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16 maart worden de verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad en de wijkraden.  
Voor de wijkraad Oude Noorden hebben zich 15 kandidaten aangemeld, voor de Agnie-
sebuurt-Provenierswijk 8. Per wijkraad kunnen slecht 7 kandidaten overblijven. Het 
komt op de stemmen aan. We hebben alle kandidaten gesproken en gevraagd naar 
hun beweegredenen en hun dromen. We vroegen wat ze willen bereiken, wat hun 
plannen zijn. Belangrijk is welke verbinding ze willen maken tussen bewoners en ge-
meentebestuur. Belangrijk is ook dat ze naar bewonerswensen luisteren en voor ieder-
een zichtbaar en aanspreekbaar zijn. In deze special van de Noorderzon010 kom je de 
kandidaten tegen! Uit de betrokken wijken melden zich 4 kandidaten voor de gemeen-
teraad. We stellen ze ook aan u voor. Voor de stemlokalen zoekt men nog mensen. 
Op 14, 15 en 16 maart kan je aan de slag bij een stembureau naar keuze. Meld je bij 
mijnstembureau.nl. Wil je meedoen met stellen tellen. Op 17 en 18 maart, meld je 
bij verkiezingen@rotterdam.nl of bel 102673070. Voor beide werkzaamheden is een 
bedrag voorzien van € 12,50 per uur.  Maar ga vooral stemmen!
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partij, hij wil echt iets doen voor de bewoners. 
Op wijkniveau partij-ideeën uitvoeren komt 
volgens Tom niet altijd per definitie ten goede 
van de bewoners.Tom straalt energie uit. 

Brugfunctie
Hij heeft persoonlijke contacten met onder 
andere gemeenteraadsleden en kan zo ook 
informeel wat betekenen voor de wijk. Via via 
kwam hij in contact met de bewonersgroep 
Rottekwartier. ‘Heerlijke mensen, één grote 
familie.’ Tom houdt van het Oude Noorden. 
‘Ik ben hier niet weg te slaan. Je hebt hier een 
hechte gemeenschap, dichtbij het centrum. 
Hier gaat alles vanuit de basis. Ik kan hier bij 
mijn buren langsgaan.’ ‘Ik vind het fantastisch 
als ik de oude foto’s zie uit het Oude Noorden.’

stimuleren. Anja wil zeker als kandidaat 
wijkraadslid mensen opzoeken die potentie 
hebben. Ze wil kunstenaars uitnodigen en de 
vraag stellen: ‘zeg het maar.’ Het is tijd voor 
innovatieve peper in de wijk. Daarom meer 
leuke projecten in aantocht? Zo ligt er een 
idee om elke boom in het Oude Noorden te 
tellen en die een economische waarde geven. 
Op groengebied kan er weer iets groots ko-
men, overal Rotterdam plantenbakjes door 
heel de wijk? Gerse cultuur moet na corona 
zorgen voor sociale cohesie. Anja wil cultu-
rele groepen meer vermengen, multicultu-
rele groeperingen worden aangespoord om 
uit de schulp te komen. Er is ruimte! Mis-
schien meer open podia voor iedereen? Op 
het Pijnackerplein en het Noordplein? Mis-
schien moeten we een prijsvraag uitschrijven 
voor Street Art? Het is mooi dat Rotterdamse 
Oogst ook cultuur brengt. De zeepkist op het 
Noordplein kan terug en waar zijn de vele 
straatmuzikanten? Initiatieven zoals Noor-
derdicht en de Slopera in de Almondestraat 
moeten ruim baan krijgen. Wat te denken 
van een North Side Story op diverse plekken 
in de wijk met theatergroepen, verhalenver-
tellers en muzikanten? Eenmaal per maand 
een brainstormsessie houden om te inventa-
riseren wat er in de breinen en harten leeft? 
Laten we voorop gaan lopen! 

dacht voor verkeersveiligheid is ook één van de 
items van Blikman.

Diversiteit
Blikman houdt van de levendigheid en het 
rommelige in de goede zin van het woord van 
het Oude Noorden. Het is dynamisch. Zijn 
keuze om in het Oude Noorden te gaan wonen 
berustte op de mix aan mensen, de diversiteit 
aan winkels en de levendige horeca. Het is te-
gelijkertijd een oude volksbuurt met veel his-
torie. Ronald is een groot voetbalfan. Uit het 
Oude Noorden komen helden als Coen Mou-
lijn, Faas Wilkes en Johan Boskamp. De tekst 
bij het Muizengaatje van Coen is fantastisch: 
‘Uiteindelijk kom ik uit het Oude Noorden, dat 
moet je nooit vergeten’. Hij las laatst het boekje 
‘Voetbalreis Gids: De mooiste voetbal plekken 
van Nederland’. Daarin gaan twee hele bladzij-
den over het Oude Noorden: het muurtje van 
Coen Moulijn, de muurschildering, de Sparta 
kapper op het Brancoplein. ‘Geweldig toch?’
Ronald is verliefd op het Pijnackerplein. Het 
is prachtig en romantisch, een openluchtmu-
seum. Hij was een regelmatig bezoeker van 
Blue Grass. De kindvriendelijke route van 
plein naar plein in de wijk vindt Ronald een 
voltreffer.

ders worden weggegooid. Iedereen is welkom 
om een hapje mee te eten. Qua straten valt 
vooral de Zwart Janstraat in de smaak, omdat 
het een gezellige winkelstraat is met allerlei 
winkels en mensen. Lieke komt uit het West-
land, maar vindt het Oude Noorden een veel 
gezelligere plek om te wonen door de vriende-
lijke mensen. 

tegengaan gentrificatie
Van der Pol wilt in de wijkraad vooral focussen 
op vergroening, gelijke representatie voor ie-
dereen, en het tegengaan van gentrificatie, een 
fenomeen waardoor veel originele wijkbewo-
ners de wijk uit worden geduwd. Vergroening 
op een manier waardoor er veel biodiversiteit 
is, is belangrijk voor vlinders en bijen, als ook 
voor verkoeling van de stad tijdens de zomer. 
De overvolle afvalbakken en het zwerfafval zijn 
voor veel bewoners een hekelpunt en Lieke er-
gert zich er ook erg aan. Die zal contact zoeken 
met de groengroepen die nu al actief zijn in 
de wijk om samen na te denken over deze pro-
blemen.

groepen en armoedebestrijding. Mohammed 
schetst hoe armoede ook andere sociale kwes-
ties met zich meebrengt: gezondheidsproble-
men, hogere zorgkosten, een krappe woonsi-
tuatie en minder kansen om mee te doen in 
de samenleving. 

gezonde leefstijl
De corona pandemie heeft laten zien hoe 
fysiek en mentaal kwetsbaar we zijn, zeker 
voor de kwetsbare doelgroepen. Daarom zal 
hij zich inzetten voor het bevorderen van de 
gezonde leefstijl van de Oude Noorderlin-
gen, gezonder eten en meer bewegen. Im-
mers voorkomen is beter dan genezen. Ook 
veiligheid vindt Mohammed belangrijk. Veel 
inbraken en diefstallen worden niet gemeld 
omwille van de bureaucratische procedures. 
Een ander punt dat hij aankaart is het beter 
benutten van de pleinen. Vooral het Noord-
plein gaat hem aan het hart. Hij is blij met 
‘Stichting Noordplein’, initiatief van bewo-
ners en horecaondernemers die mooie plan-
nen hebben met het plein. Mohammed vindt 
de Oogstmarkt op het Noordplein, waar alle 
kleuren en geuren bij elkaar gebracht worden 
een succes waar het Oude Noorden trots op 
moet zijn. Tenslotte wil hij de culturele sec-
tor steunen, daar zijn de laatste jaren klappen 
gevallen. ‘Cultuur zorgt ook voor verbinding’.

