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BoTu zoekt 
presentatoren
Vindt u het leuk om op een podium te 

staan en bijeenkomsten te begelei-

den? Bijvoorbeeld bij een talkshow, 

debatavond, verhalencafé, netwerk-

bijeenkomst of gewoon op een feest-

je? In Bospolder-Tussendijken (BoTu) 

ontmoeten mensen elkaar graag 

om zaken uit de wijk te bespreken. 

Voor het presenteren van bijeen-

komsten zoekt BoTu lokaal talent. 

Enthousiaste en energieke bewoners, 

dames én heren, jong en oud, die 

het leuk vinden om gesprekken te 

leiden. Ervaring is fijn maar niet per 

se nodig. Een training op maat helpt 

deelnemers verder. Ervaren presen-

tatoren en gespreksleiders delen hun 

kennis en ervaring. Wie de training 

heeft afgerond, kan gevraagd wor-

den om voor een kleine vergoeding 

bijeenkomsten te leiden. 

Iets voor u?
Komt u uit Bospolder-Tussendijken 

en wilt u zich ontwikkelen tot 

host, of bent u juist al ervaren? 

Mail vóór 30 oktober naar 

samenmakenwebotu@rotterdam.nl 
en vertel kort waarom dit iets is voor u. 

Groen dak brengt nieuw uitzicht 
(fotocollage vanuit Middelland)

Ruud Reutelingsperger

Kom op het dak!
Platte daken van woningen en andere gebouwen bieden veel kansen. Voor opvang van regenwater, 
zonnepanelen of als groene ontmoetingsplek. Een combinatie van dit alles is helemaal mooi. De stad werkt 
met Rooftop Revolution Rotterdam aan duurzame multifunctionele daken. In Middelland is het al begonnen. 

Middelland is niet zomaar een van de 

vier wijken waar ze beter gebruik van 

daken onderzoeken. Team Duurzaam 

van het programma Mooi, Mooier 

Middelland timmert behoorlijk aan 

de weg. Met regentonnen, zonne-

energie en nu ook met meer functies 

op daken. Ruud Reutelingsperger 

van Team Duurzaam: ‘Op het dak is 

veel mogelijk. Groene daken zorgen 

voor verkoeling. Hoe meer mensen 

meedoen, hoe minder hittestress. 

Iedereen kan meedoen
Middelland heeft veel platte daken. 

Iedereen kan meedoen, huiseigenaar 

of huurder. We proberen de 

corporaties mee te krijgen. We zien 

de vergroening en verduurzaming 

van Middelland stap voor stap voor 

ons. Kwestie van volhouden. We 

helpen bewoners met de vraag of 

hun dak geschikt is, hoe het werkt en 

wat het kost.’

Kansrijk dak 
Wilt u meer weten 
en kent u een 
kansrijk dak voor de 
Rooftop Revolution 
in Middelland? Laat 
het weten via www.
rooftoprevolution.nl/
rotterdam/middelland.Iets betekenen voor burgers

De vier wijkagenten van het Nieuwe Westen kennen elkaars buurten, 
weten wat er speelt en assisteren elkaar. Daarnaast hebben ze 
ieder hun eigen ‘contactwijk’. Wijkagent Martine de Heer kent de 
Essenburgbuurt op haar duimpje.

‘In de Essenburgbuurt maak ik 

vaak een rondje. Soms sluit ik aan 

bij Buurt Bestuurt, bijvoorbeeld bij 

vragen over verkeersveiligheid of 

parkeren. Voor een veilig gevoel 

is een schone, verzorgde wijk 

belangrijk. Wie afval verkeerd 

neerzet, krijgt na een waarschuwing 

een boete.’ Ze houdt van de korte 

lijntjes binnen de politie, om iets te 

kunnen betekenen voor burgers. 

Wijkagenten houden zich zo goed 

mogelijk aan de regels rond corona. 

‘Binnen met collega’s lukt dat wel. 

Gaan we naar een incident, dan is 

dat lastiger. Soms sta je toch met z’n 

tweeën in een krappe woning.  

Daar is niet altijd begrip voor.’  

Martine de Heer is bereikbaar per 

mail: Martine.de.heer@politie.nl.

Martine de Heer staat 
graag dichtbij bewoners

Arnoud Verhey

Vrijwilligers verzachten armoede
Yess! Wat staat daar nou op de winkelruit in de Rosenveldtstraat op de 
hoek met de Wattierstraat? Felroze stickers nodigen bewoners uit de 
wereld met positieve ogen te bekijken: Yess! Dat is hard nodig in een 
buurt waar veel mensen met moeite rondkomen.

Jade Corsica is een van de dertig 

vrijwilligers/buurtbewoners die de 

Yess! pop-up store beheert. ‘We 

krijgen veel donaties uit allerlei 

hoeken; brood, groenten, van alles. 

Dat geven we door aan bewoners 

die het nodig hebben. En er zit 

hier ook maatschappelijk werk, om 

met bewoners te praten.’ Ze vertelt 

enthousiast hoe de vergoeding 

van haar vrijwilligerswerk wordt 

opgespaard. ‘Van dat geld wil 

ik een opleiding volgen voor 

sociaal-maatschappelijk werk. 

Hier kan ik alvast oefenen’, lacht 

ze. Oprichter van de pop-up store 

is Nico van Splunter, bekend van 

‘Geloven in Spangen’, en ook actief in 

Bospolder-Tussendijken. ‘Vrijwilligers 

krijgen zo meer kansen. Ze volgen 

hier een informeel leertraject, als 

voorbereiding op een opleiding 

of werk. Deze wijk heeft veel 

supergemotiveerde ruwe diamantjes. 

Vanuit Yess! gaan we meer 

buurtactiviteiten doen, zoals sport en 

beweging.’ De winkel is in principe 

dagelijks open, behalve zondagen. 

Vrijwilligers Jade Corsica (l) 
en Alida Adriaan brengen 

stabiliteit in gezinnen

Arnoud Verhey

Meer informatie
www.rotterdam.nl/delfshaven
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@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

@ wijkcomites@rotterdam.nl
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