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1. Het Oude Westen  
  

Het Oude Westen is een levendige stadswijk, midden in het centrum van Rotterdam en telt 

ongeveer 9.500 inwoners. De samenstelling van de wijk is van oudsher zeer divers. Bijna heel 

de wereld woont in het Oude Westen. Daarbij wonen er jonge mensen, ouderen, studenten, 

nieuwe stedelingen, gezinnen  en relatief veel alleenstaanden.   

  

In het Oude Westen is er een jarenlange traditie van inzet, actie en activiteiten van en door 

bewoners. Mooie recente voorbeelden van bewonersinitiatieven in de wijk zijn Leeszaal West 

en Tussentuin Bajonet. Leeszaal West is een plek waar mensen boeken brengen en kunnen 

krijgen, geheel gerund en opgezet door vrijwilligers. Tussentuin Bajonet is een groen 

binnenterrein met een paviljoen waar bewoners samen tuinieren en koken. Andere 

voorbeelden van plekken in de wijk die bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers, zijn de 
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Speelcentrum Weena, alsook de Aktiegroep het Oude Westen. Deze laatste bestaat al bijna 50 

jaar en dat is natuurlijk bijzonder.   

   

Het gevarieerde en grote netwerk van mensen dat zich inzet om de eigen leefomgeving te 

verbeteren, heeft zijn verdiensten door de jaren heen bewezen in het Oude Westen. De 

verschillende publieke initiatieven en plekken die bewoners in de wijk beheren en runnen, 

hebben elk hun eigen inkleuring, sfeer en resultaten. Gezamenlijk vormen zij een netwerk en 

investeren zij in vele verschillende wijkbewoners en de veerkracht van de wijk.   

  

Kijken we naar de cijfers van het Oude Westen, dan voert de wijk, in vergelijking met de rest 

van Rotterdam, nog steeds de ‘bekende verkeerde lijstjes aan’. Het aantal 

bijstandsgerechtigden, mensen met schulden, lage opleidingen en jongeren zonder  

startkwalificaties is relatief hoog. Gemeentelijke cijfers laten zien dat de 

armoedeproblematiek in de wijk prioriteit moet krijgen. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat 

de bekendheid met de formele hulpinstanties van de gemeente Rotterdam in het afgelopen jaar 

is afgenomen en de vraagverlegenheid onder bewoners om hulp bij formele instanties te 

vragen, is toegenomen. Bewoners stappen om verschillende redenen niet makkelijk naar 

formele instanties toe.   

  

We merken daarnaast steeds meer de gevolgen van de nieuwe beleidsontwikkelingen in het 

licht van de participatiemaatschappij. Mensen moeten steeds meer zelf doen met behulp van 

eigen familie- en sociale netwerken, maar uiteraard ontberen sommige wijkbewoners deze 

eigen netwerken, komen zij er alleen voor te staan of raken ze verstrikt in de regels en 

systemen.   

De laagdrempelige plekken in de wijk die door bewoners worden gerund, waaronder de 

Aktiegroep, hebben een belangrijke functie binnen deze context. Ze luisteren naar bewoners, 

helpen hen waar dat kan én leiden hen vanzelfsprekend toe naar professionele en formele 

instanties.  

   

Het woningbezit in het Oude Westen bestaat voor iets meer dan 80 procent uit huurwoningen: 

voor een groot deel zijn dit sociale huurwoningen van een woningbouwcorporatie (Woonstad 

Rotterdam) en voor een klein deel zijn het huurwoningen in particulier bezit.   

Tegelijkertijd volgt ook het Oude Westen de stedelijke trend van gentrification door de sloop 

en nieuwbouw die plaatsvindt en de verkoop van sociale huurwoningen. De verschillen 

binnen de wijk  tussen arm-rijk en hoog- en laagopgeleid nemen toe. De opgave ligt er om de 

nieuwe bewoners, met hun expertise, te verbinden aan bewoners die al jaren actief zijn in de 

wijk. Het gezegde “onbekend maakt onbemind” kan vertaald worden naar “bekend maakt 

bemind”. “De angst en de argwaan die mensen voelen tegenover ‘anderen’ kan je pas 

overwinnen als je elkaar toelaat in je leven”, (Bas Heijne, NRC 2-1-2016). Samen productief 

werken aan het verbeteren van de directe leefomgeving zal daarbij helpen.   
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Vrijwilligersdag in de Wijktuin, een gedeelte van het Wijkpark dat beheerd wordt door bewoners   

   

2. De Aktiegroep het Oude Westen   
  

In dit hoofdstuk beschrijven we waar de Aktiegroep voor staat en aan werkt.   

