Bewonersvereniging Provenierswijk Buurtwinkel:
(010) 466 17 66 en 06 16 06 80 99
Gemeente Rotterdam: 14010
Havensteder: (010) 890 25 25
Politie: 0900 88 44

Doorstart Noordse Feesten

Bureau Slachtofferhulp:
0900 0101
Inloop de Habbekratz: 06 421 05 332
Huis van de Wijk Propeller: (010) 465 76 13
Kindertelefoon gratis: 0800 0432. Van 14.00 tot 20.00
Speeltuin de Hoeve: (010) 467 25 25
Katholieke basisschool de Provenier: (010) 465 83 08
De Waerschut, activiteitencentrum
voor volwassenen: (010) 466 17 66
Ouderenwerk Noord: 14010
Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14
Sociale raadslieden: 14010

van de redactie

De start van de Noordse feesten in

Echt Iets om naar uit te kijken: de
Noordse Feesten beleven een doorstart in april! Vanwege corona werd
het festival een paar dagen na de
start in december afgeblazen. Nu
kan de draad weer worden opgepakt. Verspreid over alle wijken in
Noord zijn er de eerste drie weken
van april negen minifestivalletjes
te bezoeken. En twee ervan in de
Provenierswijk.

meer een vlammend optreden van
Convoy Exceptionel, spraakmakend
straattheater van de Tukkers Connexion en Compagnie with Balls. Op vrijdag
1 april gaan de feesten dan ook weer
van start om de hoek in Blijdorp. Op de
Schepenstraat is het van 16.00 tot 18.00
uur genieten van Flink met jazz fusion en
een optreden van de enige Nederlandse
degenslikker Lisa Chudalla. De volgende
dag, zaterdag 2 april van 15.00 tot 17.00

Maatschappelijk werk: (010) 265 49 54

uur, moet je in de Jacob Loisstraat zijn

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

waar circus Klomp zijn tent opslaat en

Klussendienst: (010) 456 40 22

het Cubaanse kwartet Son del Sofa je
zeker laat dansen.

Bouw- en woningtoezicht: 14010
Vertrouwensarts Kindermishandeling: 0800 2000
Stadswinkel - parkeren: 0800 1545

Colofon

Zaterdag 9 april, van 15.00 tot 17.00 uur,

Walenburgerweg

zetten op het Baljuwplein Pierre et les

30km-straat

Optimistes je in vuur en vlam met hun
gipsy klanken, loop je de illusionisten
van Duo Dodo tegen het lijf en - het is
nog niet honderd procent zeker - komt
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obreenmedia.nl
De Veldoven 17, 3342 GR H-I-Ambacht, 078 6192630

nr.1 jaargang 45

december was veelbelovend met onder

Provenieuws is een uitgave van de

Ruut van Hooft met straattheater. Let

Bewonersvereniging Provenierswijk

op liefhebbers: op zondag 10 april kun je
je hart ophalen bij het optreden van De

Oplage: 2000

Kift met poëtische fanfarefunk op het

Ontwerp en opmaak:

Pijnackerplein.

Raakvlak ontwerp en communicatie

Aan het programma wordt nog ge-

Druk: Obreen Media

schaafd, maar een ding is duidelijk: het
wordt een mooie lente in Noord. Het

Eindredactie:

volledige programma is te vinden op

Marjan van Hoorn

www.denoordsefeesten.nl. De Noordse

Redactie: Aren Barnat,

Feesten zijn mogelijk gemaakt door de

Marianne Gündel-de Kool,

huidige zes wijkraden van Rotterdam

Coen Crawford, Frank Pynenburg

Noord.

Fotografie: Aren Barnat,

Walenburgerweg dit jaar nog op de schop

Van 50km- naar 30km-straat
De Walenburgerweg wordt ingericht als een 30km- in plaats
van een 50km-straat, zoals eerder was voorgenomen. Dat is de
kern van de presentatie die ambtenaren van Stadsontwikkeling,
afdeling Mobiliteit, op 15 februari gaven bij de Wijkraad Provenierswijk. Het plan is door de aanwezige bewoners overwegend
positief ontvangen. De gemeente wil de aanpassingen liefst nog
dit jaar uitvoeren.

Op de nieuwe Walenburgerweg zal het tempo van de auto’s dus vooral
door de fietssnelheid worden bepaald. Natuurlijk wordt met borden,
ook op het rode asfalt voor de fietsstroken, duidelijk aangegeven dat
het om een 30km-straat gaat.

Verklaring van Stockholm
Deze winst voor fietsers en voetgangers werd plotseling mogelijk
doordat Nederland in 2020 de Verklaring van Stockholm heeft gete-

Van de redactie

Marjan van Hoorn, Ilse Weg
Leen van Wijnen, Johannes Odé

Foto: Marjan van Hoorn

Algemeen alarmnummer: 112

prove
nieuws

kend. Daarin beloven 140 landen voortaan in al hun steden en dorpen
30km per uur als norm voor het autoverkeer te hanteren. Vooruit-

De drie belangrijkste veranderingen op de Walenburgerweg zijn dat

lopend op nationale wetgeving die in 2024 wordt verwacht, pakt

de fietsstroken, gemarkeerd door rood asfalt, aan beide kanten ruim

Rotterdam de ‘nieuwe 30km’ al dit jaar op voor achttien straten in de

Redactieadres:

twee meter breed worden. Dat de oversteekplaatsen verhoogd wor-

stad. De Walenburgerweg en de Bergweg zijn de eerste twee wegen

Bewonersvereniging

den aangelegd en dat deze oversteekplaatsen van forse middeneilan-

die volgens dit 30km-principe worden ingericht.

Provenierswijk

den worden voorzien. Door die fysieke maatregelen moeten auto’s bij

ontwerp en communicatie

Waerschutstraat 11

de oversteekplaatsen zowel remmen voor de drempels als ook achter

Nog haalbaar in 2022?

3033 TL Rotterdam

de fietsers gaan rijden vanwege de vernauwingen die dankzij de eilan-

Het tweekleurige asfalt, met brede rode fietsstroken en smalle zwar-

Provenierssingel 73 a | 3033 EJ Rotterdam

Telefoon 010 466 17 66

den ontstaan. Ook wanneer auto’s elkaar tegemoet rijden, kunnen zij

te autostroken, zou wat betreft de gemeente nog vóór het wintersei-

provenieuws@gmail.com

elkaar niet meer gemakkelijk passeren en zullen zij gedeeeltelijk op

www.provenierswijk.nl

de fietsstrook moeten rijden.

010 465 20 81 | info@raakvlak.com
www.raakvlak.com
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zoen van 2022 - 2023 moeten worden aangelegd. Omdat de kwaliteit

Habbekratz

van het asfalt door nachtvorst onvoldoende wordt, zijn september en

Begin februari is een nieuwe editie van Noorderdicht gelanceerd. Bij dit kunstproject zijn gedichten van bekende en
onbekende dichters en bewoners op verschillende plekken terug te vinden in de wijk. Noorderdicht werd vorig jaar
afgetrapt in het Oude Noorden en dit jaar in de Provenierswijk.
Tekst: Frank Pynenburg

oktober de laatst mogelijke maanden om het asfalt aan te brengen.

De Habbekratz is weer open! Kom

Rekening houdend met een minimale voorbereidingstijd van een half

gezellig langs voor een koopje en/of

jaar moet er uiterlijk in maart 2022 worden beslist of de inrichting,

een kopje koffie of thee en een gezellig

zoals gepresenteerd, kan doorgaan.

praatje. Je bent altijd welkom. Ont-

Naast gesprekken met wijkraden en omwonenden vinden momenteel

moet er medewijkbewoners, vul voor

onder andere gesprekken met de hulpdiensten plaats. Hun aanrijd-

een habbekrats je huisraad aan of vind

tijden bij calamiteiten is een voortdurend punt van zorg. Wij wensen

een leuk cadeautje voor een bekende

de beslissers wijsheid en lef toe om de neuzen tijdig dezelfde kant op

of misschien wel voor jezelf.

te krijgen!

Dinsdag 8 maart gaan we bij uitzondering open om samen met vrouwen uit de wijk en de Vrouwengroep uit De

Bij de editie van Noorderdicht
2020-2021 waren de gedichten
alleen achter de ramen van winkels
en horeca in het Oude Noorden te
vinden. Dit jaar loopt de route ook
door de Agniesebuurt, Bergpolder en
door onze eigen Provenierswijk. De
gedichten zijn met, maar ook zonder
een app te ontdekken in de wijken.

Propeller Internationale Vrouwendag te vieren. Er staat lekkers klaar en
er is een aardigheidje voor iedereen die langskomt.
En let op! Die dag, dus alleen op 8 maart, krijgen alle vrouwelijke
bezoekers 50 % korting op hun aankopen!

Internationale vrouwendag op 8 maart
In de Provenierswijk wordt de Internationale vrouwendag op
dinsdag 8 maart gevierd in Het huis van de Wijk De Propeller en in
de Habbekratz. Bij De Propeller begint de ‘Empowerment dag’ om
10.00 uur en wordt om 14.00 uur afgesloten. Er wordt stil gestaan
bij de rol van de vrouw in de maatschappij; gelijke behandeling,
gelijke kansen, betaald werk, vrijwilligerswerk en opvoeding. Ook
aandacht voor verbinding en diversiteit. Er zijn drie workshops:
Krav Maga (zelfverdediging), ehbo-crème maken en handmassage. Alle vrouwen uit de Provenierswijk zijn van harte welkom.
De Habbekratz gaat om 11.00 uur open en sluit de deuren om
16.00 uur.

