Wingaarden vertrekkend sociaal raadsvrouw.
Zij heeft na tien jaar in het Oude Westen te
hebben gewerkt een werkplek in een andere

wijk gekregen. 

Bezem door wijkgarages
Stadstoezicht Rotterdam haalt de bezem door de wijkgarages. Die moeten schoon, heel en veilig zijn. De
garages worden nogal eens gebruikt als opslagplaats voor wrakken, waar de eigenaar in de meeste geval-
len ook niet meer naar omkijkt. Ook staan er te veel illegaal geparkeerde auto's, dus zonder abonnement.
Woensdag 24 september jl. waren zes parkeergarages in het Oude Westen als eerste aan de beurt.

Aanpak succes
Na de aankondiging dat Stadstoezicht de bezem door de parkeergarages ging halen, werd een flink aan-
tal auto’s door de eigenaren verwijderd. Tijdens de ‘schoonmaakactie’ trof Stadstoezicht in drie van de zes
wijkparkeergarages geen illegaal geparkeerde auto’s of wrakken aan. Uit de overige drie garages werden
negen auto’s afgevoerd. 

Extra handhaven
De komende tijd zal Stadstoezicht in de wijk-
parkeergarages
extra controle-
ren om te voor-
komen dat de
wrakken en ille-
gaal geparkeer-
de auto's weer
terugkeren.
Binnenkort
maakt Stadstoezicht bekend waar de volgen-
de ‘schoonmaakactie’ wordt gehouden.

Dance-Parade krijgt nieuwe route.

In september hebben de bewoners van het Oude Westen die rond
het startpunt van de Dance-Parade wonen (stuk tussen
Eendrachtsplein, Nieuwe Binnenweg, Mathenesserlaan en
Rochussenstraat) handtekeningen opgehaald om de route van deze
parade gewijzigd te krijgen. Zoals het nu ging bleef er de hele dag
zoveel volk rondhangen in deze omgeving dat het als  beangstigend
werd ervaren, om nog maar te zwijgen van de overlast. Bovendien
gaf de politie ook aan dat de huidige situatie zeer onveilig was. De
handtekeningen zijn aangeboden aan de politie, de Centrumraad en
de directie Veilig van de Gemeente, die ze weer aan de
Burgemeester heeft gegeven. De gezamenlijke protesten van de
GGD, Roteb, Politie, ondernemers en winkeliers en nu dus ook de
bewoners hebben er toe geleid dat de organisatie van de Dance-
Parade nu van de Gemeente de opdracht heeft gekregen om een
andere route te gaan zoe-
ken, met het begin en eind-
punt buiten het centrum.
Het kan dus nog wel zo zijn
dat ze langs komen, maar
dan trekken ze weer verder
en blijft de drukte niet op
één punt geconcentreerd.  

VOORLICHTING VOOR 55 PLUSSERS 
Spirit 55+ (voorheen de Werkgroep Senioren en de Waakhondengroep) organi-
seert binnenkort, in samenwerking met de welzijnsinstellingen en SoZaWe, in
Stadsdriehoek, Cool en het Oude Westen voorlichtingsbijeenkomsten voor
55plussers over de WMO (de wet maatschappelijke ontwikkeling). Dat kan dus
gaan over: het recht op een persoons-gebonden budget, huishoudelijke hulp,
vergoeding van vervoerskosten, een parkeer-kaart, een rolstoel, hulpmiddelen
en nog veel meer.
Voor het Oude Westen is die voorlichting gepland op 

Alle 55plussers die willen weten op welke voorzieningen ze recht hebben, onder
welke voorwaarden en bij wie ze daarvoor
moeten zijn: noteer alvast deze datum in uw
agenda of op de kalender.  

2 december om 14.00 uur
in de ruimte van de

Aktiegroep ’t Oude Westen
aan de Gaffelstraat 3.

Er moeten nieuwe plannen worden gemaakt voor
Sint-Mariastraat 106-146. De huizen zijn jarenlang
minimaal onderhouden, er is een funderingsonder-
zoek gedaan, er ligt een wijkvisie voor het Oude
Westen dat gaat over jong, cultuur, cosmopolitisch
en intiem en er zijn interviews gehouden met vijftien
bewoners die -toeval of niet- wonderwel in het ide-
aalbeeld en de toekomstvisie van de wijk passen als
je ‘jong’ niet al te letterlijk neemt. De Nieuwe Unie
belegt op maandagavond 10 november een bijeen-
komst voor alle bewoners en ondernemers van Sint-
Mariastraat 106-146. Trevor James van De Nieuwe
Unie legt de resultaten van het funderingsonderzoek
uit, Karin ter Laak & Joke van der Zwaard van de
Sint-Mariastraat  presenteren de conclusies van hun
boekje over de straat (‘Het cultureel kapitaal van een
afgeschreven straat’); en het wijkpastoraat biedt
gastvrijheid.
Maandagavond 10 november, 19.30 uur, 
Sint-Mariastraat 142b.

10 november: een bijeenkomst
over de toekomst 

Sint-Mariastraat 106-146

Michel Hoegee de nieuwe
Jongerenmentor voor
Rotterdam Centrum

Dennis van de Stel is in augustus 2008 vertrokken
bij het Mentoraat voor Jongeren in Rotterdam
Centrum, zijn functie is over genomen door Michel
Hoegee. Michel was de afgelopen jaren ambulant
jongerenwerker in Rotterdam Centrum, inwerken
in het werkgebied is dus niet echt nodig. Bijna
iedere jongere in het centrum kent Michel en het
lijkt wel of hij ook iedere jongere in het Centrum
persoonlijk kent.  
Als mentor is Michel er voor jongeren die niet op
school zitten, geen baan hebben en eigenlijk niet
weten wat ze willen of kunnen. Hij zorgt er voor
dat ze weer terug naar school kunnen of helpt ze
bij het vinden van een baan of de weg daarnaar
toe.  Je kunt hem vaak op straat tegenkomen (het
is geen kantoorman) of bellen voor een afspraak
(06 12529409) Ook ouders die info willen over
werk of mogelijkheden terug naar school voor hun
zoon of dochter kunnen kontact opnemen met het
Jongerenmentoraat op tel:  010 2620803 of kijk op
www.mentoraat.com 

Wil je iets organiseren in de wijk, dan is vaak de vraag welke
locatie zowel beschikbaar is als geschikt is om de activiteit te
organiseren. Je hebt natuurlijk Odeon, de Aktiegroep, de
Buurthuis de Gaffel, Batavier. Deze locaties worden goed

gebruikt, neem bijvoorbeeld Odeon, deze zit wekelijks vol
geprogrammeerd met allerlei activiteiten. Zo werd er een teken-
workshop georganiseerd met de kinderen van BSO de Gaffel en
UrbanArts. Deze workshop is in het kader van de 

muurschildering die er gaat komen in de weide van het
Dierenhof. De workshop kon van start de kinderen hadden er
zin in, maar nu nog een locatie. En laat het nou zo zijn dat de
eigenaars van WATT hebben laten weten, dat de ruimtes die
WATT heeft  eventueel ook te gebruiken zijn voor wijkactivitei-
ten. Dat laten we ons geen twee keer vertellen natuurlijk! Met
als resultaat dat de kinderen een geweldige workshop hebben
gekregen van UrbanArts in WATT. De kids waren zeer enthousi-
ast. Vooral de toiletten hebben erg veel indruk op ze gemaakt.
Natalie

EEN NIEUWE LOCATIE ERBIJ ?

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN

ZONDER
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Ron
Hoogerwerf
buurtagent 
Adrianabuurt

Bas Munne
buurtagent Saft-
levenbuurt en
Nwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent 
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Even voorstellen: De buurtagenten van het Oude Westen

meld misdaad anoniem 

0800-7000

Marc van Duin
buurtagent 
Diergaardebuurt

Wim Rietveldt
buurtagent van de
Gouvernebuurt.

BOA’s kunnen bijvoorbeeld ook
wildplassers op de bon slingeren.
En als zo iemand weigert om z’n
naam te noemen, mogen BOA’s
hem of haar meenemen naar het
politiebureau voor verhoor.
“Anders gezegd: straks heeft een
deel van onze medewerkers een
extra middel om de overlast in
het Oude Westen tegen te
gaan,” zegt teamchef Ed van den
Berg van de dienst Stadstoezicht.
Hij is blij met de huidige ontwik-
keling.

Bekeuringen uitschrijven  
Op dit moment wordt nog maar

een deel van de mensen van
Stadstoezicht opgeleid tot BOA.
Maar het is de bedoeling dat op
termijn alle medewerkers deze
slag gaan maken. “Als onze
mensen meer bevoegdheden
krijgen, is dat alleen maar goed
voor de wijk,” zegt Ed. “Want
iemand die alleen maar mag
waarschuwen en een andere par-
tij moet inschakelen om op te
kunnen treden, maakt op som-
mige mensen geen indruk.
Sterker nog: nu worden onze
medewerkers soms vierkant uit-
gelachen op straat.” Ed is ervan
overtuigd dat dit gaat 

veranderen als de mensen weten
dat de BOA’s ook bekeuringen
mogen uitschrijven voor kleine
vergrijpen.

“Als raddraaiers dan worden aan-
gesproken op hun gedrag zullen
ze het wel laten om te roepen
dat we ze toch niets kunnen
maken omdat we niet van de
politie zijn.” Maar Ed noemt
deze ontwikkeling niet het
belangrijkste.“Het gaat om het
doel dat we met z’n allen willen
bereiken. Als ik kijk naar het
oude Westen, dan weet ik zeker
dat onze mensen er voor kunnen
zorgen dat het weer veiliger
wordt op straat. Samen met
andere partijen zoals de politie.
We willen dat de overlast wordt
teruggedrongen en dat de wijk
weer echt van de mensen
wordt.” 

“De partners van gemeente,
politie, openbaar ministerie,
de zorginstellingen en de
woningbouwcorporaties zijn
nu een aantal weken bezig
met de harde aanpak in de
wijk en de eerste resultaten
worden zichtbaar,” vertelt Tijs
Nederveen, stadsmarinier
Oude Westen. Hij hoort ver-
schillende, maar overwegend
positieve, geluiden van de
bewoners en ondernemers
over de extra aanpak. 
Hij merkt dat het op straat
rustiger wordt. “Maar we
gaan absoluut door met de
acties!”, benadrukt Tijs.