  

  

 2.1.  Het DNA van de Aktiegroep   

  

De Aktiegroep is al tientallen jaren gevestigd aan de Gaffelstraat 1-3 en heeft ruim 48 jaar 

ervaring met het stimuleren van initiatieven van bewoners om hun wijk te verbeteren. De 

Gaffelstraat 1-3 is daarmee een sociaal monument van bewonersinitiatief met een roemrucht 

verleden waarbij het voeren van felle acties voor betaalbare huurwoningen voor de lage 

inkomensgroepen niet werden geschuwd.   

  

Door de jaren heen heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een organisatie van activiteiten 

en inzet. Bewoners die zich bij de Aktiegroep aansluiten werken op allerlei manieren aan een 

veerkrachtige wijk en zetten zich in om het vermogen te versterken om met veranderende 

omstandigheden om te kunnen gaan, zowel op individueel als collectief niveau.   

  

De Aktiegroep is een poort naar de wijk. De organisatie heeft veel contacten in de wijk: met 

bewoners die op basis van dezelfde interesses iets willen in hun straat of portiek of met een 

specifiek onderwerp, met bewoners van verschillende culturele achtergronden en met 

zogenaamde kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.    

  

De Aktiegroep zit diep in de haarvaten van de wijk. Vele gemeentelijke diensten, stedelijke 

organisaties, onderzoekers en instituten vinden hun weg naar de wijk via deze poort. 

Organisaties die hun beleidsplannen, onderzoeksvoorstellen en werkpraktijken samen met 



5  

  

bewoners verder willen brengen om zo duurzame praktijken op te bouwen. Voor hen is de 

Aktiegroep en het Oude Westen een laboratorium van co-creatie.  

  

De Aktiegroep heeft aandacht voor niet vertelde of niet gehoorde verhalen uit de wijk. De 

organisatie richt zich in de eerste plaats op bewoners die het moeilijker hebben om mee te 

komen; mensen die (tijdelijk) in kwetsbare posities verkeren, mensen die de Nederlandse taal 

niet (goed) beheersen, mensen met lage inkomens, lage opleidingen of geen werk. De  

Aktiegroep werkt aan ‘samen’redzaamheid. De Aktiegroep stimuleert bewoners -waarvoor dat 

niet zelfsprekend is- zich uit te spreken en te organiseren om de eigen leefomgeving en 

situatie te verbeteren. Steeds staat meerstemmigheid centraal.   

  

Ook hebben we aandacht voor de gentrificatie die in het Oude Westen optreedt. Er komen 

steeds meer nieuwe bewoners wonen die bewust kiezen voor de stadswijk nabij het centrum, 

hoog opgeleid zijn en meer geld te besteden hebben. De uitdaging voor de Aktiegroep ligt er 

om de potentiële kloof tussen arm en rijk en bijbehorende belangen te dichten en te investeren 

in het samenbrengen en samenwerken aan de veerkracht van de wijk.   

  

 2.2.  Wijkplein: broedplaats van bewonersinitiatieven    

  

De begane grond van het gebouw aan de Gaffelstraat fungeert als een Wijkplein, een 

broedplaats van bewonersinitiatief. Het is een herkenbare, openbare en laagdrempelige plek 

voor bewoners van het Oude Westen met een vraag of idee om de wijk te verbeteren. 

Bewoners die zich (willen) inzetten voor verbeteringen zien elkaar vanzelfsprekend daar.  

Mensen van vele verschillende achtergronden en pluimage; van nieuwkomers tot ouderen die  

‘het langer thuis wonen’ op de agenda hebben staan, tot hen die het Dierenhof runnen in het 

Wijkpark.  

  

Kortom, het Wijkplein is dé plek in het Oude Westen waar bewoners(groepen) verder komen 

en initiatieven ondernemen:   

- e-center voor bewonersgroepen  

- ruimte om bijeenkomsten te organiseren  

- bewoners staan buurtgenoten te woord met raad en daad   

- bewoners administratieve ondersteuning kunnen krijgen bij hun projecten - 

 Vakkrachten ondersteuning kunnen bieden.  