 lieke 
 van der Pol
Lieke (die/diens, 23 jaar) studeert Liberal Arts 
& Sciences en focust daar op politieke filoso-
fie en psychologie. Na het afronden van deze 
bachelor wilt die een tussenjaar nemen om 
een bestuursjaar te doen bij DWARS lan-
delijk (GroenLinks Jongeren). Bij DWARS 
Rotterdam-Rijnmond is die al twee jaar se-
cretaris geweest en ook is Lieke secretaris van 
de landelijke DWARS commissie genaamd 
Inclusie, Emancipatie & Diversiteit. Met deze 
commissie organiseert die evenementen met 
thema’s zoals Black Lives Matter, ramadan, 
queer-inclusie, en toegankelijkheid voor men-
sen met mentale als ook fysieke functiebeper-
kingen. Vanuit hier is de interesse in politiek 
gegroeid. Eerst dacht die “al die aandacht moet 
ik niet,” maar later zag Lieke dat je best veel 
goeds kan bereiken door je op een politieke 
manier met dingen te bemoeien. Specifiek 
wilt die zich inzetten voor studenten en andere 
jongeren, maar ook voor queer mensen. Lieke 
woont al drie jaar in het Oude Noorden waar 
die verliefd op is geworden. Vooral Muziek op 
de Rotte en de andere muziekfestivals vindt 
Lieke leuk. Daarnaast steekt die ook de handen 
uit de mouwen. Bijna elke zondag helpt Lieke 
met koken samen met de RATS Kitchen op het 
Pijnackerplein, een groep die op zaterdag naar 
de markt gaat om producten op te halen die an-

 ronald 
 Blikman
In 2018 kwam Ronald in de Jensiusstraat wo-
nen. Hij heeft twee kinderen van 7 en 9 jaar. 
Blikman is schooldirecteur en werkt op ver-
schillende scholen in Rotterdam-Noord. Ro-
nald heeft de behoefte om meer te doen voor de 
buurt. De wijkraad is hiervoor een middel. ‘Ik 
spreek veel mensen, ken veel mensen en  weet 
wat er leeft. Ik wil daadwerkelijk wat doen. Ik 
ben pragmatisch ingesteld en wil niet alleen 
roepen vanaf de zijlijn. Zo voed ik mijn kinde-
ren ook op. Je ziet rommel op straat, haal dan 
een knijper bij de buurman en ruim het op.’ 
Blikman wil verbinding maken tussen de grote 
diversiteit aan mensen in de buurt. Als verte-
genwoordiger van de wijk wil hij zich inzetten 
voor alle buurtgenoten, waarbij hij extra aan-
dacht heeft voor de kinderen en de jeugd. Het 
moet voor kinderen en jongeren fijn en veilig 
zijn om naar buiten te gaan. Ronald bepleit 
meer activiteiten voor kinderen op sportief en 
cultureel gebied. Een aantal speelplekken kan 
je alvast groener en uitdagender maken, zie bv. 
het Snellemanplein en het Bleiswijkplein. Aan-

 mohammed
 menouar
Mohammed is 47 jaar, heeft vier kinderen en 
woont zeven jaar in het Oude Noorden. Hij is 
docent maatschappijleer op het Zadkine. ‘Als 
je maatschappijleer doceert, moet je zelf ook 
het goede voorbeeld en je engageren. Immers 
een goed voorbeeld doet volgen.’ In zijn vrije 
tijd is Mohammed vrijwilliger voetbalcoach 
bij Alexandria 66, waar hij graag ook zelf 
voetbalt. Ander vrijwilligerswerk doet hij bij 
Motto, een van de projecten van Samen010, 
een organisatie waarbij kerken en vrijwil-
ligers zich inzetten voor kwetsbare mensen. 
Een van de kwetsbare doelgroepen waar hij 
zich op wil gaan richten, zijn de jongeren. 
Een op de drie jongeren kampt met slechte 
gevoelens. Dit is zorgelijk. Als statement te-
gen de verrechtsing van de samenleving en 
discriminatie sloot Menouar zich aan bij 
DENK, Rotterdam is er voor iedereen. Mo-
hammed vindt de samenwerking en de op-
stelling van de wijkraad prettig. Het was een-
heid in verscheidenheid. Hij hoopt op weer 
zo’n diverse wijkraad. Mohammed stelt zich 
kandidaat voor een tweede termijn, omdat 
hij zijn uitdagingen nog niet heeft voltooid, 
bijvoorbeeld het activeren van bepaalde doel-

 De jongste kandidaat 
 tom 
 van der veer
Tom van der Veer uit het Oude Noorden is der-
dejaars bestuurskunde aan de Erasmus Uni-
versiteit. Hij is de jongste kandidaat en hoopt 
dat veel jongeren vanaf 16 jaar gaan stemmen. 
Hij is geen nieuwkomer in het politieke veld. 
Tom is lid van Young010, de jongerenadvies-
raad van de gemeente Rotterdam. Zij halen 
informatie bij jongeren in de hele stad en 
brengen hun belangen naar voren bij de bur-
gemeester en wethouders en de gemeenteraad. 
Door zich verkiesbaar te stellen voor de wijk-
raad streeft van der Veer naar een mix van oud 
en jong, een mix van netwerk, ervaring, poten-
tie en energie. Tom komt op zonder politieke 

 Anja 
 Berkelaar
Anja woont sinds 1959 in het Oude Noorden, 
maar heeft 24 jaar op de Graaf Florisstraat ge-
woond en is weer 15 jaar terug. Ze studeerde 
pedagogische academie, heeft een kandidaats 
psychologie en een doctoraal bedrijfskunde. 
Ze was adviseur kinderopvangsector en werk-
te als ZZP-er als marktonderzoeker en pro-
jectleider. Al jaren doceert ze aan de Haagse 
Hogeschool waar ze marktonderzoek geeft, 
Your Own Business, Intercultureel Manage-
ment en Groeimodellen. Ze maakte ook voor 
het Oude Noorden de tabellen van bewoners-
initiatieven 2018-2021 als nieuw wijkraads-
lid. Anja was betrokken bij spraakmakende 
wijkactiviteiten. Drie jaar lang organiseerde 
ze Picnic Island, een pioniersproject dat de 
Rotte op de kaart zette. Met Eddy Kaijser 
vormde ze een winning team voor dit inge-
wikkelde bewonersinitiatief, later met Sander 
Waterval. Picnic Island was een combi van 
entertainment en beeldende kunst. Het pro-
ject was één en al fun, het gaf positieve ener-
gie en bracht mensen bij elkaar. Ze werden 
gefêteerd op cultuur en mooie spontane ont-
moetingen. Mensen gingen zomaar dansen. 
Plezier op de Rotte en daarna het Waterfesti-
val hebben hierop voortgebouwd. Het plastic 
vissen is nu booming. Met weemoed denkt 
Anja nog terug aan de zwemtocht in de Rotte. 

Open podia voor iedereen
Het Oude Noorden is voor Anja de meest 
creatieve en innovatieve wijk van Rotterdam. 
Corona heeft veel stil gelegd en was zeker 
een domper op de feestvreugde. Anja ziet de 
Wijkraad als netwerker om mensen en pro-
jecten met elkaar te verbinden. Bewoners 
moeten gewoon doen en de Wijkraad moet 

maak kennis met kandidaten 
WijkrAAd Oude NOOrdeN
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proactief zijn
‘Ik praat met bewoners,  studenten en win-
keliers in de buurt. Woningen staan soms 3 
maanden leeg, waarom ? vertel het, en wonin-
gen worden ook als investering opgekocht. De 
wijkraad moet proactief zijn, initiatieven ne-
men.’ Donker legde o.a. contact met de mos-
keeën in de Erasmusstraat en de Jensiusstraat. 
Hun wensen lopen parallel, groen en veilig, 
geen vuil op straat. Winkeliers hebben ook 
een sociaal maatschappelijk effect. Kees maakt 
zich zorgen om bewoners onder de inkomens-
grens. Er is veel ellende en eenzaamheid. We 
hebben de plicht om het voor hen om te ne-
men. Kees helpt jonge ondernemers met hun 
businessplan. Hij is 6 jaar lid van de onderne-
mers klankbordgroep van de KvK geweest. Zo 
maakte hij een marketingplan voor een jonge 
derde generatie paprikateler. Naast zijn woning 
in de Zwartjanstraat wordt het gat gevuld door 
een jonge architect die kantoor en woningen 
combineert, een prachtig plan . Speerpunten 
van Donker zijn : Onderhoud van de publieke 
ruimte, efficiënte taallessen voor nieuwkomers 
om isolatie te voorkomen. De buurt moet een 
ziel hebben, een omgeving zijn waarin men-
sen kunnen functioneren, wonen en leven.  

wijkplan maken dat in de la blijft liggen zonder 
link naar de echte politiek die nu uit de wijken 
is weggetrokken. 

