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Opening Café “Doet Effe Mee”

Mama Café in bloei 

Eerst bomen voor Levenspad

Hand in hand? Het staat nu zwart op wit

Een van de meest besproken onderwerpen van de 
gebiedscommissie IJsselmonde van het afgelopen jaar 
is Feyenoord City. De bewoners voelden zich vaak niet 
gehoord bij besluitvorming, waarop de commissie meer-
dermaals aan de bel trok. Inmiddels is er een convenant 
gesloten tussen de gemeente, de ontwikkelaars en de 
werkgroep Veranda. Dat is voor het eerst in Nederland.

De commissie noemt het een vooruitgang, maar gaat 
allerminst achteroverleunen. Desley Rijsdijk: “We blijven 
adviezen geven, ons mengen in de zaken. Zeker omtrent 
mobiliteit geloven we dat er nog steeds beter moet worden 
geluisterd naar bewoners. Nu zijn er al ergernissen als er 
voetbal in De Kuip is, laat staan met het nieuwe stadion. 
We moeten denken in nieuwe oplossingen, niet in oude 
problemen.”
 
De omgevingswet vertelt de overheid dat deze straks beter 
moet gaan samenwerken met de bewoners. Hierop schreef 
de Vereniging Eigen Huis een Participatiehandvest, met zes 
pijlers omtrent bewonersinspraak bij de vorming van nieuwe 
ontwikkelplannen. De werkgroep Veranda stelde dit partici-
patiehandvest voor als leidraad voor de samenwerking 
binnen de gemeente en de bewoners. De gemeente stemde 

toe en stelde een convenant op. Dat is uniek: Feyenoord 
City is de eerste binnen Nederland met deze afspraken 
zwart op wit.

Belangrijke pijler is de zogenaamde milieueffectrapportage, 
waarin het effect wordt gemeten voor de bewoners nog 
vóór dat de plannen tot uitvoer zullen komen. Ook staat er 
nu zwart op wit dat er budget wordt vrijgemaakt voor een 
goede uitvoer van participatie en dat de informatie helder en 
bereikbaar moet zijn.

Mooie woorden, volgens Rijsdijk. “Maar alleen mooi als er 
ook werkelijk naar wordt geluisterd. Zeker rondom mobiliteit 
heb ik al vaker aangekaart dat er te weinig betrokkenheid 
lijkt te zijn bij de ambtenaren en dat ze teveel grijpen naar 
de traditionele oplossingen: een trammetje en een par-
keerplek naast het stadion. Dat werkt nu ook al niet goed 
op zondagen. Bewoners en mede commissieleden komen 
met andere, slimmere oplossingen en daar moet ook naar 
gekeken worden. Niet gedaan alsof. Dat geldt ook voor 
het convenant. Het werkt pas wanneer er wat mee wordt 
gedaan. Daarom blijven we ons inzetten, blijven we telkens 
aan de bel trekken.”
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Een plek geven 
aan herinneringen

IJsselmondse mama’s 
gaan naar het café

Kirsten Ooms zocht naar meer verbondenheid 
tussen de IJsselmondse mama’s. Daarom ontwik-
kelde ze een project om elkaar te ontmoeten, in het 
theater Islemunda. “Ik wilde mijn tijd in de gebieds-
commissie graag gebruiken om iets achter te laten 
waar mensen wat aan hebben. Iets blijvends.”
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Het Mamacafé is een plek waar moeders samen kunnen 
komen om ervaringen uit te wisselen. “Ik had het gevoel dat 
moeders in de wijk veel meer aan elkaar konden bieden. In 
de ochtend zag ik elke moeder afzonderlijk haar kind naar 
school brengen, terwijl je daarin ook kunt samenwerken.”

Samen sta je sterk dus, zo vindt Ooms.”Dat je soms op 
zondag amper had geslapen door de baby, op maandag kan 
je dan je hart luchten bij vrouwen die hetzelfde meemaken. 
En het is natuurlijk leuk om je mooie ervaringen met elkaar 
te delen.”

Ook andere vrouwen hebben er veel aan gehad. “Het 
moederschap kan je gewoon overvallen, ook al is het iets 
heel moois. Hier hoef je geen poppenkast te spelen. Je kan 
gewoon eerlijk zijn over hoe het gaat en tips krijgen van 
anderen. Dat helpt sommige moeders.” Elk mamacafé heeft 
een eigen thema. “Soms gaat het over de combinatie werk 
en moederschap, over logopedie of over wasbare luiers. het 
is heel divers. Er zit voor ieder wat wils tussen.”

Langs het Havenspoorpad staan genummerde knot-
wilgen langs de weg. Iedere knotwilg is geplant ter 
nagedachtenis aan overleden dierbaren. Waar 
vroeger de chloortrein vanuit de Rotterdamse 
haven naar Duitsland trok, bevindt zich nu het 
Levenspad, aan de Charloisse zijde.

Het is een mooi gezicht, daar aan het fietspad. Gebieds-
commissielid Marcel Verhoef: “De wilg was een veel gezie-
ne boom in dit gebied langs het water. En vanaf 2014 dus 
weer hier terug. Nieuw leven, als herinnering aan verloren 
leven.” 

Drie jaar na dato wordt het Levenspad verlengd. ”Er was 
een groeiende behoefte aan deze gedenkbomen. Bij de 
voorlichting over de uitbreiding op kinderboerderij De Kooi 
zat er rond de dertig man. De Stichting Vrienden van het 
Levenspad heeft ook tijdens een vergadering van de ge-
biedscommissie IJsselmonde ingesproken. De commissie 
is enthousiast en maakt zich er hard voor dat de bomen 
allereerst worden vergeven aan mensen uit IJsselmonde.”
 
