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Dit is een speciaal boekje. Voor u, van
de gebiedscommissie IJsselmonde.
Wat we als gebiedscommissie doen,
wat we van ons werk vinden en hoe
u mee kunt doen aan een mooier,
gezelliger en veilig IJsselmonde: daar
gaat dit boekje over.
Het
is
het
verhaal
van
de
gebiedscommissieleden
Femke
Bouwer, Aad Broer, Ria Bronsgeest,
Talha Dag, Kathinka van der Leer,
Jerry Lussenburg, Miranda van
Setten, Rahaul Mangal, Harm de Oude,
Desley Rijsdijk, Iliass Tajdirti, Jaco
van Velden, Johan Verbeek, Marcel
Verhoef en Luuk Wilson.

Gebiedscommissie
IJsselmonde

De vele gezichten van IJsselmonde
IJsselmonde is een uniek gebied. Beter
gezegd: víer gebieden en elk gebied
heeft weer z’n eigen bijzondere plekjes.
Oud-IJsselmonde en de Veranda liggen
bijvoorbeeld vlak bij elkaar. Elk met hun
onvergelijkbare kenmerken. Juist dat maakt
IJsselmonde de moeite waard. Voor elke
smaak en portemonnee is er wel iets te
vinden in dit zuidelijke stuk van Rotterdam.

‘Samen met
Buurt Bestuurt’
Via onder meer Buurt Bestuurt-organisaties
en bewonersinitiatieven gebeurt er veel goeds
en zijn steeds meer bewoners betrokken bij
activiteiten en verbeteringen. Toch zouden wij
als gebiedscommissie soms best meer armslag
willen hebben. De meeste regels en afspraken
voor IJsselmonde komen vanaf ‘de Coolsingel’.
Dat is prima, maar af en toe wringt dat ook een
beetje. Dan is er maatwerk nodig. Regelmatig
lukt dat ook wel. De succesvolle inspanningen
van Femke Bouwer om op verschillende scholen
extra bijspijker-uren te krijgen voor kinderen met
achterstanden, zijn hier een mooi voorbeeld van.
Dat blijft trouwens altijd spannend: algemene
afspraken voor de hele stad en afspraken op
maat die precies passen bij wat nodig is voor
IJsselmonde.
De gebiedscommissie is voor de gemeente een
belangrijk adviseur. Wij vormen de verbinding
tussen de bewoners van IJsselmonde en de
centrale organisatie van de gemeente. Als we
zeggen ‘wij’, dan bedoelen we eigenlijk ook
Buurt Bestuurt en al die andere groepen die zich
inzetten om hun straat en buurt veilig, schoon
en leefbaar te houden. We doen het samen!

‘Maatwerk is nodig’
In dit boekje wordt per gebied verteld wat
er in grote lijnen speelt. Maar er zijn ook
ontwikkelingen die voor héél IJsselmonde
gelden. Bijvoorbeeld de wens om er voor te
zorgen dat er voldoende winkels in IJsselmonde
blijven. Ook de verkeersveiligheid in alle wijken
en buurten vraagt voortdurend aandacht. En
niet te vergeten de achterstanden van kinderen
en volwassenen die in elke wijk voorkomen.
IJsselmonde is een gebied met vele gezichten
schreven we aan het begin van deze bladzijde.
Zoveel culturen, zoveel groen en zoveel
voorzieningen. Maar het is ook een gebied waar
je armoede en rijkdom naast elkaar tegenkomt.
Waar de voedselbanken het druk hebben en waar
beter verdienende wijkbewoners zich inzetten
voor minder fortuinlijke IJsselmondenaren. Die
uitersten zijn een voortdurende uitdaging voor
ons als gebiedscommissie: om beleidsmakers
in deze stad te laten zien dat IJsselmonde een
levende en levendige gemeenschap is die met
maatwerk ondersteund moet worden. Opdat
ook mensen die het minder goed hebben de
kans krijgen om zich te kunnen ontwikkelen.
IJsselmonde heeft de toekomst. De komende
vijf jaar krijgen we er 4.000 woningen bij!
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Lombardijen
Lombardijen werd destijds gebouwd als
een tuindorp. Ruim opgezette huizen,
veel tuintjes, vriendelijke uitstraling. Er is
intussen veel veranderd, maar veel groen is
er nog steeds. Met het Spinozapark als de
groene long van de wijk.
Er zijn hier forse verschillen tussen rijk en arm
en tussen hoog- en laagopgeleid. Rahaul
Mangal: ‘Lombardijen kan hulp via het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid goed gebruiken.’
Hij wijst er op dat het niet alleen om meer geld
gaat. ‘Ik hoop dat de huizen van de wijk na de
coronatijd weer ontmoetingscentra worden en
Lombardijen verdient weer een volwaardige
bibliotheek.’
Buurt Bestuurt is in Lombardijen behoorlijk actief,
samen met het Huurders Platform Lombardijen en
andere bewonersorgansaties. Desley Rijsdijk: ‘Het
meedoen van bewoners in Lombardijen is best wel
een succes.’ Toch hakt corona er flink in. Marcel
Verhoef: ‘Buurt Bestuurt lag eind 2020 nagenoeg
stil. Overleg met bewoners en wijknetwerkers was
er niet meer bij. Dat moet snel veranderen.’
De aanpak van de criminaliteit staat hoog op de
agenda. Vanuit een zogeheten Fieldlab in de
Dantestraat is een stadsmarinier High Impact
Crimes met een team aan het werk om onder
meer het aantal woninginbraken terug te dringen.
Bewoners worden nadrukkelijk bij die aanpak
betrokken.