Fietsenstallingen in de buurten
Zijn speerpunten zijn: geen vuilnis op straat 
en fietsenstalling in de buurten. Het Oude 
Noorden verandert. De gemeente heeft dat niet 
in de gaten. Als je minder auto’s wil, moet je 
plaats kan voor fietsen. Studenten in de wijk 
gaan richting tram 7 bij de Noorderbrug. Waar 
moeten die fietsen naartoe? Bob wil van de 
straat zijn, naar de mensen toe gaan. Een paar 
jaar lang zat hij in het bestuur van de Jonge So-
cialisten. Hoog opgeleide ambtenaren snappen 
vaak de jongeren niet. Bob wil vanuit de wijk 
lijntjes leggen naar de politiek. Het Stadhuis 
maakt plannen. Bob wil de wijkwensen verko-
pen, als een plan van het Stadhuis. We moeten 
zorgen voor creatieve oplossingen. Bewoners 
moeten de deur uitkomen en  verdienen door 
de gemeente goed geïnformeerd te worden. De 
Wijkraad kan hier een schakel voor zijn. Beleid 
moet uitgelegd worden. Het Oude Noorden 
transformeert. De gemeente evolueert niet 
mee en toont weinig daadkracht.

Verkeersveiligheid
Haar motivatie om zich kandidaat te stellen 
voor de wijkraad is een leuke buurt te creëren 
met verkeersveiligheid en een schone buiten-
ruimte. ‘Ik wil graag dat kinderen en volwas-
senen veilig kunnen oversteken. Dit kan door 
meer zichtbaarheid van veilige oversteek-
plaatsen.’ Zelf heeft Rabia twee kinderen, één 
van 4 jaar en één van 6 jaar. Het moet een 
buurt worden waarin je oud wilt worden, een 
buurt waar je blijft omdat je wil blijven. Het 
Oude Noorden is een leuke Rotterdamse wijk 
met speeltuinen, mooie straten en gezellige 
horeca. De Benthuizerstraat is een levendige 
straat. Mooi zijn de groen gele stroken in de 
etalages van de Benthuizerstraat die van de 
straat een eenheid van maken. Rabia is een 
doener, met de hele buurt aan de slag, han-
den uit de mouwen, voeten in de klei. Het 
moet van onderaf gebeuren, praten met de 
buren en vragen aan de buren. 

en gezondere leefomgeving en zorgen voor 
verbinding. 

Ontwikkelen van jong talent
Kunst en cultuur staan voor Mireille hoog 
in het vaandel. Vooral het ontwikkelen van 
jong talent is belangrijk. Daarvoor moeten 
er onder andere meer muziekoefenruimtes 
komen. Mireille wil ook actief signaleren. 
Een voorbeeld was het signaleren van een 
magnetisch veld in de Agniesestraat in de tijd 
dat Cineac Noord daar was gehuisvest. Be-
woners hadden door dit veld al jaren proble-
men met apparatuur. Het veld verdween op 
oudejaarsavond toen de trams niet reden. De 
elektriciteitskabels van de tram bleken door 
de Agniesestraat te lopen en heeft geleid tot 
het verleggen van de kabels naar de Noordsin-
gel. Muziek en theater in de openbare ruimte 
zoals bij de Noordse feesten is een must. En 
wat te denken van een filmhuis waar ook jong 
talent wordt gevormd ? 

 martijn  
 van der Wurff
Martijn woont in het smalle Zwaanshals bo-
ven een heerlijk koffiebarretje. Hij studeerde 
psychologie en technische informatica. Nu 
is hij ontwerper van computersystemen. Hij 
bevraagt mensen om de systemen zo ge-
bruiksvriendelijk mogelijk te maken. Toen 
hij 6 jaar geleden uit huis ging vond hij in 
het Oude Noorden zijn eerste woning. ‘Het 
Oude Noorden is echt een dorp. Ik ken alle 
bewoners en ondernemers uit mijn straat, 
vriendelijke en gezellige mensen. Waarom ik 
in de wijkraad wil ? Ik ben iemand die over 
veel dingen een mening heeft. Als je dan de 
kans krijgt om hier iets mee te doen, vind ik 
dat je die kans moet pakken. Geen woorden 
maar daden.’ Het centrale thema van Martijn 
is de openbare ruimte, er gaat veel goed, ge-
zellige mensen, maar er zijn ook ergernissen: 
snelle auto’s, grof vuil op straat, zwerfvuil. De 
openbare ruimte moet beter ingericht wor-
den. Veel plekken zijn van steen.

Ruimte voor bewoners
Als ze groener worden komt er meer ruimte 
voor bewoners en fietsen. Eenrichting in de 
Zwartjanstraat is alvast een winstpunt. Wel-

licht geen scheurende auto’s meer. Zwerfvuil 
komt van buiten. Automobilisten halen hun 
snack en pletteren de verpakking op straat. 
Meer terrasjes en groenplekken zorgen voor 
een schonere buurt. Het leidt ook tot ontmoe-
tingen tussen verschillende mensen die langs 
elkaar heen leven. Het is belangrijk dat men-
sen elkaar spreken en gezellige dingen doen 
in die publieke ruimte. Sociale mix vindt 
Martijn oké maar het Oude Noorden hoeft 
ook niet teveel te veryuppen. De charme moet 
blijven. De sociale woningbouw moet je niet 
teveel afkalven. Martijn wil relaties opbouwen 
met de wooncorporaties. De publieke ruimte 
moet er voor iedereen zijn, voor de buurt die 
er haar leefplezier vindt. Ik loop liever door 
een bos dan over een asfaltweg. Groen maakt 
je blij. Het is goed voor de klimaatverande-
ring, bomen geven ook koelte.’ Van der Wurff 
wil de Coolsingel vertellen wat hier speelt. 
‘Zij moeten nog meer oog voor ons krijgen.’

 Bob 
 den Ouden
Bob den Ouden woont als 25e jarige 6 jaar op 
de Noordsingel. Het is zijn eerste woning als 
student economie en sociologie aan de Eras-
mus universiteit. De beide studies is hij mo-
menteel aan het afronden. Hij komt uit Wil-
lemstad in Noord- Brabant. Bob heeft ook een 
oom die in Willemstad op Curaçao woont. Om 
de 2 jaar gaan ze er naartoe. Zijn vader maakt 
dan steevast de grap: ‘We gaan weer naar Wil-
lemstad.’ Bob’s opa was scheepstimmerman. 
Zijn vader hield zich bezig met het bunkeren 
van olieschepen in de Botlek. Een echte ha-
venfamilie. Opa’s linkse instelling inspireerde 
Bob. Den Ouden wil het in de wijkraad opne-
men voor de bewoners die niet goed de weg 
weten. Hij wil op zoek gaan naar de mensen 
die het nodig hebben. Opvallend is dat hij ook  
bijles geeft aan kinderen met een leerachter-
stand. Bob wil mensen opzoeken die niet in 
beeld komen. Veel mensen zijn boos en weten 
de weg niet. Den Ouden wil gemeenteraadsle-
den aan de arm trekken. Hij wil niet alleen een 

 kees 
 donker
Kees Donker werd geboren in de 1e Pijnacker-
straat 34 A boven de schoenmaker. Zijn ouders 
hadden een bescheiden inkomen. Kees ging 
regelbare hoogspannings aandrijvingen stude-
ren aan de MTS in de Witte de Withstraat en 
daarna de avond HTS. Hij moest erbij werken 
en organiseerde onder andere een popfestival. 
In het Oude Westen maakte hij een woelige 
studententijd mee. Donker wordt uiteindelijk 
directeur services bij IBM en leeft een paar jaar 
in Parijs. Hij woont nu in de Zwartjanstraat 
recht tegenover Chateautjes. De Zwart Jan is 
multicultureel, je kan er alles krijgen. Kees 
komt op als onafhankelijk kandidaat en zat o.a. 
in de klankbordgroep verkeer. Een veelheid van 
ambtenaren overschaduwt soms de bewoners 
inbreng. Donker ervaart in de straat vriende-
lijkheid van links naar rechts. De wijkraad is 
het contact tussen bewoners en gemeente, 
bewoners willen meedenken. Als je contacten 
hebt in de buurt weet je haarfijn dat je som-
mige dingen niet moet doen en andere wel. 
Communicatie is belangrijk. Zonder duide-
lijke reden worden op de Zwart Jan 20 parkeer-
plaatsen afgesloten voor een reclamefilmpje. 

