
Co-creatie Mooi, Mooier, Middelland

Democratic Challenge 

Delfshaven Corporatie

Aanpak Pupillenbuurt

Blijvende ondersteuning voor Mooi, Mooier, Middelland. 
Werken aan verbeterpunten uit evaluatierapport. 

Democratie komt niet vanzelf  en is niet vanzelfspre
kend. Daarom heeft iedere vorm van democratie  
en dus ook de Delfshavense democratie blijvende 
aandacht nodig. Alleen dan nemen bewoners zelf   
het heft in handen om problemen aan te pakken. 
Uiteindelijk is echte wijkdemocratie de meest effectieve 
methode om onze buurten beter te maken.

Delfshavense
democratie1



Co-creatie Mooi, Mooier, Middelland

Democratic Challenge 

Delfshaven Corporatie

Aanpak Pupillenbuurt

Woonbron en gemeente blijven investeren in de 
ideeën van bewoners Coolhaveneiland. 

Democratie komt niet vanzelf  en is niet vanzelfsprekend. 
Daarom heeft iedere vorm van democratie en dus  
ook de Delfshavense democratie blijvende aandacht 
nodig. Alleen dan nemen bewoners zelf  het heft in 
handen om problemen aan te pakken. Uiteindelijk is 
echte wijkdemocratie de meest effectieve methode 
om onze buurten beter te maken.
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Co-creatie Mooi, Mooier, Middelland

Democratic Challenge 

Delfshaven Corporatie

Aanpak Pupillenbuurt

De Delfshaven Corporatie blijft partner van  
gemeente en Havensteder bij focusaanpak BoTu.

Democratie komt niet vanzelf  en is niet vanzelfsprekend. 
Daarom heeft iedere vorm van democratie en dus  
ook de Delfshavense democratie blijvende aandacht 
nodig. Alleen dan nemen bewoners zelf  het heft in 
handen om problemen aan te pakken. Uiteindelijk is 
echte wijkdemocratie de meest effectieve methode 
om onze buurten beter te maken.

Delfshavense
democratie1



Co-creatie Mooi, Mooier, Middelland

Democratic Challenge 

Delfshaven Corporatie

Aanpak Pupillenbuurt
Gemeente en Woonbron leveren actieve bijdrage  
aan buurtverbeterplan samen met bewoners.

Democratie komt niet vanzelf  en is niet vanzelfsprekend. 
Daarom heeft iedere vorm van democratie en dus  
ook de Delfshavense democratie blijvende aandacht 
nodig. Alleen dan nemen bewoners zelf  het heft in 
handen om problemen aan te pakken. Uiteindelijk is 
echte wijkdemocratie de meest effectieve methode 
om onze buurten beter te maken.

Delfshavense
democratie1



Spoorboog / Horvathviaduct

Groen Lloydkwartier

Dakpark

Park 1943 

Spoorbrug en Horvathviaduct moeten behouden 
blijven als verbinding Groene connectie. 

Groeninitiatieven bloeien, maar worstelen ook met hun 
positie en continuïteit. Door potentiële gebiedsontwik
keling staan Spoorbrug en Horvathviaduct onder druk. 
En door de aantrekkende woningmarkt staan in het 
Lloydkwartier de succesvolle buurttuinen onder druk. 
Zelfbeheer van het Dakpark vraagt aandacht. Continu
ïteit van zelfbeheer en regie in Park 1943 is gewenst.

Groene connectie2



Spoorboog / Horvathviaduct

Groen Lloydkwartier

Dakpark

Park 1943 

Nieuwe gezamenlijke groenstrategie publieke ruimte 
Lloydkwartier is noodzakelijk.

Groeninitiatieven bloeien, maar worstelen ook met hun 
positie en continuïteit. Door potentiële gebiedsontwik
keling staan Spoorbrug en Horvathviaduct onder druk. 
En door de aantrekkende woningmarkt staan in het 
Lloydkwartier de succesvolle buurttuinen onder druk. 
Zelfbeheer van het Dakpark vraagt aandacht. Continu
ïteit van zelfbeheer en regie in Park 1943 is gewenst.