Aangehouden
In de afgelopen weken hield
de politie zes drugsdealers
aan. Een aantal van de dealers
werd op heterdaad betrapt. 
Er zijn ook dealers aangehou-

den zonder dat ze op heterdaad
betrapt zijn. Tijs legt uit: “De
politie heeft gegevens verzameld
van de dealers, zodat ze voor lan-
gere tijd van de straat konden
worden gehaald. Tegen een aan-
tal dealers had de politie zoveel
bewijs, dat ze meteen zijn gear-
resteerd. We hoefden dus niet te
wachten totdat ze werden
betrapt op het dealen van
drugs.”
Er wordt niet alleen gekeken naar
dealers, maar ook naar drugspan-
den in de wijk. Zo is er pasgele-
den een drugspand opgerold in
een woning. De mensen die aan-
wezig waren zijn aangehouden.
Ondertussen is het huis schoon-
gemaakt en klaar voor nieuwe
bewoners.

Verzorgen 
Het komt voor dat er prostituees
in het Oude Westen lopen. Als

Extra geld voor bewonersinitiatieven 

Rotterdam krijgt extra geld
van de regering voor het ver-
vullen van bewonerswensen in
dertien wijken. Ook het Oude
Westen hoort daarbij. 
Heeft u een goed idee om uw
wijk te verbeteren? Laat het
ons weten. Wie weet wordt uw
idee uitgevoerd. 

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en
Integratie) vindt het belangrijk dat
bewoners betrokken worden bij de ver-
beteringen van hun wijk en dat bewo-
ners zelf hun ideeën gaan uitvoeren.
Vandaar dat de minister eind mei extra
geld beschikbaar heeft gesteld. 

Heeft u een goed idee? Dan kunt u dit
tot eind november bekendmaken bij de
Centrumraad. 
Er zijn drie voorwaarden verbonden aan
de bewonersinitiatieven: 
• er moeten meerdere bewoners bij 

betrokken zijn;

• ze moeten het wonen en werken in 
de wijk en/of de contacten tussen 
bewoners verbeteren;

• ze moeten meer zijn dan een 
éénmalige bijeenkomst zoals een 
buurtbarbecue. 

In overleg met het opbouwwerk en
Aktiegroep Oude Westen zorgt de
Centrumraad er voor dat de beste 
ideeën worden uitgevoerd.

U kunt uw idee versturen per e-mail
naar: centrumraad@bsd.rotterdam.nl.
Of per brief: Centrumraad, t.a.v.
Chrystabelle Beaton, Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam. 

Inzenders kunnen hun idee schriftelijk
of (na afspraak) in een gesprek toelich-
ten. In februari 2009 krijgen inzenders
te horen of hun aanvraag wordt
beloond en (een deel van) de onkosten
voor hun project worden vergoed.
Zonodig krijgen ze hulp bij de uitvoe-
ring. 

Wijk moet weer van bewoners worden Harde aanpak Oude Westen; hoe gaat het nu?
Van toezicht houden naar handhaven. Dat is de slag die de
dienst Stadstoezicht begin 2009 in onze wijk gaat maken.
Op dit moment worden er 50 medewerkers van de dienst
opgeleid tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA).
BOA’s hebben meer bevoegdheden dan de andere medewer-
kers van Stadstoezicht. Ze mogen voor meer zaken bekeuren
dan alleen parkeer- en milieuovertredingen.

Extra inzet van politie, Stadstoezicht en de zorginstellingen in het Oude Westen: 

de acties zijn een aantal weken bezig en hoe gaat het nu?

we een van deze vrouwen tegen-
komen in het Oude Westen 
worden ze door de zorginstellin-
gen opgevangen. De verzorgers
helpen daarna de vrouwen om
hun leven weer op de rit te krij-
gen en ervoor te zorgen dat ze
niet teruggaan de straat op,” ver-
telt Tijs. 

We gaan door
Ook de bewoners en onderne-
mers dragen hun steentje bij aan
het terugdringen van de overlast.
Er is weer een schouw geweest
van Drugs in Kleur. De resultaten
daarvan kunt u lezen in het arti-
kel  ‘Schouw zorgt voor snelle
acties’ op deze pagina. “En we
gaan door,” vertelt Tijs. “De poli-
tie en Stadstoezicht gaan door
met hun inzet en ook de zorgin-
stellingen blijven in de wijk. De
woningbouwcorporaties blijven
aan de woningen werken. Het

resultaat daarvan kunt u zien in
de Zijdewindestraat of de
Akeleistraat. Daar zijn de huizen
helemaal opgeknapt. Natuurlijk
houden we u op de hoogte.
Maar ik wil u ook vragen om

klachten en opmerkingen
vooral te blijven melden. 
Dit kunt u doen bij het
Servicepunt op telefoonnum-
mer: 282 96 76. Als u mij
direct wilt bereiken dan kan
dat ook. Mijn telefoon-
nummer is: 417 22 00 of u
kunt mij e-mailen: 
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl”
. 

Jongeren ondersteunen
en helpen. Dat is wat de
buurtouders van het
Oude Westen willen. Ze
proberen in gesprek te
komen met jonge mensen
uit onze wijk die niet 
precies weten wat ze kun-
nen en willen met hun
leven. Belangrijkste doel
van de buurtouders: zor-
gen dat de jongeren niet 
ontsporen en de juiste
beslissingen nemen.  

Het Buurtouderproject bestaat nu
precies een jaar in onze wijk.
Volgens opbouwwerkster Natalie
Dupon begint het initiatief
vruchten af te werpen. “Dit is
lange adem werk. Een jongere
die in de knel zit, laat zich niet
zomaar helpen. Er moet eerst
een vertrouwensrelatie bestaan.
Om zoiets op te bouwen, heb je
veel tijd en geduld nodig. Maar
dat wil niet zeggen, dat we nog
niets bereikt hebben. De jonge-
ren in het Oude Westen weten
dat we er zijn. We worden 

geaccepteerd. We praten met de
jongeren in onze wijk. Onlangs
stapten we nog een buurthuis
binnen en dan worden we niet
weg gekeken of weggestuurd;
nee, we hebben echt contact. 
Dat is het begin.”

Adviseren en stimuleren
De buurtouders in het Oude
Westen willen jongeren adviseren
en stimuleren. “Buurtouders gaan
de wijk in op het moment dat er
geen jongerenactiviteiten meer
plaats vinden. Ook in de winter-

maanden,” zegt Natalie. 
“Ze blijven constant aan die 
vertrouwensrelatie werken. Want
daar valt of staat alles mee. 
Pas als een jongere je echt ver-
trouwt, kun je hem of haar 
helpen als er thuis problemen
zijn of op school. Dan kun je
adviseren of doorverwijzen naar
een andere instantie. Want dat is
de kerntaak van een buurtouder:
een schakel zijn tussen jongeren,
hun ouders of verzorgers, andere
volwassenen en instellingen.”

Schouw zorgt voor snelle acties
Op 6 oktober heeft, op basis van de resultaten van Drugs in Kleur, een schouw
plaats gevonden in het Oude Westen. Diverse vertegenwoordigers van onder
meer de Centrumraad, Gemeentewerken, Stadstoezicht, politie en woning-
corporatie Nieuwe Unie bekeken met elkaar de overlast plekken in onze wijk. 

“Zo’n schouw is heel nuttig om met eigen ogen te zien hoe de zaken er voor staan,” stelt
Ellen Perik, gebiedsmanager van het Oude Westen bij de Centrumraad. “Het maakt in een
klap helder wat wel werkt en wat niet. De schouw heeft geleid tot een flinke lijst met con-
crete acties en een heldere taakverdeling. Alle betrokkenen doen hun uiterste best om de
drugsoverlast op bepaalde plekken in onze wijk terug te dringen.”

Tegengaan overlast in portieken
Een paar voorbeelden uit de actielijst. Dealers en gebruikers zorgen voor veel overlast in
de portieken van de1e Middellandstraat. Na de schouw is afgesproken dat de 
stadsmarinier en dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, in overleg met de bewoners en
ondernemers, de portieken gaan afsluiten. De ingangen van de parkeergarages
Coolsestraat, Van Speijkstraat en Adrianastraat zijn donkere hoekjes. Mensen kunnen zich
hier makkelijk verstoppen. Stadstoezicht en de stadsmarinier gaan hier werk van maken. 

Verplaatsen containers
In de Akeleistraat stonden twee containers op een onhandige plek. Gemeentewerken heeft
er voor gezorgd dat de containers naar de ’s Gravendijkwal zijn verplaatst. 
Op de ‘s Gravendijkwal, vlakbij ’t Hof monument, staat een telefooncel. Hier verzamelen
overlastgevers zich regelmatig. Dus hebben Gemeentewerken en de Centrumraad aan
KPN gevraagd of die telefooncel kan worden weggehaald.

Een goed idee? Laat het ons weten!

Eerste stappen zijn gezet 
Jongeren in onze wijk
accepteren buurtouders

Onze wijk telt momenteel vijf
actieve buurtouders. Vrijwilligers
die door Natalie en collega
Sabina Jurjewicz worden onder-
steund. Met elkaar vormen ze
een hecht en gemotiveerd team,
duidelijk herkenbaar aan hun 
speciale jassen. “Ik wil de jeugd
graag helpen iets van hun leven
te maken. Om die reden ben ik
buurtouder geworden,” vertelt
Piet ter Reehorst. “Het is leuk om
te doen en het geeft veel voldoe-
ning. Bijvoorbeeld als ik er voor
kan zorgen dat iemand die al
lang spijbelt, toch weer naar
school gaat. Met een beetje
begeleiding kun je zoveel berei-
ken. Dat is mooi. Daarbij is het
leerzaam. Als buurtouder volg je
cursussen. Je wordt getraind in
het motiveren van jongeren. Ik
steek er veel van op.” 

Veel voldoening
Ook Bouraoud Houssain zegt veel
voldoening te halen uit zijn werk
als buurtouder. “Ik vind het
belangrijk om er voor te zorgen
dat de jeugd geen rottigheid uit-
haalt op straat. En dat gebeurt al
snel als je niet naar school gaat of
geen werk hebt. Daar probeer ik
dus een rol in te spelen. Ik moti-
veer jongeren om naar school te
gaan of een stageplek te zoeken.
Soms probeer ik ook te bemidde-
len bij een ruzie. Bijvoorbeeld tus-
sen ouders en hun kinderen. Als
buurtouder kun je zoveel beteke-
nen voor een ander en je eigen
wijk.”     