 rabia 
 genç
Rabia Genç kwam 6 jaar geleden wonen in de 
nieuwbouw van de Bloklandstraat. Met enke-
le buren wist ze van het woonblok een hechte 
gemeenschap te maken. Oude en nieuwe 
bewoners verenigden zich in het buurtteam 
Nieuw Noord. Het was een heerlijk straat-
feest met oud en jong, nieuw en oud. De hele 
straat stond vol standjes. Daar bleef het niet 
bij, nieuwjaar en kerst werden gevierd. Met 
Pasen werd het eieren rapen. We zien Rabia 
aan het wafels bakken tijdens een groot feest. 
Buurtteam Nieuw Noord weet ook de oudere 
bewoners te betrekken. Spetterend was de ge-
veltuinendag en de koningsdag met kleedjes 
voor ieder huis. Rabia komt uit een onderne-
mende familie. ‘Harran is van mijn broertje. 
We proberen ook als familie ons steentje bij 
te dragen aan de wijk’. Ze studeerde econo-
mie in Rotterdam en heeft een financiële ach-
tergrond. 

 mireille 
 jacques
Mireille kent het Oude Noorden als geen 
ander. 15 jaar werkte ze voor Cineac Noord, 
dat was de wijktelevisie in Rotterdam Noord. 
Ze maakte tal van reportages over het span-
nende Oude Noorden en kent de ins en outs. 
Nog steeds maakt ze filmpjes over bewoners-
initiatieven ook al is Cineac Noord ter ziele. 
Daarnaast is ze docent taallessen NT2 aan 
anderstaligen. Ze werkt aan analfabetisme en 
laaggeletterdheid. Ook zit Mireille in het be-
stuur van het Huis van de Wijk het Klooster, 
het mooiste in zijn soort. Waarom wijkraads-
lid worden? ‘Door het maken van reportages 
vind ik overal wat van en besloot nu er ook 
actief iets mee te gaan doen.‘ Het Oude Noor-
den is erg leuk, van de onveiligste wijk van 
Nederland werden we de hipste. De sociale 
mix is prachtig maar het mag niet doorslaan. 
Het moet geen yuppenwijk worden. Er moet 
ook plek zijn voor lagere inkomens. Een mix 
van laag en hoog, een mix van culturen, zo 
hoort het te zijn. ‘Je kan in het Oude Noorden 
alles krijgen wat je nodig hebt, een variatie 
van winkels en restaurants. Je moet uitkijken 
dat je niet blijft plakken en nergens anders 
in de stad komt.’ Mireille ziet de wijkraad 
als doorgeefluik naar bewoners en vice versa 
naar de politiek. Haar motto is: ‘Met jou, voor 
jou!’ Groen, schoon en circulair, zoals GFT 
bakken in de wijk, zijn belangrijk. Stadspark-
jes en groentetuinen in zelfbeheer zoals het 
Wilgenplantsoen dragen bij aan een betere 
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meer voorzieningen voor jongeren
Nu we in een andere fase zitten en er meer 
mogelijk is, moeten jongeren een plek hebben 
in de wijk. Huis van de Wijk Mozaïek timmert 
aan de weg. Sport kan nog meer gestimuleerd 
worden. Noordplein 12 in het Rottekwartier 
was voor Noumidia een plek waar zij in haar 
jeugd lekker kon koken en chillen. Zulke plek-
ken zijn er te weinig, er moeten meer voorzie-
ningen komen voor de jongeren. De wijkraad 
zou een afspiegeling moeten zijn van de wijk. 
Van de vroegere gebiedscommissie kende zij 
niemand en zij heeft veel mensen gezien op 
haar werk in de wijk. Als wijkraadslid moeten 
de mensen je gezicht kennen. Als je dit werk 
gaat doen dan moet je aanwezig zijn in de wijk. 
Als je relaties legt met de bewoners heeft dat 
ook invloed op bewonersinitiatieven. Ze wil 
een verbindende factor zijn richting fractie in 
de gemeenteraad, een schakel die problemen 
signaleert en ideeën doorspeelt. Het Oude 
Noorden is een wijk voor iedereen. 

ieders input telt
 ‘Er is veel talent onder de bewoners. Door sa-
menwerken komt dit het beste bovendrijven. 
Zo kunnen we met verschillende instanties en 
bewoners vanuit verschillende perspectieven 
ervoor zorgen dat ieders input wordt gehoord 
en meegenomen, zodat de wijk voor al deze 
verschillende groepen leefbaar is.’ Kirsten is 
één van de Vrienden van het Klooster. Als be-
stuurslid is ze verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van het Huis van de Wijk het Kloos-
ter, ongetwijfeld het mooiste in zijn soort. Het 
gebouw heeft een balie voor formulieren en 
afspraken met de sociale raadsman, kinder-
activiteiten, culturele evenementen, taallessen 
en een heuse muziekschool. Dit toont haar be-
langstelling  voor jong talent.

 Ahmet 
 dikbaş
Ahmet is leraar maatschappijleer en project-
leider burgerschap. Hij is geboren en getogen 
in het Oude Noorden, in de Ruivenstraat. Hij 
kent alle ins en outs van de wijk. Hij ging op 
school op de Hildegardis en maakte de plein-
activiteiten en Duimdrop mee. De verharding 
in de samenleving is logischerwijs ook terug 
te zien in de wijk. Daar wil hij als toekomstig 
wijkraadslid wat aan doen. Verbinding staat bij 
hem centraal, verbinding tussen oude en nieu-
we bewoners. Sociale mix gebeurt niet vanzelf. 
Er zijn zeker problemen, maar het gaat de 
goede kant op. Dikbaş is niet verbonden aan 
een partij, om die reden staan de belangen van 
het Oude Noorden, waar zijn roots liggen. Wat 
hem steekt is dat door zogenaamde ‘stadsver-
nieuwing’ oudere bewoners door de wijk uit 
moeten. Ahmet heeft van alles meegemaakt in 
het Oude Noorden. Hij citeert het uitvergrote 
bierkaartje met de tekst: ‘Zonder het Noorden 
komt niemand thuis.‘ ‘Als ik van mijn werk 
kom en de Noorderbrug oversteek beland ik 
op het Noordplein en dat voelt echt als thuis-

komen. Iedereen komt op het Noordplein, dat 
is de plek in de wijk waar iedereen met elkaar 
kan zijn.’Ahmet woont nu in de nieuwbouw 
Bloklandstraat. Waarom noemen ze dat Nieuw 
Noord, het lijkt wel of het Oude slecht is. Ik 
maak duidelijk dat het buurtteam hier niet 
heeft voor gekozen maar de woningbouwcor-
poratie. Ahmet wil het herdopen. Dikbaş wil 
zich ook inzetten voor een inclusieve wijk waar 
er gelijke kansen voor iedereen is. Daarnaast 
is duurzaamheid ook één van zijn items. We 
moeten onze wijk goed achterlaten voor de ko-
mende generaties. Waarom niet meer daktui-
nen op die platte daken? 

Elkaar opzoeken
Het Oude Noorden is voor iedereen. Iedereen 
mag gezien en gehoord worden. Dat ontbreekt 
nog. Weer valt het woord verharding. ‘Laten we 
elkaar opzoeken. Onbekend maakt onbemind.’ 
Veranderingen door de corporaties zijn soms 
positief maar het moet niet zo zijn dat oude 
bewoners plaats moeten maken. Iedereen is 
hier welkom, maar niet ten koste van de oor-
spronkelijke bewoners. Het is belangrijk dat 
oud en nieuw openstaan voor elkaar en niet 
langs elkaar leven. Niemand is iemand zonder 
de ander.’

Bewonerspannels
Harel slaagde erin bewoners bij elkaar te bren-
gen.  Ze wil gemeentelijke diensten inspireren 
soms anders te denken en niet altijd direct te 
zeggen, “neen,  zo doen we het altijd” of “dit is 
niet de Rotterdamse stijl”. Ook wil Martha niet 
maanden wachten op een antwoord. Daardoor 
wordt ze soms als lastig gezien. Het armoe-
deprobleem staat bij Martha ook hoog. Veel 
mensen hebben het nu moeilijk en krijgen het 
steeds moeilijker. Hier moet meer aandacht 
voor komen. Martha wil bewonerspanels die 
de wijkraad en het gemeentebestuur voeden. 
Daar heeft ze tijdens Covid-periode kleinscha-
lig ook al mee geëxperimenteerd. In verband 
met klimaatverandering maakt ze zich ook 
hard voor meer waterpunten op pleinen en 
plekken waar bewoners verblijven en kinderen 
spelen. Voor senioren en mensen die niet zo 
ver meer kunnen lopen, mogen er best meer 
bankjes komen. Wijk aan Zet moet ook echt 
Wijk aan Zet worden! Nu wordt er nog erg veel 
ambtelijk bepaald wat er in een wijk gebeurt.  
Goede open samenwerking met alle spelers in 
de wijk is noodzakelijk om resultaten voor de 
wijk te boeken. Martha is één van de meest ac-
tieve en betrokken wijkraadsleden. 

