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Jaarverslag 2020 Oud-Mathenesse
en het Witte Dorp: Bewonerskracht!
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Voorwoord

‘Wat mij is opgevallen in het afgelopen jaar, is dat wij zelf meer actief zijn en dat de
initiatieven en inzet van de bewoners zijn verdriedubbeld. Toch was er een
bijeenkomst bij mij in de Deensestraat, georganiseerd door onder bewoonster zonder
dat het wijkcomité er vanaf wist. Er waren ongeveer 20 tot 30 mensen die allemaal
konden genieten van soep, warme drankjes, muzikanten en gedichten. Ik zag hier dat
het soms allemaal niet zo groot georganiseerd hoeft te worden. Er kwamen mensen
bij elkaar en er was harmonie’. Orkun Durmaz: wijkcomitélid sinds 2018

‘Ik hoop dat onze wijk in 2021 meer en echt aandacht krijgt. In de wijk wonen mensen
van diverse culturen, en ook mensen die alleen in de wijk wonen voor werk en daarna
weer snel vertrekken, waardoor er niet genoeg binding met de wijk opgebouwd kan
worden. Hierdoor zie ik in de wijk dat er gevaarlijk en ongewenst gedrag in het
verkeer voorkomt (met hoge snelheid tegen de richting in rijden, de openbare weg
blokkeren omdat men niet even wil parkeren en de Franselaan die als racebaan wordt
gebruikt). Ook wordt huisvuil en grofvuil bij de containers gedumpt in plaats van dat
inwoners naar de volgende container lopen. Als je huis netjes is opgeruimd woon je er
ook relaxed. Hetzelfde geldt voor de wijk. Een veilig gevoel is ook een prettige
woonbeleving in de wijk! ‘ Reginald Schenkers: wijkcomitélid sinds september
2020

‘Vorig jaar zijn er fietsrekken geplaatst op de Franselaan. Dat was fijn, maar bij de
winkel Racam Tropics en de mondhygiënist (daarnaast) staan de fietsrekken niet op
voldoende afstand van de geparkeerde auto’s. Ook daar zou het goed zijn om de
rekken te draaien. Ook ben ik voorstander van nog meer fietsrekken in andere
straten. Nu is de wijk rommelig door fietsen die overal tegenaan geparkeerd worden’.
Eunike Ulmasembun, wijkcomitélid sinds 2018

‘Het jaar 2020 was voor velen een moeilijk jaar door covid-19. Ik ben als nieuw lid van
het wijkcomité ingetreden in dit jaar. Ik had niet verwacht dat zelfs in deze moeilijke
tijd, de initiatieven een glimlach op de gezichten van de buurtbewoners konden
toveren. Zo heeft de wijk getoond dat zelfs in tijden van crisis, de mensen hun best
doen om elkaar te helpen. Zo hebben de initiatieven ‘kerstpakketten’ en ‘mondkapjes
maken’ wat kunnen betekenen voor de buurt. Dit is toch wel symbolisch voor de
saamhorigheid die de wijk in deze moeilijke tijden heeft getoond. Ik ben daarom trots
om onderdeel te kunnen zijn van deze wijk en ik zal mijn best doen mijn steentje bij te
dragen’ Badr Zaaza, wijkcomitélid sinds september 2020
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In gesprek met de wijk

Bijeenkomsten van het wijkcomité

Ook voor het wijkcomité betekende de komst van covid-19,dat de overstap is gemaakt
naar digitaal vergaderen. Na wat opstartproblemen lopen de vergaderingen goed. Het
is echter wel veel lastiger geworden voor bewoners om deel te nemen aan de
vergaderingen. Voor corona konden bewoners naar het Huis van de Wijk komen en
echt meepraten. Een wijkcomitévergadering was vaak een open gesprek met
bewoners, die tijdens de vergadering ook inbreng konden hebben. Niet iedereen voelt
zich comfortabel bij het digitaal vergaderen.