  

Standaard is het plein overdag open van maandag t/m vrijdag. De komende periode gaan we 

experimenteren met een openstelling van het Wijkplein op de donderdagavond.  

Vanzelfsprekend is het Wijkplein open in de avond of in het weekend als bewonersgroepen 

activiteiten organiseren.  
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Debat op het Wijkplein   

Wijkplein in zelfbeheer   

Een groep van veertig vrijwilligers houdt het Wijkplein open. Zij halen boodschappen, houden 

de planning bij, onderhouden de digitale omgeving, zorgen dat bewoners zich welkom voelen, 

zetten koffie en zijn aanwezig om buurtgenoten met allerhande vragen te woord te staan en 

verder te helpen met allerhande daden. Het team van vrijwilligers dat het Wijkplein runt, is 

zeer divers samengesteld. Het gaat om  mensen met verschillende (culturele) achtergronden en 

van verschillende leeftijden. Het gaat om mensen die (tijdelijk) werkloos zijn, 

arbeidsongeschikt, gepensioneerden en jongeren die stages en werkervaring zoeken. Rode 

draad is dat zij met hun werkzaamheden betekenis kunnen geven én zelf ook ervaren dat zij 

van betekenis zijn.  

Een professionele vakkracht brengt de vrijwilligers met enige regelmaat samen, organiseert 

excursies en inhoudelijke uitwisselingen. Ook begeleidt de vakkracht de vrijwilligers 

individueel, gericht op het prikkelen van talenten en hun ontwikkeling. Daarnaast neemt de 

vakkracht eindverantwoordelijkheid en ondersteunt de vakkracht de vrijwilligers bij het goed 

houden van de onderlinge sfeer en het maken van onderlinge afspraken.   

  

De Eritrese Mana Daniels: ‘We zijn hier een goed team, als broers en zusjes’. Mana bezorgt de 

Buurtkrant en zorgt er vier uur per week voor dat het Wijkplein er picobello uitziet. De koffie 

vers en de kannen schoon, hygiëne is zijn stokpaardje.  

  

Luit van de Burg: ‘Ik vind het belangrijk om de mensen uit de wijk de digitale middelen en 

kennis te geven om overeind te blijven. Het is dan enorm belangrijk dat er een plek in de wijk is 

die dat volledig faciliteert’.  
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Bewoners helpen elkaar op het Wijkplein   
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Plek in zelfbeheer door ruim 40 vrijwilligers  
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2.3.Bewonersinitiatieven en projecten   

De kern van het Wijkplein is dat het een ruimte is waar bewoners samen komen die zich 

inzetten om de veerkracht van hun leefomgeving en buurtgenoten te versterken. Er zijn ruim 

250 vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen en projecten. Deze werkgroepen maken 

gebruik van de faciliteiten van het Wijkplein. Om wat voor soort faciliteiten gaat het? Denk 

aan: gebruik ruimten, gebruik computers, kopieerapparaat en administratieve ondersteuning. 

Ook helpt de professionele vakkracht de bewonerswerkgroepen verder bij hun volgende stap: 

van het koppelen aan andere bewoners, tot het helpen met een subsidieaanvraag en het sparren 

ten aanzien van een strategie om de doelen te bereiken.   

  
Vrijwilligers bij de Aktiegroep zetten zich proactief en oplossingsgericht in op vier 

inhoudelijke onderwerpen:  1) vooruitkomen & armoede   

2) duurzame wijk: frisse neuzen en droge voeten  3) 

publiek ruimte: schoon, heel en veilig & sociale cohesie 

4) het wonen.   

  

Samen met de vrijwilligers organiseert de vakkracht bijeenkomsten waarbij de vele 

verschillende bewonersinitiatieven en projecten die op verschillende plekken in de wijk 

plaatsvinden elkaar ontmoeten en zich presenteren.   

