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Wij doen mee in Oud  Mathenesse en het Witte Dorp!!! 

V.l.n.r. Orkun Durmaz, Eunike Ulmasenbum, Martin Segedy, Pim van der Wel, Slavcho Gogov 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2019: wat hebben we gedaan het afgelopen jaar 

 

Het gelote wijkcomité in samenwerking met betrokken bewoners, ondernemers en 

professionals in Oud Mathenesse en het Witte Dorp. 
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Voorwoord 
 

 
“ Ik vind het belangrijk dat we iets meer organiseren voor de jeugd, bijvoorbeeld een 

leuk voetbaltoernooi” Slavcho Gogov 

 

“We opereren als een team” Eunike Ulmasenbum 

 

“Er mag wel wat meer kunst en cultuur in de wijk komen” Orkun Durmaz 

 

“ De speelplek bij de Brigantijnstraat moet overzichtelijker worden. Nu voelt het 

afgesloten en spelen er geen kinderen” Martin Segedy 

 

“ We moeten zorgen dat de Franselaan weer een fijne plek wordt om je 

boodschappen te doen, waar je makkelijk kunt oversteken van de Schepen naar de 

Landenbuurt en andersom”  Jettin Choenni (lid sinds de zomer 2019) 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, Wijkcomité Oud Mathenesse – Witte Dorp 
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In gesprek met de wijk 
 

Bijeenkomsten van het wijkcomité 
 

De bijeenkomsten zijn ingericht om vooral een gezamenlijk gesprek te kunnen voeren. 

Gemiddeld kwamen er 10 tot 20 bezoekers op een bijeenkomst. Als het nodig is, zorgt 

de voorzitter van het wijkcomité dat er een besluit genomen wordt door de wijkcomité 

leden.  

Pim van der Wel verhuisde uit de wijk, maar is gelukkig nog steeds betrokken als 

technisch voorzitter van het wijkcomité. Hij begeleidt de bijeenkomsten. Het 

wijkcomité heeft besloten om niet met een jaarplanning te werken, maar maandelijks 

afspraken te maken om flexibeler in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de wijk. 

Vanaf 2020 gaan ze toch werken met een jaarplanning ook voor de herkenbaarheid in 

de wijk. Via posters op bekende plekken in de wijk, de gemeentewebsite en de 

sociale mediakanalen worden de bijeenkomsten bekend gemaakt. De leden van Buurt 

bestuurt en de netwerkbijeenkomst worden via de mail uitgenodigd. 

 

Ook de lokale krant het Verre Westen zorgt soms voor extra bekendheid over de 

bijeenkomsten. De krant komt echter 4 keer per jaar uit en kan dus niet alle 

bijeenkomsten aankondigen. 

 
Speciale bijeenkomsten vooral gericht op participatie en horen wat de wijk vindt. Wat 

niet iedereen houdt van vergaderingen! 

 

De grofvuil ruil dag 

 

In 2019 heeft het wijkcomité samen met de actieve bewoners zich druk gemaakt over 

schoon. In de zomer heeft het wijkcomité samen met actieve bewoners en de 

gemeente een ruil/ grofvuildag georganiseerd op het Pinasplein. Naast voorlichting 

over het aanbieden van grofvuil, konden bewoners spullen gratis brengen en ophalen.  

 

De Warme winterontmoeting 

 

Daarnaast was er ook dit jaar weer de gezellige warme winterontmoeting 

georganiseerd door Buurt bestuurt en in samenwerking met het wijk comité. 

Bewoners werden uitgenodigd voor een warm bakkie en het opschrijven of vertellen 

van hun wens voor de wijk. Leuke gespreken ontstonden en mooie wensen werden in 

kerstboom gehangen.  
 

Het wijk actieplan 2019 

 

Het wijkcomité heeft aan het begin van 2019 het wijk actieplan samen met de wijk in 

een openbare bijeenkomst besproken. Initiatieven uit de wijk hebben ook een plek 

gekregen. Met name de inzet voor de Franselaan, de start om na te denken over de 

aanpak van de riolering, de zorgen over het Huis van de Wijk en het tegengaan van 

illegale onderhuur zijn acties die bewoners en het wijk comité belangrijk vinden. 
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In september is de voortgang besproken van het wijkactieplan. Verschillende 

onderdelen scoorde groen, maar ook een aantal oranje en rood. Met name illegale 

bewoning is een belangrijke kwestie in de wijk. Er wordt overlast ervaren van door 

over bewoning, het innemen van de buitenruimte en mensen die uit huis gezet 

worden en op straat belanden en dakloos worden. Waarbij bewoners ook aangeven, 

dat het belangrijk is om te handhaven, maar ook om hulp te regelen voor mensen die 

daar slachtoffer van worden.  

 

Het wijk comité gaat ervan uit dat in 2020 de nu rood en oranje scoorden acties groen 

zullen worden. Zij doen een oproep richting de gemeente om daar samen met 

bewoners en ondernemers voor te gaan zorgen. 

 
Meedoen in de wijk bij belangrijke gebeurtenissen 

Als vertegenwoordigers van de wijk is het goed om je gezicht te laten zien en mee te 

doen bij gebeurtenissen die voor de wijk belangrijk zijn. 

College in de wijk: 

In februari kwam het college op bezoek bij de Fruitvis. Helaas was dat op de dag en 

konden de leden van het wijkcomité niet live aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Ze 

hebben een filmpje opgenomen om de belangrijkste aandachtpunten voor de wijk 

mee te geven. Gelukkig waren er ook veel bewoners uit de wijk, die heel goed de wijk 

vertegenwoordigd hebben. Een belangrijk moment voor de wijk, waar veel waardering 

was van bewoners voor de gesprekken die gevoerd zijn. 