Geveltuinendag op zaterdag 14 mei

Help mee je wijk groener te maken
Ook dit jaar doet de Groengroep Provenierswijk mee aan de geveltuinendag
in Noord. Heb je een geveltuintje en woon je in de Provenierswijk dan kun je
op zaterdag 14 mei van 11.30 uur tot 15.00 uur een plantje komen ophalen in
de Heultuin (op = op!). De Heultuin ligt aan de steeg bij het Emmahuis, tussen
de Schiekade en de Van der Sluysstraat. We hopen op een warmer voorjaar,
zodat we dit jaar wat grotere en al bloeiende planten kunnen uitdelen.
De Groengroep werkt al jaren één ochtend in de week in de Provenierswijk
Oost. Wil je weten wat er in de andere wijken van Noord gebeurt, kijk dan
op de website geveltuinendag.nl

Duizenden bierviltjes
Eerder dit jaar is bij duizenden
adressen in Rotterdam Noord een
bierviltje bezorgd. Bewoners en
ondernemers werden uitgenodigd
hierop een gedicht of quote over
hun wijk te schrijven. Veel bekende
en minder bekende stadsgenoten
klommen in de pen en schreven
een ode over hun wijk, deelden hun
observaties of waren op een andere
manier creatief. Van een selectie
van de inzendingen zijn grote vilten
gemaakt door lokale kunstenaars
en creatieve ondernemers.
Bij verschillende winkels,
horecagelegenheden en andere
plekken in de wijk zijn de gedichten
te vinden. Je kunt ze ontdekken en
beluisteren via je smartphone.
Normaalgesproken maakt het
gebruik van je smartphone tijdens
het lopen je minder bewust van je
omgeving. Je staat minder open voor
wat er om je heen gebeurt. Dankzij
Noorderdicht is er nu een goede

reden om je smartphone te gebruiken
als je door de wijk loopt. Want door de
VERS-app ga je toch op een andere
manier kijken. Op zoek naar poëzie in
je eigen buurt, kom je op plekken waar
je normaliter wellicht niet zo snel zou
komen.
Geen smartphone?
Met de VERS-app kun je op elk moment
van de dag Noorderdicht in beeld,
tekst en geluid ervaren. Je downloadt
hiervoor de gratis VERS-app via de
App store of Google play. Met de app
kun je de verschillende plekken op een

plattegrond in de wijk vinden.
Aangekomen bij het kunstwerkje
kun je het gedicht ontgrendelen
en het ter plekke afluisteren.
Vanzelfsprekend zijn de kunstwerkjes ook zonder smartphone
te ervaren. Ze zijn herkenbaar
aan de groene sticker van het
Noorderdicht met QR-code. Ga
op ontdekkingstocht in je wijk en
vindt ze allemaal. Maar pas wel
een beetje op. Voor hetzelfde
geld word je omver gelopen door
iemand die de route wél met z’n
smartphone loopt …

Geselecteerd
Raakvlak raakt.

Met honderd gerbera’s op de ramen vierde ontwerpbureau
Raakvlak aan de Provenierssingel de dag van de liefde. Op
Valentijnsdag konden buurtbewoners en voorbijgangers
een gratis bloem pakken voor hun geliefden of dierbaren.
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Een van de geselecteerde gedichten is van wijkgenoot Leen van Wijnen.
Hij heeft nog nooit een gedicht geschreven. Maar het idee om een gedichtje op een
bierviltje te zetten, sprak hem wel aan. Hij ging aan de slag met het resultaat dat er nu
ergens in Noord achter een raam een groot biervilt hangt met zijn gedicht erop.
Zoekt en gij zult vinden.
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In gesprek met de wijkagent:

Honderd-plus wensen
voor de ‘nieuwe’
Jacob Loisbuurt

‘Je weet één ding zeker:
als je het niet meldt, wordt
het zeker niet opgelost’

Aamina, 7 jaar

Buurtbewoners laten zich horen:

Zoals bekend gaan de straten van de Jacob Loisbuurt later dit
jaar open voor groot onderhoud. Het perfecte moment om ook
wat aanpassingen in de buitenruimte te doen. De gemeente
vroeg daarom aan bewoners om hun wensen door te geven
en daar is massaal gehoor aan gegeven!

Blauw in de wijk

Als wijkagent is Süreyya Acar namens de politie het
aanspreekpunt op het gebied van veiligheid voor bewoners,
ondernemers, scholen en partijen, zoals woningcorporaties.

Süreyya Acar

Tekst en foto: Frank Pynenburg

Hoe ziet een normale dag van een
wijkagent eruit?

Van welke overlast hebben wijkbewoners het meeste last?

politie niet alles zien. En soms moeten we

en plannen doorgeven en dat heeft al meer dan honderd wensen opgeleverd. De afgelopen maanden zijn de eerste wensen uit de wijk door

‘Ik begin elke dienst op het bureau voor

‘Uit onze informatie blijkt dat bewoners

niet alles oppakken. We hebben simpelweg

de gemeente doorgenomen. Ze zijn nog niet allemaal verwerkt, maar

een briefing. Daar horen we wat er in de

vooral veel last hebben van vervuiling.

niet overal tijd en capaciteit voor, maar blijf

om alvast een indruk te krijgen, hierbij een eerste overzicht.

wijk is gebeurd en waar extra aandacht

Strikt genomen is dat niet een probleem

overlast vooral melden. Je weet één ding

naar uit moet gaan. Ik ga vervolgens

van de politie. Vervuiling is met name een

zeker: als je het niet meldt, wordt het zeker

kijken of er nog ergens nazorg nodig is

taak voor de gemeente. Als het nodig is

niet opgelost.’

en dan ga ik daar langs. Gedurende de

werken we wel samen met de gemeente

dag heb ik veel afspraken bij scholen,

aan een oplossing. Het wordt pas een

Contact met de wijkagent

woningcorporaties en de gemeente. Ik

probleem van de politie als er strafbare

Süreyya Acar is bijna dagelijks in de

Ook zijn op sommige plaatsen nieuwe geveltuintjes mogelijk, maar

ben zo veel mogelijk in de wijk aanwezig

feiten worden gepleegd.’

Provenierswijk te vinden. Ze is telefonisch

bewoners moeten die wel zelf aanvragen.

en probeer sowieso elke dag een rondje

Amira, 7 jaar

Vanaf oktober konden bewoners van de Jacob Loisbuurt hun ideeën

• Er wordt door bewoners om meer groen in de wijk gevraagd. De
gemeente wil daar zo veel mogelijk in meegaan en ziet mogelijkheden.
Vooral in de Jacob Loisstraat is ruimte voor extra groen en ook de
bestaande geveltuintjes en rozenhekken kunnen in principe blijven.

Twee ontwerpen van leerlingen voor het speelpleintje Jacob Loisstraat.

te bereiken via het algemene nummer
van de politie: 0900 – 8844 en via

specifiek op plekken waar bewoners

Hoe kunnen wijkbewoners bijdragen
aan een leefbare wijk?

overlast ervaren.’

‘Het zou mooi zijn als mensen overlast bij

Voor noodgevallen, bel je altijd 112.

ons melden. Wijkbewoners zijn voor ons

Süreyya is ook op Instagram te vinden:

de ogen en oren in de wijk. Wij kunnen als

@wijkagentsureyya

• Daarnaast willen bewoners een nieuw speelplein met nieuwe toestel-

Provenierssingel. Sommige straten zijn dus nog niet vertegenwoordigd.

te voet door de wijk te maken. Ik let dan

len. Goed nieuws: die komen er! Basisschoolleerlingen en scholieren

Woon jij daar en wil je meepraten? Meld je dan snel aan via

hebben inmiddels tekeningen en lijstjes gemaakt die ter inspiratie

provenierswijkoost@rotterdam.nl

dienen voor het ontwerp van het speelplein. Uiteraard is er aandacht
voor de ouders die elkaar op het plein ontmoeten. Bovendien lijkt ook

wel eens mensen teleurstellen. We kunnen

Sjoerd Ennenga, Stadsontwikkeling

www.politie.nl.

de wens voor een watertappunt mogelijk.
• De gemeente zoekt verder naar mogelijkheden om meer ruimte te
maken voor het parkeren van fietsen. De capaciteit voor afvalcontainers wordt waar nodig vergroot en de mogelijkheid om afval te
scheiden verbeterd. Tot slot gaat KPN een nieuw glasvezelnetwerk

Ontsluiting

aanleggen.
Er zijn echter wensen ingediend die de gemeente níet kan realiseren.

Een mens ontwikkelt zich

• Bewoners vroegen om werk aan de gevels en daken van de panden

Vaak in een donkere kamer

van Havensteder. Dit valt niet onder het groot onderhoud van de ge-

Waarna het wachten is op resultaat

meente. Havensteder is wel op de hoogte gebracht van de wensen en

Soms over-, soms onderbelicht

onderzoekt of (deels) eraan tegemoet kan worden gekomen.