Groene connectie2



Dakpark
Afspraken en verantwoordelijkheden tussen  
bewoners en gemeente op Dakpark moeten beter.

Groeninitiatieven bloeien, maar worstelen ook met hun 
positie en continuïteit. Door potentiële gebiedsontwik
keling staan Spoorbrug en Horvathviaduct onder druk. 
En door de aantrekkende woningmarkt staan in het 
Lloydkwartier de succesvolle buurttuinen onder druk. 
Zelfbeheer van het Dakpark vraagt aandacht. Continu
ïteit van zelfbeheer en regie in Park 1943 is gewenst.

Groene connectie2

Spoorboog / Horvathviaduct

Groen Lloydkwartier

Park 1943 



Park 1943 
Zelfbeheer en regie park 1943 moeten verder  
worden uitgebouwd.

Groeninitiatieven bloeien, maar worstelen ook met hun 
positie en continuïteit. Door potentiële gebiedsontwik
keling staan Spoorbrug en Horvathviaduct onder druk. 
En door de aantrekkende woningmarkt staan in het 
Lloydkwartier de succesvolle buurttuinen onder druk. 
Zelfbeheer van het Dakpark vraagt aandacht. Continu
ïteit van zelfbeheer en regie in Park 1943 is gewenst.

Groene connectie2

Dakpark

Spoorboog / Horvathviaduct

Groen Lloydkwartier



Huize Middelland

Leespaleis

Huiskamers van de wijk

Trefpunt Coolhaven

Continuering netwerk van plekken voor ontmoeting, 
ontwikkeling en ontspanning in Middelland.

In de Delfshavense wijken worden gezamenlijke inspan 
ningen geleverd om de bestaande maatschappelijke 
netwerken en zelforganisaties te versterken in hun positie 
en in hun onderlinge samenwerking. Naast initiatieven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van social media en 
andere digitale hulpmiddelen, is de essentie uiteindelijk 
het realiseren van de daadwerkelijke ontmoeting. 

Ontmoetingsplekken3



Leespaleis
Stimuleren van plekken als het Leespaleis in het 
Nieuwe Westen.

In de Delfshavense wijken worden gezamenlijke inspan 
ningen geleverd om de bestaande maatschappelijke 
netwerken en zelforganisaties te versterken in hun positie 
en in hun onderlinge samenwerking. Naast initiatieven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van social media en 
andere digitale hulpmiddelen, is de essentie uiteindelijk 
het realiseren van de daadwerkelijke ontmoeting. 

Ontmoetingsplekken3

Huize Middelland

Huiskamers van de wijk

Trefpunt Coolhaven



Huiskamers van de wijk
Ondersteunen ontmoetingsplekken ‘om de hoek’,  
die in beheer zijn bij enthousiaste bewoners.

In de Delfshavense wijken worden gezamenlijke inspan 
ningen geleverd om de bestaande maatschappelijke 
netwerken en zelforganisaties te versterken in hun positie 
en in hun onderlinge samenwerking. Naast initiatieven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van social media en 
andere digitale hulpmiddelen, is de essentie uiteindelijk 
het realiseren van de daadwerkelijke ontmoeting. 

Ontmoetingsplekken3

Leespaleis

Huize Middelland

Trefpunt Coolhaven



Trefpunt Coolhaven
Buurtinitiatieven opzetten en doorontwikkelen  
fysieke ontmoetingsplekken voor buurtinitiatieven 
i.c.m. steunpunt professionals.

In de Delfshavense wijken worden gezamenlijke inspan 
ningen geleverd om de bestaande maatschappelijke 
netwerken en zelforganisaties te versterken in hun positie 
en in hun onderlinge samenwerking. Naast initiatieven 
waarbij gebruik wordt gemaakt van social media en 
andere digitale hulpmiddelen, is de essentie uiteindelijk 
het realiseren van de daadwerkelijke ontmoeting. 