Ontmoeting met de buren
Bewoners in Heliport waren bijvoorbeeld ook 
nauw betrokken bij de vergroening van het 
middenplein van het complex. Ook worden er 
tal van kinderactiviteiten georganiseerd, zoals 
rond Halloween. Daarnaast wordt er elke eer-
ste zondag van de maand door bewoners zelf 
afval opgeruimd op het complex. Dat soort 
initiatieven zou Germ graag door het hele 
Oude Noorden zien ontstaan. Het maakt de 
wijk namelijk schoner, maar zorgt tegelijker-
tijd ook voor gezellige ontmoetingen met de 
buren. Bewoners moeten ook zelf voor de wijk 
zorgen. Eigen verantwoordelijkheid is belang-
rijk. Zijn motto luidt dan ook: onze wijk, onze 
taak. Omdat Germ regelmatig avonddiensten 
heeft en ook veel thuis kan werken, heeft hij 
overdag tijd voor contact met bewoners. Sikma 
wil graag horen wat bewoners voor ideeën heb-
ben. Hij gaat zelf zijn folders huis aan huis 
verspreiden. Germ vindt het belangrijk leuke 
activiteiten te promoten, bijvoorbeeld via deze 
krant. Het is volgens hem ook belangrijk dat 
bewoners de wijkraadsleden kennen. Hij zegt: 
“Als ik hier in Postiljon een biertje ga drinken 
of over de markt loop, moeten mensen aan 
mijn jas kunnen trekken.”

 Noumidia 
 Agzannay
Noumidia is tweedejaars studente Bestuurs-
kunde aan de Erasmus Universiteit. Ze woont 
in de Erasmusstraat en loopt stage bij de ge-
meenteraadsfractie van Denk Rotterdam. Wat 
wil ze bereiken als kandidaat wijkraadslid? Een 
veilige wijk en meer aandacht voor de jonge-
ren. Wat hebben de jongeren nodig? Wat wil-
len ze en wat missen ze? Een ander probleem 
in de wijk voor Noumidia is de armoede. Nog 
te veel mensen komen net wel of net niet rond, 
dit moet anders. Als wijkraadslid wil ze een 
schakel zijn tussen wijk en gemeente. Binnen 
de fractie is hier aandacht voor. Noumidia zat 
vanaf groep 4 op basisschool de Klimop. Zij 
maakte de pleinactiviteiten en de creatie van de 
kindvriendelijke route mee. Noumidia komt te-
vens op voor inclusiviteit. De Zwart Janstraat is 
een goede afspiegeling van enthousiaste bewo-
ners en ondernemers, die allen hun bijdrage 
leveren aan het levendig houden van de wijk. 
Het is een drukke straat geworden, iedereen is 
er welkom. Ook bewoners moeten dit gevoel 
krijgen, het gevoel dat zij zich gehoord en ge-
zien voelen. Agzannay is enthousiast. Ze doet 
een brievenbus actie en schakelt haar familie, 
vrienden en netwerk in. Ze wil een ander ge-
luid geven en inclusiviteit, armoede en jonge-
ren in de wijk centraal stellen. Noumidia heeft 
de ingrijpende invloed van de pandemie ook 
van dichtbij meegemaakt. Zij heeft broertjes 
en zag dat alle activiteiten afvielen. Er was geen 
school, geen voetbal en de kinderen konden 
niet naar buiten. 

 kirsten 
 van der stelt
Kirsten heeft geen echt favoriete plek in de 
wijk. Het liefst loopt ze elke dag met de kin-
derwagen door heel de wijk. Bijvoorbeeld op 
zaterdag loopt ze graag langs de Rotte, naar het 
Noordplein voor de Oogstmarkt, een drankje 
doen bij de Postiljon om vervolgens te lunchen 
bij Sofra. De diversiteit aan plekken maakt voor 
haar de wijk ideaal. De pleinen in het Oude 
Noorden zijn verbonden door een kindvriende-
lijke route met fabeldieren aan de lantaarnpa-
len.  ‘Mijn wens is een diverse groene, schone 
en gezellige wijk waar iedereen zichzelf kan 
zijn.’ Kirsten droomt van een wijk die naast 
de huidige positieve punten nog fijner wordt 
om in te leven en wonen. Door minder vuil op 
straat en daardoor een prettigere woonbele-
ving. Daarnaast vindt Kirsten dat jongeren nog 
meer ruimte mogen krijgen en gestimuleerd 
worden om zichzelf te ontplooien.

 martha 
 Harel
Martha heeft een financiële achtergrond en 
werkte 28 jaar voor een Amerikaanse bank, in 
de Treasury en daarna als Chief of Staff. Een 
aantal jaar dreef ze een Bed en Breakfast aan 
het romantische Pijnackerplein, waaruit haar 
sociale karakter blijkt. 22 jaar geleden kwam 
ze in het Oude Noorden wonen en was vanaf 
het begin actief in de buurt. Groen, schoon en 
heel waren toen al haar aandachtspunten. 10 
jaar was ze voorzitter van de bewonersvereni-
ging Pijnackerplein, waarmee ze tal van evene-
menten organiseerde. Goede contacten werden 
opgebouwd met de toenmalige deelgemeente. 
Vanaf oktober 2019 is ze wijkraadslid  en heeft 
ze zich ingezet voor alles wat nodig is in de wijk. 
Haar aandachtspunten zijn BWB (bouwen, wo-
nen en buitenruimte) en (verkeers)veiligheid, 
maar ze aarzelt ook niet om onderwerpen aan 
te pakken die voorbij komen. Van 2014 t/m 
2016 was ze bestuurslid van de ondernemers-
vereniging Noorderboulevard. Ze zet zich in 
voor bewoners en ondernemers. Ze toont altijd 
interesse in de mens. De winkelstraat is het visi-
tekaartje en moet schoon en heel zijn met goed 
onderhouden groen. Martha maakte zich ook 
sterk tegen te veel verkamering van panden in 
dezelfde straat. Veel pikt ze op uit gesprekken 
met bewoners en probeert er wat mee te doen. 
Martha heeft een brede interesse. 

Oplossing en resultaat gericht
Ze zit ze ook in de verkeerswerkgroep Noord 
Breed. Ze is oplossing en resultaat gericht. 
Harel laat het niet los vóór het opgelost is. Zo 
kregen bewoners en wijkraad eindelijk toezeg-
gingen op hun voorstellen om de Zaagmolen-
straat verkeersveilig te maken. Op korte ter-
mijn wordt o.a. het zebrapad verlegd en komt 
er een doorgetrokken streep. Toezeggingen op 
voorstellen voor middellange- en lange-termijn 
acties staan nog uit. De insteek is meer ruimte 
voor de fietser en meer toegankelijkheid voor 
gebruikers van deze straat. Voorstellen hier-
voor zijn gedaan in een ongevraagd advies. 
Ongevraagde adviezen richting college zijn 
belangrijk. Als bewoners of ondernemers con-
tact met haar maken, probeert Martha altijd 
snel en adequaat te reageren. Communicatie 
is haar talent, ze is eerlijk en transparant. Ze 
zoekt samenwerking met velen uit de wijk, ge-
biedsorganisatie, clusters, wijkraad collega’s, 
netwerken. Fiets parkeren is belangrijk, ze-
ker als je minder auto’s in de wijk wilt. Maak 
fietsenrekken met een verdieping op een plek 
waar het kan, bijvoorbeeld tegen een muurtje. 
Als je een auto wil delen met iemand of meer-
dere personen uit een andere wijk, maak dan 
ook meerdere bewoners parkeervergunningen 
mogelijk op hetzelfde kenteken. De auto kan 
tenslotte maar op 1 plek staan. 

