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Muzaffer Durmaz en 
reporter Ulke Kahraman 

nemen een uitzending op

Arnoud Verhey

‘Hier tref je het echte Rotterdam’
Toen Muzaffer dertien was, volgde 

het gezin Durmaz vader naar 

Nederland. Rotterdam beviel de 

jonge Muzaffer, maar nergens zou 

hij het zo naar zijn zin hebben als 

in het Oude Westen. Hij kwam er 

terecht via Kralingen, Crooswijk en 

Oud-Mathenesse.

‘Het mooie aan het Oude Westen is 

dat het een internationale buurt is. 

Hier tref je het echte Rotterdam met 

alle 170 culturen die stad rijk is. Er 

wonen mensen uit landen waarvan 

ik de naam niet eens kende.’ Toen 

hij vijfentwintig jaar geleden hier 

kwam wonen, was het volgens hem 

een getto. ‘Maar met de bewoners 

hebben we er weer een prettig 

leefbare, veilige wijk van gemaakt.’ 

Muzaffer wilde iets extra’s doen en 

dacht: ‘Waarom geen wijktelevisie?’. 

Met hulp van de wijknetwerker en 

enthousiaste medebewoners werd 

Oude Westen TV geboren. In februari 

2017 was de eerste uitzending. 

Onder zijn hoofdredactie is Oude 

Westen TV tot bloei gekomen. ‘Iedere 

donderdag hebben we een uitzending 

van een kwartier op het Kanaal van 

OPEN Rotterdam. We zitten nooit om 

onderwerpen verlegen. Daar is het 

Oude Westen veel te levendig voor.’ 

Kijk op Facebook
Het volledige interview 
met Muzaffer Durmaz  

leest u op 
www.facebook.com/

gebied.centrum. 

Centrum 
kookgasvrij
In Rotterdam moeten in 2030 
ongeveer 15.000 huishoudens 
aard gas vrij zijn. De gemeente 
onder zoekt of bewoners in 
de oude binnen stad die op 
aardgas koken, willen over
stappen. Dit gebeurt met de 
Gemeente peilerapp. 

In het oude stadscentrum verwarmen 

de bewoners hun huis met stads-

verwarming. Ook zorgt dit voor warm 

water. De meeste mensen koken nog 

op aardgas. Dat ziet de gemeente 

graag anders. De gemeente 

onderzoekt met de app Gemeente-

peiler of centrumbewoners aard gas-

vrij willen koken en wat hen hierbij 

zou helpen. 

Bewoners met de Gemeentepeiler-

app op hun telefoon, hebben daarin 

een uitnodiging ontvangen. Heeft u 

de app nog niet en wilt u meedoen 

aan het onderzoek? Download 

Gemeente peiler bij Google of 

Apple. Het onderzoek duurt tot eind 

februari. Kijk voor tips en informatie 

op www.duurzaam010.nl.

Koken voor de buurt 
Ruim driehonderd maaltijden per week kookte Betty Hiwat de 
afgelopen weken tijdens de lockdown. Dit deed ze samen met een of 
twee vrijwilligers in het Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel. Bewoners 
uit het Oude Westen konden daar de maaltijd ophalen en thuis opeten.

Al ongeveer zes jaar kookt 

Betty Hiwat maaltijden in het 

Huis van de Wijk. Buurtbewoners 

kunnen tegen er een kleine 

vergoeding mee-eten. ‘Door de 

corona maatregelen mocht dat niet 

meer’, vertelt Betty. ‘Net als alle 

horeca moesten we dicht.’ 

Afhaalservice
Omdat een groot aantal mensen van 

haar afhankelijk is voor de warme 

maaltijd, startte ze een afhaal service. 

Op dinsdag en op vrijdag kookte 

ze ruim honderd vijftig maaltijden. 

Bewoners konden die ook op andere 

dagen ophalen. ‘Over gebleven 

maaltijden gingen de vriezer in’, 

vervolgt Betty. Of ze met de afhaal-

service doorgaat, hangt af van de 

corona maatregelen.

Betty Hiwat kookte samen met 
vrijwilligers wekelijks driehonderd 

maaltijden voor de buurt

Arnoud Verhey

‘We zetten ons in voor het gebied’ 
‘Veel was vorig jaar anders dan 

daarvoor’, zegt commissielid 

Jim Pedd. ‘Zo vergadert de gebieds-

commissie al maanden online. Ook 

hebben veel bewoners en onder-

nemers het zwaar door de corona-

maatregelen. Hopelijk mogen horeca 

en winkels over niet al te lange tijd 

weer open.’ Niet alles is negatief. 

‘Meer bewoners kijken naar onze 

vergaderingen nu ze online zijn. Dat 

we daarmee meer mensen bereiken 

dan vroeger is positief’, vervolgt 

Jim. Corona zorgde er ook voor dat 

Rotterdammers elkaar meer helpen. 

‘Iedereen die iets wil doen voor zijn 

buurt, kan een bewonersinitiatief 

indienen. Als we het een goed idee 

vinden, krijgt u een bijdrage. Ik hoop 

dat we veel plannen ontvangen.’ 

Veel ondernemers hebben het 

moeilijk door de coronamaatregelen. 

‘We praten met het college wat we 

met elkaar voor hen kunnen doen als 

die opgeheven worden. Bijvoorbeeld 

door tijdelijk meer toe te staan, zoals 

terrasvlonders waar dit gewenst 

is of door creatieve oplossingen 

te vinden.’ Er komen steeds meer 

woningen in de binnenstad. Zo is 

er pas een plan binnengekomen 

voor nieuwbouw op de plek waar 

bioscoop Lumière zat. Jim: ‘De 

commissie zet zich ervoor in dat 

er in alle nieuwbouw ruimte voor 

voorzieningen komt. Bijvoorbeeld 

praktijkruimte voor artsen of een 

ruimte voor maatschappelijke 

voorzieningen. Daar is hier veel 

behoefte aan.’

Er is interesse om woningen te bouwen op 
de plek van de vroegere bioscoop Lumière

Arnoud VerheyVergadering
De volgende 

commissie vergadering 
is 28 januari om 

19.30 uur. U volgt deze 
via www.rotterdam.nl/

centrum onder agenda 
en vergaderstukken. 

Wilt u inspreken? Mail 
uw onderwerp naar 

gebiedcentrum@
rotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/centrum
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