Ontmoetingsplekken3

Huiskamers van de wijk

Leespaleis

Huize Middelland



Visserijplein 

Driehoeksplein 

Oostervantplein

Bellamyplein

Samen met bewoners zoeken naar evenwicht  
tussen marktfunctie en ontmoetingsfunctie. 

De pleinen van Delfshaven zijn belangrijke ontmoetings
plaatsen. De uitdaging is om deze wat gedateerde 
pleinen samen met bewoners om te vormen naar duur 
zame, groene en multifunctionele pleinen die bewoners 
uitnodigen tot ontmoeten, spelen en verblijven. Gezien 
de sociale cohesie en de onderlinge verhoudingen 
tussen groepen bewoners is een goede programmering 
heel belangrijk. 

Pleinen4



Driehoeksplein
Samen met bewoners zorgen voor een groen,  
gezellig en veilig plein voor iedereen.

De pleinen van Delfshaven zijn belangrijke ontmoetings
plaatsen. De uitdaging is om deze wat gedateerde 
pleinen samen met bewoners om te vormen naar duur 
zame, groene en multifunctionele pleinen die bewoners 
uitnodigen tot ontmoeten, spelen en verblijven. Gezien 
de sociale cohesie en de onderlinge verhoudingen 
tussen groepen bewoners is een goede programmering 
heel belangrijk. 

Pleinen4
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Bellamyplein



Oostervantplein
Bewoners, woningcorporatie, recreatiecentrum en 
gemeente maken het Oostervantplein leefbaar, groen 
en veilig.

De pleinen van Delfshaven zijn belangrijke ontmoetings
plaatsen. De uitdaging is om deze wat gedateerde 
pleinen samen met bewoners om te vormen naar duur 
zame, groene en multifunctionele pleinen die bewoners 
uitnodigen tot ontmoeten, spelen en verblijven. Gezien 
de sociale cohesie en de onderlinge verhoudingen 
tussen groepen bewoners is een goede programmering 
heel belangrijk. 

Pleinen4
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Bellamyplein
Programmering en activiteiten die sociale cohesie 
tussen verschillende groepen bewoners bevorderen.

De pleinen van Delfshaven zijn belangrijke ontmoetings
plaatsen. De uitdaging is om deze wat gedateerde 
pleinen samen met bewoners om te vormen naar duur 
zame, groene en multifunctionele pleinen die bewoners 
uitnodigen tot ontmoeten, spelen en verblijven. Gezien 
de sociale cohesie en de onderlinge verhoudingen 
tussen groepen bewoners is een goede programmering 
heel belangrijk. 

Pleinen4

Oostervantplein

Driehoeksplein

Visserijplein 



Onwijze Moeders

Straatactiviteiten (o.a. TOS)

Buurtbetrokkenheid

Nieuwe kansen

Uitbreiden werkwijze van voorlichting straatcultuur  
in Ouderkamers door onder meer wijkagenten in 
Delfshaven.

Meer mogelijkheden voor de jeugd om hun talenten 
en kansen optimaal te benutten. Nieuwe netwerken van 
actieve bewoners, professionals, ouders en jongeren 
zelf  werken hieraan. Inzet van specifieke jongeren
werkers en preventieve aanpak blijft belangrijk.

Kansrijke jeugd5



Straatactiviteiten (o.a. TOS)
Verduurzamen en gebruikmaken van nieuwe  
netwerken, zoals in Schiemond en Spangen.

Buurtbetrokkenheid

Nieuwe kansen

Onwijze Moeders

Kansrijke jeugd5
Meer mogelijkheden voor de jeugd om hun talenten 
en kansen optimaal te benutten. Nieuwe netwerken van 
actieve bewoners, professionals, ouders en jongeren 
zelf  werken hieraan. Inzet van specifieke jongeren
werkers en preventieve aanpak blijft belangrijk.



Straatactiviteiten (o.a. TOS)

Jongeren meer betrekken bij buurt, zoals  
zakgeldprojecten, werkgroep Jongeren Middelland, 
wijkambassadeurs.