De stichting is van plan om rond de honderd jonge bomen 
bij te planten, die meer dan honderd jaar zullen leven. Be-
woners kunnen nog een boom adopteren. Verhoef zal zelf 
ook een boom adopteren, samen met zijn zus. Voor hun 
overleden ouders. “Het geeft het verdriet een plek, letter-
lijk. En het blijft langer dan een mensenleven bewaard.”

Marcel Verhoef

Lange tijd was het een leeg winkelpand in het 
centrum Beverwaard. Nu staan er knusse tafeltjes 
en stoelen, spelletjes in de ramen en kasten vol 
boeken. Het pand is door twee enthousiaste buurt-
bewoners en een berg vrijwilligers omgetoverd tot 
het Café “Doet Effe Mee”. Voor IJsselmondenaren 
die op zoek zijn naar gezelligheid, een fijne lees- en 
werkplek of een wifihotspot.

De initiatiefnemers, Ronald Schouten en Wesley Fok, 
klopten aan bij de verhuurder, die toestemming gaf voor 
het vrolijkmakende plan. Het pand kreeg met behulp van 
vrijwilligers een make-over. Een flinke lik verf, hergebruik 
van meubels en wat timmerwerk hier en daar. Het concept 
is gefundeerd op vertrouwen en betrokkenheid uit de buurt. 
Gebiedscommissielid Joop van Hemert: “De boeken komen 
van buurtbewoners en de bieb, die je kunt lenen zonder
pasje en terugbrengen wanneer je ze uit hebt. Geen 
maximale uitleentermijn, het systeem gaat er vanuit dat je 
de boeken gewoon weer netjes terugbrengt.”

Vrijwilligers uit de buurt bemannen het café. Ze voorzien de 
gasten van informatie, wat te drinken en natuurlijk gezellig-
heid. Je eerste kop koffie of thee is gratis. Voor het tweede 
bakje betaal je wat je wil. “Met het geld kunnen de initiatief-
nemers in de toekomst weer nieuwe leuke dingen verzinnen. 
Zo onderhouden de buurtbewoners het eigenlijk zelf.” 

Schouten en Fok zijn niet klaar na dit project. Ze zijn ook 
bezig met de bouw van een kinderspeelplaats, vlakbij het 
Café “Doet Effe Mee”. Van Hemert noemt de heren bijzonder 
betrokken en is enthousiast over de plannen. “Bestemmings-
loze plekken in Beverwaard krijgen zo weer betekenis.”

Café “Doet Effe Mee” : een lik verf, 
wat timmerwerk en vertrouwen

Kirsten Ooms 
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Netwerkborrel met gebiedscommissie
Toosten op IJsselmonde
De gebiedscommissie IJsselmonde geeft een netwerkborrel. Samen met de bewoners, ondernemers en wijkpar-
tijen wil zij op gepaste wijze haar dank uitspreken over de behaalde resultaten van de afgelopen vier jaar. Het 
netwerk van IJsselmonde is sterker geworden, zijn er steeds vaker bewonersinitiatieven en weten veel bewoners 
de inspreekmicrofoon tijdens de commissievergaderingen goed te vinden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart wordt een nieuwe commissie samengesteld en neemt zij het stokje over van de huidige eerste gebieds-
commissie.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze netwerkborrel om te toosten op IJsselmonde.
Donderdag 25 januari, van 19:00 tot 22:00 uur, Koetshuis, Kasteelweg 53.

Omgeleide Bus 70 opnieuw omgeleid
Vanwege onvrede over de jarenlang omgeleide route van buslijn 70 
heeft de gemeente besloten om maatregelen te treffen. De oplossing: 
een nieuwe halte op de Spinozaweg, ter hoogte van de Catullusweg. 
Ook zal de nieuwe route de bussluis langs De Grote Hagen weer 
aandoen.

Gebiedscommissielid At Polhuis trok meerdere malen aan de bel bij 
de gemeente. Hij noemt het een stap in de goede richting, maar is nog 
niet helemaal tevreden. “Voor de bewoners van de Molièrebuurt is het 
openbaar vervoer nog altijd slecht bereikbaar.” De commissie laat het 
er niet bij zitten. “Bij de volgende vergadering over de vervoersplan-
nen zullen we het probleem opnieuw aankaarten.”

De gemeente heeft inmiddels aangegeven te onderzoeken of op de 
Spinozaweg een extra bushalte kan worden geplaatst.

Bent u de nieuwe kandidaat voor IJsselmonde?

Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezin-
gen. U kunt dan ook stemmen voor de gebiedscommissie. 
Wilt u de komende vier jaar als commissielid aan de slag? 

Dan kunt u zich verkiesbaar stellen, ook als u geen lid bent 
van een politieke partij. U heeft wel vijftien handtekeningen 
nodig van bewoners. Daarnaast zijn er nog een paar regels. 
Wilt u met een lijstnaam op het stembiljet staan? Dan moet 
u die naam vóór 27 december aanmelden bij de gemeente. 
Na deze datum kunt u nog steeds aan de verkiezingen 
meedoen, maar dan krijgt uw kandidatenlijst een nummer. 
Na de jaarwisseling volgt de persoonlijke kandidaatstel-
ling: op dinsdag 16 januari van 14.30 tot 17.00 uur in 
het gebiedskantoor (Herenwaard 23) of op maandag 22 
januari van 09.00 tot 17.00 uur bij het Centraal Stembureau 
(Librijesteeg 4). Op www.rotterdam.nl/verkiezingen staat 
alle informatie. Meer weten? Mail naar verkiezingen2018@
rotterdam.nl of bel 14 010.