De gebiedsorganisatie heeft voor sommige onderwerpen bewust bewoners gevraagd
(die zich bezighielden met het onderwerp) om deel te nemen aan de digitale
bijeenkomsten.

Slecht eenmaal heeft een bewoner zich gemeld om te kunnen inspreken bij het
wijkcomité. Ze sprak in om te pleiten voor meer biodiversiteit in de wijk: een wandeling
met bewoners, het Wellant-college en stadsbeheer was het gevolg.

De lokale krant het Verre Westen zorgt soms voor extra bekendheid over de
bijeenkomsten. De krant komt echter vier keer per jaar uit en kan dus niet alle
bijeenkomsten aankondigen. Helaas is het Verre Westen gestopt. Vanuit de nieuwe
stichting Mathenesse aan de Maas wordt tot nu toe veelal digitaal (website, social
media, podcast) de communicatie voor de wijk overgenomen. Ze denken na over een
nieuwe krant.

De Warme winterontmoeting

Ook de warme winterontmoeting moest anders. Met veel creativiteit en inzet van
Buurt bestuurt werd de warme winteractie gecombineerd met de corona-informatie-
bus. Vrijwilligers van Buurt bestuurt deelden mooie duurzame tassen uit met de tekst
1,5 meter erop. In de tas zat een lekkere oliebol, een zakje chocolademelk, een
wenskaart voor de wijk en een flyer van Delfshaven Helpt.

Het Verbeterplan Mathenesse aan de Maas 2020-2023, te beginnen in Oud-
Mathenesse

Het wijkcomité heeft in de zomer van 2020 het Verbeterplan Mathenesse aan de
Maas overgenomen als wijkagenda. Het Verbeterplan is tot stand gekomen met
bewoners en ondernemers. Het college heeft tijdens Tour de Wijk bij bewoners
aangegeven, dat zij gaan profiteren van de ontwikkeling van M4H/ Nieuw
Mathenesse, waar gebouwd gaat worden. Het Verbeterplan benoemt veel acties voor
het verbeteren van de wijk die bewoners en ondernemers in samenwerking met de
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gemeente gaan oppakken.
- investeren in de leefbaarheid: schoon en heel, tegengaan slechte verhuur,
vergroenen van de wijk
-levendigheid: leuke activiteiten in de wijk
-veerkrachtige wijk: armoedebestrijding, zorg voor elkaar, gelijke kansen
- en goede toekomst: met goede duurzame voorzieningen en goede woningen voor
iedereen

Ondanks corona is het gelukt om toch te starten met verschillende acties: bewoners
en ondernemers hebben de stichting Mathenesse aan de Maas opgericht. Er zijn
meerdere werkgroepjes ontstaan, maar ook losse nieuwe initiatieven die bijdragen
aan het Verbeterplan.

Werkgroep groen: heeft (volgens de 1,5 meter richtlijn) een geveltuinenactie
georganiseerd. 40 bewoners hebben deelgenomen aan de actie, jongeren
(klussendienst) hebben geholpen. Helaas is de 2e actie door corona niet doorgegaan.
Er zijn beginnende ideeën over een stukje vergroening van het Rozeplein,
vergroening van de boomspiegels Franselaan, versterken van biodiversiteit door
anders maaien op de Tjalklaan en de Rotterdamse dijk en natuureducatie in
samenwerking met Natuurstad.

Werkgroep schoon: deze werkgroep vormde zich in oktober. Ondanks de beperkte
mogelijkheden, zijn een aantal bewoners gaan planderen: Wandelen en prikken/
rapen van vuil. Wanneer het weer kan, wil de wijkconciërge en Rotterdam Circulair,
samen met de werkgroep, een ruil/vuilevent organiseren met o.a. een kleine
milieustraat en ook een beetje vrolijkheid.