Buurtbetrokkenheid

Nieuwe kansen

Onwijze Moeders

Kansrijke jeugd5
Meer mogelijkheden voor de jeugd om hun talenten 
en kansen optimaal te benutten. Nieuwe netwerken van 
actieve bewoners, professionals, ouders en jongeren 
zelf  werken hieraan. Inzet van specifieke jongeren
werkers en preventieve aanpak blijft belangrijk.



Straatactiviteiten (o.a. TOS)

Meer inzetten op talentontwikkeling en werk; Spang, 
Urban Family, West Practice, Heilige Boontjes.

Buurtbetrokkenheid

Nieuwe kansen

Onwijze Moeders

Kansrijke jeugd5
Meer mogelijkheden voor de jeugd om hun talenten 
en kansen optimaal te benutten. Nieuwe netwerken van 
actieve bewoners, professionals, ouders en jongeren 
zelf  werken hieraan. Inzet van specifieke jongeren
werkers en preventieve aanpak blijft belangrijk.



Ondermijning

Overlast gevende jongeren

Tegengaan polarisatie

High Impact Crimes 

Een intensieve aanpak van criminele families en 
ondermijning is noodzakelijk.

Uit de gemeentelijke wijkanalyses blijkt dat het gebied 
Delfshaven op een aantal plekken in de veiligheids
index onder het stedelijk gemiddelde scoort. Zowel 
de objectieve als subjectieve veiligheidsbeleving staat 
onder druk. De komende bestuursperiode (20182022) 
dient dan ook de aandacht van de samenwerkende 
veiligheidspartners gefocust te blijven op:

Openbare Orde  
en Veiligheid6



Overlast gevende jongeren
Er is een intensieve integrale aanpak nodig op  
overlast gevende en criminele jongeren.

Ondermijning

Tegengaan polarisatie

High Impact Crimes 

Uit de gemeentelijke wijkanalyses blijkt dat het gebied 
Delfshaven op een aantal plekken in de veiligheids
index onder het stedelijk gemiddelde scoort. Zowel 
de objectieve als subjectieve veiligheidsbeleving staat 
onder druk. De komende bestuursperiode (20182022) 
dient dan ook de aandacht van de samenwerkende 
veiligheidspartners gefocust te blijven op:

Openbare Orde  
en Veiligheid6



Tegengaan polarisatie
Het verbinden van groepen door dialoog, omgevings
management en samenwerking met sleutelfiguren.

Overlast gevende jongeren

Ondermijning

High Impact Crimes 

Uit de gemeentelijke wijkanalyses blijkt dat het gebied 
Delfshaven op een aantal plekken in de veiligheids
index onder het stedelijk gemiddelde scoort. Zowel 
de objectieve als subjectieve veiligheidsbeleving staat 
onder druk. De komende bestuursperiode (20182022) 
dient dan ook de aandacht van de samenwerkende 
veiligheidspartners gefocust te blijven op:

Openbare Orde  
en Veiligheid6



High Impact Crimes 
Slachtofferhulp, preventie, aanpak veilig  
ondernemen, “donkere dagen”offensief.

Tegengaan polarisatie

Overlast gevende jongeren

Ondermijning

Uit de gemeentelijke wijkanalyses blijkt dat het gebied 
Delfshaven op een aantal plekken in de veiligheids
index onder het stedelijk gemiddelde scoort. Zowel 
de objectieve als subjectieve veiligheidsbeleving staat 
onder druk. De komende bestuursperiode (20182022) 
dient dan ook de aandacht van de samenwerkende 
veiligheidspartners gefocust te blijven op:

Openbare Orde  
en Veiligheid6



Zorgvrijstaat

Aanpak verwarde personen

Goed bezig (Spangen, Tussendijken) 

Armoedeplatform

Meer wijkvoorzieningen van en voor bewoners, zoals 
klushulp, aanleunmaaltijden en wijkpsychiatrie.