Buurtouders Piet ter Reehorst en Bouraoud Houssain
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BOA’s kunnen bijvoorbeeld ook
wildplassers op de bon slingeren.
En als zo iemand weigert om z’n
naam te noemen, mogen BOA’s
hem of haar meenemen naar het
politiebureau voor verhoor.
“Anders gezegd: straks heeft een
deel van onze medewerkers een
extra middel om de overlast in
het Oude Westen tegen te
gaan,” zegt teamchef Ed van den
Berg van de dienst Stadstoezicht.
Hij is blij met de huidige ontwik-
keling.

Bekeuringen uitschrijven  
Op dit moment wordt nog maar

een deel van de mensen van
Stadstoezicht opgeleid tot BOA.
Maar het is de bedoeling dat op
termijn alle medewerkers deze
slag gaan maken. “Als onze
mensen meer bevoegdheden
krijgen, is dat alleen maar goed
voor de wijk,” zegt Ed. “Want
iemand die alleen maar mag
waarschuwen en een andere par-
tij moet inschakelen om op te
kunnen treden, maakt op som-
mige mensen geen indruk.
Sterker nog: nu worden onze
medewerkers soms vierkant uit-
gelachen op straat.” Ed is ervan
overtuigd dat dit gaat 

veranderen als de mensen weten
dat de BOA’s ook bekeuringen
mogen uitschrijven voor kleine
vergrijpen.

“Als raddraaiers dan worden aan-
gesproken op hun gedrag zullen
ze het wel laten om te roepen
dat we ze toch niets kunnen
maken omdat we niet van de
politie zijn.” Maar Ed noemt
deze ontwikkeling niet het
belangrijkste.“Het gaat om het
doel dat we met z’n allen willen
bereiken. Als ik kijk naar het
oude Westen, dan weet ik zeker
dat onze mensen er voor kunnen
zorgen dat het weer veiliger
wordt op straat. Samen met
andere partijen zoals de politie.
We willen dat de overlast wordt
teruggedrongen en dat de wijk
weer echt van de mensen
wordt.” 

“De partners van gemeente,
politie, openbaar ministerie,
de zorginstellingen en de
woningbouwcorporaties zijn
nu een aantal weken bezig
met de harde aanpak in de
wijk en de eerste resultaten
worden zichtbaar,” vertelt Tijs
Nederveen, stadsmarinier
Oude Westen. Hij hoort ver-
schillende, maar overwegend
positieve, geluiden van de
bewoners en ondernemers
over de extra aanpak. 
Hij merkt dat het op straat
rustiger wordt. “Maar we
gaan absoluut door met de
acties!”, benadrukt Tijs.

Aangehouden
In de afgelopen weken hield
de politie zes drugsdealers
aan. Een aantal van de dealers
werd op heterdaad betrapt. 
Er zijn ook dealers aangehou-

den zonder dat ze op heterdaad
betrapt zijn. Tijs legt uit: “De
politie heeft gegevens verzameld
van de dealers, zodat ze voor lan-
gere tijd van de straat konden
worden gehaald. Tegen een aan-
tal dealers had de politie zoveel
bewijs, dat ze meteen zijn gear-
resteerd. We hoefden dus niet te
wachten totdat ze werden
betrapt op het dealen van
drugs.”
Er wordt niet alleen gekeken naar
dealers, maar ook naar drugspan-
den in de wijk. Zo is er pasgele-
den een drugspand opgerold in
een woning. De mensen die aan-
wezig waren zijn aangehouden.
Ondertussen is het huis schoon-
gemaakt en klaar voor nieuwe
bewoners.

Verzorgen 
Het komt voor dat er prostituees
in het Oude Westen lopen. Als

Extra geld voor bewonersinitiatieven 

Rotterdam krijgt extra geld
van de regering voor het ver-
vullen van bewonerswensen in
dertien wijken. Ook het Oude
Westen hoort daarbij. 
Heeft u een goed idee om uw
wijk te verbeteren? Laat het
ons weten. Wie weet wordt uw
idee uitgevoerd. 

Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en
Integratie) vindt het belangrijk dat
bewoners betrokken worden bij de ver-
beteringen van hun wijk en dat bewo-
ners zelf hun ideeën gaan uitvoeren.
Vandaar dat de minister eind mei extra
geld beschikbaar heeft gesteld. 

Heeft u een goed idee? Dan kunt u dit
tot eind november bekendmaken bij de
Centrumraad. 
Er zijn drie voorwaarden verbonden aan
de bewonersinitiatieven: 
• er moeten meerdere bewoners bij 

betrokken zijn;

• ze moeten het wonen en werken in 
de wijk en/of de contacten tussen 
bewoners verbeteren;

• ze moeten meer zijn dan een 
éénmalige bijeenkomst zoals een 
buurtbarbecue. 

In overleg met het opbouwwerk en
Aktiegroep Oude Westen zorgt de
Centrumraad er voor dat de beste 
ideeën worden uitgevoerd.

U kunt uw idee versturen per e-mail
naar: centrumraad@bsd.rotterdam.nl.
Of per brief: Centrumraad, t.a.v.
Chrystabelle Beaton, Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam. 

Inzenders kunnen hun idee schriftelijk
of (na afspraak) in een gesprek toelich-
ten. In februari 2009 krijgen inzenders
te horen of hun aanvraag wordt
beloond en (een deel van) de onkosten
voor hun project worden vergoed.
Zonodig krijgen ze hulp bij de uitvoe-
ring. 

Wijk moet weer van bewoners worden Harde aanpak Oude Westen; hoe gaat het nu?
Van toezicht houden naar handhaven. Dat is de slag die de
dienst Stadstoezicht begin 2009 in onze wijk gaat maken.
Op dit moment worden er 50 medewerkers van de dienst
opgeleid tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA).
BOA’s hebben meer bevoegdheden dan de andere medewer-
kers van Stadstoezicht. Ze mogen voor meer zaken bekeuren
dan alleen parkeer- en milieuovertredingen.

Extra inzet van politie, Stadstoezicht en de zorginstellingen in het Oude Westen: 

de acties zijn een aantal weken bezig en hoe gaat het nu?

we een van deze vrouwen tegen-
komen in het Oude Westen 
worden ze door de zorginstellin-
gen opgevangen. De verzorgers
helpen daarna de vrouwen om
hun leven weer op de rit te krij-
gen en ervoor te zorgen dat ze
niet teruggaan de straat op,” ver-
telt Tijs. 

We gaan door
Ook de bewoners en onderne-
mers dragen hun steentje bij aan
het terugdringen van de overlast.
Er is weer een schouw geweest
van Drugs in Kleur. De resultaten
daarvan kunt u lezen in het arti-
kel  ‘Schouw zorgt voor snelle
acties’ op deze pagina. “En we
gaan door,” vertelt Tijs. “De poli-
tie en Stadstoezicht gaan door
met hun inzet en ook de zorgin-
stellingen blijven in de wijk. De
woningbouwcorporaties blijven
aan de woningen werken. Het

resultaat daarvan kunt u zien in
de Zijdewindestraat of de
Akeleistraat. Daar zijn de huizen
helemaal opgeknapt. Natuurlijk
houden we u op de hoogte.
Maar ik wil u ook vragen om

klachten en opmerkingen
vooral te blijven melden. 
Dit kunt u doen bij het
Servicepunt op telefoonnum-
mer: 282 96 76. Als u mij
direct wilt bereiken dan kan
dat ook. Mijn telefoon-
nummer is: 417 22 00 of u
kunt mij e-mailen: 
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl”
. 

Jongeren ondersteunen
en helpen. Dat is wat de
buurtouders van het
Oude Westen willen. Ze
proberen in gesprek te
komen met jonge mensen
uit onze wijk die niet 
precies weten wat ze kun-
nen en willen met hun
leven. Belangrijkste doel
van de buurtouders: zor-
gen dat de jongeren niet 
ontsporen en de juiste
beslissingen nemen.  

Het Buurtouderproject bestaat nu
precies een jaar in onze wijk.
Volgens opbouwwerkster Natalie
Dupon begint het initiatief
vruchten af te werpen. “Dit is
lange adem werk. Een jongere
die in de knel zit, laat zich niet
zomaar helpen. Er moet eerst
een vertrouwensrelatie bestaan.
Om zoiets op te bouwen, heb je
veel tijd en geduld nodig. Maar
dat wil niet zeggen, dat we nog
niets bereikt hebben. De jonge-
ren in het Oude Westen weten
dat we er zijn. We worden 

geaccepteerd. We praten met de
jongeren in onze wijk. Onlangs
stapten we nog een buurthuis
binnen en dan worden we niet
weg gekeken of weggestuurd;
nee, we hebben echt contact. 
Dat is het begin.”

Adviseren en stimuleren
De buurtouders in het Oude
Westen willen jongeren adviseren
en stimuleren. “Buurtouders gaan
de wijk in op het moment dat er
geen jongerenactiviteiten meer
plaats vinden. Ook in de winter-

maanden,” zegt Natalie. 
“Ze blijven constant aan die 
vertrouwensrelatie werken. Want
daar valt of staat alles mee. 
Pas als een jongere je echt ver-
trouwt, kun je hem of haar 
helpen als er thuis problemen
zijn of op school. Dan kun je
adviseren of doorverwijzen naar
een andere instantie. Want dat is
de kerntaak van een buurtouder:
een schakel zijn tussen jongeren,
hun ouders of verzorgers, andere
volwassenen en instellingen.”

Schouw zorgt voor snelle acties
Op 6 oktober heeft, op basis van de resultaten van Drugs in Kleur, een schouw
plaats gevonden in het Oude Westen. Diverse vertegenwoordigers van onder
meer de Centrumraad, Gemeentewerken, Stadstoezicht, politie en woning-
corporatie Nieuwe Unie bekeken met elkaar de overlast plekken in onze wijk. 

“Zo’n schouw is heel nuttig om met eigen ogen te zien hoe de zaken er voor staan,” stelt
Ellen Perik, gebiedsmanager van het Oude Westen bij de Centrumraad. “Het maakt in een
klap helder wat wel werkt en wat niet. De schouw heeft geleid tot een flinke lijst met con-
crete acties en een heldere taakverdeling. Alle betrokkenen doen hun uiterste best om de
drugsoverlast op bepaalde plekken in onze wijk terug te dringen.”

