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De wil om te helpen ook 
ná het virus vasthouden
Het coronavirus is voor heel wat mensen in IJsselmon-
de zwaar. Mensen met een kleine portemonnee en ou-
deren hebben moeite om zich staande te houden. Dat 
merkt ook Ria Bronsgeest. Zij is lid van de gebieds-
commissie en werkt als extramuraal begeleider in de 
thuiszorg. Ze bezoekt dus ouderen thuis en geeft ze 
een steuntje in de rug. ‘Mensen met dementie snappen 
vaak niet dat ze binnen moeten blijven.’

Boodschappen voor ouderen
Ria: ‘Wat mij opvalt aan deze coronacrisis is dat 
mensen meer dan anders met elkaar samenwerken bij 
het bieden van hulp. Tegelijkertijd komt hulp uit andere 
hoeken. Mensen uit de buurt die ouderen aanbieden om 
boodschappen te halen bijvoorbeeld. Hartverwarmend. 
Wat het allemaal anders maakt, is dat mensen het niet 
als een opgelegde plicht voelen om elkaar te helpen. Dat 
heb je wel met zoiets als de participatiesamenleving. Dan 
voel je de urgentie niet zo. Met het virus is voor iedereen 
duidelijk dat we voor elkaar klaar moeten staan. Zou mooi 
zijn als we na het virus die houding kunnen vasthouden.’
De leden van de gebiedscommissie houden de situatie 

Gebiedscommissielid  
Ria Bronsgeest 

rond het virus met een groeps-app dagelijks in de 
gaten. Ria: ‘Als iemand ons om hulp vraagt, kijken we via 
onze groeps-app hoe we het beste de helpende hand 
kunnen bieden. Zo’n hulpvraag krijgen we maar af en 
toe. Meestal benaderen mensen direct hulporganisaties 
zoals PIT 010.’

Filmpjes die de taal van jongeren spreken
Gebiedscommissielid Iliass Tajdirti helpt op een heel 
andere manier. Hij is jongerenwerker bij JOZ. Samen 
met wijkraadslid Gino Wouter uit Noord, maakte hij 
filmpjes die Rotterdamse jongeren aanspreken over het 
coronavirus: snelle soundbites met de oproep om in deze 
coronatijd binnen te blijven en niet samen te sporten. RTL 
Boulevard en Jinek zonden de filmpjes al uit.

Iliass: ‘In de filmpjes spreken we de taal van de jongeren. 
Dat is het verschil.’ Iliass heeft nog een advies om met 
filmpjes jongeren te bereiken. ‘Gebruik lokale rolmodellen. 
De kickbokser uit de buurt, de voetbaltrainer: dat zijn de 
mensen tegen wie jongeren opkijken.’Wat Iliass betreft, 
is deze manier van communiceren een blijvertje. ‘Het is 
laagdrempelig en het is effectief. Ook in IJsselmonde.’

De IJsselburgh en Aafje

In deze nieuwsbrief
• Ideeën verzamelen over armoedebestrijding

• ‘We zijn echt een hecht cluppie’

•  Rondje Stadionpark steeds dichterbij



2 | Nieuwsbrief gebiedscommissie IJsselmonde #3 2020

Gebiedscommissie
IJsselmonde

Ideeën verzamelen 
over armoedebestrijding
Ook in IJsselmonde is er veel armoede. Niet altijd 
zichtbaar, maar er hoeft maar weinig te gebeuren 
en je ziet waar het knelt. ‘Kinderen die door het co-
ronavirus thuiszitten en geen computer hebben om 
digitaal les te kunnen krijgen. Maar ook mensen die 
door schulden nauwelijks geld hebben voor bood-
schappen en kinderen die niet op vakantie kunnen. 
Ook dit is IJsselmonde’, zegt gebiedscommissielid  
Jaco van Velden.

Hij gaat de komende tijd samen met de gebiedscommissie 
op zoek naar extra manieren om de armoede in 
IJsselmonde aan te pakken. Dat heeft te maken met het 
nieuwe armoedebeleid van de gemeente. De gemeente 
wil samen met de stad de armoede in Rotterdam 
aanpakken. Jaco: ‘Die handdoek pakken we wat mij 
betreft in IJsselmonde actief op. Ik wil samen met andere 
partijen in IJsselmonde in kaart brengen wat er nog meer 
nodig is om armoede te bestrijden.’