 germ 
 sikma

Germ woont inmiddels drie jaar in het Oude 
Noorden, in het Heliport Complex. Hij vindt 
het erg fijn wonen in het Oude Noorden: het 
is dichtbij het centrum, en er is een heerlijke 
wandelroute langs de Rotte. Hij wil zich in de 
wijkraad voornamelijk sterk maken voor be-
wonersparticipatie en een schonere wijk. Oor-
spronkelijk komt Germ uit Sneek. Hij is een 
echte Fries. Hij studeerde in Groningen en de 
liefde, zijn partner geeft les aan de Erasmus 
Universiteit, bracht hem naar Rotterdam. Zelf 
is hij verslaglegger bij de Tweede Kamer, van-
daar ook zijn politieke interesse. Germ vindt 
dat het afval opruimen beter kan en hij wil 
daarnaast meer onderling contact tussen bewo-
ners stimuleren. Daarom zijn bewonersinitia-
tieven en initiatieven van ondernemers zo be-
langrijk. In het Oude Noorden zitten ook veel 
studenten. Het is belangrijk dat de verhouding 
met de andere bewoners goed blijft. In de wijk 
Heliport organiseerde een groep bewoners re-
cent een openluchtbioscoop. Dat soort initia-
tieven vindt Germ geweldig, want dat brengt 
bewoners met elkaar in contact.
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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. 

mensen en groen
Op de vraag wat zijn speerpunten zijn voor de 
komende jaren, zegt hij kort en bondig: ‘Men-
sen 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 kun-
nen dragen aan bewonersinitiatieven, die de sa-
menhang in de wijk enorm vergroten.’ Groen 
is echt een aandachtspunt voor Klaas. ‘Groen 
wordt heel makkelijk weggehaald voor iets an-
ders dat op dat moment belangrijker lijkt. Daar 
moeten we echt opletten, 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 wijk-
raad werk is altijd voor en door de bewoners. En 
dat vind ik het mooie eraan.’

tief 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 men-
sen gezien en gehoord worden. Iedereen moet 
mee kunnen doen.’ 

Verkamering beperken
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.’ Dat is ook 
zorgen dat de verkeersoverlast minder wordt. 
‘We leven in een 30 km wijk, dus meer hand-
haven als er te hard wordt gereden, of flitspa-
len 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 bewonersini-
tiatieven. ‘Hiermee krijgen bewoners de kans 
samen met anderen hun steentje bij te dragen 
aan het verbeteren van de wijk.’  

 klaas 
 van der Burg
Klaas is 53 jaar en woont al 28 jaar in de Pro-
venierswijk, dichtbij zijn mooiste plekje van 
de wijk: de kop van de Spoorsingel. Hij heeft 
bedrijfskunde gestudeerd in Groningen en 
heeft samen met een architect een bedrijfje 
voor kleine bouwprojecten. ‘We doen mee aan 
innovatieve wedstrijden waaruit we opdrach-
ten krijgen.’ Eind jaren negentig sluit Klaas 
zich aan bij de actiegroep tegen de aanleg van 
het metro tracé dwars door de Spoorsingel. 
‘Dat was mijn eerste kennismaking met de 
gemeente. Gelukkig is dat onzinnige plan af-
gewend. 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 drieën-
half jaar in de wijkraad gezeten waarvan drie 
jaar als technisch voorzitter. En nu sta ik 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 on-
derbouwd was door een juridische studie. Als 
antwoord kwam de gemeente met nieuwe ka-
ders voor bezonning. Nu is er een duidelijke 

 Benjamin 
 veenema
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 ‘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, zo-
als verkamering van woningen en straten die 
als racebaan worden gebruikt. Benjamin heeft 
een economische studie aan de Hogeschool 
Rotterdam afgerond, maar werkt tegenwoor-
dig als ict’er bij een groothandel in chemie en 
voedingsmiddelen ingrediënten in het Scheep-
vaartkwartier. ‘Eerlijk gezegd, heb ik tot nu toe 
weinig tot niets gedaan voor de wijk. Vandaar 
mijn kandidaatstelling. Je kunt niet alleen van-
af 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 wijk-
raadslid ben je het eerste aanspreekpunt 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 
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 Molen-
waterweg 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 proac-

 marvin 
 Biljoen
Marvin Biljoen, trotse voorzitter van de wijk-
raad Agniesebuurt, staat namens GroenLinks 
op plek 3 voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Hij stelde zich in 2018 kandidaat voor de wijk-
raad omdat hij wilde verbinden, vernieuwen en 
vooruit gaan. Daarvoor maakte hij de moeilijke 
periode mee waar bewoners en gemeente als 
kemphanen tegenover elkaar stonden bij het 
klimaatbestendig maken van de wijk. Aan de 
wateroverlast moest wat worden gedaan, maar 
de gemeente wilde alles top-down, van bovenaf 
bepalen. Marvin wist dit proces te keren tot een 
co-creatie waar bewoners een gelijke stem kre-
gen. Het was een lang maar succesvol project. 
Even opsommen: Het Benthemplein eerste 
waterplein van de wereld, de waterberging on-
der het Ammersooiseplein (SPONGE), door-
laatbare bestrating in de Banierstraat (AQUA-
FLOW), de regentuin bij ZOHO. Al deze 
unieke maatregelen werden uitgevoerd in de 
Agniesebuurt. ‘Wij leverden de bouwstenen. 
Heel Rotterdam gaat er nu mee aan de slag!’ 
Wethouder Karremans kwam op bezoek met 
Hoogheemraad Paul van de Eijnden, ze zagen 
dat het goed was. Meteen zie je de speerpun-
ten van Marvin als kandidaat gemeenteraads-
lid: processen van onderop aanpakken met het 
oog op klimaatverandering. Wat Biljoen verder 
bezighoudt is de kansenongelijkheid, die mede 
door de corona crisis extra zichtbaar is gemaakt 
en zelfs is versterkt. ‘Kinderen gaan nog steeds 
zonder ontbijt naar school en je zal maar geen 
computer thuis hebben en van digitaal onder-
wijs verstoken zijn. 

niet wachten op Den Haag
We moeten wat deze ongelijkheid betreft als 
gemeentebestuur niet wachten op Den Haag. 
Als lokale bestuurder kan je hier het verschil 
in maken.’ Marvin vindt het heerlijk om onder 
de mensen te komen en neemt samen met zijn 
kinderen vaak deel aan activiteiten in de wijk. 
Biljoen is wel kritisch over de toekomst van 
bewonersinitiatieven, met name het digitale 
stemmen baart hem zorgen. ’Ik ga dit proces 
monitoren.’ Ook vindt hij dat vergroening van 
het Hofbogen Dak ten goede moet komen aan 
de omliggende buurten. ‘Corona heeft van ons 
wandelaars gemaakt, we zijn het groen weer 
gaan waarderen en het liefst in de directe om-
geving.’ Marvin wil ook meer waardering voor 
het MBO. ‘Het zijn de praktisch hoogopgelei-
den die tijdens deze crisis onze samenleving 
draaiende hielden, zij met de cruciale beroe-
pen.’ Op het bordje van de gemeenteraad ko-
men ook de jeugdzorg en de toeslag affaire, 
wat hem nauw aan het hart gaat. Volgens Mar-
vin moeten we naar elkaar blijven omkijken, in 
dialoog gaan en samen bouwen aan een eer-
lijke, duurzame stad waar iedereen mee kan 
doen én mee mag doen.

 ryan 
 vos
Ryan Vos woont op de Walenburgerweg en 
voetbalde in zijn jeugd bij een professionele 
voetbalclub. Op zijn 17e speelde hij in het jeug-
delftal van Wales (waar zijn moeder vandaan 
komt ) tegen Malta. Hij speelde met Daniel 
James van Manchester United en Harry Wil-
son van Liverpool. Ian Rush, de legendarische 
Liverpool spits, was zijn coach. Ryan zat op 
Thorbecke, school voor topsport. Toen hij het 
ouderlijk huis verliet was hij 23 jaar en vestigde 
hij zich in Noord. Waarom wil hij namens de 
PvdA in de gemeenteraad ? ‘Ik heb als jongen-
tje mijn droom kunnen najagen. Ik gun dat ie-
dere Rotterdammer, maar als je ouders het niet 
breed hebben is dat lastig. Er is teveel armoede, 
Rotterdam is een stad van twee snelheden. We 
zien bijvoorbeeld dat de in wijken waar Rot-
terdammers het minder breed hebben minder 
gesport wordt. Kinderen moeten zichzelf kun-
nen ontplooien, ongeacht het inkomen van 
hun ouders.’  Voor Vos speelt de auto een te 
grote rol in de wijken. De auto’s nemen in Rot-
terdam de helft in van de openbare ruimte en 
leggen veel druk op de wijk. Op de Bergweg is 
het vaak één grote file. Vos: ‘Ik ervaar daardoor 
minder woongenot. Soms heb ik het idee dat ik 
aan het circuit van Zandvoort woon. Het moet 
daarom minder aantrekkelijk gemaakt worden 
om door de stad te rijden, daar heb je de ring 
voor.’ Een ander probleem wat Rotterdammers 
hun woongenot aantast is het afvalprobleem. 
‘Daarom lanceerde de PvdA het plan voor 
schone straten en veilige wijken. Omdat alle 
Rotterdammers zich prettig moeten voelen in 
hun eigen wijk.’ 