Gezamenlijk werken aan armoede, taalachterstand 
en gezondheidsverschillen (SEGV) in kwetsbare 
wijken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden en 
werkconferenties (verwarde personen, armoede) 
opgezet en er is een gereedschapskist ontwikkeld om 
moeilijk bereikbare mensen toch te betrekken. Bijna 
een kwart van de welzijnsgelden gaat naar lokale 
initiatieven. Er zijn veel vernieuwende initiatieven.

Zorg voor elkaar7



Aanpak verwarde personen
Zoeken naar werkbare vormen van professioneel 
casusoverleg, beter schakelen met wijknetwerken.

Zorgvrijstaat

Goed bezig (Spangen, Tussendijken) 

Armoedeplatform

Zorg voor elkaar7
Gezamenlijk werken aan armoede, taalachterstand 
en gezondheidsverschillen (SEGV) in kwetsbare 
wijken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden en 
werkconferenties (verwarde personen, armoede) 
opgezet en er is een gereedschapskist ontwikkeld om 
moeilijk bereikbare mensen toch te betrekken. Bijna 
een kwart van de welzijnsgelden gaat naar lokale 
initiatieven. Er zijn veel vernieuwende initiatieven.



Goed bezig (Spangen, Tussendijken)
Meer inzet van wijkambassadeurs om gezonder 
leven te stimuleren.

Aanpak verwarde personen

Zorgvrijstaat

Armoedeplatform

Zorg voor elkaar7
Gezamenlijk werken aan armoede, taalachterstand 
en gezondheidsverschillen (SEGV) in kwetsbare 
wijken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden en 
werkconferenties (verwarde personen, armoede) 
opgezet en er is een gereedschapskist ontwikkeld om 
moeilijk bereikbare mensen toch te betrekken. Bijna 
een kwart van de welzijnsgelden gaat naar lokale 
initiatieven. Er zijn veel vernieuwende initiatieven.



Armoedeplatform
Actief  samenwerken t.b.v. toegankelijkheid  
voorzieningen, preventie, kinderen en armoede, 
jongeren en schulden. 

Goed bezig (Spangen, Tussendijken)

Aanpak verwarde personen

Zorgvrijstaat

Zorg voor elkaar7
Gezamenlijk werken aan armoede, taalachterstand 
en gezondheidsverschillen (SEGV) in kwetsbare 
wijken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden en 
werkconferenties (verwarde personen, armoede) 
opgezet en er is een gereedschapskist ontwikkeld om 
moeilijk bereikbare mensen toch te betrekken. Bijna 
een kwart van de welzijnsgelden gaat naar lokale 
initiatieven. Er zijn veel vernieuwende initiatieven.



Middellandstraat

Schiedamseweg

Mathenesserweg

Vierambachtsstraat

Doorzetten van verbetering Middellandstraat met 
haar keur aan horeca, toko’s en kleine detailhandel.

Enkele van de levensaders in Delfshaven hebben priori
teit gekregen voor doorontwikkeling. Door deze gerichte 
aanpak kunnen lokale kansen worden benut en wordt 
verduurzaming en behoud van de kracht én pracht van 
deze specifieke trekpleisters gewaarborgd. Voorbeel
den zijn Nieuwe Binnenweg, de Grote Visserijstraat met 
haar markt en de uitgelichte straten in dit kwartet.

Hoofdroutes &  
winkelstraten8



Schiedamseweg
Doorontwikkelen van de Schiedamseweg als belang
rijkste winkelstraat in de wijk BospolderTussendijken.

Middellandstraat

Mathenesserweg

Vierambachtsstraat

Enkele van de levensaders in Delfshaven hebben priori
teit gekregen voor doorontwikkeling. Door deze gerichte 
aanpak kunnen lokale kansen worden benut en wordt 
verduurzaming en behoud van de kracht én pracht van 
deze specifieke trekpleisters gewaarborgd. Voorbeel
den zijn Nieuwe Binnenweg, de Grote Visserijstraat met 
haar markt en de uitgelichte straten in dit kwartet.

Hoofdroutes &  
winkelstraten8



Mathenesserweg
Duurzame transformatie van drukke weg tussen  
Mathenesserbrug en Marconiplein door Intensief  Beheer.