  

  

  
Samenkomen in de straat ten bate van vergroening   
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Energietransitie -van onderop-  in de wijk   

De inzet van bewoners om de wijk te verduurzamen is in 2018 sterk toegenomen. Deze trend 

zal zich in 2019 en 2020 doorzetten. Het gaat om vergroeningsprojecten, projecten gericht op 

aanleggen van groene daken en zonnepanelen en het vergroten van het milieubewustzijn van 

bewoners. Ook is er een energiecoöperatie in oprichting en worden energiecoaches opgeleid: 

dit zijn bewoners die andere bewoners gaan voorlichten. Cruciaal is natuurlijk dat ook lage 

inkomensgroepen kunnen profiteren van deze duurzaamheidsontwikkelingen. Vanuit de 

Aktiegroep wordt gewerkt aan solidariteit op dit thema en vanzelfsprekend gaat het om 

initiatieven van onderop: door, met en voor bewoners.   

  

  

  
Plan maken voor een groene straat   

  
Voorbeelden van projecten en werkgroepen   

  

Rondkomen en vooruitkomen  

  

Formulierenbrigade in de wijk. Het Albeda College (locatie Weena, gelegen nabij de wijk) en de Aktiegroep hebben een 

formulierenbrigade ontwikkeld. Vrijwilligers van de Aktiegroep en het ‘Huis van de Wijk’ (buurthuis) in de wijk worden 

gekoppeld aan studenten van het Albeda College. Openbare bijeenkomsten vinden plaats om uitleg te geven over de 

wijze waarop allerlei formulieren moeten worden ingevuld en ter plekke kan hulp worden geboden. Ook vindt scholing 

plaats van vrijwilligers over zaken als de aanvragen van tegemoetkomingen, kwijtscheldingen, enzovoorts.   

  

Ruilwinkel. De ruilwinkel is gevestigd in een hoekpandje elders in de wijk en functioneert onder de vlag van de 

Aktiegroep zeer zelfstandig en wordt gerund door vrijwilligers. De ruilwinkel steunt mensen met lage inkomens om 

vooruit te komen middels het ruilen van diensten en tweedehands producten. Hergebruik van producten is ook goed 

voor het milieu.   
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De Huiswerkklas. De Huiswerkklas staat al 45 jaar symbool voor de zorg van de Aktiegroep voor de toekomst 

van de volgende generatie. Zij zijn een serieus alternatief voor de commerciële huiswerkbegeleiding die op de 

middelbare scholen wordt aangeboden. Recent werkt de Huiswerkklas toe aan het oprichten van een 

zelfstandige stichting om zo zelfstandig ook eigen financiering te kunnen gaan organiseren voor de kosten die 

zij maken. Dit hangt nauw samen met de transitieopgave waar ook de Aktiegroep als organisatie voor staat.    

  

Duurzame wijk: frisse neuzen & droge voeten   

Vergroeningsprojecten in de wijk. De Aktiegroep werkt in samenwerking met het Waterschap en de Gemeente 

Rotterdam en vele bewoners aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de 

klimaatsverandering. Zo wordt in nauw overleg met bewoners en een landschapsarchitect het groen in de wijk 

terug gebracht. Belangrijk voorbeeld daarvan zijn Geveltuinen XXL, diepe groene voortuinen van 3 tot 4 meter 

die ontstaan in plaats van brede, stenige stoepen. De Aktiegroep ondersteunt bewoners die zich willen  

inzetten, geeft informatie en brengt mensen samen. Ook hebben we daarbij aandacht voor zelfbeheer (door 

bewoners) van het groen na aanleg.  

   

Energiecoöperatie Oude Westen. Bewoners organiseren zich in een energiecoöperatie en zetten zich in voor 

groene daken, zonnepanelen en alternatieve vormen van gasverwarming. In samenwerking met de 

woningcorporatie, de Gemeente Rotterdam en VVE’s. De Aktiegroep gaat in samenwerking met Blijstroom  

(Daarbij is er een productieve uitwisseling van kennis en ervaring met Blijstroom), een energiecoöperatie van 

bewoners in Rotterdam Noord, een collectief zonnepanelendak ontwikkelen. Het streven is om dit eerste dak 

in mei 2019 in gebruik te nemen.  

  

Bewonerswerkgroep bewustwording energieverbruik. In samenwerking met de Energiebank, een organisatie 

van vrouwen in de wijk (Krachtvrouwen) en de woningcorporatie werkt deze bewonerswerkgroep aan 

bewustwording onder wijkbewoners ten aanzien van energieverbruik. Er is een cursus energiecoach gestart 

waarbij bewoners worden opgeleid tot energie ambassadeurs om het bewust gebruik van energie onder de 

aandacht te kunnen gaan brengen onder buurtbewoners.    