Tegengaan overlast in portieken
Een paar voorbeelden uit de actielijst. Dealers en gebruikers zorgen voor veel overlast in
de portieken van de1e Middellandstraat. Na de schouw is afgesproken dat de 
stadsmarinier en dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, in overleg met de bewoners en
ondernemers, de portieken gaan afsluiten. De ingangen van de parkeergarages
Coolsestraat, Van Speijkstraat en Adrianastraat zijn donkere hoekjes. Mensen kunnen zich
hier makkelijk verstoppen. Stadstoezicht en de stadsmarinier gaan hier werk van maken. 

Verplaatsen containers
In de Akeleistraat stonden twee containers op een onhandige plek. Gemeentewerken heeft
er voor gezorgd dat de containers naar de ’s Gravendijkwal zijn verplaatst. 
Op de ‘s Gravendijkwal, vlakbij ’t Hof monument, staat een telefooncel. Hier verzamelen
overlastgevers zich regelmatig. Dus hebben Gemeentewerken en de Centrumraad aan
KPN gevraagd of die telefooncel kan worden weggehaald.

Een goed idee? Laat het ons weten!

Eerste stappen zijn gezet 
Jongeren in onze wijk
accepteren buurtouders

Onze wijk telt momenteel vijf
actieve buurtouders. Vrijwilligers
die door Natalie en collega
Sabina Jurjewicz worden onder-
steund. Met elkaar vormen ze
een hecht en gemotiveerd team,
duidelijk herkenbaar aan hun 
speciale jassen. “Ik wil de jeugd
graag helpen iets van hun leven
te maken. Om die reden ben ik
buurtouder geworden,” vertelt
Piet ter Reehorst. “Het is leuk om
te doen en het geeft veel voldoe-
ning. Bijvoorbeeld als ik er voor
kan zorgen dat iemand die al
lang spijbelt, toch weer naar
school gaat. Met een beetje
begeleiding kun je zoveel berei-
ken. Dat is mooi. Daarbij is het
leerzaam. Als buurtouder volg je
cursussen. Je wordt getraind in
het motiveren van jongeren. Ik
steek er veel van op.” 

Veel voldoening
Ook Bouraoud Houssain zegt veel
voldoening te halen uit zijn werk
als buurtouder. “Ik vind het
belangrijk om er voor te zorgen
dat de jeugd geen rottigheid uit-
haalt op straat. En dat gebeurt al
snel als je niet naar school gaat of
geen werk hebt. Daar probeer ik
dus een rol in te spelen. Ik moti-
veer jongeren om naar school te
gaan of een stageplek te zoeken.
Soms probeer ik ook te bemidde-
len bij een ruzie. Bijvoorbeeld tus-
sen ouders en hun kinderen. Als
buurtouder kun je zoveel beteke-
nen voor een ander en je eigen
wijk.”     

Buurtouders Piet ter Reehorst en Bouraoud Houssain



Het Steunpunt Mantelzorg Centrum maakt onderdeel uit van de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Centrum.  Het Steunpunt
biedt op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers die
vragen of hulp nodig hebben rondom het zorgen voor een ander.
Deze ondersteuning is sinds donderdag 2 september uitgebreid met
een inloopspreekuur.

Bent u mantelzorger? 
Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving die zorg nodig heeft? Voor bijvoor-
beeld uw partner of een familielid? Of voor een vriend(in) of een goede buur
met een ziekte of handicap? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is de zorg die
iemand geeft aan een naaste die ziek of hulpbehoevend is. Veel mantelzorgers
kunnen af en toe een steuntje in de rug gebruiken.  Misschien heeft u behoefte
aan praktische informatie of een luisterend oor. U bent dan van harte welkom op
het speciale mantelzorgspreekuur van het Steunpunt Mantelzorg Centrum.   

Voor wie: Het mantelzorgspreekuur is er voor alle mantelzorgers in het cen-
trumgebied van Rotterdam (postcodes 3011 t/m 3016)  

Waar: Sint – Mariastraat 75 (in het Gezondheidscentrum Oude Westen en Cool)
Telefoonnummer: 010 – 4363060  

Wanneer: Elke donderdag tussen 10.00 en
12.00 uur, met ingang van donderdag 2 okto-
ber 2008.  

U kunt gewoon naar binnen lopen en uw vraag
stellen aan onze zorgconsulent.  Zij kijkt samen
met u naar uw situatie en vertelt u graag wat
het Steunpunt voor u kan betekenen.  Wilt u
liever een afspraak maken voor een persoonlijk
gesprek, dan kunt u bellen op het nummer:
010 – 4146788

Mantelzorger… U bent van harte welkom!

STICHTING MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING CENTRUM

Mantelspreekuur

Opgewonden komt mijn
Marokkaanse buurvrouw bij me
binnenrennen. Ofschoon ik er al
aardig aan begin te wennen dat
zij zonder aankondiging bij me
binnen loopt doet ze nu wel erg
druk. Eigenlijk vind ik het ook wel
leuk die ongedwongen sfeer. Het
doet me aan vroeger denken toen
de buren ook gewoon via de
achterdeur of via het touwtje uit
de brievenbus bij je binnenkwa-
men. Maar nu moest ik Fatima, zo
heet mijn buurvrouw, toch zeg-
gen dat ze kalm moest zijn want
door haar opgewonden verhaal
begreep ik absoluut niet wat zij
me wilde vertellen. Na vijf minu-
ten en een kopje koffie kwam dan
het verhaal. Nou zegt ze:
“Gisteravond kijk ik vol verwach-
ting naar de NCRV want er zou
een film over het Oude Westen
uitgezonden worden. Ik kan me
ook nog herinneren dat er twee
mensen maandenlang hier heb-
ben rondgelopen en verschillende
mensen en gebeurtenissen heb-
ben gefilmd. Dus ik installeer me
op de bank met een grote pot
thee en lekkere koekjes om nou
eindelijk eens een leuke film over
mijn Oude Westen te gaan zien.
Maar wat zie ik? Een verslag van
Actie Hartslag van de politie. Op
zich een interessante film waar
duidelijk werd dat het werk van
de politie niet altijd even gemak-
kelijk is. Wat voel ik met ze mee
als er een gevoel van frustratie en
machteloosheid uit de beelden
spreekt. Mijn respect voor de poli-
tie is er wel door gegroeid. Maar
de film die ik verwacht had is het
niet geworden. Ik vraag me af wat
de filmmakers gaan doen met al
die uren film die ze nu op de
plank hebben liggen en die onge-
twijfeld een heel ander, minder
negatief beeld van het Oude
Westen geeft”. Mijn buurvrouw is
rustiger geworden nu ze na nog
een kopje koffie haar verhaal heeft
kunnen spuien. We blijven nog
een tijdje napraten over het beeld
dat misschien blijft hangen van
het Oude Westen na het zien van
de film. En we zijn het roerend
met elkaar eens dat we in de leuk-
ste wijk van Nederland wonen,
maar dat het imago wel opge-
poetst mag worden. We doen dan
ook een oproep aan de filmma-
kers om eens goed na te denken
over de vertoning van al die leuke
beelden en taferelen die ze van
ons hebben gemaakt en niet
gebruikt zijn. We kijken er in ieder
geval naar uit.         

Belang voor het 
Oude Westen
Een van de kandidaten is
Boudewijn Vester, die zelf in het
Oude Westen woont. Wij vroegen
hem waarom deze waterschaps-
verkiezing belangrijk is voor het
Oude Westen. Vester: “Door de
klimaatverandering komen er in
de toekomst steeds zwaardere

regenbuien, vooral in de zomer.
Het centrum van Rotterdam en
vooral het Oude Westen, heeft
erg weinig oppervlaktewater,
zodat er zonder maatregelen een
steeds grotere kans bestaat op
wateroverlast.  Omdat het riool-
systeem al dat extra water niet
meer aan kan, komen de straten
blank te staan en lopen kelders
onder. Ook het water van de
Westersingel stijgt veel te hoog,
omdat de riolering het overtollig
water daarnaar overstort, met
stank en vissterfte tot gevolg”. 

Welke maatregelen zouden
er genomen moeten worden?
Vester: “Het is niet realistisch om
in het Oude Westen extra water-
berging te maken in de vorm van
oppervlaktewater, dus we moeten
aan slimmere, innovatieve oplos-
singen denken. De waterberging
die nu in het Museumpark wordt
gemaakt, is daarvan een goed

voorbeeld. Verder kan het water
langer worden vastgehouden
voordat het in het riool komt,
door zgn. waterpleinen, die bij
hevige regenval tijdelijk onder
water komen te staan. Een andere
mogelijkheid is als De Nieuwe
Unie van de platte daken in de
wijk ‘groene daken’ maakt, waar-

bij de begroeiing ook weer het
water kan vasthouden. Dat levert
gelijk ook een grote bijdrage voor
een beter leefklimaat.”Al met al
dus goede redenen om invloed
op de besluiten van het
Hoogheemraadschap uit te oefe-
nen en dus gebruik te maken
van ons stemrecht.

Waterschapsverkiezingen in november
We staan er niet elke dag bij stil, maar dat we in ons gebied ‘droge voeten’ hebben is te danken aan het werk
van het Hoogheemraad Schieland en de Krimpenerwaard, dat al sinds 1283 bestaat. Ze zorgen er namelijk voor
dat de dijken voldoende hoog en sterk zijn, zodat er geen overstromingen plaatsvinden. Dat is natuurlijk heel
belangrijk, omdat het land in het westen van Nederland enkele meters beneden het zeeniveau ligt.  Dit maakt
ook dat alle regen die er valt, ook niet vanzelf naar zee kan afvloeien, maar via allerlei singels en sloten naar
gemalen wordt toegeleid en daar het gebied wordt uitgepompt. Daarnaast is het Hoogheemraadschap ook ver-
antwoordelijk voor het reinigen van het rioolwater. Dit gebeurt in grote ‘afvalwater¬zuiveringsinstallaties’.Alle
besluiten over het werk van het waterschap Hoogheemraadschap worden genomen door de  zgn. Verenigde
Vergadering, die bestaat uit 30 personen. De samenstelling wordt elke vier jaar via verkiezingen bepaald door
alle inwoners van het gebied. Van 13 tot 25 november kunnen deze inwoners weer stemmen om te bepalen door
wie ze de komende vier jaar vertegenwoordigd willen zijn.                                     

