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Wonen en werken langs het Dakpark
Het gebied rond het Diepeveenpand aan de Pelgrimstraat verandert de komende jaren. In vijf woonblokken 
komen 170 nieuwbouwwoningen. Voor creatieve makers is er binnenkort al werkruimte. Het bestaande pand 
wordt het hoofdkwartier van ‘De Huidenclub’.

‘Dit is een waanzinnige plek die 

gewoon weg roept om er iets moois 

van te maken’, zegt Gerben Penning 

van ontwikkelaar Dudok vol over

tuiging. Bovenop een oud rangeer

terrein en langs het Dakpark bouwen 

is een uitdaging. Dat doet Dudok 

samen met bouwer en ontwikkelaar 

Dura Vermeer. Er komt een mix 

aan koop en huurwoningen. En de 

uitbreiding van het Dakpark richting 

de Maas is straks ook klaar. Het 

Diepeveenpand met de kenmerkende 

toren is een oude leerlooierij en een 

Rijksmonument. ‘Daar ontstaat de 

eerste beweging met creatievelingen. 

Die gaan in De Huidenclub een soort 

minimaatschappij vormen om van 

betekenis te zijn voor elkaar en voor 

de buurt.’ 

Meer inspiratie of vast inschrijven? 

Kijk op www.diepeveen-rotterdam.nl.

Artist impression van Vero Digital

Help een kind de 
lockdown door
Ook kinderen worden in hun jonge 

leventje geconfronteerd met corona. 

De scholen zijn dicht en er is onderwijs 

op afstand. Via Team Toekomst krijgen 

kinderen in de basis school leeftijd 

extra aandacht en onder steuning van 

vrijwilligers. Elike van Sluis (50) is zo’n 

vrijwilliger. Sinds vorig voorjaar is ze 

steun en toeverlaat van een 9jarige. 

‘We kunnen goed met elkaar opschie

ten’, vertelt ze. ‘Ik ondersteun met taal, 

met hulp bij lessen en met eenvou

dige taal spelletjes. Ik merk nu meer 

zelf vertrouwen bij het kind. Er is veel 

nieuws gierig heid en interesse in van 

alles. Zelf leer ik er ook veel van en ik 

vind het leuk om te doen.’ 

Team Toekomst kan hulp van meer 

vrijwilligers goed gebruiken. Er zijn 

ook kleine groepjes kinderen die een 

dag per week ondersteuning krijgen 

op een locatie in Delfshaven. Dus 

studenten, sporttrainers, kinder

opvang werkers of mensen die 

gewoon goed zijn in de omgang met 

kinderen: allemaal hartelijk welkom. 

Aanmelden kan per email via 

hugo@teamtoekomst.nl. 

Nieuwe cultuurregisseur
Heeft u ’m al door de wijken zien fietsen? Menno Rosier is de nieuwe 
cultuurregisseur voor Delfshaven. Hij ondersteunt culturele initiatieven 
in en voor de wijken. Dat doet hij met advies, de inzet van een groot 
netwerk en eventueel een financiële bijdrage. 

Rosier werkte jarenlang als cultuur

scout in andere gebieden en 

brengt een schat aan kennis en 

ervaring mee naar Delfshaven. 

Bewoners en creatieve makers 

kunnen bij hem terecht voor advies 

en ondersteuning. De functie heet 

nu cultuurregisseur. ‘Dat betekent 

dat we de behoefte aan kunst en 

cultuur beter peilen en onze analyses 

meer delen met andere (cultuur)

organisaties en beleidsmakers.’ 

Rosier is aan het kennismaken. ‘Ik 

kijk graag door de bril van bewoners 

naar kunst en de cultuurbehoefte. Ik 

begin niet op nul. Mijn voorganger 

Esther Genette laat een groot 

netwerk achter.’ 

U kunt contact opnemen met Rosier 

via delfshaven@cultuurconcreet.nl of 

kijk op www.cultuurconcreet.nl.

Menno Rosier bij kunstwerk 
van ‘Bier en Brood’ aan de 
Claes de Vrieselaan

Arnoud Verhey

Groen en speeltoestellen  
op Coolhaveneiland
Meer groen en leuke speeltoestellen voor jongere kinderen. Dat 
zijn de wensen van bewoners rond het Heiman Dullaertplein op 
Coolhaveneiland. Het plein is nodig aan herinrichting toe. De afgelopen 
tijd konden bewoners meepraten over die nieuwe inrichting. En dat 
gebeurde volop. Bij informatietenten op straat en met digitale enquêtes. 

David Kuiper is bewoner van 

het plein en lid van de gebieds

commissie. ‘Ja, met die twee 

petten op is het extra leuk om 

mee te denken over dit proces. In 

het plan dat er ligt, is ruimte voor 

extra bomen en meer groen. Het 

komt mooi uit dat dit ook past in 

het beleid van de gemeente. Er 

ligt nu nog een stenig en versleten 

basketbal veld dat weinig wordt 

gebruikt. Dat gaat op de schop. 

Basket ballers kunnen bovendien 

terecht aan de andere kant van 

de Westzeedijk, op de Lloydpier. 

Voor kleine kinderen komen er 

schommels en een klimtoestel. We 

moeten de details nog invullen, 

maar de tekeningen zien er goed 

uit.’ Eind 2021 start de herinrichting. 

Meekijken met de plannen? Kijk op 

www.coolhaveneiland.nl.

David Kuiper 
denkt mee

Arnoud Verhey

Volg via Instagram
Wist u dat u 
Delfshaven ook 
kunt volgen op 
Instagram? Kijk onder 
delfshaven.010.

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

@ wijkcomites@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter
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