  

Publiek ruimte: schoon, heel en veilig & sociale cohesie  

  

Beheer en samenkomen in de openbare ruimte. Er zijn meerdere bewonersgroepen die zich inzetten voor 

mooie, gezellige, schone en veilige buitenruimten in het Oude Westen. Zo houdt in de zomermaanden in het 

Wijkpark een groep bewoners een Theeterras voor een goed gesprek tussen bewoners, onderhoudt een groep 

bewoners een deel van het Wijkpark en nemen vrijwilligers het beheer van het Dierenhof voor hun rekening.  

Dat is een kleine kinderboerderij in het park. Ook zijn er bewonersgroepen actief bij bijvoorbeeld het  

Josephplein en in de Adrianabuurt (het binnenterrein van de Diergaardesingel.)  

  

Het wonen   

  

De Aktiegroep faciliteert en ondersteunt bewoners met specifieke belangen zoals ouderen die op zoek zijn naar 

een geschikte woning en bewoners die wonen in gebouwen die gesloopt of gerenoveerd gaan worden.   

  

Bewonerswerkgroep ‘We laten ons niet kisten’. Een groep oudere bewoners zet zich in voor 

ouderenhuisvesting in de wijk.  Zij ontwikkelden samen een programma bestaand uit openbare 

informatiebijeenkomsten, ludieke acties om aandacht te krijgen voor de problemen, aangaan van strategische 

relaties met partners en doen van eigen voorstellen om goed oud te kunnen worden in de wijk  
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Bewonerswerkgroep Odeon. Bewoners van het gebouw Odeon organiseren zich in een werkgroep om als 

gesprekspartner op te treden voor de woningcorporatie en de gemeente die ingrijpende en grootste plannen 

hebben met het gebouw.  

  

2.4. Communicatie   

Via de Buurtkrant (zie meer informatie in het kader) en de eigen website deelt de Aktiegroep 

discussiepunten, ontwikkelingen, bewonersinitiatieven, culturele en sociale evenementen en 

individuele ervaringsverhalen met alle bewoners, ondernemers en instellingen van het Oude 

Westen. De ‘Hiero’ komt een keer per maand uit en is het huisorgaan. De eigen 

facebookpagina wordt geactiveerd en de samenwerkingen met collega-media in het Oude 

Westen zoals de facebookpagina WOW, Oude Westen TV, de website en de facebookpagina 

van Leeszaal West worden verder uitgebouwd. Vele bewoners zetten zich in ten bate van de 

communicatie. Een vakkracht houdt regie op de website en facebook pagina, ondersteunt 

bewoners bij vragen en hun activiteiten.   

We maken komend jaar een communicatiestrategie en communicatieplan om onze 

communicatie te verbeteren en activiteiten te ondernemen om nieuw (jong) bewonerskader en 

de sociale ondernemers aan te spreken.  

  

Buurtkrant het Oude Westen   

De Buurtkrant is bezig met haar 48e jaargang en is inmiddels een uniek fenomeen in Rotterdam. De redactie, 

bestaande uit bewoners, opereert geheel zelfstandig, en verzamelt los-vaste schrijvers, fotografen en beeldend 

kunstenaars om zich heen. Behalve berichtgeving over evenementen en ontwikkelingen in de wijk, wil de  

Buurtkrant een beeld geven van de diversiteit van bewoners van het Oude Westen en discussies aanzwengelen. 

De Buurtkrant opinieert en agendeert, bijvoorbeeld over de huisvesting van ouderen, de zeggenschap over 

publieke (buiten- en binnen-)ruimtes, milieukwesties, huurkwesties, verkeersveiligheid van de winkelstraten, 

de taallessen en ‘Huis van de Wijk’ versie Oude Westen. De redactie volgt én (mede) organiseert 

discussiebijeenkomsten zoals Wijkdialogen en evenementen in de Leeszaal. De Buurtkrant verschijnt 10 maal 

per jaar in oplage van 4500 stuks, huis-aan-huis verspreid door vrijwilligers en 12 stapelplekken. Door middel 

van sponsoring wordt 50 procent van de kosten van de Buurtkrant gedekt. De andere 50 procent wordt door de 

gemeente gedekt.    