Te treurig voor woorden
Over de avonturen van een grote treurwilg op de Provenierssingel en een piepjong treurwilgje op het Proveniersplein die er
bijna niet meer waren geweest.
Act 1 - Ineens werd in oktober 2021 een kapvergunning afgegeven
voor de grote treurwilg, maar gelukkig bleek het alleen om een snoei-

• Ook is een autoloze straat geopperd. Volgens de gemeente is dat niet

Langzaam wordt het een plaatje

vergunning te gaan. Goddank niets aan de hand.

mogelijk, want in de Provenierswijk-Oost is geen ruimte om auto’s op

geen sterveling weet wat het gaat worden

Maar woensdagochtend 26 januari 2022 voor zevenen schrok ik

de laadbak. Mooi, dacht ik, ze gaan in de buurt een nieuwe boom plaat-

een andere plek te parkeren. In het verlengde daarvan: er komen geen

De collage van het leven

wakker door het lawaai van grote bouwvoertuigen die richting de

sen. Maar tot mijn stomme verbazing zag ik dat ze het jonge treurwilgje

schuine parkeervakken in de zijstraten van de Jacob Loisstraat. Dit

waarbij het ene tafereel in technicolor,

treurwilg reden. Verbijsterd rende ik met grote spoed naar buiten. De

gingen vervangen door die nieuwe boom. Wat gebeurt hier nu weer?

zorgt voor minder parkeercapaciteit én onveilige verkeerssituaties.

het andere zwart-wit

aanwezige werklui melden me: ‘Deze boom wordt gekapt.’ Geluk-

Weer razendsnel naar buiten gerend. Het enige dat ik kreeg te horen

Op rotterdam.nl/provenierswijkoost staat de hele lijst met de ideeën

Dat houdt de zaak in evenwicht

kig wilden ze wel wachten totdat hun baas er was. Onmiddellijk de

was: ‘We hebben opdracht om dit boompje te vervangen.’

en plannen van bewoners met daarbij wat ermee gebeurt. De lijst

wijkregisseur en Marjan van de Wijkraad gealarmeerd. Zij bevestigden

Ehhh? Hoezo? Waarom? Het waarom wisten ze niet. Ondertussen

wordt regelmatig geüpdated omdat een deel van de wensen op dit

negatief toont zelf beeld

dat kappen niet de afspraak was en ze namen gelijk actie richting

stond de nieuwe boom al in de grond en lag het treurwilgje zielig op

moment nog wordt verwerkt.

In ogen blik gevangen

gemeente.

het trottoir. Voordat ik iemand kon alarmeren zag ik tot mijn stomme

nog lang geen sluitertijd

Na 5,5 uur wachten in de kou samen met Marjan kwam het verlossen-

verbazing dat de nieuwe boom uit de grond werd gehaald en het treur-

Klankbordgroep

collage van verlangen

de woord van de gemeentelijke bomenexpert: de boom mag blijven,

wilgje terug geplant. Met de nieuwe boom liepen de werklui naar het

De oproepen voor de klankbordgroep heeft inmiddels een groep

Ontspannen naar buiten gericht

maar wordt wel gekandelaberd. Een pak van ons hart! Zo houden we

groene driehoekje op het Proveniersplein. En daar vervingen ze een

gelukkig nog één volwassen treurwilg aan de singel.

onlangs geplant miniboompje. Aha, ze hadden zich dus vergist. Niet

Act 2 - Op maandagochtend 7 februari weer vroeg gewekt door werk-

het treurwilgje, maar het miniboompje moest worden vervangen.

voertuigen van de gemeente voor mijn huis. Met een jonge boom op

Miranda van de Broek

bewoners opgeleverd die in gesprek zijn over de aanpak van het groot
onderhoud. De leden wonen aan het Üngerplein, in de Van der
Sluysstraat, Van Waerschutstraat, Jacob Loisstraat en aan de
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Sociaal beheerder Huis van de Wijk
Jamâa Hadjji:

16 maart

‘Ik zou De Propeller
een hart willen geven’
Sinds begin dit jaar is er een nieuw sociaal beheerder aangetreden in De
Propeller. Jamâa Hadjji heeft genoeg ideeën, maar eerst wil ze de zaak
weer op de rit hebben. ‘In het begin vooral luisteren naar mensen en voor
hun openstaan. De losse eilandjes hier in het Huis en daarbuiten met
elkaar verbinden.’
Tekst en fotografie Marjan van Hoorn

Jamâa Hadjji komt uit het ouderen-

cosmeticaland terecht gekomen. Vijftien

was geroepen om de vele verzoeken van

werk. Ze is begonnen als administratief

jaar heeft ze voor een internationaal

bewoners om hulp en vragen over corona

medewerkster bij SRD. Ze ondersteunde

cosmeticamerk gewerkt als docent,

te beantwoorden.

het project Huisbezoeken in Blijdorp en

trainee, coach en account coördinator.

Eind vorig jaar kwam de vacature van

Crooswijk. Hierbij werd de ‘zelfstandig-

‘In dit werk heb ik geleerd dat ‘service’

sociaal beheerder vrij. ‘Ik heb er over

heid’ van de ouderen in beide wijken in

mijn kracht is en dat kan ik hier goed

nagedacht, me laten informeren en het

kaart gebracht en vergeleken. ‘Er waren

inzetten. Aandacht voor mensen, hen op

leek me wel een juiste match. Dus heb ik

grote verschillen’, vertelt ze. ‘De zelf-

hun gemak stellen en weten wat zij nodig

gesolliciteerd en de uitkomst is duidelijk.

redzaamheid was in Blijdorp vele malen

hebben.’

Hier sta ik.’

Wijkraadverkiezingen

Ze wil een verbindende factor zijn tussen

groter dan in Crooswijk. En die verschillen zie je ook hier in de wijk.’ Na dit

Vrijwilligerswerk

de diverse groepen die in het Huis van de

project kwam Jamâa te werken bij SRD

Na die vijftien jaar kwam Jamâa de

Wijk komen, maar ook tussen bewoners

Alarmering Thuis. Nadat die afdeling was

zogenoemde man met de hamer tegen.

en groepen in de wijk. Voor haar moet De

overgenomen door Stichting Thuiszorg

‘Het signaal voor mij om na te denken

Propeller een centraal punt worden, waar

R’dam werd de insteek zakelijker. ‘En die

over wat ik wilde. Thuis op de bank zitten,

aandacht voor elkaar en elkaar begrijpen

zakelijke kant lag mij niet zo. Ik heb na

was voor mij geen optie.’ Ze heeft ervoor

vanzelf sprekend is. ‘Het moet een plek

bijna twee jaar besloten een time-out te

gekozen om als vrijwilliger bij Sol iets

worden met de focus op fysiek, gezond

nemen om meer tijd te kunnen besteden

voor anderen te betekenen. Bij het begin

en sociaal. Er moet nog veel gebeuren.

16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad

aan mijn dochter en gezin.’

van de coronaperiode was ze actief in de

Maar ik hoop oprecht dat iedereen helpt

en voor de 39 wijkraden in Rotterdam. In Noord zijn

In die twee jaar heeft ze wel een oplei-

Mozaiek bij Checkpoint. Later kwam de

en meebouwt aan het geheel. Samen

de wijkraden teruggebracht van zes naar drie en dat

ding gedaan voor schoonheidsspecialis-

receptie erbij. Jamâa zat achter de balie

moeten we het doen.’ Jamâa besluit met

betekent dat er een wijkraad komt voor de Proveniers-

te. Met haar diploma op zak is Jamâa in

en bediende de hulplijn die in het leven

een oproep: ‘En daarbij kunnen we nog

wijk en de Agniesebuurt samen. Er hebben zich in totaal

wel wat vrijwilligers gebruiken.’

acht kandidaten aangemeld, terwijl er zeven leden in

Op wie ga jij
stemmen?

de wijkraad zitting hebben. Dat betekent dat er moet

De kandidaten aan het woord

worden gekozen.
Aan de acht kandidaten, vier uit de Provenierswijk en

Geen gebrek aan activiteiten voor kinderen

vier uit de Agniesebuurt, is gevraagd wie ze zijn, wat hun
relatie is met hun wijk en hun motivatie om zich kandidaat te stellen. Ook is gevraagd wat ze willen bereiken,

Het Huis van de Wijk De Propeller heeft voor kinderen (van vier
tot en met veertien jaar) heel wat te bieden. Van dinsdag tot en
met donderdag zijn er elke middag na schooltijd activiteiten
te doen. Combi’s van leren en bewegen, van taal en spelen en
gewoon zaalvoetbal.

een speelse manier willen verbeteren. Zaalvoetbal voor jongens en

welke speerpunten ze hebben voor de komende tijd en

meiden van 8 tot en met 12 jaar. En als laatste muzieklessen, slagwerk

hoe ze bewoners zullen raadplegen en betrekken bij hun

voor de 8- tot 12-jarigen.

besluitvorming.

Woensdagmiddag zijn er ook drie activiteiten. Bij Arco break dance
gaat de muziek aan en leer je break dancen (4 tot 8 jaar). De Meiden-

Voor de stemlokalen zoekt men nog bemensing. Op 14,

club, het mag duidelijk zijn, is alleen voor meiden van 9 tot 12 jaar.