Ouderen kunnen uw inzet goed gebruiken. Bijvoorbeeld; meegaan als begeleider bij een
uitstapje, op bezoek gaan bij een oudere thuis of helpen met de boodschappen?
Als vrijwilliger kun je eigenlijk veel doen! 

Ter versterking van de diensten van de Huldienst zoeken wij vrijwilligers 
Voor een aantal uur per week.  
Het is niet alleen dankbaar werk maar ook erg leuk om te doen.

Spreekt dit jou aan?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Imca Hurkens, leidinggevende van de
Hulpdienst, telefoon 010-4369047
De Hulpdienst Centrum is onderdeel van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Centrum (SMDC) en biedt diensten aan 55+ers die nog zelfstandig wonen in het centrum van
Rotterdam.

Mensen die graag iets voor ouderen doen,
daar zijn wij naar op zoek!

Hartelijke groeten van Jeanette van
Wingaarden vertrekkend sociaal raadsvrouw.
Zij heeft na tien jaar in het Oude Westen te
hebben gewerkt een werkplek in een andere

wijk gekregen. 

Bezem door wijkgarages
Stadstoezicht Rotterdam haalt de bezem door de wijkgarages. Die moeten schoon, heel en veilig zijn. De
garages worden nogal eens gebruikt als opslagplaats voor wrakken, waar de eigenaar in de meeste geval-
len ook niet meer naar omkijkt. Ook staan er te veel illegaal geparkeerde auto's, dus zonder abonnement.
Woensdag 24 september jl. waren zes parkeergarages in het Oude Westen als eerste aan de beurt.

Aanpak succes
Na de aankondiging dat Stadstoezicht de bezem door de parkeergarages ging halen, werd een flink aan-
tal auto’s door de eigenaren verwijderd. Tijdens de ‘schoonmaakactie’ trof Stadstoezicht in drie van de zes
wijkparkeergarages geen illegaal geparkeerde auto’s of wrakken aan. Uit de overige drie garages werden
negen auto’s afgevoerd. 

Extra handhaven
De komende tijd zal Stadstoezicht in de wijk-
parkeergarages
extra controle-
ren om te voor-
komen dat de
wrakken en ille-
gaal geparkeer-
de auto's weer
terugkeren.
Binnenkort
maakt Stadstoezicht bekend waar de volgen-
de ‘schoonmaakactie’ wordt gehouden.

Dance-Parade krijgt nieuwe route.

In september hebben de bewoners van het Oude Westen die rond
het startpunt van de Dance-Parade wonen (stuk tussen
Eendrachtsplein, Nieuwe Binnenweg, Mathenesserlaan en
Rochussenstraat) handtekeningen opgehaald om de route van deze
parade gewijzigd te krijgen. Zoals het nu ging bleef er de hele dag
zoveel volk rondhangen in deze omgeving dat het als  beangstigend
werd ervaren, om nog maar te zwijgen van de overlast. Bovendien
gaf de politie ook aan dat de huidige situatie zeer onveilig was. De
handtekeningen zijn aangeboden aan de politie, de Centrumraad en
de directie Veilig van de Gemeente, die ze weer aan de
Burgemeester heeft gegeven. De gezamenlijke protesten van de
GGD, Roteb, Politie, ondernemers en winkeliers en nu dus ook de
bewoners hebben er toe geleid dat de organisatie van de Dance-
Parade nu van de Gemeente de opdracht heeft gekregen om een
andere route te gaan zoe-
ken, met het begin en eind-
punt buiten het centrum.
Het kan dus nog wel zo zijn
dat ze langs komen, maar
dan trekken ze weer verder
en blijft de drukte niet op
één punt geconcentreerd.  

VOORLICHTING VOOR 55 PLUSSERS 
Spirit 55+ (voorheen de Werkgroep Senioren en de Waakhondengroep) organi-
seert binnenkort, in samenwerking met de welzijnsinstellingen en SoZaWe, in
Stadsdriehoek, Cool en het Oude Westen voorlichtingsbijeenkomsten voor
55plussers over de WMO (de wet maatschappelijke ontwikkeling). Dat kan dus
gaan over: het recht op een persoons-gebonden budget, huishoudelijke hulp,
vergoeding van vervoerskosten, een parkeer-kaart, een rolstoel, hulpmiddelen
en nog veel meer.
Voor het Oude Westen is die voorlichting gepland op 

Alle 55plussers die willen weten op welke voorzieningen ze recht hebben, onder
welke voorwaarden en bij wie ze daarvoor
moeten zijn: noteer alvast deze datum in uw
agenda of op de kalender.  

2 december om 14.00 uur
in de ruimte van de

Aktiegroep ’t Oude Westen
aan de Gaffelstraat 3.

Er moeten nieuwe plannen worden gemaakt voor
Sint-Mariastraat 106-146. De huizen zijn jarenlang
minimaal onderhouden, er is een funderingsonder-
zoek gedaan, er ligt een wijkvisie voor het Oude
Westen dat gaat over jong, cultuur, cosmopolitisch
en intiem en er zijn interviews gehouden met vijftien
bewoners die -toeval of niet- wonderwel in het ide-
aalbeeld en de toekomstvisie van de wijk passen als
je ‘jong’ niet al te letterlijk neemt. De Nieuwe Unie
belegt op maandagavond 10 november een bijeen-
komst voor alle bewoners en ondernemers van Sint-
Mariastraat 106-146. Trevor James van De Nieuwe
Unie legt de resultaten van het funderingsonderzoek
uit, Karin ter Laak & Joke van der Zwaard van de
Sint-Mariastraat  presenteren de conclusies van hun
boekje over de straat (‘Het cultureel kapitaal van een
afgeschreven straat’); en het wijkpastoraat biedt
gastvrijheid.
Maandagavond 10 november, 19.30 uur, 
Sint-Mariastraat 142b.

10 november: een bijeenkomst
over de toekomst 

Sint-Mariastraat 106-146

Michel Hoegee de nieuwe
Jongerenmentor voor
Rotterdam Centrum

Dennis van de Stel is in augustus 2008 vertrokken
bij het Mentoraat voor Jongeren in Rotterdam
Centrum, zijn functie is over genomen door Michel
Hoegee. Michel was de afgelopen jaren ambulant
jongerenwerker in Rotterdam Centrum, inwerken
in het werkgebied is dus niet echt nodig. Bijna
iedere jongere in het centrum kent Michel en het
lijkt wel of hij ook iedere jongere in het Centrum
persoonlijk kent.  
Als mentor is Michel er voor jongeren die niet op
school zitten, geen baan hebben en eigenlijk niet
weten wat ze willen of kunnen. Hij zorgt er voor
dat ze weer terug naar school kunnen of helpt ze
bij het vinden van een baan of de weg daarnaar
toe.  Je kunt hem vaak op straat tegenkomen (het
is geen kantoorman) of bellen voor een afspraak
(06 12529409) Ook ouders die info willen over
werk of mogelijkheden terug naar school voor hun
zoon of dochter kunnen kontact opnemen met het
Jongerenmentoraat op tel:  010 2620803 of kijk op
www.mentoraat.com 

Wil je iets organiseren in de wijk, dan is vaak de vraag welke
locatie zowel beschikbaar is als geschikt is om de activiteit te
organiseren. Je hebt natuurlijk Odeon, de Aktiegroep, de
Buurthuis de Gaffel, Batavier. Deze locaties worden goed

gebruikt, neem bijvoorbeeld Odeon, deze zit wekelijks vol
geprogrammeerd met allerlei activiteiten. Zo werd er een teken-
workshop georganiseerd met de kinderen van BSO de Gaffel en
UrbanArts. Deze workshop is in het kader van de 

muurschildering die er gaat komen in de weide van het
Dierenhof. De workshop kon van start de kinderen hadden er
zin in, maar nu nog een locatie. En laat het nou zo zijn dat de
eigenaars van WATT hebben laten weten, dat de ruimtes die
WATT heeft  eventueel ook te gebruiken zijn voor wijkactivitei-
ten. Dat laten we ons geen twee keer vertellen natuurlijk! Met
als resultaat dat de kinderen een geweldige workshop hebben
gekregen van UrbanArts in WATT. De kids waren zeer enthousi-
ast. Vooral de toiletten hebben erg veel indruk op ze gemaakt.
Natalie

EEN NIEUWE LOCATIE ERBIJ ?

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN

ZONDER
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Denk
aan

MR.I.W.Opstelten Burgemeester van Rotterdam, 
vanaf 16 februari 1999 tot 31 december 2008
Ivo Opstelten is gehuwd met Mariette Dutilh en heeft vier dochters. 

Liberaal bestuurder die op 28-jarige leeftijd begon aan een indruk-
wekkende burgemeestersloopbaan. Werd in de gemeenteadministra-
tie gevormd bij de secretarie van Vlaardingen en maakte al snel de
stap naar het burgemeesterschap in het Drentse Dalen. Daarna volg-
den benoemingen in Doorn en Delfzijl. Na vijf jaar topambtenaar op
Binnenlandse Zaken te zijn geweest, werd hij eerste burger van
Utrecht en in 1999 in het voorheen ‘rode bolwerk’ Rotterdam.
Bekleede belangrijke nevenfuncties en was vicevoorzitter van de VVD.
Rasbestuurder met een fors postuur en sonore basstem, die amicaal
en prettige in de omgang is. Treedt op met een soepele en open
bestuurstijl, waarin humor niet ontbreekt.

Overlast
Burgemeester opstellten kwam ook op
bezoek in het Oude Westen
Op maandag 10 oktober bracht
Burgemeester Opstelten een bezoek
aan het Oude Westen. Hij sprak met
bewoners van het Kogelvangerplein
over de overlast die zij ervaren.
Opstelten beloofde het terugdringen
van overlast topproriteit te geven. Hij
zal zich regelmatig op de hoogte blij-
ven stellen.

Opening van
het nieuwe
Veiligheidpunt
aan het

Adrianaplein,
16 november

2006
Onder grote belangstelling
van schoolkinderen en bewo-
ners van het Oude Westen
opende burgemeester
Opstelten en voorzitter
Centrumraad Bert Homam.