    

3. Organisatie in transitie   

Hoewel de Aktiegroep een levendige organisatie is, staat zij voor een grote organisatorische 

en financiële opgave. De omgeving van de Aktiegroep is sterk in verandering. Gemeentelijke 

kaders zijn gewijzigd, welzijn is anders georganiseerd  en nieuwe vormen van 

bewonersinitiatief en sociaal ondernemerschap ontstaan. De Aktiegroep heeft eind 2017  

zelfbewust gekozen om een transitie in te zetten. Het aangaan van de transitie wordt ervaren 

het als een leerzaam experiment voor het Oude Westen en de stad Rotterdam. Centrale inzet: 

hoe organiseren en financieren we binnen deze huidige context een veerkrachtige organisatie 

van bewonersinitiatieven?   
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 3.1.  Stichting Aktiegroep het Oude Westen   

De Aktiegroep het Oude Westen is een stichting. De Stichting telt op dit moment 3 

bestuursleden: Paul Claessens (voorzitter en bewoner uit de wijk), Wim Landvreugd 

(penningmeester en bewoner uit de wijk), Rob van der Meulen (secretaris en bewoner uit de 

wijk). Het bestuur werkt onbezoldigd.  

In komende periode worden extra bestuursleden geworven. De inzet is om twee tot drie jonge 

capabele bestuursleden toe te voegen aan het huidige bestuur van Stichting Aktiegroep in 

2019.   

Het bestuur van Stichting Aktiegroep laat zich op de volgende manieren adviseren en 

ondersteunen:   

• Er is een Raad van Advies die sinds 2017 het bestuur ondersteunt.   

De Raad van Advies bestaat uit: Hans Hazenak (gepensioneerd ambtenaar), Ferry in ’t Veld  

(nieuwe bewoner met eigen architectenbureau),  Piet Huiskens (gepensioneerd 

procesbegeleider en bewoner), Piet Barendse (gepensioneerd organisatieadviseur en 

bewoner), en Els Desmet (mede initiatiefnemer Verhalenhuis Rotterdam, sociaal geograaf).   

• Het bestuur krijgt ook feedback van de Steungroep 2.0. Dit is groep vrijwilligers van 

de Aktiegroep die hebben aangegeven dat zij het interessant vinden om mee te denken 

over de ontwikkelingen.    

  

• Gemeentelijke ambtenaar Jean Paul Andela ondersteunt de komende tijd Stichting 

Aktiegroep bij het realiseren van de transitieopgaven. Hij treedt – als dat gewenst is- 

op als onafhankelijk voorzitter tijdens bijeenkomsten, helpt en denkt mee en schakelt 

continue binnen het gemeentelijk apparaat.   

  

• Er zijn twee betaalde professionals in dienst bij Stichting Aktiegroep: Petra van den 

Berg voor 20 uur en Natalie Dupon voor 16 uur.   

De twee betaalde professionals ondersteunen de vrijwilligers, sturen nieuwe initiatieven aan  

en sporen op wat er leeft in de wijk en vertalen dat naar acties. Ook ondersteunen zij het 

bestuur van de stichting. Natalie Dupon haar taken richten zich met name op het begeleiden 

en ontwikkelen van de ruim 40 vrijwilligers die het zelfbeheer van het Wijkplein voor hun 

rekening nemen, alsook de begeleiding van de vrijwilligers die ten bate van de communicatie 

actief zijn. De rol van Petra van den Berg is met name gericht op het ondersteunen van 

bewoners die zich inzetten voor versterken van de veerkracht van wijk en wijkbewoners.   

Sinds Stichting Aktiegroep de uitdaging van de transitie is aangegaan zijn de twee betaalde 

professionals mede verantwoordelijk voor het agenderen en uitvoeren van de transitie en het 

(financieel) verduurzamen van de organisatie. Zo maken zij een strategisch plan om te komen 

tot een levensvatbare stichting Aktiegroep na 2020. Concreet betekent dit onder meer dat zij 
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investeren in het versterken van de organisatie door de komende twee jaar 20 nieuwe actieve 

vrijwilligers aan de organisatie te binden die meer verantwoordelijkheid kunnen en willen 

nemen voor de organisatie in zijn geheel en/of de verschillende  werkgroepen of projecten. 