15 en 16 maart kun je aan de slag bij een stembureau

In De Propeller staan de gemotiveerde jeugdmakelaars van SOL klaar

En Bewegend leren is een combi van sport en leren. Zo onthouden

naar keuze. Meld je aan via mijnstembureau.nl . Wil je

voor kinderen die hun schoolprestaties willen verbeteren en hun

kinderen de lesstof beter (9 tot en met 14 jaar).

meedoen met stemmen tellen op 17 en 18 maart, meld

talenten willen ontdekken. Daarnaast is er ruimte om met leeftijds-

Tot slot zijn er op de donderdagmiddag twee activiteiten. Taalfit voor

genootjes lekker te bewegen, samen te dansen, muziek te maken,

4- tot en met 7-jarigen. Spelenderwijs leren kinderen nieuwe woor-

Interviews: Marjan van Hoorn

Voor beide werkzaamheden is een bedrag voorzien van

ideeën uit te wisselen en te voetballen.

den waardoor hun woordenschat vergroot. Digital skills, nog handiger

Fotofrafie: Johannes Odé

€ 12,50 per uur. Maar ga vooral stemmen!

Dinsdagmiddag zijn er drie activiteiten voor twee leeftijdsgroepen.

worden op de pc (9 tot en mt 12 jaar).

je aan via verkiezingen@rotterdam.nl of bel 102673070.

Rekenwonders voor kinderen van 6 tot 9 jaar die hun rekenen skills op
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In de Agniesebuurt heeft hij eerder de verbouwing
gecoördineerd van wat nu het Huis van de Wijk De
Banier is. Hij wil zijn kennis en kunde op het gebied
van architectuur, stedenbouw en groen inzetten voor
de inrichting van de buitenruimte in de wijk.
Sinds september zit Lucas in de huidige wijkraad Agniesebuurt. ‘Ik heb die keuze vier jaar geleden vooral
gemaakt vanwege de informatie die we krijgen over
de toekomst van de wijk. Door direct contact met
ambtenaren weet je vroegtijdig wat er speelt en kun
je bewoners motiveren om in beweging te komen als
dat nodig is. Dat speelt nu ook. De kennis die ik heb
vergaard in de afgelopen jaren en het waarborgen van
de continuïteit is eveneens een reden geweest om
me weer verkiesbaar te stellen.’
Tussendoor vertelt Lucas dat hij aan een van de drie
singels woont en dat voor hem die singels de mooiste

weest met in eerste instantie een lichte voorkeur voor
de gemeenteraad. Nadat hij met mensen in de buurt
hierover heeft gesproken, sloeg de balans door naar
de andere kant en heeft hij voor de wijkraad gekozen.
‘Ik wil met de mensen uit de wijk me inzetten voor de
bewoners in de wijk. Aan de ene kant voorstellen doen
waardoor de wijk schoner en groener kan worden en
aan de andere kant bewoners die iets voor de wijk
willen betekenen, helpen bij het uitvoeren van hun
initiatieven.’
Natuurlijk moet de wijk groener, schoner en veiliger,
wie wil dat nou niet? Maar het moet vooral ook
socialer. ‘De Agniesebuurt en Provenierswijk moeten
wat mij betreft wijken zijn waar plek is voor iedereen
en waarin iedereen gezien en gehoord wordt.’ Corona
heeft de kwetsbaren het hardst getroffen en daar
moet aandacht voor zijn. Veel mensen hebben last
gehad van het eenzaamheidsvirus en zijn mentaal,
sociaal, fysiek en/of economisch hard getroffen.

gebeuren. ‘Uiteindelijk gaan je handen dan jeuken om
de wijk te verbeteren.’
De mooiste plek van de wijk is voor hem het horecagebied op de kruising van Proveniersstraat en Molenwaterweg en de singels. Er zijn delen van de wijk waar
hij niet zo vaak komt en ook niet weet wat er leeft of
speelt. Dat betekent proactief zijn en op zoek gaan, er
achter komen wat er speelt. ’Ik realiseer me heel goed
dat dat veel tijd kost. Maar ik vind het belangrijk dat
mensen gezien en gehoord worden. Iedereen moet
mee kunnen doen.’
De leefbaarheid in de wijk vergroten en zorgen dat
mensen prettig en veilig kunnen wonen. Dat betekent
ook de verkamering beperken. ‘Er moet voor iedereen
een plek zijn, maar dat moet wel in balans zijn. Nu
heeft er scheefgroei plaats. Huizen, eengezinswoningen, worden verbouwd en krijgen veel kamers of
studio’s. Dat geeft in de directe omgeving, maar ook
elders in de wijk diverse vormen van overlast. De
infrastructuur is niet aangepast.’

als architect vooral geïnteresseerd in bestaande gebouwen en stedenbouw vanaf het begin van de 20ste
eeuw. Hij heeft meegewerkt aan een groot onderzoek
naar anderhalve eeuw Rotterdamse wooncultuur,
dat in 2012 werd samengevat in de vuistdikke Atlas
Rotterdam Woont. Lucas heeft zich altijd ingezet om
sociale woningen te redden van de sloophamer, vanaf
2004 in groot Rotterdam.
Voordat hij in de buurt kwam wonen, was hij al
betrokken bij de ontwikkelingen van onder meer de
Hofbogen. ‘Samen met actieve wijkbewoners hebben
we heel veel mooie plannen verzameld die we online
en fysiek hebben tentoongesteld. Als Bewonersadvies Groep met een 20-tal omwonenden praten we
mee over de omgeving en inrichting van het dak. De
wijkraad zou hierin een stimulerende rol kunnen spelen om de betrokkenheid van de buurt te vergroten.’

buurt verhuisd. ‘Ik kende de buurt vooral van de
horecagelegenheden. Ik vind het heel fijn om er te
wonen, want het is er heerlijk rustig. En ik kan niet
wachten op het Hofbogenpark waar ik straks op uitkijk.’ Boris heeft een eigen adviesbureau, de Ecosoof,
met als leidraad duurzaamheid. Hierbij richt hij zich
vooral op het onderwijs waarvoor hij lesprogramma’s
ontwikkelt over verduurzamen. Daarvoor heeft hij drie
jaar gewerkt aan de duurzaamheidstransitie van de
Erasmus Universiteit en een duurzaamheidsstrategie
ontwikkeld op het gebied van onderwijs, onderzoek
en bedrijfsvoering. ‘Aan de Erasmus heb ik ook filosofie gestudeerd.’
Zoals gezegd is Boris vorig jaar in de buurt komen
wonen en door corona zijn er weinig sociale evenementen geweest. ‘Hierdoor heb ik de mensen in de
wijk nog niet zo goed leren kennen. Het actief zijn in
de wijkraad is een mooie kans om daar verandering in
aan te brengen.’ Interesse in de politiek is er altijd ge-

‘achterstandswijk’ met de overlast van perron Nul tot
de meest ‘hippe’ buurt waar iedereen wil wonen.’ Hij
geeft aan dat dit natuurlijk ook zijn keerzijde heeft,
zoals verkamering van woningen en straten die als
racebaan worden gebruikt.
Benjamin heeft een economische studie aan de Hoge
School Rotterdam afgerond, maar werkt tegenwoordig als ict’er bij een groothandel in chemie en
voedingsmiddeleningrediënten in het Scheepvaartkwartier.
‘Eerlijk gezegd, heb ik tot nu toe weinig tot niets
gedaan voor de wijk. Vandaar mijn kandidaatsteling.
Je kunt niet alleen vanaf de zijkant staan roepen dat
het beter moet en niet je steentje bijdragen.’ Actief
worden in het belang van de wijk, daar gaat het om.
‘Als wijkraadslid ben je het eerste aanspraakpunt
van de gemeente en een bindend element tussen de
gemeente en de wijkgenoten.’
Benjamin is al heel lang lid van een politieke partij en
heeft heel lang de veranderingen vanaf de zijlijn zien

Klaas van der Burg
Klaas is 53 jaar en woont al 28 jaar in de Provenierswijk,
dichtbij zijn mooiste plekje van de wijk: de kop van de
Spoorsingel. Hij heeft bedrijfskunde gestudeerd in
Groningen en heeft samen een architect een bedrijfje
voor kleine bouwprojecten. ‘We doen mee aan innovatieve wedstrijden waaruit we opdrachten krijgen.’
Eind jaren negentig sluit Klaas zich aan bij de actiegroep tegen de aanleg van het metrotracé dwars door
de Spoorsingel. ‘Dat was mijn eerste kennismaking
met de gemeente. Gelukkig is dat onzinnige plan
afgewend. Ook heb ik in de klankbordgroep van het
Rose Singelproject gezeten dat in 2013 is afgerond.’
De provenierswijk is een ontzettend mooie wijk en die
is het beschermen waard. Daar wil hij zich voor
inzetten. ‘Ik heb drieënhalf jaar in de wijkraad gezeten
waarvan drie jaar als technisch voorzitter. En nu sta ik

De kandidaten aan het woord

Benjamin is 28 jaar en geboren en getogen in de
Provenierswijk. Hij woont nog steeds in zijn geboortehuis. Hij kent dat deel van de wijk dan ook
op zijn duimpje. ‘Ik heb de wijk zien veranderen van

Bejamin Veenema

Boris is 29 jaar en woont iets meer dan 10 jaar in
Rotterdam. Een jaar geleden is hij naar de Agniese-

Boris Pulskens

De bijna 50-jarige Lucas woont vanaf 2011 in de
Agniesebuurt. Hij studeerde bouwkunde in Delft en is

Lucas van Zuijlen

Barend is met zijn 16 jaar een van de jongste kandidaten in Rotterdam en zeker de jongste voor de wijkraad
Agniesebuurt en Provenierswijk. Hij is geboren in de
Hoevebuurt en heeft, zoals hij zelf zegt: ‘mijn hele
leven in de wijk gewoond waar ik het erg naar mijn zin
heb. We zouden op een gegeven moment verhuizen.
Maar gelukkig voor mij ging dat niet door.’
Hij kent het Baljuwplein als geen ander, want heeft
daar van jongs af aan gespeeld en gevoetbald. En
dan komt meteen een van de punten naar boven die
wel aandacht zou mogen krijgen. ‘Er is nu een mooie
voetbalkooi, maar er zou best gekeken kunnen of er
ook ruimte is voor andere sporten. En ik vind het
jammer dat er weinig bekendheid wordt gegeven aan
activiteiten op het Baljuwplein, zoals de clinics van
Excelsior.’