September

2007
De laatste weken neemt op
een aantal plaatsen de over-
last in het Oude Westen
weer toe. Voor de
Stadsmarinier is dit de aan-
leiding om met een aantal
extra acties en maatregelen
te komen. Burgermeester
Opstelten kwam op 20 juli
naar het Oude Westen om
met bewoners en onderne-
mers te spreken en zich een
beeld te vormen van de
aanpak.

Herinnert u zich deze nog
Oude Westenaar van het jaar Jack Sier kreeg op 23 2008
tijdens het evenement Oude Westen De Klok Rond uit-
handen van Ivo Opstelten een vette cheque.

Een etmaal lang het Oude Westen in hetzonnetje. Dat
was de bedoeling van het Oude Westen 23 januari. Met
een wijkontbijt, een karavan, een recordpoging, de ver-
kiezing  van de Oude Westenaar van het jaar en een spet-
terend feest!

Rotterdamse dag
van de Dialoog
van start

In aanwezigheid van burge-
meester Opstelten, de wethou-
ders Kriens en Grashoff en de
jongerenburgemeester van
Rotterdam, Andrea Moreira
Santos, is op 17 september de
aftrap gegeven voor de 7e editie
van de Rotterdamse Dag van de
Dialoog. ‘Smaken
verschillen’.Vertegenwoordigers
van talrijke Rotterdamse instellin-
gen, bedrijven en organisaties

probeerden met elkaar het thema
voor 2008, 'Smaken Verschillen',
uit. 
De voorzitter van de Rotterdamse
organisatie, René Kronenberg,
spoorde de aanwezigen aan om
dit jaar met elkaar een record
aantal tafels te organiseren.
'Jongerenjaar’. De nieuwe wet-
houder Grashoff maakte voor het
eerst kennis met de Dag. Hij
was direct enthousiast en had
er alle vertrouwen in dat de
editie 2008 een succes zou
worden. Samen met de jonge-
renburgemeester riep hij de
organisatie op om alvast na te
denken over de invulling van
de Dag van de Dialoog in
2009, het jaar waarin
Rotterdam Europese jongeren-
hoofdstad is. 
'Ballonnen met een uitnodi-
ging’.Wethouder Grashoff en
Adrea Moreira Santos lieten
vervolgens vanaf het bordes
van het stadhuis enkele tien-
tallen ballonnen los met de
uitnodigende tekst: "Mag ik
een dialoog van jou?" 
Daarmee werd symbolisch de
hele stad uitgenodigd om op

7 en 8 november mee te
doen. 
De ballonnen zijn een samen-
werking met het project
ZIN_GEVING 2008.
ZIN_GEVING geeft een
Rotterdamse, uitdagende en
inspirerende zin aan een
Rotterdammer, een
Rotterdamse instelling of de
stad. Meer informatie staat op
www.galerierotterdam.nl 

Agenda
Grote Paddenstoelen kleurwed-
strijd start op ma 3 november.
Ontwerp een paddenstoel voor
de Sprookjesroute. Komt jouw
winnende paddenstoel als logo
op de winkelruiten van de
Binnenweg?
Sprookjesprijsuitreiking op vrij
28/11. Wedstrijdformulieren wor-
den uitgedeeld op de basisscho-
len en/of zijn af te halen bij
Clubhuis Cool of De Gaffel

De Dag van de Dialoog is op 7
en 8 november en gaat over:
Smaken Verschillen! Geef u op bij
De Dag van de Dialoog. Wilt u 
eens in een andere wijk aan tafel? 

Dat kan, geef u op bij
Wijkorgaan Stadsdriehoek of
Wenk Gwen Haslinghuis 010
– 214 01 78

De jaarlijkse Oudhollandse
Rommelmarkt in Wijkgebouw
Stadsdriehoek valt dit jaar op
zaterdag 22 november!  U,
bewoner uit het Oude Westen,
bent van harte welkom van
10.00 u – 15.00 u. Met spelletjes,
zoals Darten, Sjoelen, Koersbal en

Nog geen vijf jaar geleden
kenden maar weinig mensen
Ahmed Aboutaleb. Nu treedt
de 47 jarige staatsseccretaris
van Sociale Zaken aan als
nieuwe burgermeester van
Rotterdam Hij is daarmee de
eerste burgemeester in
Nederland van Marokkaanse
afkomst

ARALIK AYINDA SOKAK, KERST, SINTERKLAAS VE YENİ YIL
OPZOOMER EĞLENCELERİ ORGANİZE EDEBİLİRSİNİZ
BU EĞLENCELERİ GERÇEKLEŞTİREBİLMENİZ İÇİN SİZE YAPILACAK YAR-
DIMLAR:
Eğlence paketi.
EĞLENCE PAKETİ İÇİNDEKİ MALZEMELER:
- 50 adet davetiye kartı
- 50 metre ışıklı hortum ve 30 Sjappo’s (büyük çam ağacı süsleri)
- 45 metre ekstra ışıkl hortumu 10 euro ya  alabilmeniz için hediye bonosu.
- Paket kahve, çay ve cacao
- Plastic bardak ve kaşık
- Bisküit ve çikolata
- Eğlencenizi dahada güzel ve cazibeli yapabilmeniz için 175  euro.

ARZU EDENLERE 7 METRE UZUNLUĞUNDA ÇAM AĞACI
Müracaat formülünde bildirmeniz gerekmektedir. Ağaçlar belediye görevlileri tarafından 9 aralık
2008 tarihinde önceden göstermiş olduğunuz yerlere dikilecektir.
EĞLENCE ÇADIRI Eğlencenizi yağmurdan korunmak için çadırda yapmak istersiniz 213 10 55
numaradan eğlence çadırınızı önceden  ısmarlamanız gerekir. DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN
OSMAN DOĞAN -436 17 00.

DECEMBER 
STRAATFEEST 
SINTERKLAAS, KERST
OF OUD & NIEUW

HET GRATIS FEESTPAKKET VOOR UW
STRAAT STAAT KLAAR
U kunt het feestpakket ophalen bij Opzoomer
Mee.
U moet uw straat natuurlijk wel eerst even aan-
melden.
Wacht daar niet te lang mee want op = op.

WAT ZIT ER IN HET FEESTPAKKET?
Uitnodigingskaarten
50 kaarten om iedereen uit te nodigen
(zie voorkant folder)
Versiering
50 meter lint en 30 Sjappo’s (grote kartonnen
kerstballen) Kortingsbon lichtslang van 45
meter (U betaalt slechts een tientje)
Catering

Pakjes koffie, thee en cacao
Plastic bekertjes en lepeltjes
Speculaasjes en chocolaatjes
Waardebon van 175 euro
Om zelf uw straatfeest(en) nog mooier te
maken
WILT U OOK
EEN KERST-
BOOM VAN 7
METER?
Geef dit dan
aan op de aan-
meldkaart.

Gemeentewerken plaatst de kerstboom op
dinsdag 9 december en zet er een piek op.
FEESTTENT
Wilt u er tijdens het straatfeest warm en droog
bijzitten? Bel 213 10 55 en reserveer de feest-
tent van Opzoomer Mee. 
BEL OPZOOMERMEE (213 10 55) VOOR DE
AANMELDKAART OF OSMAN DOĞAN VAN
DE AKTIEGROEP OUDE WESTEN/SONOR.

TÜRK ÇALIŞMA GRUBU VE ROTTERDAM SAĞLIK KURUMU GGD İŞBİRLİĞİ
İÇİNDE “SİGARAYI BIRAKMA KANPANYASI”
(Turkse deelcampagne in samenwerking met GGD-Rotterdam"in iedere roker zit een 
stopper")
Sigarayı içen kişi bırakabilir de!  Çok veya az sayıda, uzun veya kısa süredir
sigara içiyor olsanız da sigarayı her zaman bırakabilirsiniz. Sigarayı bırak-
mak sadece sizin alacağınız karara yani “sigarayı bırakacağım”diyebilmenize
bağlıdır. Bu konuda başkası sizin adınıza karar veremez. Bu gercih sadece
size aittir. Ancak bu şekilde sigara bırakma teşebbüsünüzün başarıya ulaş-
ma şansı vardır. Belki Ramazan ayı boyunca sıgarayı azalttınız, yada hiç
içmediniz. Diğer bir deyişle sigarasız yaşamın tadına vardınız. Bu belki siga-
rayı tamamiyle bırakmanız için güzel bir nedendi veya neden olabilkirdi. Biz
mahalleniz Türk çalışma gurubu olarak siz sayın mahalle halkımıza yardımcı
olabilmek için, Rotterdam belediyesi sağlık kurumu GGD ile işbirliği içinde ve
Türkçe lisanında siz sayın vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için bir kam-
panya başlatmış bulunuyoruz. Şayet sigarayı bırakmaya niyetliyseniz, bu konu hakkında en kısa
zamanda Aktiegroep ta Osman Doğan dan geniş bilgi alabilirsiniz. Adres: Buurtwinkel Gaffelstraat
1  Tel: 010-436 17 00  e-mail o.dogan@sonor.nl.

MAHALLE  “ARABULUCULAR  PROJESİNE “ TÜRK
GÖNÜLLÜLER ARANIYOR
(Buurtbemiddeling centrum zoekt bemiddelars)
Rotterdam ın çeşitli mahallelerinde, ikametciler arasında ortaya
çıkan problemler bazen “buurtmiddeling” (mahalle arabulucuları
projesi) aracılığı ile çözümlenmektedir. Başka mahallelerde çok
başarılı olan bu proje, ev bürosu de Nieuwe Unie nin desteği ile
mahallemizde de başlatılmış bulunuyor. Fakat bu projenin mahalle-
mizde diğer mahallelerde olduğu gibi başarılı olması, bu proje ye
katılacak mahalle gönüllülerine bağlıdır. İşte bundan dolayı bu bu
proje ye mahallemizde gönüllüler aranmaktadır.  Gönüllüler genç,
yaşlı, kadın, erkek, işli, İşsiz olabilir. Gönüllülerden tek istenilen şey,
iyi dinleyici olmaları yanında yerinde sorular sorabilme yeteneğine
sahip olmak. Gönüllüler bu konuda, Şayet isterlerse ayrıca kurs
görebilecekler.  Proje ye ilgi duyanların 0618500316 numaralı tele-
fonu aramaları veya elektronik posta göndermeleri rica olunur. E-mail centrum@buurtbemidde-
ling.org MAHALLEMİZ TÜRKÇE DERSİ ÇOCUKLARIMIZ SNT.MARIA

SOKAĞINDAKİ YAŞLILAR EVİ İKAMETCİLERİNE 
ÇİKOLATALI ŞEKER İKRAM ETTİLER
Her sene olduğu gibi, Türkçe dersi sınıfı öğrencilerimiz Opzoomer
eğlenceleri çerçevesinde, bu senede 5 ekim Pazar günü öğlenden
sonra St.Mariastraat taki yaşlılar evi ikametcilerini ziyaret ederek çiko-
latalı şeker ikram ettiler. Türkçe dersi talebelerimizin örnek davranışları
bu binada ikamet eden Hollandalı ve diğer ulusların yaşlılarından
beğeni kazanması yanında, Türk yaşlılarınıda çok duygulandırdı ve
işte bizim torunlarımız diye düşündüklerini gözlerinden okuyorduk.