Daarnaast is de ambitie geformuleerd om  de komende jaren de expertise van de twee ervaren 

betaalde professionals over te gaan dragen op jonge net afgestudeerde professionals die zich 

aan Stichting Aktiegroep willen verbinden.  

De twee betaalde professionals worden betaald volgens de cao welzijn schaal 8 (Natalie 

Dupon) en schaal 10 (Petra van den Berg).   

Stichting Aktiegroep spant zich in om zo snel mogelijk een Anbi-status te verkrijgen.  

  

 3.2.  Stichting Monument Gaffelstraat in oprichting   

Recent is door het bestuur van Stichting Aktiegroep het besluit genomen om een tweede 

stichting, ‘Stichting Monument Gaffelstraat’ op te richten. Deze stichting concentreert zich op 

het verwerven, renoveren, exploiteren en beheren van het pand dat de Aktiegroep al jaren 

huurt van de gemeente Rotterdam. Daarnaast richt deze stichting zich op het bewerkstelligen 

en behouden van de sociaal maatschappelijke rol die het pand in de wijk en stad vervult. Dit is 

ook conform de huidige functie die het pand volgens het bestemmingsplan heeft.   

De inzet is om in 2019 minimaal drie capabele bestuursleden te binden aan deze opgave en 

drie capabele adviseurs. Twee betrokkenen  die nu actief in de Raad van Advies hebben 

aangegeven dat zij zich willen committeren aan deze opgave en de verantwoordelijkheid 

willen nemen door zitting te nemen in het bestuur van deze op te richten Stichting. Trekker 

van dit traject is Hans Hazenak: oud ambtenaar gemeente Rotterdam, afdelingshoofd 

Stadstonwikkeling. Hans Hazenak is ook lid van de Raad van Advies van Stichting 

Aktiegroep.   

Positie is ook dat een expert op gebied van Vastgoedontwikkeling heeft aangegeven dat hij 

vrijwillig de nieuw op te richten Stichting wil adviseren ten bate van de realisatie van 

verwerving en renovatie pand. Daarnaast is er recent een gebruikersovereenkomst getekend 

met een jong architectenbureau. Zij gebruiken de zolderverdieping van het pand in ruil voor 

hun expertise ten aanzien van aankoop en verbouwing van het pand.  

  

 3.3.  Samenwerkingsverbanden   

Stichting Aktiegroep werkt al jaren intensief samen met vele verschillende partners in de wijk 

zoals het Welzijnswerk, de woningbouwcorporatie Woonstad Rotterdam en de verschillende 

diensten van de gemeente Rotterdam. Ook het Wijkpastoraat en de vele plekken in de wijk die 

worden gerund door bewoners zijn vanzelfsprekende samenwerkingspartners. De Aktiegroep 

neemt met enige regelmaat het initiatief om organisaties samen te brengen om uit te wisselen 

op een thema of met elkaar te werken aan oplossen van gesignaleerde problemen.    
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Ook werkt de Stichting Aktiegroep samen met de scriptiewerkplaats van de Veldacademie. 

Studenten van de Erasmus Universiteit doen op allerlei plekken en organisaties in de stad 

onderzoek naar veerkracht. De Aktiegroep het Oude Westen maakt onderdeel uit van dit 

netwerk. In 2018 is een studente afgestudeerd op de veerkracht van Stichting Aktiegroep het 

Oude Westen: hoe gaat de organisatie om met de veranderende (financiële) context en wat 

zijn strategieën die dienend kunnen zijn? Voor 2019 willen we graag weer een of meerdere 

studenten aan ons binden die met hun onderzoek ons verder kunnen brengen.   

  

  

Moeders zetten zich in voor een nieuwe inrichting voor plein in de wijk   

    

4. Financiering  

  

 4.1.  Financiering 2019   

Voor de financiering van het openstellen van het Wijkplein, het faciliteren van de vele 

vrijwilligers die de wijk veerkrachtig maken en het uitvoeren van activiteiten van diverse 

werkengroepen, hebben we een begroting van € 201.535,-  voor 2019 opgesteld.   

Deze begroting dekken we door middel van (gemeentelijke) subsidies, door in opdracht te 

werken aan wijkopgaven en middels steun van fondsen.   