Barend van de Donk

Barend zit in Blijdorp op het Wolfert tweetalig, in vier
VWO. ‘Na de zomervakantie moet ik nog twee jaar.
Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet.’ Sinds zijn
zesde doet hij aan atletiek, kogelstoten en discuswerpen, bij PAC in Kralingen. ‘Ik train vijf keer per week,
maar kan het goed combineren met mijn school. Ik
heb meegedaan aan het NK indoor atletiek onder
16 jaar en ben zevende geworden.’ Barend heeft net
gehoord dat hij mee mag doen aan het NK onder 18
jaar. ‘Daar ben ik toch wel tros op.’
‘Toen december vorig jaar een flyer in de bus viel
waarop stond dat ik als 16-jarige niet alleen mocht
stemmen, maar me ook verkiesbaar kon stellen,
dacht ik dat is leuk. Ik ben gaan zoeken op het net
en heb gekeken wat wijkraadsleden zoal deden en
dat klonk interessant.’ Hij heeft alles afgewogen en
kwam tot de conclusie dat dit werk inhoudelijk, leuk
en sociaal is. ‘Je leert je wijk en de mensen kennen
en kunt hen helpen.’ De keuze was snel gemaakt.
Barend kent veel jongeren en hoopt hen te bewegen
mee te doen in de wijk. ‘Er zou meer plek moeten zijn
in de buitenruimte om te kunnen sporten. En dan het
liefst samen, jong en oud. Je leert elkaar dan kennen
en waarderen. Dat is belangrijk’, benadrukt hij. Een
ander probleem dat moet worden aangepakt is het
afval op straat, naast de containers en in de singels.
‘Iedereen loopt er langs, ziet het liggen en niemand
doet iets op een enkeling na.’ De komende tijd gaat
Barend op pad om te inventariseren wat zijn leeftijdgenoten en andere wijkgenoten belangrijk vinden.

Dat is ook zorgen dat de verkeersoverlast minder
wordt. ‘We leven in een 30 km wijk, dus meer handhaven als er te hard wordt gereden, of flitspalen gebruiken, mobiele drempels plaatsen en extra oversteekplaatsen creëren. Wij moeten het meer aankaarten
bij de gemeente en dan kunnen zij de best mogelijke
oplossing voor de wijk aandragen.’
Tot slot noemt Benjamin nog de bewonersinitiatieven. ‘Hiermee krijgen bewoners de kans samen met
anderen hun steentje bij te dragen aan het verbeteren
van de wijk.’

‘Als ik in de wijkraad kom, hoop ik ervoor te kunnen
zorgen dat mensen naar elkaar blijven omkijken.
Dat wonen betaalbaar blijft en dat iedereen hier
dus kan blijven wonen. Dat mensen in de gaten
hebben wanneer iemand hulp nodig heeft en die
vervolgens ook kan bieden. Of alleen al luisteren
naar wat iemand te zeggen heeft en er zijn voor
diegenen. Er zijn gelukkig al veel plekken en initiatieven in de wijk waar je terecht kunt als je hulp
nodig hebt. Ik wil er in elk geval voor zorgen dat zij
die hulp kunnen blijven bieden en dat mensen die
hulp nodig hebben worden gezien en gehoord.’

plekken in de Agniesebuurt en Provenierswijk zijn.
‘Bij de inrichting van de openbare ruimte, straten en
pleinen, moet aandacht zijn voor de juiste verhoudingen tussen groen, straatmeubilair en speeltoestellen.
Alle bewoners moeten mee kunnen praten opdat zij
zich thuis voelen in de wijk waar zij wonen.’
En dat brengt hem op een ander punt: de toenemende armoede. ‘Steeds meer mensen en gezinnen worden geconfronteerd met de inflatie, huurverhogingen
en hoge gasprijzen. Door de coronapandemie en de
onzekerheden zijn gezinnen erg op de proef gesteld.’
Hij vindt het belangrijk om hier in vertrouwen over te
kunnen praten en wil er zeker aandacht aanbesteden.
‘Door een contactpersoon te zijn met een luisterend
oor die buurtbewoners de weg kan wijzen binnen
overheid en andere betrokken instanties.’

weer kandidaat.’ Er valt nog veel te verbeteren. Maar in
de afgelopen periode zijn er heel duidelijk successen
geboekt. ‘Bijvoorbeeld dankzij ons advies over de bezonning van de wijk, dat onderbouwd was door een juridische studie. Als antwoord kwam de gemeente met
nieuwe kaders voor bezonning. Nu is er een duidelijke
basis.’ Klaas blijft erop hameren dat het prettig moet
blijven om in de wijk te wonen. En dan niet alleen aan de
mooie singels, maar ook in de nauwere zijstraten.
Op de vraag wat zijn speerpunten zijn voor de komende
jaren, zegt hij kort en bondig: ‘Mensen en groen.’
In eerste instantie gaat het om de mensen in de wijk
met hun vragen, zorgen, opmerkingen en plannen. Dus
met andere woorden participatie. ‘Het is erg belangrijk
om de stem van de bewoners door te geven aan de
gemeente. Daarnaast is het leuk om bij te kunnen dragen aan bewonersinitiatieven, die de samenhang in de
wijk enorm vergroten.’Groen is echt een aandachtpunt
voor Klaas. ‘Groen wordt heel makkelijk weggehaald
voor iets anders dat op dat moment belangrijker lijkt.
Daar moeten we echt op letten, want het wordt wel
heel stenig.’ Bij nieuwe plannen moet er ruimte worden
gemaakt voor echte bomen en niet voor berkjes in
lompe stoepbakken.
Klaas is blij dat, zo gauw het kon, de vergaderingen
weer in ’t Kapelletje werden gehouden. ‘Hier voelen
de aanwezige bewoners zich op hun gemak om ook na
afloop van de vergadering tal van andere punten met
ons te bespreken. Want het wijkraadswerk is altijd voor
en door de bewoners. En dat vind ik het mooie eraan.’
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wil zijn masters voor Econometrie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam over vijf maanden afronden.
Daarna volgt zijn eindscriptie voor Werktuigbouwkunde, met als specialisatie Transport Engineering
& Logistics, aan de Technische Universiteit Delft.
‘Dat zou dan nog zo’n half jaar in beslag nemen. Dus
binnen een jaar moet ik klaar zijn.’ Daarnaast heeft
Nahom nog een parttime baan als risk model analist
bij een bank. Over de vraag of hij dan wel tijd heeft
voor de wijkraad is hij heel duidelijk: ‘Natuurlijk, ik
weet waar ik aan begin en ik kan heel goed plannen.
Ik doe alles gefaseerd. ’Tijdens corona ging ook de
studie digitaal. ‘Hierdoor was je toch wat meer op
jezelf aangewezen. Ik heb veel in de wijk rondgelopen,
om me heen gekeken en meer contact gekregen met
mijn buren uit het woongebouw.’ Uit die contacten
zijn initiatieven ontstaan die Nahom en zijn buren zelf
hebben uitgevoerd. ‘We hebben een online bingo georganiseerd. Het volgende plan staat al in de steigers.
Een ongebruikte opbergruimte op het dak geschikt
maken voor ontmoetings- en werkplek. Een soort
gezamenlijke huiskamer.’ Omdat hij actiever werd in
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Nahom is bijna 25 en woont nu drie jaar in de Agniesebuurt. Hij is geboren en getogen in Rotterdam
Kralingen. Drie jaar geleden vond hij het tijd om op
zichzelf te gaan wonen. ‘Zo ben ik terecht gekomen
in de Agniesebuurt.’ Hij is bezig met twee studies. Hij

Nahom Tsehaie

In volle tevredenheid woont Ingeborg al 19 jaar in
de Provenierswijk in een pand uit 1895. Ze woont er
met haar man en drie kinderen van wie de oudste
het huis heeft verlaten en in Amsterdam studeert.
Ingeborg heeft milieukunde gestudeerd in Utrecht en
ze werkt full time bij het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Als manager houdt ze zich bezig met