Hard voor de kiezen
Jaco: ‘Er gebeurt al veel goeds op dit gebied. Neem de 
corona-actie Samen voor Zuid, de activiteiten van MAIT 
(Mijn Administratie is Top) en bijvoorbeeld House of Hope 
in de Beverwaard.  Stuk voor stuk heel belangrijk en 
waardevol. En ook via de bewonersinitiatieven worden er 
door bewoners activiteiten georganiseerd voor inwoners 
die het financieel moeilijk hebben. Maar tegelijkertijd is 
het goed om met elkaar te kijken wat er nog meer mogelijk 
is. Dat is hard nodig, want het probleem van armoede 
wordt alleen maar groter. Juist in deze coronatijd krijgen 
mensen die toch al weinig geld hebben het extra hard 
voor de kiezen.’

Duidelijk plan
De gebiedscommissie kan bij het binnenhalen van goede 
ideeën overigens daarna zelf geen beslissingen nemen. 
‘Maar we kunnen wél signaleren en advies geven aan 
de gemeente. Dat is onze kracht en dat is wat we gaan 
doen. Ik hoop dat dit de komende maanden leidt tot een 
plan waarin duidelijk naar voren komt wat er nodig is om 
armoede aan te pakken in IJsselmonde.’

Gebiedscommissielid  
Jaco van Velden 
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‘We zijn een hecht cluppie’
Beverwaard was een paar maanden geleden in het 
nieuws, omdat de wijk een ontwerpprijs binnensleep-
te: ‘Panorama Lokaal’. Ontwerpers krijgen de opdracht 
om Beverwaard eigentijdser en groener te maken. ‘Er 
is bouwkundig inderdaad wel wat te verbeteren, maar 
tegelijkertijd is de Beverwaard een heel hechte wijk’, 
zegt gebiedscommissielid Aad Broer. ‘Mensen staan 
voor elkaar klaar en komen met mooie initiatieven.’ 

Aad woont al 23 jaar in de Beverwaard. Hij organiseert 
hier van alles. Van Sinterklaas tot de ouderenvierdaagse. 
Maar dat doet hij niet in z’n eentje. ‘Een vast team van 
twintig buurtbewoners regelt hier van alles. Daarnaast 
hebben we een club van zo’n vijftig mensen die op 
oproep wil meehelpen om activiteiten te organiseren 
en om buurtbewoners in nood te helpen,’ zegt Annie de 
Graaf die bij het kernteam van de buurtvrijwilligers zit. 
‘We zijn best een hecht cluppie. Als iemand in nood is, 
rapen we alles bij elkaar en komen we in actie. Er is echt 
veel armoede in de wijk. Een kapotte koelkast kan dan 
een groot probleem zijn. Als het nodig is, regelen we 

dan met elkaar een andere koelkast. Maar we zijn ook 
gek op feestjes en gezelligheid. We hebben pas nog 
taartjes gebakken voor ouderen in woonzorgcentrum 
IJsselburgh.’

Rondje Stadionpark steeds dichterbij
De vijf kilometer lange wandel- en hardlooproute loopt 
als een breed asfaltlint van de sportcampus, via park 
De Twee Heuvels, langs de Kreek, over het Eiland van 
Brienenoord, de Veranda en langs de Kuip weer terug 
naar de sportcampus. 

Zover is het nog niet. Delen zijn al klaar. De route op 
het Eiland van Brienenoord is bijvoorbeeld volgend 
jaar aan de beurt. Maar al in november komt hier nabij 
de jachthaven een tweede brug naar het eiland voor 
wandelaars en fietsers.

Talha Dag heeft als gebiedscommissielid dit stuk van 
IJsselmonde als aandachtsgebied. Hij zegt: ‘Het Rondje 
Stadionpark is een rustgevende combinatie met het 
nieuwe stadion en met de nieuwe huizen die hier in de 
buurt komen. En er is veel groen op de route. Goed voor 
het klimaat en goed voor ontspannen sociale contacten.’

Projectmanager Marina Baas: ‘Het Rondje Stadionpark 
is straks goed herkenbaar. Het net wat lichtere asfalt valt 
met gemiddeld vijf meter breedte meteen op. Ook liggen 
er op verschillende plekken stijlvolle blokken waarop 
staat waar de wandelaars zijn als ze hier passeren. Het 
pad is op die plaatsen herkenbaar aan een fris oranje-
witte markering.