Schiedamseweg

Middellandstraat

Vierambachtsstraat

Enkele van de levensaders in Delfshaven hebben priori
teit gekregen voor doorontwikkeling. Door deze gerichte 
aanpak kunnen lokale kansen worden benut en wordt 
verduurzaming en behoud van de kracht én pracht van 
deze specifieke trekpleisters gewaarborgd. Voorbeel
den zijn Nieuwe Binnenweg, de Grote Visserijstraat met 
haar markt en de uitgelichte straten in dit kwartet.

Hoofdroutes &  
winkelstraten8



Vierambachtsstraat
De Vierambachtsstraat schreeuwt om ideeën  
voor een mooiere toekomst.

Mathenesserweg

Schiedamseweg

Middellandstraat

Enkele van de levensaders in Delfshaven hebben priori
teit gekregen voor doorontwikkeling. Door deze gerichte 
aanpak kunnen lokale kansen worden benut en wordt 
verduurzaming en behoud van de kracht én pracht van 
deze specifieke trekpleisters gewaarborgd. Voorbeel
den zijn Nieuwe Binnenweg, de Grote Visserijstraat met 
haar markt en de uitgelichte straten in dit kwartet.

Hoofdroutes &  
winkelstraten8



Schans en Watergeusstraat

Schepenbuurt-Noord

Oostervant 

Croonlocatie

Aantrekkelijk voor gezinnen door toevoeging van 
bijzondere woningen, groen en verbinding met  
Dakpark en historisch Delfshaven.

In Delfshaven staat de komende tijd zowel nieuwbouw, 
verbouw als transformatie op het programma. Uitdaging 
is de diversiteit in woningvoorraad te behouden, zodat 
de geliefde diversiteit in bewoners gewaarborgd blijft. 
Vooral Middelland en het Nieuwe Westen zijn populair. 
Heel Delfshaven moet aantrekkelijker worden voor 
gezinnen. Bij de transformatie van (school)gebouwen 
moeten omwonenden betrokken worden.

Bouwontwikkelingen 
woningen9



Schepenbuurt-Noord
In OudMathenesse krijgen de particuliere voorraad 
en de VvEaanpak prioriteit.

MiddellandstraatSchans en Watergeusstraat

Oostervant 

Croonlocatie

In Delfshaven staat de komende tijd zowel nieuwbouw, 
verbouw als transformatie op het programma. Uitdaging 
is de diversiteit in woningvoorraad te behouden, zodat 
de geliefde diversiteit in bewoners gewaarborgd blijft. 
Vooral Middelland en het Nieuwe Westen zijn populair. 
Heel Delfshaven moet aantrekkelijker worden voor 
gezinnen. Bij de transformatie van (school)gebouwen 
moeten omwonenden betrokken worden.

Bouwontwikkelingen 
woningen9



Oostervant
Bewoners praten actief  mee in de plannen voor  
gebiedsontwikkeling. 

Schepenbuurt-Noord

Schans en Watergeusstraat

Croonlocatie

In Delfshaven staat de komende tijd zowel nieuwbouw, 
verbouw als transformatie op het programma. Uitdaging 
is de diversiteit in woningvoorraad te behouden, zodat 
de geliefde diversiteit in bewoners gewaarborgd blijft. 
Vooral Middelland en het Nieuwe Westen zijn populair. 
Heel Delfshaven moet aantrekkelijker worden voor 
gezinnen. Bij de transformatie van (school)gebouwen 
moeten omwonenden betrokken worden.

Bouwontwikkelingen 
woningen9



Croonlocatie
Studie naar innovatieve herontwikkeling.  
Buurtbewoners betrekken bij gebiedsontwikkeling. 
Tijdelijke invulling met buurtinitiatieven.

Oostervant

Schepenbuurt-Noord

Schans en Watergeusstraat

In Delfshaven staat de komende tijd zowel nieuwbouw, 
verbouw als transformatie op het programma. Uitdaging 
is de diversiteit in woningvoorraad te behouden, zodat 
de geliefde diversiteit in bewoners gewaarborgd blijft. 
Vooral Middelland en het Nieuwe Westen zijn populair. 
Heel Delfshaven moet aantrekkelijker worden voor 
gezinnen. Bij de transformatie van (school)gebouwen 
moeten omwonenden betrokken worden.