Ingeborg Absil

veiligheid in de grote chemische industrie, zoals Tata
Steel, wet- en regelgeving, aanpak milieucriminaliteit
en het vuurwerkbeleid.
Ingeborg heeft de afgelopen vier jaar in de wijkraad
gezeten en ze vindt dat die echt een verschil kan
maken. Ook vindt ze de continuïteit belangrijk. ‘Er is
het nodige in gang gezet en niet alles hoeft steeds
opnieuw te worden uitgevonden. Vandaar dat ik me
opnieuw kandidaat heb gesteld.’ Ze hoopt dat de
nieuwe wijkraad een team wordt en dat met de twee
andere wijkraden in Noord een goede samenwerking
tot stand komt. ‘Door samen te werken kun je een
vuist maken naar andere partijen.’
Ingeborg is via haar kinderen zeer betrokken geweest
bij basisschool De Provenier, volgens haar een
belangrijke link met bewoners uit de wijk. Ook heeft
ze actief deelgenomen aan het project ‘Kunst aan de
Singel’. ‘Dit geweldig leuke project was voor iedereen
toegankelijk en werd door velen gewaardeerd. Als
het aan mij ligt dan mag er snel weer iets dergelijks
worden georganiseerd. En dan doe ik graag mee.’
Volgens Ingeborg is het Baljuwplein de plek waar je
moet zijn. ‘Het heeft voor alle leeftijden wat te bieden.

zijn buurtje, was hij ook meer geïnteresseerd in wat
er speelde in de rest van de wijk. Toen viel er een flyer
van de wijkraad in de bus over de Hofbogen. Op het
juiste moment. ‘Ik heb die vergadering online gevolgd,
net als de volgende over de transitie van de wijkraden.
Interessant zo’n wijkraad. Je weet wat er speelt en
zoekt uit wat de bewoners ervan vinden. Dat laatste is
vooral belangrijk.’ In gespreken met vrienden en buren
bleek dat hij heel veel ideeën had en graag zaken
wilde aanpakken. Vandaar zijn kandidatuur.
‘Ik hoop te bereiken dat er meer verbinding komt tussen de bewoners in de wijk. En dat mensen meer betrokken raken bij wat er speelt. Initiatieven moeten uit
alle geledingen komen. Ook jongeren wil ik stimuleren
om mee te doen. Ik denk dat door corona de eenzaamheid is toegenomen in de wijk, vaak verborgen,
en dat is een van de punten die ik aangepakt wil zien.’
Dan heeft hij het nog niet gehad over kleinschalige
verduurzaming en circulaire economie.
Tot slot stelt Nahom dat ‘dark stores’ (de voorraadpanden voor flitsbezorging) die nu al aan de randen
verschijnen, in de wijk moeten worden geweerd.

Het is een gezellig pleintje in de wijk met groen, kunst,
speeltoestellen, bankjes en de moestuinbakken van
Sla lala (een bewonersinitiatief) in de zomer.’
Voor haar zijn een groene, schone en levendige
wijk belangrijke aandachtspunten en kunst in de
buitenruimte wil ze stimuleren. Ze is er trots op dat
de wijk schoner en groener is geworden de afgelopen jaren, dankzij de niet aflatende aandacht van de
wijkraad hiervoor. Ze ziet met lede ogen aan dat de
kleinschalige en artistieke ondernemingen verdwijnen uit de wijk en daarmee de sociale binding. ‘Niet
alle bedrijfsruimten of winkelpanden moeten worden
omgebouwd tot wooneenheden want dat verstoort de
cohesie en levendigheid in de wijk.’
Ingeborg is bovenal trots op alle leuke en soms bijzondere initiatieven die de bewoners hebben uitgevoerd.
Het leukste volgens haar is om mensen
te stimuleren en hen de gelegenheid te geven hun
idee uit te voeren. ‘Er zijn zoveel dingen gerealiseerd
die de wijk leuker en aangenamer hebben gemaakt.
Gelukkig is er de komende jaren nog ruimte en tijd
voor nieuwe initiatieven.’
Amara is 19 jaar en geboren in Den Haag. Ze woont nu
ruim een maand in de Agniesebuurt. Ze werkt als spoken word artiest, danser en theatermaker. ‘Daarnaast
studeer ik ‘creative writing’ aan ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten.’
Hoewel ze nog maar kort in de buurt woont, geeft ze
aan dat ze al veel jongeren kent. Alleen kent ze de wijk
nog niet zo goed. ‘Daarom wil ik in de wijkraad. Ik wil
iets voor de wijk betekenen en ik wil mijn partij Bij1
representeren.’
Amara hoopt de komende vier jaar een goede representatie te kunnen zijn van de (creatieve) jongeren in
de wijk. Haar focus ligt bij de jeugd, cultuur en jong
ondernemerschap.
Op de vraag wat haar mooiste plekje in de wijk is,
meldt ze: ‘Eerlijk, mijn eigen huis. We zijn een soort
open buurthuis waar mensen constant in- en uit
lopen, koffie komen drinken, hun verhaal komen doen.’

Amara van der Elst

Een hoopvol
begin van 2022

Op 15 februari heeft coronaminister Ernst Kuipers een normaal
Nederland aangekondigd. Als alles zo goed blijft gaan en corona
uit ons land verdwijnt of in toom wordt gehouden, kan een mooie
lente aanbreken.
In de Provenierswijk zijn de bewoners toe aan mooi weer, naar buiten

gaan en ontspannend bezig zijn. De Bewonersvereniging Proveniers-

wijk (BVP) heeft een programma voor 2022 gemaakt met allerlei

aantrekkelijke activiteiten.

In februari heeft de BVP enkele bezoeken aan Galerie Untiteld ge-

organiseerd. Wat kleiner dan de museumbezoeken in andere jaren,

maar de deelnemers hebben ervan genoten. Schilderijen en beelden

van diverse kunstenaars, hele grote foto’s van Lenny Oosterwijk, die

eerder de Zilveren Camera ontving, beelden over de nieuwe wereld

van Raoul de Leeuw. De belangstelling om mee te gaan was groot.

Drie groepen hebben de galerie bezocht. Een succes dus, om ook in

2022 voort te zetten.

De Heulbrug

Op maandag kunnen bewoners het inloopspreekuur bezoeken. Voor

een praatje en een kopje koffie of thee, maar ook als ze een vraag

hebben of als er een probleem moet worden opgelost. Het spreekuur

begint om 11.00 uur.

Elke laatste maandag van de maand kunnen wijkbewoners eveneens

om 11.00 uur voor computerhulp terecht. Leen van Wijnen, vrijwilliger

bij de BVP, weet antwoord op veel problemen.

Op dinsdag en vrijdag wordt vanaf 14.00 uur de spelletjesmiddag
maanden van dit jaar is die toch vanwege de lockdown afgeblazen.

gehouden. Met een praatje onder het genot van een hapje en een
Gelukkig kan er nu weer op vrijdag worden gesport.

drankje. Op dinsdag komt ook de naaister. Zij kan van 13.00 tot 15.00
Onder de nieuwe naam ‘Sporten voor 60+’ gaat het gezond bewegen

uur helpen bij het verstelwerk en nuttige aanwijzingen geven. Alle
weer beginnen. Elke vrijdag vanaf 09.45 uur; voor nu nog in De

wijkbewoners kunnen haar hulp inroepen.

Zondag 27 februari is de aquarelgroep ‘Potlood en Penselen’ van start

Propeller. Misschien later in De Waerschut.

gegaan. De groep is al aan de eerste werkstukken begonnen. Mensen

die belangstelling hebben, kunnen zich altijd aanmelden. Elke zondag- In De Waerschut heeft de BVP een servicepunt met op maandag en

Vorig jaar is de gymnastiek voor ouderen herstart, maar in de eerste

De Waerschut

middag beginnen de deelnemers om 14.00 uur en rond 16.00 uur is de
woensdag een inloopspreekuur dat door vrijwilligers wordt bemenst.

afsluiting met het bekijken van de resultaten.
Bewoners kunnen er terecht voor hulp, zoals bij het invullen van

Alle activiteiten hebben plaats in de recreatiezaal van de Heulbrug.
formulieren en het schrijven van brieven, en voor doorverwijzen naar

instanties en organisaties.

De Heultuin
In 2020 en 2021 zijn verschillende malen wijkbewoners thuis bezocht.

De Heultuin wordt opgeknapt. Er is een plan gemaakt om de tuin in
Dankzij de bezoeken is er goed contact onderhouden met de ouderen.

alle glorie te herstellen. Vorig jaar is door verschillende mensen met
Oudere bewoners hebben ook hulp of advies nodig en soms is dat

groene vingers hard gewerkt aan het opruimwerk. Dat gaat verder,
handig om dat bij hen thuis te doen. Dat geldt zeker bij computerpro-

maar de inrichting van de tuin en het uitvoeren van een tuinplan wordt blemen.

dit jaar de grote uitdaging, met hulp van hoveniers en deskundige vrijDe ‘wij-houden-vol-groep’ heeft in de twee coronajaren allerlei

willigers zal het ongetwijfeld lukken. Wijkbewoners die willen helpen
succesvolle acties uitgevoerd en honderden bewoners thuis bezocht.

zijn van harte welkom. Marjan van Hoorn heeft de leiding.
Voor de komende maanden zijn er natuurlijk nieuwe plannen. Maar

Het zal heel prettig zijn als er in de nazomer van 2022 weer een muvoorzichtigheid blijft geboden in deze tijd.

ziekmiddag in de Heultuin kan worden gehouden.
Het servicenummer van de Bewonersvereniging Provenierswijk is nog

Bewegen is leuk en belangrijk
steeds 06 16 06 80 99. Heeft u hulp nodig, dan even bellen.