De woningbouw in Lombardijen is flink
in beweging. Binnenkort zijn naast het
Spinozapark de nieuwe sociale huurwoningen
van Parlando klaar. Bijzonder wordt de nieuwe
tuinbuurt Vrijlandt in Smeetsland-Noord. Dat
moet met een knipoog naar het oorspronkelijke
Lombardijen weer een echt tuindorp worden.
Niet alles loopt op rolletjes in het woningbeleid.
Aan de woningen in de Pirandellostraat en
de Vergiliusstraat bijvoorbeeld mankeert
veel. Desley Rijsdijk: ‘Contacten met de
woningcorporatie over woningverbeteringen
zijn de laatste tijd gelukkig verbeterd.’
Over stroef lopen gesproken, basisschool
Het Open Venster wacht al sinds 2007 op
nieuwbouw.
Marcel Verhoef: ‘Zou mooi zijn als we eind 2021
eindelijk de nieuwbouw van basisschool het
Open Venster kunnen voltooien. Het ziet er naar
uit dat dit gaat lukken.’
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Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde:
drie aan elkaar grenzende gebieden en elk
met een eigen uitstraling. Oud-IJsselmonde
en de Veranda schuren tegen de Nieuwe
Maas aan. De Beverwaard ligt als een grote
driehoek tussen Oud-IJsselmonde en de
A16.
De Beverwaard is een typische tachtigerjaren wijk. Bewoners prijzen de sfeer. Harm de
Oude: ‘Er is in deze wijk veel vrijwilligerswerk,
gericht op het bieden van hulp voor mensen
die het niet zo breed hebben.’ De onderlinge
verbondenheid is groot. Aad Broer: ‘Mooi
voorbeeld is de komst van tien extra AED’s in
de Beverwaard. Met dank aan Buurt Bestuurt
die hier het initiatief toe nam. Bewoners gaan in
training om deze levensreddende kastjes goed
te kunnen gebruiken.’
De wijk is qua bouw en wegen niet meer zo
eigentijds. Er ligt een plan (Panorama Lokaal
Beverwaard) van verschillende organisaties
die de Beverwaard de komende jaren moet
verbeteren.
Los hiervan zijn er ook plannen om meer in te
spelen op de jeugd van de Beverwaard. Iliass
Tajdirti: ‘We willen iets doen aan de kloof tussen
jong en oud.’