Begin 2023 is het meeste werk gedaan. Het Rondje 
Stadionpark kan dan gelopen worden. Maar we zijn nog 
wel tot 2025 bezig om de puntjes op de ‘i’ te zetten.’ 
Nog even geduld dus. Maar dan hebben we ook wel het 
mooiste flaneerpad van Rotterdam-Zuid. Niet voor niets 
staat nu al midden in park De Twee Heuvels in het verse 
asfalt geschreven: ‘Zien en gezien worden.’

Gebiedscommissielid 
Talha Dag 

Annie de Graaf en 
gebiedscommissielid Aad Broer
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OP DE HOOGTE BLIJVEN?

MOOI IJSSELMONDE
Dit keer een minder bekend plekje: de paddenpoel op 
het grasveld bij de eerste flat van de Molièreweg en de 
Maeterlinckweg (zie de foto hierboven). Die poel heet wel 
zo, maar er is op dit moment trouwens even geen pad 
of kikker te bekennen. Wat je wel ziet èn hoort is ruisend 
riet waardoor je op je balkonnetje het idee hebt dat je 
midden in de natuur zit. Buurtbewoonster Linda van de 
Crommert: ‘Het riet wordt elk jaar om en om voor de helft 
gemaaid. Dat is goed, want er zitten hier ook egeltjes. 
Die kunnen dan in het ongemaaide stuk schuilen.’

BEWONERSINITIATIEVEN
Door het coronavirus kunnen de meeste 
bewonersinitiatieven op dit moment niet worden 
uitgevoerd. Geplande paasbrunches, Koningsdag-
activiteiten en andere buurtevenementen: zijn afgezegd 
of schuiven door. Met de initiatiefnemers is contact 
opgenomen door de wijknetwerkers. Heeft u een idee 
dat ondanks coronaregels toch uitgevoerd kan worden? 
Vraag uw bewonersinitiatief aan! 

Op www.opzoomermee.nl staat hoe dat kan. 

Kijk op www.rotterdam.nl/ijsselmonde voor 
goedgekeurde en uitgevoerde bewonersinitiatieven.

FILMPJE KIJKEN?
Op de eerste pagina vertelt gebiedscommissielid Iliass 
Tajdirti over corona-filmpjes die hij samen met een 
collega uit Noord maakte. Heeft u de filmpjes nog niet 
gezien? Via Facebook kan het alsnog.

Gemeente Rotterdam: tiny.cc/f1g0nz
Gebied IJsselmonde: tiny.cc/z6g0nz

Paddenpoel op de hoek van  
de Molièreweg en de Maeterlinckweg

AGENDA
Momenteel is bij elkaar komen om te vergaderen 
niet mogelijk wegens coronaregels. De gebieds-
commissie vergadert daarom digitaal met elkaar. 
U kunt deze vergadering ook live volgen. 

En als u wil inspreken, is dat ook mogelijk. 
Meldt u aan door een email te sturen naar 
gebiedscommissies@rotterdam.nl.

AGENDA

Datum Tijd Waar

Gebiedscommissievergadering 26 mei 19.30
Live te volgen via 
gebiedscommissies.notubiz.nl

Gebiedscommissievergadering 23 juni 19.30
Live te volgen via 
gebiedscommissies.notubiz.nl

De nieuwsbrief digitaal ontvangen? Mail naar gebiedijsselmonde@rotterdam.nl. Ander nieuws over IJsselmonde? 
Like FB gebied IJsselmonde. Contact met een commissielid? Kijk op www.rotterdam.nl/ijsselmonde. 

Contact en reacties Social media Contact met een commissielid?
E gebiedijsselmonde@rotterdam.nl FB Gebied IJsselmonde W www.rotterdam.nl/ijsselmonde

T 14 010 W www.rotterdam.nl/ijsselmonde

http://www.rotterdam.nl/ijsselmonde
https://nl-nl.facebook.com/Gebied.IJsselmonde/
http://www.rotterdam.nl/ijsselmonde
http://www.rotterdam.nl/ijsselmonde
http://www.opzoomermee.nl
http://www.rotterdam.nl/ijsselmonde
http://tiny.cc/f1g0nz
http://tiny.cc/z6g0nz
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/
https://gebiedscommissies.notubiz.nl/
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