Bewonersvereniging Provenierswijk
Provenieuws maart 2022
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Historisch wijknieuws
Oud Walenburg en Villa Walenburg

1

2

1649 ‘Das leben der Brüder Walenburch’,

3

1897, Walenburgerweg zusterhuis

1900, Walenburgerweg, Moe Stok met Ary en tante

Hermann Wamper (Walenburgerweg)

Twee gebouwen in een
‘onbecommerde’ bogaerd
van de familie Walenburch

4
1900, Walenburgerweg zelfde plek

Tekst: Wim Berkel

Marie woonden in Zaagtandhuisjes.
Uit familiealbum Veelo

5

6

7

8

10

9

1900, Villa Walenburg, Walenburgerweg,

1906, SAR (3/W/II/(5139)Waterpassing

9/6/1934, Walenburgerweg zelfde plek met

1940 Ansichtkaartje Missieprocuur

1956 Uit ‘De Maasstad v/h Maastunnel’. Tekening van

uit familiealbum Veelo

Schiekade met daarop ‘Villa Walenburg’

rechts de nog aanwezige Zaagtandhuisjes

der Priesters van het Heilige hart,

de ‘nieuwbouwflat’, Walenburgerweg (nu 11-19) op de

Walenburgerweg 7 en 9

plek Van ‘Villa Walenburg’ van de Missieprocuur.

1960, SAR/Walenburgerweg, foto Lex de Herder

Openbare vrijwillige verkoop Villa Walenburg

NRC 14/8/1921

pudding poeder met 4 pk elektromotor en 2 weegmachines.

flatbouw, die wordt gezet door M. Donkervoort & Zoon. De bouw reikt

Maasbode 25/9/1896

Failliet! Eerste Nederlandse Fabricage van wasfiguren NV

Walenburgerweg 5. RN 18/9/1930; Varkensvoer Imperial Puddingfa-

tot zes hoog en de woningen, die door M.A.B. verkocht zullen worden,

briek Walenburgerweg 5. Ze zitten hier tot 8 mei 1939!

zijn voorzien van velerlei comfort.

De alleraangenaamst gelegen en in het jaar 1895 nieuw aangelegde
‘Villa Walenburg’ aan den Walenburgerweg 1 te Rotterdam op Donder-

Hahlweg & Co

dag den 17 september door den Notaris Diederik Gragorius Veltcamp

Van 1922-1924 zit hier aan de Walenburgerweg 5, Hahlweg & Co Koop-

Berichten over Villa Walenburg 7 en 8

Bouwdossier 1957/1958

Helbach in het notarishuis alhier geveild en alstoen in bod gebracht:

man, Import en Export Kinderkleding

De verkoop van de villa Walenburg: Stichting van de Priesters van het

Van Walenburgerweg nu 11-19 (28/4/1958), Bouw van Donkertvoort.

Heilig Hart van Jezus, gev. te Rotterdam. Voor 214 ca uit oud 1898:

Walenburgerweg oude nummers 3, 5, 7, 9

het huis met gedeelte tuin, of perceel No.1 t/m 7.
De Telegraaf 25 mei 11/1923

de Vereeniging Priesters van het Heilig Hart van Jezus, te Asten gev.

SAR/465.01/(2235) dossier Verkoop en Aankoop en Uitgifte

De Eerste Nederlandsche Oud Walenburg en Villa Walenburg

Biedt zich vertegenwoordigers(sters) welke districtsgewijze den ver-

Rotterdam. Besluit B&W Rotterdam 16 Januari 1958

Walenburgerweg, op het terrein van de ‘Priesters Heilige Hart’ aan

SAR/Not.arch314/(2659)/(2660)/no.74(17/9/1896)

koop van patronen voor Hahlweg & Co, Dames– en kinderkleeding en

Aan de Walenburgerweg stonden indertijd bij de grens van Overschie

Waschgoed willen overnemen. Offerte te richten aan: Hahlweg en Co

SAR/OW 1465/10’56

op een ‘onbecommerde (onbelaste) bogaerd’ van de familie Walen-

Walenburgerweg No.5, Tel No. 12141,

In het AB van 1924 zien we Broeders en missie, voorheen ‘Heilige Hart’

burch twee gebouwen. Het ene gebouw, de oudste was bekend onder

Rotterdam

en St. Franciscus Liefde werk, centrum missieprocuur. Ze verdwijnen

1957 Flatgebouw op hoogste punt

rond 1936!

HVV 20/3/1957

de naam ‘Oud Walenburg’ de andere onder de naam ‘Villa Walenburg’

de Walenburgweg. Dit bouwterrein omvatte Walenburgerweg met
binnenterrein Schieweg tot aan de Schepenstraat.

(Van een onzer verslaggever)

uit 1896. Deze ‘Villa Walenburg’ kreeg huisnummers aan beide zijden.

Imperial Puddingfabriek

Op onze missieprocuurfoto uit 1940 zien we links de nu nog bestaan-

Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

‘De Missiepost” is het fraaie missietijdschrft met zijn prachtkieken en

Op het terrein aan de Walenburgerweg te Rotterdam, waar vroeger

de bouw, met vermoedelijk de verdwenen aanbouw, toen nummer 9.

vinden we de naam NV Imperial Puddingfabriek per 18 juni 1928 aan

vlotte tekst. Het wordt U gratis toegezonden aan de Weldoeners der

het huis (m/z Villa) (Oud) Walenburg stond, verrijst nu een moderne

Daarnaast uit 1896 ‘Villa Walenburg’, nummer 7, Rechts daarnaast een

de Walenburgerweg 5 Rotterdam. De fabricage van de handel in meel-

Missionarissen van de Priesters van het Heilige Hart. Weldoeners zijn

flat naar ontwerp van architect ir Nefkens en zijn medewerker H. van

rechthoekig langwerpig gebouw genummerd 5. Met daarachter boven

producten (voor verkoop aan winkeliers en grossiers)

zij die de missies der Priesters van het Heilige Hart steunen met een

Hunnik. Dinsdagmiddag werd van dit gebouw het hoogste punt bereikt.

een punt van het torentje waar architect Jos Margry, zo ‘romantisch’

Sar Crt, 7 juni1928, nr, 110, volgnr. 1346 Dir. Abraham Bekooy, Rotterdam,

jaarlijksche bijdrage van minstens een gulden. missieprocuur.

De flat is ongeveer 37 meter lang en ongeveer 20 meter breed en wordt

woonde en zijn atelier had.

Bergweg 241, geb. Vlaardigen 12 mrt 1877 Nederlander Maatschappelijk

Fabriek van wasfiguren NV, Walenburgerweg 5

uitgevoerd in galerijbouw in zes woonlagen. Onder het gebouw zijn

kap. Fl. 100.000,- Gepl. en gest, Fl. 25.000,-

Eerste paal voor 24 flats

garages geprojecteerd, die bereikbaar zijn via een afzonderlijke ingang

2 juli 1929

HVV 25/5/1956

aan de Schieweg. De tuin van (m/z Villa) (Oud) Walenburg, vroeger 4800

Gistermiddag (23 mei 1956) is aan de Walenburgerweg de eerste paal

vierkante meter, thans 3000 vierkante meter, wordt gemeenschappe-

RN 9/9/1920 vragen ze: eenige nette meisjes voor het haarwerkatelier

Krantenberichten Puddingfabriek

geslagen voor de bouw van 24 flats met zes onderliggende garages.

lijk bezit van de flatbewoners. De vlag werd gistermiddag gehesen door

ter opleiding in het vak. Aanmelding tusschen 8, v.m, en 7, n.m. aldaar

RN 10/9/1925; Te koop Een trekwagen vierwielig, Imperial Puddingfa-

Voor de bouw van dit wooncomplex werd het huis (m/z Villa) ‘Oud Wa-

de 22-jarige Ina Donkervoort, dochter van de bouwer. De woningen

Walenburgerweg 5.

briek Walenburgerweg 5. RN 2/1/1925; Ter visie bij Gemeente ene Collin

lenburg’ gesloopt. Op een na alle flats bevatten drie kamers. Alle flats

kunnen over ongeveer vijf maanden worden opgeleverd.

Verelst vraagt vergunning voor oprichting en inrichting bereiden van

zullen bereikbaar worden door liften. Ir. Harry Nefkens ontwierp deze

Per 1/6/1920 zit hier de wasfigurenfabriek. In een advertentie uit het
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Ouderen in Noord

Waerschut nieuws
De Waerschut mag weer volledig open. En dat is voor een deel al gebeurd:
zonder mondkapjes, QR-codes en zonder de anderhalvemetermaatregel.
Woensdag 16 februari is de yoga van start gegaan en eind februari is ook op
woensdag het line-dansing weer begonnen.