KINDEREN DELEN BONBONS UIT AAN DE BEWONERS
VAN DE 55 + WONINGEN AAN DE SINT MARIASTRAAT.
De kinderen van het Turks Participatie Platform op zondag 5 oktober

hebben zij in het kader van het Suikerfeest/Opzoomeren,  samen met
hun ouders,  bonbons  uitgedeeld aan de bewoners van de  55+
woningen in de Sint Mariastraat.  Dit werd door de ouderen zeer
gewaardeerd.

SAYIN BAŞKONSOLOSUMUZ ESEN
ALTUĞ HANIMIN DA KATILDIĞI
CUMHURiYET BAYRAMI EĞLENCEMİZ
GÖZ KAMAŞTIRDI 
(Het Republiekfeest)
Türkiye Cumhuriyetimizin 85.yıldönümünü, 26 ekim
2008 pazar günü mahallemiz spor salonu ODEON
da, sayın başkonsolosumuz Esen Altuğ hanımın da
katılımı ile büyük bir cosku ve gururla kutladık.
Mahallemiz Türk çalisma gurubu olarak, bu sene
mahallemiz 20. Cumhuriyet bayramı eğlencemizi her
sene olduğu gibi bu sene yine zengin bir proğramla
süsledik. Proğram’a müzik grubu Otantik ‘in yanında,
Efeler halk dans grubu, Sürinam çocuk dans grubu
ZAMUDA, Alevi dernegi saz grubu, Showman Murat
“Bülent Ersoy” , şiir okuyan çocuklarımız ve daha bir
çok sanatkar katıldı. Cumhuriyet Bayramına kalabalık
bir topluluğun katılması yanında, genclerimizinde de
aktif olarak eğlencenin organizesine iştirak etmis
olmaları çalışma gurubu olarak bizleride ziyadesiyle
memnun etti. Eğlencemizde, pazar gϋnleri buurtwin-
kel da Tϋrkce okuma yazma dersine katılan her
cocugumuza da Cumhuriyet bayram hediyesi olarak
ayrıca kitaplar hediye edildi. Hediyelerini sayın kon-
solosumuzun elinden alan çocuklarımızın neşesi
gözlerinden okunuyordu. Her sene oldugu gibi bu
senede piyango çekilisi yapılmış olup, eğlencede
satılan piyango biletlerinden elde edilen toplam geliri,
çalışma gurubu olarak daha önceden kararlaştırdığı-
mız gibi “ Lösemili çocuklara yardım kurumu LÖSEV
” hibe ettik. Eğlencemizde para ve hediye yardımında
bulunan bütün kurum ve kuruluşlara başta
Automobilbedrijf HOLLAND BV, supermarkt COOP,
olmak üzere, daha birçok kişi ve kuruluşa yardımla-
rından dolayı teşekkürü bir borç biliriz. 
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SpelletjesBingo. De keuken maakt
echt lekkere Hollandse Hapjes en
het Koor ’n Dolle Boel zingt over
Ketelbinkie. Inmiddels zijn alle
kramen uitverkocht!!!. Laat niets
u weerhouden….Bezoek de
Rommelmarkt op 22 november
2008 in Wijkgebouw
Stadsdriehoek.Voor de
Kerstvakantie activiteiten: let op
posters in de buurthuizen van
Wenk.
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Aktiegroep Het Oude Westen 436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Batavier 
Educatief Centrum 280.58.88 
Volwassenenwerk 280.58.82 
Basiseducatie                            280.58.70 
Batavierenstraat 15 – 35 
Bibliotheek                                436.49.81 
Gaffelstraat 59a
Dierenhof                                   436.71.01 
Gouvernedwarsstraat 1 
Gezondheidscentrum/SMDC          436.34.38/ 
St. Mariastraat 75  436.30.60
Marokkaanse Vereniging            412.06.35 
Kogelvangerstraat 12 
Stichting Jong                            436.57.30 
Mathenesserlaan 173 
Gaffelstraat 61a 
Ruilwinkel                                  22.50.844 
Gaffeldwarsstraat 34 
Stichting WenK                         412.26.22 
Hoofdkantoor 
Kogelvangerstraat 10 
Gaffel                                        436.20.98 
Jongeren- en kinderwerk 
Gaffelstraat 63a 
Taal Druk Werkplaats                 436.08.97 
Gaffelstraat 61b 
Turks Participatieplatform           436.17.00 
Gaffelstraat 1 
Servicepunt Oude Westen     282.96.76 
Adrianaplein 24       
Verpleeghuis Antonius                241.29.00 
Nieuwe Binnenweg 33 
Wijkgebouw Odeon                    436.38.55 
Gouvernestraat 56         
Wijkpastoraat Oude Westen       436.70.70 
Sint Mariastraat 142b 
Zorgcentrum Leeuwenhoek         436.14.88 
West Kruiskade 54 
Tennisclub Tiendstraat 411.39.42 
Speeltuin Weena 414.48.90
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Alarm 112
Politie/buurtagenten 0900 8844
Klachtennummer 0800 1545
Belastingtelefoon 0800 0543
Bureau Rechtshulp 410 66 77
Bureau Slachtofferhulp 436 01 04
Buurtbemiddeling Centrum 282 25 27
Centrumraad 417 92 11
Coördinatiebureau Centrum 417 32 83
Crisiscentrum 476 39 44
Dierenambulance 415 56 66
Dierenbescherming 437 42 11
Eneco storingsdienst 467 40 00
Jeugdhulp 411 78 65
Kinderdagverblijven 412 26 22
De Nieuwe Unie 286 64 00
Ombudsman 411 16 00
Onbenutte Kwaliteiten 404 99 09
Parkeerwinkel 890 22 00
Roteb                                  0800 1545
Speelcentrum Weena 414 48 90
Raad Kinderbescherming 413 47 60
STAP vrijwilligerswerk 436 30 90
Tandartspraktijk Maasstad 422 41 43
WBR 240 60 00
Wijkpastoraat Oude Westen    436.70.70 

Gezondheidscentr. Oude Westen & Cool
Huisarts Castelijns 436 77 70 
Huisarts Erlings / Visser 436 55 30
Huisarts Hekman 436 32 65
Huisarts Jacobs 436 92 41
Huisarts Metz 436 19 75
Herhaalrecepten 436 78 79
Fysiotherapeuten 436 21 27
Diëtist/Thuiszorg Rotterdam 28260 00
Tandartsen Oude Westen     436 21 76
St. Maatsch. Dienstverl. Centrum (SMDC) 
Alg. Maatschappelijk Werk 436 30 60
Sociaal Raadslieden                   436 30 60
Wijkbus Ouderen 436 90 47
Ouderenw./Servicepunt Sen. 414 67 88
Steunpunt Mantelzorg 404 75 24

Van de straat geplukt

in dit nummer:

COLOFON

Uitgave:
Aktiegroep Het Oude Westen,
Gaffelstraat 1-3, Tel 436 17 00 
Fax 436 39 40, Email
www.buurtkrant@aktiegroep-
oudewesten.nl
Website www.aktiegroepoude-
westen.nl 
Lay Out Han Snaaijer
Fotografie Theo  Sprundel, 
Han Snaaijer
Redactie: Wim Roovers, Osman
Dogan, Hannie Leeuwenhart,
Mar Melchers, Han Snaaijer,
Joke vd Zwaard , Gina Thysse,
Rachida Benali.Druk:
Maassluisse Courant, Oplage:
4500 stuks Verschijnt 10 maal
per jaar

Uitgave van de Aktiegroep Oude Westen  Gaffelstraat 1 - 3 3014 RA Rotterdam telefoon 010 - 4361700 Website www.aktiegroepoudewesten.nl
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Vijfhonderd jaar nadat
Erasmus met de Lof der
Zotheid een van de
invloedrijkste boeken uit de
geschiedenis schreef, pre-
senteert Museum Boijmans
Van Beuningen een groot-
schalige
Erasmustentoonstelling.
Het Louvre heeft bij hoge
uitzondering het sublieme
portret van Hans Holbein
de Jonge uitgeleend. Uit
New York, Londen, Madrid
en andere wereldsteden
komen kunstwerken die
voor het eerst in Nederland
te zien zijn. De schilderijen,
tekeningen, prenten en
objecten maken het
gedachtegoed van Erasmus
inzichtelijk en tonen zijn
invloed op de kunst en de
maatschappij.