Bouwontwikkelingen 
woningen9



Wij-samenleving

Ouderen

Vrouwen

Integreren Nieuwkomers

Doorgaan met verbinden vanuit kracht bewoners  
en inzet organisaties als Formaat.

Delfshaven wil een inclusieve samenleving zijn waarin 
ook specifieke groepen zoals ouderen, vrouwen en 
nieuwkomers zich thuis voelen. Samen werken aan 
verbindingen tussen verschillende groepen door  
religieuze, culturele, bewoners en maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld Huize Middelland en 
stadsdialoog met Formaat. Er zijn veel vernieuwende 
initiatieven opgezet om te koesteren en laten bloeien. 

Verbinden en  
bijzondere doelgroepen10



Ouderen
Ouderen meer betrekken en inzetten op levens loop
be sten dige wijk.

Middellandstraat

Delfshaven wil een inclusieve samenleving zijn waarin 
ook specifieke groepen zoals ouderen, vrouwen en 
nieuwkomers zich thuis voelen. Samen werken aan 
verbindingen tussen verschillende groepen door  
religieuze, culturele, bewoners en maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld Huize Middelland en 
stadsdialoog met Formaat. Er zijn veel vernieuwende 
initiatieven opgezet om te koesteren en laten bloeien. 

Verbinden en  
bijzondere doelgroepen10

Wij-samenleving

Vrouwen

Integreren Nieuwkomers



Vrouwen
Blijven investeren in sociaal en economisch empower
ment (VECPier80, Zelfregiehuis, vrouwengroepen).

Delfshaven wil een inclusieve samenleving zijn waarin 
ook specifieke groepen zoals ouderen, vrouwen en 
nieuwkomers zich thuis voelen. Samen werken aan 
verbindingen tussen verschillende groepen door  
religieuze, culturele, bewoners en maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld Huize Middelland en 
stadsdialoog met Formaat. Er zijn veel vernieuwende 
initiatieven opgezet om te koesteren en laten bloeien. 
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Integreren Nieuwkomers
Stimuleren welkomgevoel via steunpunt MOE 
landers, taal en ontmoetingsplekken (platform  
Rotterdam verwelkomt vluchtelingen).

Vrouwen

Ouderen

Wij-samenleving
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religieuze, culturele, bewoners en maatschappelijke 
organisaties. Bijvoorbeeld Huize Middelland en 
stadsdialoog met Formaat. Er zijn veel vernieuwende 
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Interculturele festivals

Laagdrempelige plekken van waarde

Uitdagende speelplekken in de wijk

Laagdrempelige sportgelegenheid in de wijk

Aanmoedigen zodat culturen elkaar ontmoeten en ver
rijken, zoals BeSouk en Festival Werelds Delfshaven.

Waardemakers cultuur en sport moeten meer ingezet 
worden om wijken duurzaam te verbeteren. Op laag 
drempelige plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten 
rond sport, eten, muziek en theater. Belangrijk is ook 
de verbinding van culturele en sportinstellingen met 
groeninitiatieven. Betrek bewoners bij activiteiten en 
herinrichting van pleinen. Initiatieven van onderop 
verdienen ondersteuning. 

Cultuur en sport11



Laagdrempelige plekken van waarde
Aanmoedigen als vrijplaatsen voor creativiteit, zoals 
PoundCake, Formaat, Punt 5 en Kleine Vis.

Middellandstraat

Waardemakers cultuur en sport moeten meer ingezet 
worden om wijken duurzaam te verbeteren. Op laag 
drempelige plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten 
rond sport, eten, muziek en theater. Belangrijk is ook 
de verbinding van culturele en sportinstellingen met 
groeninitiatieven. Betrek bewoners bij activiteiten en 
herinrichting van pleinen. Initiatieven van onderop 
verdienen ondersteuning. 
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Uitdagende speelplekken in de wijk
Uitbreiden om te stimuleren tot bewegen,  
zoals Spoortuin, Bellamyplein en Brancopark.