Veranda is een heel andere wijk dan
Beverwaard: mooie appartementen met uitzicht
op de Nieuwe Maas bepalen hier de uitstraling.
Feyenoord City ligt hier vlakbij. Luuk Wilson:
‘De verkeersafwikkeling en de leefbaarheid in
en rond Feyenoord City hebben in 2021 onze
aandacht.’
In Oud-IJsselmonde is in 2021 vooral de komst
van twee geplande woontorens (Waterside
2 en 3) bepalend voor onderzoek en overleg.
Luuk Wilson: ‘Er komt in ieder geval een
verkeersonderzoek. Hard nodig. Zonder extra
maatregelen slibt de Oostdijk dicht als straks
ook nieuwe wijkbewoners de wijk in en uit willen.’
Het prachtige Eiland van Brienenoord ligt hier
vlakbij. Jaco van Velden: ‘Op het eiland wordt
in 2021 hard gewerkt aan een getijdenpark.
Je kunt hier straks nog meer van de natuur
genieten.’
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Sportdorp, Zomerland, Groenenhagen-Tuinenhoven
Sportdorp,
Zomerland,
GroenenhagenTuinenhoven: deze wijken vormen samen
Groot-IJsselmonde Noord. De diversiteit
is groot. Knusse straatjes in Sportdorp,
het grote winkelcentrum Keizerswaard, de
rust van Park de Twee Heuvels, het ruim
opgezette Groenenhagen-Tuinenhoven en
het groene Zomerland.
Zomerland is een wijk die niet zo vaak in
het nieuws is. Het is er vooral goed wonen.
Gebiedscommissielid Miranda van Setten: ‘Toch
mogen we niet vergeten dat hier verbeteringen
nodig zijn. Met name parkeerproblemen en
de veiligheidssituatie (te hard rijden) vragen
om aandacht. Ik probeer de bewoners bij
oplossingen te betrekken.’
Sportdorp is een van de oudste stukken in
Rotterdam-Zuid. Gebouwd tussen 1918 en
1942. Met recentelijk ook wat nieuwbouw.
Sportdorpers voelen zich verknocht aan hun
wijk.
De gebiedscommissie is hier onder meer bezig
met de toekomstige verkeerssituatie. Sportdorp
grenst aan sportpark Varkenoord dat volgens
de plannen binnen een paar jaar het sportieve
hart van Rotterdam wordt met de nieuwe Kuip
als grootste magneet. Dat brengt veel extra
verkeer met zich mee. De gebiedscommissie
maakt zich samen met andere partijen sterk
voor verkeersoplossingen die Sportdorp en
de omgeving zoveel mogelijk ontzien. Talha
Dag:
‘Komende
verkeersontwikkelingen,
wonen en nieuwbouw moeten goed op elkaar
worden afgestemd. Daar ligt een taak voor de
gebiedscommissie.’

Groenenhagen-Tuinenhoven is ruim opgezet.
Sommige bewoners vinden dat de woningen en
de straten er wat verwaarloosd uitzien. Anderen
zijn juist dik tevreden en genieten van het groen
en de rust. Het is maar net hoe je het beleeft.
Dat is ook merkbaar in het winkelcentrum aan
het Prinsenplein dat soms negatief in het nieuws
is. Ondernemers hier vinden dat niet terecht.
‘Toen de winkels hier vele jaren geleden open
gingen, waren er regelmatig vernielingen. Nu
is het veel rustiger,’ zegt Fietje Ruijzing van de
winkeliersvereniging.
De gebiedscommissie zet in GroenenhagenTuinenhoven vooral in op bewoners die mee
willen denken over verbeteringen in de wijk.
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Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen
Hordijkerveld, Reyeroord en Kreekhuizen.
Deze wijken zijn het zuidelijk hart van
Groot-IJsselmonde. In Hordijkerveld ligt het
Maasstad Ziekenhuis, in Reyeroord worden
technische uitvindingen uitgeprobeerd.
Slimme zonnepanelen op de stoep
bijvoorbeeld. Kreekhuizen is minder ‘in het
nieuws’. Mensen vinden het hier fijn wonen
en er is een Buurt Bestuurt-organisatie die
flink aan de weg timmert.

Opvallend is Reyeroord+, een gemeentelijk
project dat zich richt op duurzame ontwikkelingen
en sociale contacten in Reyeroord en
Hordijkerveld. Onderdeel van deze aanpak is
het plan om in deze wijk te stoppen met aardgas.
Daarvoor in de plaats kunnen huizen worden
aangesloten op de stadsverwarming. Jerry
Lussenburg: ‘Interessante ontwikkelingen, maar
Reyeroord+ moet nog wel meer in samenspraak
met de bewoners worden ontwikkeld.’