Werkgroep communicatie: naast de nieuwe website www.mathenesseaandemaas.nl
opzetten, vullen en bijhouden heeft de werkgroep een redactieteam gevormd dat zich
bezighoudt met:
-het maken van podcasts
-content voor de website
wijk tv
-opzetten en organiseren van Webinars met onderwerpen uit het Verbeterplan
-informatie delen en maken voor social media

Stichting Mathenesse aan de Maas: de nieuwe stichting is gevormd. De stichting
adviseert, helpt de bewoners/werkgroepen. Ze adviseren inhoudelijk op zaken,
aanvragen van subsidies, leggen verbindingen met deskundigen. Ze dragen bij en
volgen de resultaten van het Verbeterplan. Ook nemen zij de taak van de
bewonersorganisatie over (die 2020 is gestopt) als uitbetaaladres en partner voor
Opzoomermee.

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.

Helaas was dat dit jaar niet zo eenvoudig. Veel activiteiten in de wijk lagen stil.

Door de beperkingen vanwege corona werd een 2e bezoek van wethouder Kathmann,
voor de overhandiging van het Verbeterplan, in eerste instantie verplaatst. Superfijn
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dat zij toch nog naar de wijk kon komen om het Verbeterplan in ontvangst te nemen.
Door corona was het aantal mensen dat aanwezig was heel beperkt. Twee direct
betrokken bewoners waren bij de overhandiging van het Verbeterplan aanwezig.

Bewonersinitiatieven
Ook zijn er ook dit jaar een aantal mooie bewonersinitiatieven goedgekeurd. In de
coronatijd hebben bewoners, soms samen met wijkpartners, mooie initiatieven voor
elkaar opgepakt. Extra acties om iets bijzonders te doen voor ouderen en andere
kwetsbaren: een extra bloemetje, voedselpakketten, een kerstboompje,
afhaalmaaltijden en thuiswerkpakketten voor kinderen en jongeren.
Daarnaast heeft het project Nieuwe Buren opnieuw geld gekregen en coronaproof
inzet gepleegd voor integratie van Oud-Mathenessenaren (die met name uit EU
landen als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen).
Eerder zijn al genoemd activiteiten in het kader van het Verbeterplan.

Bijzonder is ook dat de 19-jarige Benjamin dit jaar gestart is met zijn droom; het
runnen van een clubhuis van kinderen en jongeren. In coronatijd is hij heel creatief
begonnen met thuiswerkpakketten.

Budget wijkcomité 2020
Delfshaven - Mathenesse  Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven 85.132 52.170 32.962
Participatie en representatie 19.252 35.273 -16.021
Totaal 104.384 87.443 16.941

Adviezen

Het wijkcomité heeft in 2020 een beperkt aantal adviezen op schrift uitgebracht.

Duimdrop:

In oktober werd ook het wijkcomité verrast door het bericht dat het college plannen had om
de Duimdrop weg te bezuinigen. Duimdropcontainers staan op pleintjes in de oude
stadswijken van Noord, Feijenoord en Delfshaven. In Delfshaven staan er acht, verspreid over
achtpleintjes in zes wijken. De Duimdrop zorgt op deze pleinen voor een veilig en
pedagogisch speelklimaat, waardoor ouders hun kinderen buiten durven laten spelen.
Bewoners uit heel Rotterdam kwamen dan ook al snel in actie voor behoud van de Duimdrop.
Handtekeningen werden verzameld, brieven geschreven, kleurplaten gekleurd en
spandoeken geschilderd. De twee wijkcomités en de Gebiedscommissie Delfshaven besloten
de handen in één te slaan met betrokken wijkraden uit Noord en Feijenoord. Ze stuurden een
gezamenlijk, unaniem advies naar het college. Daarin werd gevraagd om de voorgenomen
bezuinigingsmaatregel terug te draaien en juist méér te investeren in de Duimdrop. Een
unicum: nooit eerder werd een gezamenlijk, ongevraagd advies afgegeven door zoveel
bestuurscommissies tegelijk.
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Een aantal adviezen hebben zij direct mondeling uitgebracht tijdens de
vergaderingen.