Verenigingen bevorderen
Bij een fijne wijk hoort een goede sociale co-
hesie. Een instrument hiervoor is de vereni-
gingen. Families uit diverse sociale klassen 
ontmoeten er elkaar en profiteren van elkaars 
netwerk. Dat geldt voor alle soorten verenigin-
gen. Het heeft ook een signalerende functie. 
Jammer dat verenigingen vaak hun ruimtes 
verliezen. ‘Aan de ene kant is dat logisch. We 
hebben een wooncrisis en de ruimte is schaars. 
Maar het is belangrijk om wijken te bouwen in 
plaats van alleen woningen en bij wijken horen 
voorzieningen.’ Te vaak wordt alleen gedacht 
aan goedkope sportscholen gericht op het indi-
viduele, op gezondheid. ‘Het verenigingsleven 
staat onder druk, we moeten ze helpen om te 
overleven.’ Ryan heeft sportmarketing gestu-
deerd, hij is veel bezig geweest met dit soort 
vraagstukken. Deze expertise neemt hij graag 
mee de gemeenteraad in. 

 theo 
 coskun
Theo woont al 46 jaar in de Agniesebuurt. Hij is 
een oude rot in de politiek.’ 8 jaar jonger dan Bi-
den’ grapt hij. 12 jaar lang zat hij in de gemeen-
teraad, daarna 4 jaar was hij portefeuillehouder 
in Charlois, vervolgens 4 jaar vicevoorzitter in 
de gebiedscommissie Noord en tenslotte werd 
hij in 2018 wijkraadslid in de Agniesebuurt. Hij 
zet zich in voor Duimdrop, armoede achter de 
voordeur en voor een ZOHO plan dat aan be-
wonersbelangen recht doet. Hij is lijsttrekker 
van de SP en hoeft in tegenstelling tot  velen 
zelf geen politieke carrière meer te maken. ‘Als 
je een half uur D66er geworden bent, wordt je 
staatssecretaris.’ klaagde een enthousiaste Rot-
terdammer tegen hem, ‘terwijl we juist behoefte 
hebben aan ouderwetse politici zoals jij!’ Theo 
gaat weer in de gemeenteraad omdat hij vindt 
dat er veel anders kan en beter in Rotterdam. De 
45 gemeenteraadsleden zijn het hoogste orgaan, 
maar gedragen zich als een klankbordgroep. De 
glossy ambtelijke stukken steken hen de ogen 
uit. Het komt erop aan te gaan kijken en luiste-
ren hoe het werkelijk is. De gemeenteraad moet 
een visie hebben. ‘Je gaat toch niet de Burge-
meester Roosstraat slopen, een gemeenschap 
uit elkaar trekken om als gemeente te cashen. 
Het kan ook anders, zie wat er met de Teil is ge-
beurd, bewoners die zelf hun huizen beheren.’ 

Bewoners betrekken 
Het ZOHO masterplan ligt zonder de beloofde 
bewonersinspraak plotseling bij de gemeente-
raad. Het beloofde ZOHO-beraad met alle be-
trokkenen daarin, dat is nog steeds niet tot stand 
gekomen. Over de financiële afspraken wordt in 
het masterplan niet gesproken. Alle macht is bij 
voorbaat weggegeven aan de projectontwikke-
laars. Terwijl  het bestemmingsplan nog moet 
worden vastgesteld. De nieuwe gemeenteraad 
moet zijn ballen tonen. Het kan ook anders. Zo 
komt er wel 30% sociale woningbouw in ZOHO 
maar het worden hele kleine huizen van 53m2 
en dus alleen geschikt voor senioren. Geen 
doorstroming dus voor gezinnen uit de Agniese-
buurt. Als je bewoners vroeg betrekt bij de plan-
nenmakerij dan worden die plannen beter. Het 
oorspronkelijke waterplan in de Agniesebuurt 
is ook ten goede veranderd door bewonersin-
spraak. De gemeenteraad moet visie hebben en 
een grondhouding van ‘wij maken er wat van’. 
Wie is de baas in de stad? De leidende rol van 
de gemeenteraad kan nog steeds. Theo wil de 
matras opschudden. Rotterdam is een mooie 
stad maar het kan beter. In de politiek moet je 
coalities maken met andere partijen rond on-
derwerpen, over de inhoud dus. De thema’s 
waarvoor de SP zich sterk maakt zijn wonen, 
lonen en zorg. De SP wil een andere woonvisie. 
Minimaal 40% sociaal en maximaal 20% duur. 
Werk moet lonen, dus iedereen moet minstens 
een minimumloon van 15 euro krijgen. Vrijwil-
ligers mogen van de SP € 400,00 per maand 
bijverdienen zonder gekort te worden.

 gwenaëlle 
 Boyaval
Voor het eerst doet Volt mee aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. Gwenaëlle Boyaval (ver-
der als Gwen) staat op nummer 3 en woont 
op de Noordsingel. Ze is geboren in Frankrijk 
en kwam op haar 4de jaar met haar moeder 
naar Nederland. Ze studeerde politicologie 
en internationale relaties in Brussel en werkt 
momenteel bij Akzo Nobel. In 2016 kwam ze 
door de liefde in Rotterdam wonen. Wat haar 
aantrok in Volt was het Europese verhaal en de 
positieve energie. De Volt Lijst bestaat uit 50% 
vrouwen en de volgorde op de lijst is om en 
om. Naast het Europese verhaal staat burger-
participatie centraal. Europees denken maar lo-
kaal doen. Burgerinitiatieven bevorderen staat 
centraal. ‘Ik ben naar lokale organisaties ge-
stapt. Wat kan de gemeente voor je doen. Hoe 
kunnen we als politieke partij helpen?’ Kli-
maat, zorg, jeugdzorg, sport en cultuur zijn de 
speerpunten van Gwen. Daarom wil ze de boer 
op naar scholen en culturele instellingen. De 
beweging van onderop is te versplinterd. Wat 
in de ene wijk succesvol is, kan overgebracht 
worden naar de andere. Als voorbeeld geeft ze 
het initiatief Fruits du Mer, plastic vissen en 
ermee breien. Samenwerken en burgerfora 
rond items in de wijken zijn belangrijk. Gwen 
begrijpt niet waarom het Oude Noorden en de 
Agniesebuurt een verschillende wijkraad heb-
ben. Burgerparticipatie gaat over meer. Hoe is 
het wonen ingericht? Heeft elke wijk de basis-
voorzieningen? Volt kijkt anders naar klimaat 
en onderwijs. 

Stad herinrichten naar 
bewonersbehoefte
We moeten de stad herinrichten naar haar be-
woners toe. Voorzieningen moet je ook clus-
teren. ‘Hoe kan je torens zetten in een Euro-
mastpark? Hoe ziet het reizen eruit voor een 
moeder met kinderwagen?’ ‘Het initiatief van 
de ANWB om fietsen op te knappen en gra-
tis weg te geven vindt Volt geweldig’ brengt 
bestuurslid Rik Roosenstein in die ook aan-
schuift. Gwen ziet veel in een wijkcoach nu een 
experiment in Hoogvliet. Hij komt uit de wijk 
en weet wat er omgaat. Wat onderscheidt Volt? 
‘We willen leren van andere Europese steden 
en willen de resultaten en behoefte van Rot-
terdam naar het Europees parlement brengen. 
Interventies moeten er zijn op alle overheidsni-
veaus. In alle Europese landen hebben we ge-
lijkgestemden en spelen dezelfde problemen. 
Volt wilt Europa als eenheid herstructureren 
en andere regels laten gelden. 
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langrijke link met bewoners uit de wijk. Ook 
heeft ze actief deelgenomen aan het project 
‘Kunst aan de Singel’. ‘Dit geweldig leuke pro-
ject 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.’ 

Kunst in de buitenruimte
Volgens Ingeborg is het Baljuwplein de plek 
waar je moet zijn. ‘Het heeft voor alle leeftijden 
wat te bieden. Het is een gezellig pleintje in de 
wijk met groen, kunst, speeltoestellen, bankjes 
en de moestuinbakken van Sla lala (een bewo-
nersinitiatief) in de zomer.’  
Voor haar zijn een groene, schone en levendi-
ge 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 gelegen-
heid 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.’   