Ria Bronsgeest: ‘Maar tegelijkertijd zie
ik Kreekhuizen ook achteruitgaan.’ Jerry
Lussenburg: ‘In Kreekhuizen spelen geen grote
ontwikkelingen. Daardoor dreigt het een beetje
een vergeten kindje te worden.’
Groot-IJsselmonde Zuid is een gebied met
meerdere gezichten. De wijken hier stammen
uit de eerste periode van de jaren zestig. Johan
Verbeek: ‘In sommige delen van Reyeroord en
Hordijkerveld is er armoede. Ria Bronsgeest: ‘En
we maken ons zorgen over rondslingerend vuil.
Ook vinden we dat er teveel groen verdwijnt.’
Dat klinkt niet pluis, maar tegelijkertijd vinden
veel mensen het ook een fijn gebied om te
wonen. Ria Bronsgeest: ‘Bijzonder is hier
bijvoorbeeld het project Oeverloos in het parkje
dat de grens met Hordijkerveld vormt. Samen
met bewoners is dit een goed gebruikt en
afwisselend stukje stadsnatuur geworden.’

Bewoners en de gebiedscommissie maken zich
zorgen over de verkeersveiligheid. Dit gebied
is te vaak een racebaan voor onbezonnen
automobilisten. Kathinka van der Leer: ‘Naast
alles was we in 2021 en later nog gaan doen in
dit gebied, is de aanpak van de hardrijders een
belangrijk punt.’
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Gebiedscommissie
De gebiedscommissie IJsselmonde bestaat uit 15 leden. Ze zijn gekozen door de inwoners van
IJsselmonde. Over alle onderwerpen die voor IJsselmonde van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De commissieleden zetten
zich allemaal in voor alle wijken van IJsselmonde maar hebben daarnaast ook een aantal
wijken die hun speciale aandacht krijgen.
De gebiedscommissie kan een beroep doen op wijkmanagers en wijknetwerkers die in
de diverse gebieden van IJsselmonde aan het werk zijn.

OVERZICHT LEDEN GEBIEDSCOMMISSIE
Aad Broer
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
a.broer@gebiedscommissierotterdam.nl

Kathinka van der Leer
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
k.vanderleer@gebiedscommissierotterdam.nl

Ria Bronsgeest -Winnemuller
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
me.bronsgeestwinnemuller@gebiedscommissierotterdam.nl

Jerry Lussenburg
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
j.lussenburg@gebiedscommissierotterdam.nl

Femke Bouwer -Van Schie
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
f.bouwervanschie@gebiedscommissierotterdam.nl

Miranda van Setten
Aandachtsgebied:
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
m.vansetten@gebiedscommissierotterdam.nl

Talha Dag
Aandachtsgebied:
Lombardijen
e-mail:
t.dag@gebiedscommissierotterdam.nl

Rahaul Mangal
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
rr.mangal@gebiedscommissierotterdam.nl

Gebiedscommissie
IJsselmonde

Harm de Oude
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
h.deoude@gebiedscommissierotterdam.nl

Desley Rijsdijk
Aandachtsgebied:
Lombardijen
e-mail:
dr.rijsdijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Iliass Tajdirti
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
i.tajdirti@gebiedscommissierotterdam.nl

Jaco van Velden
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
jj.vanvelden@gebiedscommissierotterdam.nl

Johan Verbeek
Aandachtsgebied:
Groot-IJsselmonde Zuid
(Hordijkerveld, Reyeroord, Kreekhuizen)
e-mail:
j.verbeek@gebiedscommissierotterdam.nl

Marcel Verhoef
Aandachtsgebied:
Lombardijen, Reyeroord en Sportdorp
e-mail:
m.verhoef@gebiedscommissierotterdam.nl

Luuk Wilson
Aandachtsgebied:
Beverwaard, Veranda, Oud-IJsselmonde
e-mail:
l.wilson@gebiedscommissierotterdam.nl
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Wijknetwerkers en wijkmanagers
Vanuit de gemeente zijn er voor IJsselmonde wijkmanagers en wijknetwerkers. Zij houden voeling
met wat er speelt in de wijken. Door hun dagelijkse contacten binnen de gemeente kunnen zij
allerlei vragen en ontwikkelingen direct koppelen aan de juiste afdelingen binnen de gemeente.
Wijknetwerkers zijn met name het gezicht van de gemeente. Zij wandelen en fietsen veel rond en
schuiven – net als gebiedscommissieleden - vaak aan bij vergaderingen van de gebiedscommissie,
Buurt Bestuurt-bijeenkomsten en bij andere ontmoetingen in de wijk.