Onder redactie
van Wijkraad
Provenierswijk

Geen Kralingse toestanden

Stop verdere verkamering
in Provenierswijk!
In 2021 werd bijna één op de vier aangekochte woningen door
investeerders gesplitst of verkamerd verhuurd. Dit geeft
overlast bij de omwonenden en in de buitenruimte – alleen al
door de berg extra fietsen en de stroom afval die de nieuwe
bewoners veroorzaken.
Vorige week betrokken vijf nieuwe kamerbewoners de twee bovenste
etages van een pand aan de Provenierssingel. Dat is een vrij normaal beeld in de wijk. Dit geval illustreert het waterbedeffect van de
maatregelen die recentelijk in Kralingen zijn genomen. In Kralingen
is namelijk een noodplan Studentenoverlast in werking getreden en

Gezond Leuk Leven, een programma voor senioren, heeft inmiddels op de
woensdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur, een interessante invulling gekregen.

Zondagmiddagconcert
Het concert op de zondagmiddag, waar iedereen op zat te wachten, is terug
van weg geweest. Op 13 maart kun je weer lekker swingen of meedeinen op

Terugkijken en vooruitzien

de klanken van de Baked Potato’s. Hetty (zang), Paul (piano), Edward (bas) en

Tentoonstelling in De Waerschut

Willem (sax) spelen nummers uit het jazz realbook.

Koerdische taferelen

Het concert begint om 14.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
De deur is open vanaf 14.00 uur.

Het afgelopen jaar heeft de wijkraad samen met de bewoners weer
mooie resultaten geboekt. Er is vergroend op het Baljuwplein, aan de
Spoorsingel, in de Pieter de Raadstraat en op het Proveniersplein. Onze
wijk is schoner door aandacht voor de MeldR app, vulgraadsensoren in
afvalcontainers en dankzij bewoners die op eigen initiatief zwerfvuil op
straat prikken. De scooteroverlast is bestreden en de verkeersveiligheid
heeft nog meer prioriteit gekregen. Daarnaast heeft de wijkraad zich
voortdurend verzet tegen verhuurders die zoveel mogelijk mensen in
één huis willen proppen, de zogenoemde verkamering.

Vanaf eind december 2021 hangen er in De Waerschut
schilderijen van Ibrahim Evelik. Vanwege de coronare-

Samen
koken,
samen
eten

gels is de tentoonstelling niet officieel geopend. Eind
maart, als de tentoonstelling ten einde loopt, komt er
nog een gelegenheid om de schilder te ontmoeten.
Ibrahim is geboren in 1955 in Dodon, een Koerdisch
dorp in de Turkse provincie Varto. Hij komt uit een
gezin met vijf broers en twee zusters. In 1967 is hij
begonnen aan een opleiding voor onderwijzer, maar hij

handhaaft de gemeente door vergunningen in te trekken en dwang-

Mooiste wijk

sommen uit te delen.

Maar er moet nog veel meer gebeuren om onze wijk de mooiste wijk van

De nieuwe bewoners, studenten in dit geval, huurden eerst kamers in

Rotterdam te laten blijven! Zoals grotere afvalbakken in de wijk. Die in

Kralingen. Daar konden ze vanwege het noodplan niet meer terecht.

het centrum van de stad zijn net een slagje groter en die krijgen we hier

De eetgroep Proevenieren kon ook weer van start. Elke dinsdagavond kookt

kwam, was hij een ongewenst persoon en kwam in de

Inmiddels had de eigenaar ook een pand in de Provenierswijk aange-

ook echt wel vol. We willen rolmodellen op bezoek in het Huis van de

en eet een aantal wijkbewoners met elkaar in De Propeller. Elke week neemt

illegaliteit terecht. In 1985 is Ibrahim naar Nederland

kocht, verbouwd en gesplitst.

Wijk om presentaties en in één-op-één gesprekken adviezen te geven

iemand het voortouw, die bepaalt wat er wordt gegeten. De anderen helpen mee

‘gekomen’. Het heeft vier jaar geduurd voordat hij een

Zo werd de Provenierswijk wel heel direct de overloop van Kralingen.

aan onze jongeren. De overlast door hondenpoep mag strenger worden

met voorbereiden en tafeldekken en later met opruimen en afwassen.

verblijfsvergunning kreeg.

aangepakt. Zeker nu het weer mooier wordt en we straks heerlijk op de

De ene keer eten we traditionele erwtensoep of rode kool met overheerlijke

In 2016 is hij voor de tweede keer getrouwd met

Stoplichtsysteem en nulquotum

terrasjes en aan de singels kunnen zitten! De wijkparkeergarage aan de

gehaktballen, de andere keer is het pasta met knoflook en in de oven geroosterde

Aynur. Zijn vier dochters, uit zijn eerste huwelijk,

Achtergrond van deze trend is dat een grote groep bewoners in

Jacob Loisstraat is bedoeld voor de wijkbewoners, niet voor mensen

groenten. Samen koken is heel genoeglijk, samen eten zo mogelijk nog beter. Kom

wonen allemaal in Nederland. En daar is Ibrahim heel

Kralingen de studentenoverlast zo zat was dat zij een stichting hebben

van buiten de wijk. Als die verkassen is er ruimte om plek te maken voor

eens meedoen en ervaar de gezelligheid van samen bezig zijn en daarna smullen

blij om, want dat heeft heel wat strijd gekost. Zij

opgericht, StoK (Stop overlast Kralingen). Hiermee stemt de ge-

fietsparkeren en kunnen ouderen hier hun scootmobiel stallen.

van de resultaten. Graag minstens een dag van tevoren opgeven bij De Propeller.

kregen pas een verblijfsvergunning na handtekenin-

Bij De Waerschut kan ook, dan komt het ook bij de ‘kok van dienst’ terecht.

genacties en een hongerstaking in de Pauluskerk.

meente in nauw overleg maatregelen af. Ook is een ‘stoplichtsysteem’

heeft zijn diploma nooit gehaald. In plaats van onderwijzer is hij ijzervlechter geworden. Van 1980 tot en met
1984 heeft hij gevangen gezeten in Turkije. Toen hij vrij

geïntroduceerd: per pand wordt de overlast (‘oranje’) teruggedrongen

Tot slot

Ibrahim heeft zeker geen gemakkelijk leven gehad in

op straffe van intrekking van de kamerverhuurvergunning (‘rood’). Dat

De ontwikkeling van de coronasituatie is hoopgevend. Hoogstwaar-

zijn strijd tegen onderdrukking en de ellende van de

werkt.

schijnlijk zijn we binnenkort van de meeste maatregelen af. Wat zou

oorlog. Vandaar dat hij veel waarde hecht aan mede-

Wat in deze kwestie ook vreemd lijkt, is dat er voor het pand aan

het geweldig zijn als we dat met een mooi wijkfeest kunnen vieren! Met

menselijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Zijn

de Provenierssingel wel een vergunningsaanvraag voor splitsen is

vrijmarkten aan de singels en natuurlijk met veel muziek, hapjes en

eigen vrijheid en die van alle mensen is een belangrijk

verstrekt, maar niet voor verkamering. Daarvoor is vanaf drie kamers

drankjes. We hebben wel wat in te halen, toch?!

thema voor hem. Ibrahim schildert al zijn hele leven
en daarnaast doet hij tegenwoordig aan theater. Elke

een vergunning nodig. Dat zou voor de eigenaar geen zin hebben,
omdat er tot september 2022 voor verkamering een nulquotum geldt
in heel Rotterdam. Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven.
Er mogen dus maar twee kamers worden verhuurd, want dat is zonder
vergunning toegestaan.
De buren aan de Provenierssingel hebben de wijkraad geïnformeerd
en die zal navraag doen bij de wethouder en hierover tevens adviseren.

dinsdag is hij te vinden bij het Geheugenpaleis in De

Laatste vergadering van de Wijkraad
Provenierswijk is op dinsdag 15 maart,
aanvang 20.00 uur, in de Banier,
Banierstraat 1, Ageniesebuurt.

Waerschut. Hij geniet ervan om met leeftijdsgenoten
een gezellige dag te beleven.

Ouwerpower

Melden illegale (kamer)bewoning

Ouwerpower (leeftijdgenoten ontmoeten elkaar) mocht

Mocht je vermoedens hebben dat elders in de wijk sprake is van ka-

Contact

merbewoning zonder kamervergunning of andere vormen van illegale

e-mail: wijkraden@rotterdam.nl

bewoning, dan kun je mailen naar: teamwonenSB@rotterdam.nl. Je

www.rotterdam.nl/provenierswijk

Reuze hommel vernield door Eunice

er in gaan als koek. Kom eens meedoen, elke tweede en

bevordert hiermee een fijne woonomgeving.

Volg ons op Facebook: Wijkraad Provenierswijk

De muurschildering van kunstenaar Nina Valkhoff heeft de storm niet overleefd.

elke vierde maandagmiddag van de maand van 14.00 tot

Van de vijf verdiepingshoge kunstwerk in de Van der Sluysstraat is weinig over.

ongeveer 16.00 uur in De Waerschut.
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gelukkig ook weer beginnen. Gezellig bijkletsen en
plannen maken voor uitstapjes, terwijl de lekkere hapjes
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