De gemeente Rotterdam ondersteunt de Aktiegroep met een algemene subsidie in 2019 en 

dekt een groot aantal van de activiteiten die werkgroepen organiseren door het beschikbaar 

stellen van  budgetten voor ‘bewonersinitiatieven’. Voor het Ruilpunt – dat onder de vlag van 

de Aktiegroep actief is in een ander pandje in de wijk-  wordt net als in 2018 een 

welzijnssubsidie aangevraagd bij de Gemeente Rotterdam.   

De Welzijnsorganisatie WMO RADAR heeft via de Gemeente Rotterdam opnieuw middelen 

gekregen ten bate van de administratieve ondersteuning aan de Aktiegroep het Oude Westen.   
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Stichting Doen en het Oranjefonds hebben toegezegd dat zij voor 20.000 euro de organisatie 

steunen met het ontwikkelen van de transitie.  Het DBL Fonds heeft 5.000 euro voor 2019 

toegezegd voor het openstelling en ontwikkeling Wijkplein Aktiegroep het Oude Westen.  

In 2018 heeft de Aktiegroep het Oude Westen opdracht gekregen van het Water Sensitive 

Programma van de Gemeente Rotterdam om bewoners te informeren, organiseren en samen te 

brengen in kader van vergroening van de wijk. Ook van de woningcorporatie heeft zij 

opdrachten gekregen om bewoners te organiseren op een aantal thema’s ter versterking van de 

wijk(bewoners). Op basis van gesprekken met medewerkers van deze organisaties verwachten 

we in 2019 zeker nieuwe opdrachten te krijgen. Op de begroting hebben we om die reden 

opdrachten van derden voor 25.000 euro opgenomen.    

Aanvullende financiering is nodig om de activiteiten te waarborgen en de omslag te kunnen 

maken naar een financieel gezonde organisatie. Resterende bedrag van 58.000 euro voor 

dekking van begroting van 2019 willen wij via het aanvragen van fondsen binnenhalen.  

  

4.2. Doorkijkje  2020 en verder   

De politiek heeft eind 2017 besloten om vanaf 2020 de Aktiegroep het Oude Westen (net als 

alle andere bewonersorganisatie in de stad) geen algemene subsidie meer te verstrekken. Dit is 

vanzelfsprekend ingrijpend voor Stichting Aktiegroep. Om die reden is de organisatie sinds 

eind 2017 inspanningen aan te verrichten om ook na 2020 levensvatbaar te zijn. Momenteel 

wordt hard gewerkt aan strategie om te komen tot een levensvatbare organisatie vanaf 2020.   

Onderdelen van deze strategie zijn onder meer:   

- Het verminderen van de huurlasten   

o Door begane grond beschikbaar te houden voor activiteiten Aktiegroep en 

bovenste verdiepingen verhuren. Om dit mogelijk te maken wordt een tweede 

stichting opgericht. Deze stichting heeft momenteel als opdracht om zich in te 

spannen voor de voorbereiding van de koop van het pand  en de koop te 

realiseren. Het pand is eigendom van de gemeente Rotterdam die nauw 

betrokken is bij dit traject en het ondersteund.   

- Jaarlijks betaalde opdracht(en) van Woonstad Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en 

andere organisaties.  

o De Aktiegroep zit diep in de haarvaten van de wijk en vervult de rol van poort 

naar de wijk voor vele (gemeentelijke) organisaties die zo hun weg vinden naar 

grote verscheidenheid aan bewoners waarmee ze graag hun plannen, 

onderzoeken en werkpraktijken verder brengen of toetsen. Voor hen is de 

Aktiegroep een laboratorium van co-creatie. Waar voorheen organisaties (deel) 

gratis gebruik konden maken van deze diensten van de Aktiegroep zal daar 

steeds meer betaald voor moeten worden.   

- Opzetten van campagne voor particuliere sponsoring en crowd funding   
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- Projectmatige subsidies aanvragen bij o.a. Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid 

Holland.  

De positie, kennis en ervaring die de Aktiegroep sinds 2017 opdoet op terrein van de 

energietransitie op wijkniveau en van onderop, zien we als een kansrijke ontwikkeling waarop 

vanaf 2020 nieuwe financieringsbronnen aangeboord kunnen gaan worden.   

  

De leeuw is het icoon van de Aktiegroep: hier is hij met een nieuwe actie bezig 

  