Beverwaard
Wijkmanager
Bert van Duuren
bn.vanduuren@rotterdam.nl
06-47781460

Wijknetwerker
Helène Mast
hs.mast@Rotterdam.nl
06-22693541

Groot-IJsselmonde Noord: Sportdorp, Zomerland en Groenenhagen-Tuinenhoven
Wijkmanager
Marjolein Köhle
m.kohleintveld@rotterdam.nl
06-13580225

Wijknetwerker
Deniz Cebeci
d.cebeci@rotterdam.nl
06-23591592

Groot-IJsselmonde Zuid: Reyeroord en Hordijkerveld
Wijkmanager
Cynthia de Bruin-Rossier
mc.debruinrosier@rotterdam.nl
06-53352932

Wijknetwerker
Ilona van der Laan
ig.vanderlaan@rotterdam.nl
06-14293186

Lombardijen en Groot-IJsselmonde Zuid: Kreekhuizen
Wijkmanager
Nick Venema
hn.venema@rotterdam.nl
06-51373110

Wijknetwerker
Hans Bours
h.bours@rotterdam.nl
06-18345304

Oud-IJsselmonde en Veranda
Wijkmanager
Peter Hertog
ph.hertog@rotterdam.nl
06-10988412

Wijknetwerker
Deniz Cebeci
d.cebeci@rotterdam.nl
06-23591592
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Doe mee!
BEWONERSINITIATIEVEN
Iedereen kan een bewonersinitiatief indienen.
Zo’n initiatief is een vraag aan de
gebiedscommissie om een plan te ondersteunen
door mee te betalen. Dat plan moet dan gaan
over een actie waar mensen in de straat of de
buurt wat aan hebben. Het gaat erom dat met
uw plan mensen zich meer betrokken voelen bij
wat er in de straat of de buurt gebeurt.
Op www.opzoomermee.nl staat hoe u zo’n
bewonersinitiatief kunt indienen.
DATA VERGADERINGEN
GEBIEDSCOMMISSIE IN 2021
3 juli
19 januari
31 augustus
16 februari
28 september
16 maart
26 oktober
20 april
23 november
18 mei
21 december
15 juni
BIJWONEN VERGADERINGEN
In 2020 waren veel vergaderingen alleen digitaal
te volgen. Hopelijk zijn de vergaderingen in 2021
weer live. Maar ook als in 2021 vergaderingen
digitaal zijn, gelden bovenstaande data. Digitale
vergaderingen zijn vanaf 19.30 uur te volgen via
www.gebiedscommissies.notubiz.nl.
Live-vergaderingen kunnen op verschillende
plekken worden gehouden. De exacte locatie en
de agenda vindt u een week voorafgaand aan de
vergadering op www.rotterdam.nl/ijsselmonde.
U bent van harte welkom!
INSPREKEN
Als u een persoonlijke toelichting wilt geven
op een onderwerp dat op de vergaderagenda
van de gebiedscommissie staat, dan kunt u
gebruikmaken van uw inspreekrecht.
U kunt uw inbreng per e-mail tot 12.00 uur
voor de dag van de vergadering sturen naar
gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.

NIEUWSBRIEF
De gebiedscommissie geeft een aantal keren
per jaar een nieuwsbrief uit. Daarin staan
verhalen over ontwikkelingen in IJsselmonde
waarbij de gebiedscommissie zich betrokken
voelt. U kunt zich aanmelden voor de
nieuwsbrief via gebiedijsselmonde@rotterdam.nl.
Dan ontvangt u de nieuwsbrief per e-mail. Alle
nieuwsbrieven staan ook op
www.rotterdam.nl/ijsselmonde.
CONTACT
E: gebiedijsselmonde@rotterdam.nl
T: 14 010
Facebook: Gebied IJsselmonde
W www.rotterdam.nl/ijsselmonde
MELDINGEN
Woonoverlast		
woonoverlast@rotterdam.nl
Overlast of verdachte situaties
Politie 0900 8844
Schade, vuil of overlast
14 010, www.rotterdam.nl/meldingen

COLOFON
Fotografie:
Jan de Groen, Rhalda Jansen, Ruud
Koppenol, Jan van der Meijde, David Rozing,
Arjen Jan Stada, Hans Tak, Arnoud Verhey
Tekst en redactie:
Rob van Es
Eindredactie:
gemeente Rotterdam
Foto’s:
met dank aan de bewoners. Deze
foto’s komen uit de Nieuwsbrief van de
gebiedscommissie en de stadskrant in de
Havenloods.
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