Museum Boymans van Beuningen

Erasmus in beeld
8 november 2008 – 8 februari 2009

Gastvrijheid en 
openheid in de
Paradijskerk
Gastvrijheid en openheid is de rode
draad van de missie van het citypasto-
raat Paradijskerk. Het citypastoraat wil
dienstbaar zijn voor mensen uit de buurt
en de stad. Het citypastoraat wil de kerk
een plek laten zijn waar mensen op
adem kunnen  komen, een luisterend
oor vinden en  steun en hulp kunnen
ontvangen bij de vragen en zorgen die
men in het leven ervaart. Elke zaterdag-
middag van 14.00 - 17.00 uur is de kerk
open om de stilte te beleven, om een
kaars aan te steken, om iets op te schrij-
ven in het gebedsintentieboek. Er is een
leestafel ingericht met (kinder)bijbels in
verschillende talen en andere spirituele
boeken. In de Ark kunt u dan terecht
voor een kopje koffie. Citypastor Hans
de Rie is aanwezig, zodat u ook met
hem een afspraak kunt maken voor een persoonlijk
gesprek. Om 16.00 uur is er steeds een gezamenlijk
moment van bezinning: de eerste zaterdag van de
maand d.m.v. een vesper (gezongen avondgebed), de
vierde zaterdag is er een orgelconcert en op de overi-
ge zaterdagen is er een meditatief moment met
muziek, stilte, een lezing en korte meditatie. Loop
rustig eens binnen in de kerk. in de wintermaanden
kunt u via de rechterzijdeur  in de kerk komen.
Op de derde zondag van de maand (19 oktober, 15
november) is er om 16.00 uur een uur van zingend
bidden in de traditie van Taize m.m.v. een Taizekoor
o.l.v. Wouter Blacquiere.  

kijk eens naar onze website
www.aktiegroepoudewesten.nl

De straat weer onderdeel van
je leefomgeving
De gedachte is dat wanneer we
dat kunnen veranderen de wijk
als geheel een veel prettiger aan-
zicht zal krijgen en dat daardoor
het woonplezier belangrijk zal
toenemen. Meer plaats op straat
voor spelende kinderen, groen en
andere initiatieven. Ook de straat
wordt dan weer een bruikbaar
onderdeel van je leefomgeving.

Minder auto’s op straat
Wil je echt wat veranderen dan

zouden er in de eerste plaats min-
der auto’s op straat moeten
staan. Helemaal onmogelijk is dat
niet omdat een groot deel van
onze parkeercapaciteit niet wordt
benut. Onze parkeergarages, we
hebben er 13, staan voor onge-
veer de helft leeg. Dit betekent
dat we meer dan 15% van alle
parkeerplaatsen in de wijk niet
gebruiken. Die kunnen van straat
weggehaald worden zonder dat
er één auto minder kan parkeren!

Oplossingen
Een ander onderdeel van de aan-

pak is het verzinnen van een aan-
tal kant en klare oplossingen.
Oplossingen voor: hoe maak je
van een blinde muur een leuke
muur. Hoe kun je meer groen de
straat in krijgen en wat voor soort
groen is daarvoor geschikt Wat te
doen met geblindeerde ramen
van bergingen, bedrijfsruimten en
pakhuizen. Hoe kun je er voor
zorgen dat een portiekingang, die
toch ook de toegang tot je

woning is, er leuk en uitnodigend
uit komt te zien.

Project Straatbeeld
Het nieuwe “Project Straatbeeld” gaat binnenkort beginnen. Het is bedoeld om het straat-
beeld van het Oude Westen te verbeteren.Het Oude Westen wordt gedomineerd door immen-
se hoeveelheden auto’s, smalle trottoirs, weinig groen en als je naar de gevels kijkt valt daar
ook veel aan te verbeteren: geblindeerde ramen, verveloze pakhuisdeuren, blinde muren.

Drie stappen
Het project bestaat uit drie
onderdelen:
Ten eerste gaan we op een rijtje
zetten wat je kunt verzinnen om
mensen te verleiden hun auto in
de parkeergarage te zetten en
welke andere maatregelen er zijn
om het parkeren op straat min-
der dominant laten zijn. We wil-
len ook onderzoeken hoe je deze
vrijgekomen ruimte opnieuw
kunt invullen.
Ten tweede is er het idee om in
twee straten in het Oude Westen
een proef te gaan doen door
samen met de bewoners uit die
straten heel precies te gaan kij-
ken wat je in de straat kunt ver-
beteren en veranderen. 
Ten derde kun je met de uitkom-
sten van de proef met de twee
straten een pakket van maatrege-
len, investeringen en ideeën
samenstellen dat ook in andere
straten gebruikt kan worden. 

Draagvlak en kwaliteit
Twee dingen zijn heel belangrijk:
draagvlak en kwaliteit. Bewoners
moeten het zien zitten en de

gevonden oplossingen moeten
goed en duurzaam zijn. 

Workshop parkeren
De aftrap van het project is in
november. We houden dan een
workshop over parkeren. Wil je
daaraan meedoen? Meld je dan
in de Buurtwinkel (Gaffelstraat 1)
of bel even (4361700). Let op:
het gaat nog niet over je eigen
straat maar over ideeën in het
algemeen om het parkeerregime
in het Oude Westen te gaan ver-
anderen. Wanneer we met de
straten aan de gang gaan laten
we dat zeker horen!

Hoe is dit zo gekomen?
Toen de nieuwbouwwoningen in
de Gouvernestraat en
Diergaardesingel gerenoveerd
werden in ‘94/’95 is de centrale
afzuiging die 24 uur per dag
draaide vervangen door een ven-
tilatie per woning. 
De Maatschappij voor
Volkswoningen (voorloper van de
Nieuwe Unie) maakte ieder jaar
een een service afrekening de
kosten en opgaven van het GEB.
Maar het GEB werkte met 80% 
schattingen van de elektriciteit
opnames. De mensen moesten
een te hoge rekening betalen en
dat is compleet uit de hand
gelopen. Na gesprekken met het
GEB zijn we tot slotsom gekomen
dat er een paar ton moest wor-
den terugbetaald aan de huurders
die jaarlijks te veel hadden
betaald voor hun servicekosten. 
Kijk, ik heb vroeger gewerkt bij
het GEB (voorloper van Eneco) en
heb verstand van verbruik van
electra en heb toen voorgesteld
om vrijwillig de meterstanden
jaarlijks bij te gaan houden. Dit
heeft wel enige tijd geduurd
voordat men hier toestemming
voor gaf, maar nu controleer ik
alle meters. Tenminste van de
gemeenschappelijke ruimtes.

Wij horen soms van mensen
op het spreekuur Samen door een
Deur dat er ineens veel meer

betaald moet worden, hoe kan
dat?
Nou, dat zit zo. Soms wordt er
onderhoud gedaan, bv. er wordt
gewerkt in het portiek door aan-
nemers, die leggen een verbin-
ding tussen de gemeenschappe-
lijke meterkast en hun apparatuur.
Als ze dan de hele dag gaan
schuren en boren en dat een
week lang, dan gaat dat op het
tarief van de gemeenschappelijke
meter. Ook koffiezetapparaten of
een kacheltje tikken aardig aan.
Zeg, twee minuten een gaatje
boren daar zit het hem niet in. 
Ik loop dan eens per jaar die stan-
den op te nemen en zie dan dat
er een flink verschil, niet van 20
kilowattuur, maar een groot ver-
schil bv. van 150 Kwu naar 200
Kwu is met andere jaren. Ik heb
dan overleg met iemand van de
Nieuwe Unie en samen bekijken
we dan wat er dat jaar in het por-
tiek aan werkzaamheden is ver-
richt en dan wordt dat afgetrok-
ken van de nota van de service-
kosten. 

Wij hebben gehoord, dat de
Nieuwe Unie meterkasten heeft
die de aannemers  tussen de
gemeenschappelijke meter en de
apparatuur moeten plaatsen? 
Ik wil ze wel eens zien die kasten,
bovendien worden ze nooit
gebruikt. De aannemers maken
een stopcontact erbij en prikken

die kabel erin. Bij mij zal dat niet
gebeuren, bij mij in de flat ga ik
er op af, maar 9 van de 10 men-
sen doet dat niet.

Wat kunnen huurders zelf
doen?
Als er een aannemer komt wer-
ken, vragen om een tussenmeter.
De Nieuwe Unie inschakelen als
deze de meter er niet tussen wil
zetten. Als het om water gaat de
meterstanden opnemen van de
watermeter. Bij twijfel altijd de
Nieuwe Unie bellen. 

Chris namens alle huurders van
de Nieuwe Unie, bedankt dat je
dit werk al zoveel jaar vrijwillig
doet, het spaart de huurders veel
geld! 
Spreekuur Samen door een
deur, alleen voor klachten
die al gemeld zijn bij de
Nieuwe Unie: dinsdag van 14-
15 uur woensdag van 10.30 –
11.30 uur donderdag van
18.30 tot 19.30 uur.

Bijna iedereen schrikt bij dit woord, sommige mensen duiken meteen de meterkast in.
Anderen wachten liever tot de envelop van het leveringsbedrijf op de mat valt en maken dan
met angst en beven deze open. Zo niet Chris Doolhoff, hij neemt in z’n vrije tijd meterstan-
den op en wel van meters die het verbruik van electriciteit van gezamenlijke ruimtes aange-
ven, zoals galerij en portieken en die verrekend worden in de servicekosten. 

Ivo Opstelten

November 2008

Tante Leeuwina
opent Ruilpunt
Oude Westen

Op zondag 23 november om
15.30 uur vindt de opening
plaats van een tentoonstelling
door amateur-schilders uit onze
wijk. Tante Leeuwina zal deze
openstelling verrichten en daar-
meeook het Ruilpunt Oude
Westen. 
Begin oktober zag het er somber
uit voor de Lets- ruilwinkel op de
hoek van Bloemkweker- en
Gaffeldwarsstraat. De winkel zou
gesloten worden, maar een
enthousiaste groep leden klopte
aan bij de Aktiegroep Het Oude
Westen en nu is de doorstart een
feit.
Onder de vlag van de Aktiegroep
gaat er wel een aantal dingen
veranderen; het wordt leuker,
gezelliger en vooral gericht op
het ruilen van diensten en uitleen
van duurzame artikelen. 

De ruimte boven is veranderd in
een expositie ruimte, waar regel-
matig nieuwe tentoonstellingen
te verwachten zijn. 

Het theeterras van de wijktuin
wordt voortgezet in de winter-
maanden, maar dan in de
“wintertuin” van het Ruilpunt op
woensdag van 14 tot 15.30 uur.
Gezellig bijpraten en diensten
ruilen waar nodig. 
Duurzame artikelen zoals boor-
machines, tapijtreinigers en nog
veel meer artikelen zijn te huur
voor een klein prijsje. Vraag naar
onze folder. 
Het Ruilpunt Oude Westen is
gegarandeerd open op maandag,
dinsdag en woensdag van 12 tot
16 uur. 
Wie nog mee wil doen met de
tentoonstelling kan zich opgeven
bij de initiatiefnemer Thomas
Hageraats telefoonnummer 06-
23701206.

De tentoonstelling is 
mogelijk gemaakt door
Rotterdam Idee.

Meterstanden! Reken u (niet) rijk
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