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. 

Helpen bij bewonersinitiatieven
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 

kiesbaar kan stellen, dacht ik dat is leuk. Ik ben 
gaan zoeken op het net en heb gekeken wat 
wijkraadsleden zoal deden en dat klonk inte-
ressant.’

Jongeren bewegen mee te doen
Hij heeft alles afgewogen en kwam tot de con-
clusie 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 be-
wegen 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 waarde-
ren. Dat is belangrijk’, benadrukt hij. Een an-
der probleem dat moet worden aangepakt is 
het afval op straat, naast de containers en in 
de singels. ‘Iedereen loopt er langs, ziet het lig-
gen en niemand doet iets op een enkeling na.’ 
De komende tijd gaat Barend op pad om te in-
ventariseren wat zijn leeftijdgenoten en andere 
wijkgenoten belangrijk vinden. 

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 Pro-
venierswijk 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 eenzaamheid virus en zijn men-
taal, sociaal, fysiek en/of economisch hard 
getroffen. ‘Als ik in de wijkraad kom, hoop ik 
ervoor te kunnen zorgen dat mensen naar el-
kaar blijven omkijken. Dat wonen betaalbaar 
blijft en dat iedereen hier dus kan blijven wo-
nen. Dat mensen in de gaten hebben wanneer 
iemand hulp nodig heeft en die vervolgens ook 
kan bieden. Of alleen al luisteren naar wat ie-
mand 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 ge-
hoord.’

kent ze de wijk nog niet zo goed. ‘Daarom wil 
ik in de wijkraad. Ik wil iets voor de wijk bete-
kenen 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.’

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 vol-
gende over de transitie van de wijkraden. Inte-
ressant zo’n wijkraad. Je weet wat er speelt en 
zoekt uit wat de bewoners ervan vinden. Dat 
laatste is vooral belangrijk.

aanpakken en verbinden
’In gesprekken met vrienden en buren bleek 
dat hij heel veel ideeën had en graag zaken wil-
de 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. Initia-
tieven moeten uit alle geledingen komen. Ook 
jongeren wil ik stimuleren om mee te doen. Ik 
denk dat door corona de eenzaamheid is toe-
genomen 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 klein-
schalige verduurzaming en circulaire econo-
mie. Tot slot stelt Nahom dat ‘dark stores’ (de 
voorraad panden voor flits bezorging) die nu al 
aan de randen verschijnen, in de wijk moeten 
worden geweerd. 

Direct contact met ambtenaren
Sinds september zit Lucas in de huidige wijk-
raad 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 no-
dig is. Dat speelt nu ook. De kennis die ik heb 
vergaard in de afgelopen jaren en het waarbor-
gen 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 sin-
gels de mooiste plekken in de Agniesebuurt en 
Provenierswijk. Bij de inrichting van de open-
bare ruimte, straten en pleinen, moet aandacht 
zijn voor de juiste verhoudingen tussen groen, 
straatmeubilair en speeltoestellen. Alle bewo-
ners 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, huur-
verhogingen en hoge gasprijzen. Door de coro-
napandemie 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.’

 Barend 
 van de donk

Barend is met zijn 16 jaar een van de jongste 
kandidaten in Rotterdam en zeker de jongste 
voor de wijkraad Agniesebuurt en Proveniers-
wijk. Hij is geboren in de Hoevenbuurt 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 gevoet-
bald. En dan komt meteen een van de punten 
naar boven die wel aandacht zou mogen krij-
gen. ‘Er is nu een mooie voetbalkooi, maar er 
zou best bekeken kunnen of er ook ruimte is 
voor andere sporten. En ik vind het jammer dat 
er weinig bekendheid wordt gegeven aan acti-
viteiten op het Baljuwplein, zoals de clinics van 
Excelsior.’ 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 on-
der 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 
trots 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 ver-

 ingeborg 
 Absil 
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 Am-
sterdam studeert. Ingeborg heeft milieukunde 
gestudeerd in Utrecht en ze werkt fulltime bij 
het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat. Als manager houdt ze zich bezig met vei-
ligheid in de grote chemische industrie, zoals 
Tata Steel, wet- en regelgeving, aanpak milieu-
criminaliteit 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 be-
langrijk. ‘Er is het nodige in gang gezet en niet 
alles hoeft steeds opnieuw te worden uitgevon-
den. Vandaar dat ik me opnieuw kandidaat heb 
gesteld.’ Ze hoopt dat de nieuwe wijkraad een 
team wordt en dat met de twee andere wijk-
raden 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 be-

 Boris 
 Pulskens
Boris is 29 jaar en woont iets meer dan 10 jaar 
in Rotterdam. Een jaar geleden is hij naar de 
Agniesebuurt 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 
Hofbogen Park waar ik straks op uitkijk.’ Bo-
ris heeft een eigen adviesbureau, de Ecosoof, 
met als leidraad duurzaamheid. Hierbij richt 
hij zich vooral op het onderwijs waarvoor hij 
lesprogramma’s ontwikkelt over verduurza-
men. Daarvoor heeft hij drie jaar gewerkt aan 
de duurzaamheidstransitie van de Erasmus 
Universiteit en een duurzaamheidsstrategie 
ontwikkeld op het gebied van onderwijs, on-
derzoek 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 evene-
menten 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 geweest met in eerste 
instantie een lichte voorkeur voor de gemeen-
teraad. Nadat hij met mensen in de buurt hier-
over heeft gesproken, sloeg de balans door naar 

 Amara 
 van der elst
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 Kun-
sten.’ 
Hoewel ze nog maar kort in de buurt woont, 
geeft ze aan dat ze al veel jongeren kent. Alleen 

 Nahom 
 tsehaie
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 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: ‘Natuur-
lijk, 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 gezamen-
lijke huiskamer. ’Omdat hij actiever werd in 

 lucas 
 van zuijlen
De bijna 50-jarige Lucas woont vanaf 2011 in 
de Agniesebuurt. Hij studeerde bouwkunde in 
Delft en is 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 so-
ciale 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 Hofbo-
gen. ‘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 omwo-
nenden praten we mee over de omgeving en 
inrichting van het dak. De wijkraad zou hierin 
een stimulerende rol kunnen spelen om de be-
trokkenheid van de buurt te vergroten.’ In de 
Agniesebuurt heeft hij eerder de verbouwing 
gecoördineerd van wat nu het Huis van de 
Wijk De Banier. Hij wil zijn kennis en kunde 
op het gebied van architectuur, stedenbouw en 
groen inzetten voor de inrichting van de bui-
tenruimte in de wijk. 

maak kennis met kandidaten 
WijkrAAd AgNieseBuurt 
/ PrOveNiersWijk
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doorstart Noordse feesten

 PrOgrAmmA APril 2022

   1 april  16:00 - 18:00  FLinK  Schepenstraat     

   2 april  15:00 - 17:00  Ronde Sofa  Jacob Loisstraat     

   3 april  14:00 - 16:00  Switchbacks  Koningsveldeplein   

   8 april  16:00 - 18:00  Lilian Veira grupo  Heliport     

   9 april  15:00 - 17:00  pierre et les Optimistes  Baljuwplein     

 10 april  15:00 - 18:00 De Kift  pijnackerplein    

 13 april  13:00 - 15:00  Bada Boom Brass  ammersooiseplein    

 16 april  15:00 - 17:00  gerardo Rosales Sextet  insulindeplein     

 17 april  15:00 - 17:00  gelukszoekers  tak van poortvlietstraat   

Al deze muziekoptredens worden afgewisseld met wintervast straattheater.
Actuele informatie over het programma op: www.denoordsefeesten.nl

ÉCHt iets om naar uit te kijken: de noordse Feesten beleven 
een doorstart in april! Vanwege de laatste corona maatregelen 
werd het festival een paar dagen na de succesvolle start in de-
cember alweer afgeblazen, maar nu kan de draad gELUKKig weer 
worden opgepakt. Hopelijk met mooi lenteweer en (zoals het er nu 
naar uitziet) zonder beperkende corona maatregelen. Het zou wat zijn! Ver-
spreid over alle wijken van Rotterdam noord zijn er gedurende de eerste drie 
weken van april negen mini festivalletjes te bezoeken. 

dichter bij jan en Piet
Op 27 maart in het Jan van der Ploeg huis, Hooglandstraat 69, gaat tussen 14 en 17 uur weer de 
spraakmakende dichtersmiddag door met o.a. optreden van Daniël Dee, een muzikale omlijsting 
en culinaire gangen.