Waardemakers cultuur en sport moeten meer ingezet 
worden om wijken duurzaam te verbeteren. Op laag 
drempelige plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten 
rond sport, eten, muziek en theater. Belangrijk is ook 
de verbinding van culturele en sportinstellingen met 
groeninitiatieven. Betrek bewoners bij activiteiten en 
herinrichting van pleinen. Initiatieven van onderop 
verdienen ondersteuning. 
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Laagdrempelige sportgelegenheid in de wijk
Verduurzamen, zoals Lloyd Multiplein, 
Vreelust, Dakpark en Lloydkwartier.

Waardemakers cultuur en sport moeten meer ingezet 
worden om wijken duurzaam te verbeteren. Op laag 
drempelige plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten 
rond sport, eten, muziek en theater. Belangrijk is ook 
de verbinding van culturele en sportinstellingen met 
groeninitiatieven. Betrek bewoners bij activiteiten en 
herinrichting van pleinen. Initiatieven van onderop 
verdienen ondersteuning. 

Cultuur en sport11

Uitdagende speelplekken in de wijk

Laagdrempelige plekken van waarde

Interculturele festivals



Nieuwe Pilgrims

Merwe4havens, maakindustrie

Big data

21st century skills

De Pilgrim Fathers worden als symbool voor  
nieuwkomers in ere gehouden.

Delfshaven heeft een rijk verleden. Ontstaan in 1389 
als haven van de stad Delft. Het Delfshaven van nu is 
een veelkleurig en dynamisch woon en werkgebied. 
Maar liefst 70% van de bewoners is van (oorspronke
lijk) allochtone afkomst en 30% is autochtoon. 
Delfshaven wil in de toekomst meer gebruikmaken 
van de kansen uit de omgeving en nieuwe technische 
mogelijkheden.

Delfshaven en  
de toekomst 12



Merwe4havens, maakindustrie
Het Merve4havengebied ontwikkelt zich tot innova
tieve werk en woonomgeving voor Delfshaven.

Delfshaven heeft een rijk verleden. Ontstaan in 1389 
als haven van de stad Delft. Het Delfshaven van nu is 
een veelkleurig en dynamisch woon en werkgebied. 
Maar liefst 70% van de bewoners is van (oorspronke
lijk) allochtone afkomst en 30% is autochtoon. 
Delfshaven wil in de toekomst meer gebruikmaken 
van de kansen uit de omgeving en nieuwe technische 
mogelijkheden.
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Big data
Delfshaven werkt aan interactie tussen vak en  
gebiedskennis en bruikbare big data.

Delfshaven heeft een rijk verleden. Ontstaan in 1389 
als haven van de stad Delft. Het Delfshaven van nu is 
een veelkleurig en dynamisch woon en werkgebied. 
Maar liefst 70% van de bewoners is van (oorspronke
lijk) allochtone afkomst en 30% is autochtoon. 
Delfshaven wil in de toekomst meer gebruikmaken 
van de kansen uit de omgeving en nieuwe technische 
mogelijkheden.

Delfshaven en  
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Merwe4havens, maakindustrie

Nieuwe Pilgrims

21st century skills
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21st century skills
21st century skills zijn nodig voor toekomstige  
kennis en netwerksamenleving van Delfshaven.

Delfshaven heeft een rijk verleden. Ontstaan in 1389 
als haven van de stad Delft. Het Delfshaven van nu is 
een veelkleurig en dynamisch woon en werkgebied. 
Maar liefst 70% van de bewoners is van (oorspronke
lijk) allochtone afkomst en 30% is autochtoon. 
Delfshaven wil in de toekomst meer gebruikmaken 
van de kansen uit de omgeving en nieuwe technische 
mogelijkheden.

Delfshaven en  
de toekomst 12

Big data

Merwe4havens, maakindustrie

Nieuwe Pilgrims
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