- Het verbeterplan Mathenesse aan de Maas is overgenomen als wijkagenda
- In gesprek met andere bewoners en de beleidsadviseur wonen van de

gemeente Rotterdam, is gesproken over het woonbeleid en de zorgen over de
overbewoning, uitbuiting, toename verkamerin en dehuurprijzen.
Het wijk comité is blij dat Oud-Mathenesse extra aandacht krijgt binnen het
programma Goed Huren en Verhuren.

- Het wijk-comité heeft haar zorgen geuit en gepleit voor het gratis beschikbaar
stellen van mondkapjes, voor mensen die dat niet kunnen betalen. Gelukkig
zijn daar mogelijkheden voor gekomen. Ook heeft het wijkcomité een
bewonersinitiatief gehonoreerd, om in de wijk mondkapjes te kunnen maken.
Vrijwilligers uit de wijk maken mondkapjes voor hun medebewoners.

- Het wijkcomité heeft aandacht gevraagd voor een goede verhuizing van het
Huis van de Wijk. De projectleider is hierover in gesprek gegaan met het
wijkcomité. In 2021 volgen zij dit proces nauwgezet.

Focus in 2021

Het wijkcomité heeft, in een nieuwe samenstelling, opnieuw met elkaar nagedacht
over de focus die zij willen leggen in 2021. In de wijk moet veel gebeuren, waar zij niet
overal evenveel invloed op kan uitoefenen. De focus die zij wil leggen, is vooral bij te
dragen aan het verbinden van mensen en stimuleren van bewonersinitiatieven.
Daarbij onderzoekt zij of ze kan werken met de app Nextdoor. Om mensen te
informeren over zaken in de wijk, over bestaande initiatieven (misschien wil je wel
meedoen, maar is de organisatie van een initiatief niets voor jou) en het stimuleren
van nieuwe initiatieven. Samen maken wij de wijk!
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Bijlage 1 Overzicht Bewonersinitiatieven 2020
20-0182 Activiteiten 50-jarig bestaan Showband                       2.175
20-0245 Kleurwedstrijd Pasen                          457
20-0245 Kleurwedstrijd Pasen, verlaging                         -186
20-0275 Vrouwendag in de Put                       1.000
20-0301 Lentemarkt                       2.710
20-0301 Lentemarkt, verlaging                      -2.377
20-0328 Halloween 2020                       2.750
20-0328 Halloween 2020, verlaging                      -2.750
20-0391 Nieuwe Buren Project                       5.950
20-0392 Wijkfeest OMWD                       2.243
20-0392 Wijkfeest OMWD, verlaging                      -2.186
20-0496 Vergeet mij niet , verlaging                         -297
20-0496 Vergeet mij niet ouderen                          990
20-0545 Samen doen wij het                          903
20-0669 Zomervakantie Oud-Mathenesse                       1.200
20-0676 Geveltuinen Oud-Mathenesse Witte Dorp                       5.000
20-0819 Jongeren Clubhuis                       7.200
20-0913 Meer dan Voetbal                       1.461
20-0917 Platform Mathenesse aan de Maas                       4.416
20-0929 Halloween Speurtocht                       2.750
20-0952 Geveltuinendag Oud-Mathenesse                       6.132
20-0979 Samen maken wij de wijk veilig                          350
20-1039, Warme Winterontmoeting                       1.430
20-1044, Mondkapjes maken                       1.710
20-1125, Kerstpakketten                       3.100
20-1128, Activiteiten met de kids organiseren                       3.050
20-1135, Digiwijzer                       2.290
20-1261 Eetcafé OMWD                       9.992
20-1262 Koersballen met ouderen                       1.857
Retour 2019, 19-1818, Pilot Verhaallokaal                      -7.293
Retour 2018, 18-1333 Buurtzaam                      -2.500
Retour 2018, 18-1334 Meiden Villa                         -497
Retour 2019, 18-1693 Kidsclub 3028                         -724
Retour 2019, 19-0995 Game On in de Put                         -119
Retour 2019, 19-1036 Warme winterontmoeting                           -17
Totaal                      52.170


