
Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke 
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. U leest hier wat er in uw wijk gebeurt 
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en 
vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die de buurt leuker en 
beter maken.

Heeft u een goed idee en wilt u dat samen met 
medebewoners realiseren? Dan kunt u een finan-
ciële bijdrage aanvragen bij de gebiedscommissie. U 
kunt een bijdrage aanvragen voor kleine bewoners-
initiatieven (tot maximaal 10.000 euro) of voor grote 
bewonersinitiatieven (vanaf 10.000 euro). De grotere 
initiatieven staan in het gebiedsplan, daarover beslist 
uiteindelijk het stadsbestuur. Voor meer informatie 
over de spelregels en het aanvragen van een bijdrage 
kunt u terecht op de website.

Op de Maashaven Nz vond in juli een dodelijk fietson-
geval plaats. Daarom heeft de gemeente maatregelen 
genomen. Het fietspad is doorgetrokken tot voorbij 
de elektriciteitskast, waardoor fietsers beter zicht 
hebben op de weg. Ook zijn de verlaagde inritbanden 
op dit weggedeelte weggehaald. Een bord geeft aan 
dat fietsers bij het verlaten van het fietspad voorrang 
moeten geven aan (snel)verkeer op de rijbaan. Dit zijn 
tijdelijke maatregelen, totdat de gemeente met een 
definitieve oplossing komt. 

Ideeën zijn welkomFietspad Katendrecht veiliger

BMX-cross naast De Hef

Koelwagen voor stichting 
Isaak & de Schittering
Stichting Isaak & de Schittering heeft van gebiedscommissie 
Feije noord subsidie gekregen voor een koelwagen. Een welkome 
aanwinst. De stichting - met kantoor en een voedselcentrum in 
Vreewijk - heeft als doel: de medemens helpen. 

Bij het voedselcentrum op de Vinkenbaan kunnen minderbedeelde 
Feijenoorders iedere dag brood, groenten en diverse levensmidde-
len afhalen. Het zijn veelal seizoens- of actieproducten en produc-
ten die uit het assortiment gaan en niet meer door leveranciers 
worden geleverd aan de supermarkt. 

Producten doneren
De (tweedehands) koelwagen, intussen aangeschaft, is er voor het 
transport van vers- en diepvriesproducten, dit gebeurt dagelijks. 
Isaak & de Schittering is voortdurend op zoek naar bedrijven die 
deze producten willen doneren. De stichting haalt ze zelf op. Alles 
wat aan de mensen wordt uitgedeeld is van goede kwaliteit. 

Inzamelacties
Bij supermarkten houdt Isaak & de Schittering regelmatig inza-
melacties. Klanten worden gevraagd of ze een extra artikel willen 
kopen en aan de stichting schenken. Isaak & de Schittering bena-
dert ook tuinders en andere bedrijven met de vraag of zij groenten, 
fruit of andere producten hebben die zij wegdoen omdat ze niet 
meer kunnen worden verkocht aan de groothandel. Van tuinders in 
de omgeving krijgt de stichting veel paprika’s, tomaten, sla, andij-
vie, aubergines, radijs, pepers, paksoi, uien, bloemkool en ga zo 
maar door. Een grote bakkerij geeft elke dag ongeveer 500 broden. 

Informatie
Bij Isaak & de Schittering werken momenteel 40 vrijwilligers. 

 www.stichtingisaakendeschittering.nl

 info@stichtingisaakendeschittering.nl

Een braakliggend terrein naast De Hef. Wat doe je ermee? Onlangs 
werd hier een BMX-crossbaan geopend. Een opvallend bewoners-
initiatief, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van gebieds-
commissie Feijenoord. De crossbaan is onderdeel van Feijenoord 
Beweegt, ook een bewonersinitiatief dat op dit terrein werd waar-
gemaakt. Het doel: wijkbewoners actief en in beweging krijgen. 
Er zijn bankjes gemaakt, paden aangelegd en er wordt getuinierd. 
De bewoners zijn te spreken over ‘ons Hefpark’. Pim Hunfeld van 
wijkorganisatie Feijenoord Kop van Zuid: ‘Het park biedt veel moge-
lijkheden. Cultuur, educatie, sport, noem maar op. We zijn er als 
bewoners trots op.’

Meer sociale inzet
Activering en werk, kansen voor jongeren, verborgen armoede, nieuwe wijkcentra en troep op straat zijn 
de centrale thema’s in het gebiedsplan Feijenoord. Daar moet de gemeentelijke inzet de komende vier jaar 
op gericht zijn, vindt gebiedscommissie Feijenoord. 

Het gebiedsplan dat meer dat alleen het sociale omvat, 
is in samenspraak met bewoners en professionals tot 
stand gekomen. Ondanks de krappe planning besloot 
de commissie de wijken in te trekken om het gesprek 
te voeren over wat er speelt en nodig is. De opbrengst 
van de tien wijktafels leverde een verbetering van het 
plan op. 

Nel Noël, voorzitter van de gebiedscommissie, geeft op 
18 september tekst en uitleg over het gebiedsplan. Dit 
gebeurt in de commissie Gebieden. In de begrotings-
commissie van 28 oktober worden de gebiedsplannen 
vervolgens besproken om daarna in de begrotingsraad 
met de begroting te worden vastgesteld. 

Met het gebiedsplan adviseert gebiedscommissie 
Feijenoord de gemeenteraad over wat er in Feijenoord 
vanuit de gemeente moet gebeuren. Op sociaal, fysiek 
en veiligheidsgebied. De gemeenteraad stelt binnen-
kort het gebiedsplan vast. Meer over het gebiedsplan 
op www.rotterdam.nl/gebiedsplanfeijenoord. Voor 
informatie over de raadscommissie Gebieden kunt u 
terecht op www.rotterdam.nl/commissiegebieden.

De volgende vergadering van gebiedscommissie 
Feijenoord is op woensdag 10 september in Roos 
Marijn, Groenezoom 245; tijd: 20.00 uur. De verga-
deringen zijn openbaar en u kunt bespreekpunten 
aanmelden. 
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Een verfbeurt voor Proeftuin Feijenoord, tuinieren in 
het Hefpark, sollicitatietrainingen, sportclinics, uitjes 
en voorleesdagen voor de kinderen. Bewoners van de 
wijk Feijenoord kregen deze zomer de helpende hand-
jes van 250 vrijwilligers. 

Jong en oud
Onder de noemer KerKado waren deze vrijwilli-
gers van kerken van Rotterdam, neergestreken in 
Feijenoord. Tijdens de voorbereidingen bepaalden 
bewoners en professionals mee wat er ging gebeu-
ren. Zo ontstond er voor jong en oud een divers 
wensenlijstje, voor een ieder wat wils. Kinderen 
namen enthousiast deel aan een vossenjacht, een 
sportdag of een dagje Plaswijckpark. Ze bouwden ook 

een huttendorp en leerden hoe je elektriciteit moet 
aanleggen. In het dorp versierden ze hun hutten 
met echte gordijnen. De oudere bewoners gingen 
een middagje varen in de Rotterdamse havens en 
maakten, begeleid door vrijwilligers, een educatieve 
wandeling door hun wijk. De actie eindigde met een 
wijkfeest met workshops schilderen en Afrikaanse 
hoofddoeken vouwen. Uiteraard ontbrak het hier niet 
aan lekkere hapjes. Het initiatief kwam tot stand met 
een kleine subsidie van de gemeente.

KerKado hoopt deze actie als cadeau eens in de vier 
jaar te herhalen, telkens in een andere wijk van 
Rotterdam.

Helpende handjes in de wijk 