Dit werd gevolgd door een bezoek van wethouder Kathmann in de zomer aan de wijk. 

Ook het wijk comite was vertegenwoordigd bij het bezoek aan de ondernemers en 

aan het Pinashoekie, waar de wethouder in gesprek ging met enkele bewoners. 

Ontmoeten: 

Ook dit jaar waren er weer verschillende momenten in de wijkbewoners samen 

komen, waarbij ook het wijk comité zijn gezicht heeft laten zien en soms een helpende 

hand uitstak. Het lentefeest, Halloween en het afscheid van Rok Kok.  

Mathenesse aan de Maas: 

De organisatie WOH haalde in 2019 heel veel informatie op van bewoners, 

ondernemers en andere partijen over hoe zij de kansen voor de wijk zagen als M4H 

zich verder zou ontwikkelen. Daar kwamen mooie ideeën, samenwerkingsverbanden 

en enthousiasme uit naar voren om nu al te investeren in de wijk, meer verbindingen 

te leggen en samen aan de slag te gaan. Op basis van deze initiatieven wordt er 

gewerkt aan een verbeterplan voor de wijk.  Het wijk comité is af en toe 

aangeschoven en steunt ook via bewoners- en participatie initiatieven het 

verbeterplan.  
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Bewonersinitiatieven 
 
Ook dit jaar zijn weer mooie bewonersinitiatieven goedgekeurd. Veel initiatieven die 

zich de afgelopen jaren hebben bewezen, hebben opnieuw op een bijdrage kunnen 

rekenen. Natuurlijk konden het lentefeest en Halloween op een bijdrage rekenen. Ook 

het ontbijt voor ouderen in de Prof Poelsflat en de lunch voor ouderen in de Put 

kregen een bijdrage.  

Het verhalenlokaal heeft een bijdrage gekregen om een pilot te kunnen gaan starten. 

Hierbij een overzicht van de uitgaven. 

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2019 

Delfshaven - Mathenesse  Begroting   Realisatie   Saldo  

Begroting      107.485                  -    

Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -         86.066    

Uitgaven Participatie                 -           9.390    

Totaal      107.485         95.456   12.028  

 

 

 
 
Adviezen 
 
Ongevraagde adviezen: 

- Ook nu ging er weer een advies op film. Naar aanleiding van de problematiek 

rondom volle containers maakte het wijk comité een filmpje om het probleem 

onder de aandacht te brengen en daarbij meteen ook ideeën mee te geven 

voor een oplossing. 

- Naar aanleiding van overvallen op de Franselaan heeft de wijk een petitie 

opgesteld gericht aan de burgemeester ondertekend door veel bewoners en 

ondernemers met de vraag om te helpen de veiligheid op de Franselaan te 

verbeteren. Het wijkcomité heeft deze petitie met een ongevraagd advies 

ondersteund. 

 

Er is een brief teruggekomen met de toezegging dat er vanuit de gemeente 

gesprekken gehouden zouden worden met de ondernemers over veiligheid en 

hoe de gemeente daarbij kon ondersteunen. Ondernemers gaven aan zelf al 

wel veel veiligheidsmaatregelen te hebben genomen, het met name bij 

openingstijden en sluitingstijden fijn vinden als er meer toezicht is en dat ze 

toch ook wel weer met elkaar rond de tafel willen om te praten over een 

vereniging samen met de gemeente. Ook enkele vastgoedeigenaren willen in 

gesprek. 

 

Gevraagde adviezen:  

 

- Vuurwerk zones: het wijk comité heeft bewoners gevraagd om aan te geven 

waar zij niet wilden dat er vuurwerk afgestoken werd en waar wel. Ze hebben 

een grote plattegrond opgehangen in de Put met stickers om dit aan te geven.  
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Op basis van deze bestickerde plattegrond heeft het wijk comité een advies 

gegeven aan het college. Het advies van het wijk comité is overgenomen.  

- Het verdwijnen van de Bibliobus in Oud Mathenesse. Het wijk comité heeft het 

college verzocht om er voor te zorgen dat er de bibliobus zou blijven of dat er 

een andere plek voor de bibliotheek in de wijk zou komen. Er is voor gekozen 

om de locatie van Pier 80 beter te maken ook voor de wijk Oud Mathenesse 

en de basisschool Finlandia heeft 200 kinderboeken ontvangen.  

 
Aantal Adviezen 
 
 

Reacties van of namens 
het college 
 

Terugkoppeling                          
 
 

 
13 

 
11 

 
90% 

 

 

 
Zoektocht naar je rol als volksvertegenwoordiger 

Na het opstarten en vormgeven van het wijkcomité hebben we ook tijd en energie 

gestoken in teambuilding en scholing. Het wijk comité is meerdere keren of met een 

coach of zelf samengekomen om te zoeken naar de eigen speerpunten. Wat de leden 

van het wijk comité belangrijk vinden is vooral iets te betekenen voor de wijk. Dat 

willen ze doen door iets concreets te gaan organiseren voor de wijk, ieder vanuit zijn 

aandachtspunt maar wel als team. Ze willen ze graag iets doen voor extra muziek 

voor kinderen, meer activiteiten voor kinderen in de vakanties, veiliger maken van de 

speelplek bij de Brigantijnstraat en een voetbaltoernooi voor jongeren. Vooral inzetten 

op meer participatie en ontmoeting in de wijk. Samen maken wij de wijk! 

 

 
 

 

 
 

 



8 
 

 


