Dick van Loon
Dick van Loon is geboren en getogen in
Blijdorp. Sinds zijn studententijd woont hij
in de Provenierswijk en vanaf 1996 in de
Regina-flat. Toen was het nog een zooitje
met zowel binnen als buiten veel overlast.
‘Ik had er vertrouwen in dat het goed zou
komen, en kocht in 2003 mijn huurwoning.
Samen met andere bewoners heb ik veel
gedaan om het gebouw te verbeteren.
Binnen is veel opgeknapt en de buitenkant
van het gebouw wordt schoongemaakt en
geverfd. Ook komt er een kunstwerk aan
beide kanten van de gevel! Als secretaris
van de Vereniging van Eigenaren heb ik me
in allerlei wijkoverleggen ingezet voor het
nieuwe Proveniersplein en als bestuurder
van de Fietsersbond voor het dubbelzijdige
fietspad langs de Stationssingel. Beide
maken onze wijk mooier en prettiger voor
bewoners en passanten!
In de wijkraad wil ik me vooral inzetten
voor intensievere schoonmaak en een beter
beheer van de openbare ruimte.
Voor de langere termijn is behoud van het
karakter van de wijk een onderwerp voor de
wijkraad. Velen wonen hier omdat het een
gemengde wijk is. De vraag is of de wijk gemengd blijft, nu het één van de populairste
wijken in de stad wordt.’

Isola Mendeszoon
Isola Mendeszoon heeft zich verkiesbaar gesteld voor de wijkraad, omdat
ze een nieuwe stem voor voornamelijk
jongeren wil zijn. Dit doet ze namens
de partij Nida.
‘Het wordt de laatste jaren steeds
bekender dat jongeren weinig spreekforums hebben, vooral als het gaat om
verbetering van een stad, buurt of wijk.
Zelf zou ik graag zien dat er meer
samenhorigheid wordt gecreëerd tussen ouderen en zelfstandige jongeren
in de buurt. Daarnaast zouden er voor
de vrouwen in de wijk, ongeacht hun
leeftijd, meer accommodaties en activiteiten moeten komen. Zo komen de
kinderen van de wijk eerder samen om
elkaar te leren kennen.
Rotterdam is een stad waarbij mensen
enorm langs elkaar leven. Terwijl we
elkaar kunnen verrijken en ondersteunen ongeacht cultuur of geloof.
Ik zou graag willen werken aan meer
activiteiten in de wijk voor jong en
oud. Een tweede aandachtspunt is een
schonere buurt, zodat heel de wijk er
netjes uitziet. En ik wil werken aan een
milieubewuste buurt, zodat we ook
denken aan de toekomst.’

Klaas van der Burg

Anushka Borges

Dennis Willemsen

Klaas van der Burg kwam 23 jaar geleden
in Provenierswijk wonen. Hij was toen net
afgestudeerd en werkte bij een financiële
instelling.
‘Bijna direct ben ik actief geworden om de
singels niet op te offeren aan de metrolijn
naar Den Haag. Dat was succesvol en het
hield de wijk bij elkaar! Later heb ik bij de
herinrichting van de singels bijgedragen
aan de verfraaiing van de wijk. Momenteel
ben ik betrokken bij jongerenwerk in Noord.
Ik vind de Provenierswijk een pareltje van
de stad. Ik wil bevorderen dat mensen hier
lang en met veel plezier wonen. Dat kan
door praktische zaken voor bewoners bij
de gemeente aan de orde te stellen. Voor
veel mensen in de wijk speelt het grondwaterpeil. Daarnaast worden in de komende jaren ten zuiden van de Provenierswijk
hoge torens gepland. Het is belangrijk
onze inspraak daarbij goed te gebruiken.
De komende jaren gaan de planologische
zaken die ik net noemde, spelen. Ook valt
aan de leefomstandigheden van veel bewoners nog het nodige te verbeteren. De Provenierswijk is sociaal behoorlijk gespleten
en kan ook niet los gezien van andere delen
van Noord. Hiervoor is goed overleg, veel
aandacht en vasthoudendheid nodig.
Ik zet mij daar graag voor in!

Anushka Borges is geboren in Utrecht
en is voor de liefde in Rotterdam
komen wonen.
‘Nu zijn we twee kinderen verder en
we wonen heel fijn in de Provenierswijk. Ik heb me de laatste jaren ingezet voor de school om de hoek en
de wijk, een schone en veilige wijk,
zodat de kinderen in deze buurt veilig
buiten kunnen spelen.
Ik houd van doen met een goed
resultaat. Vooral samen met Thuis
op Straat en de buurtbewoners activiteiten ondernemen, dat gaat aan
mijn hart!
Ik heb heel fijne buren. We kunnen
op elkaar aan en helpen elkaar.
Daar ga ik voor! Je samen inzetten
voor een mooie, veilige en schone
Provenierswijk!’

Dennis Willemsen wil in de wijkraad
van onze mooie Provenierswijk. Hem
gaat de wijk en wat erin gebeurt zeer
aan zijn hart, zowel als bewoner en als
horecaondernemer.
‘Ik vind het belangrijk dat het veilig
is in de wijk om te wonen en om er
’s avonds zorgeloos over straat te
kunnen. Ook vind ik dat bewoners en
ondernemers samen voor gezelligheid
in de wijk moeten zorgen.
Ik woon al bijna 20 jaar met vrouw en
kinderen op de Provenierssingel en we
proberen ons op allerlei manieren in
te zetten voor de wijk. We planten met
de buren tulpen op de singel, zetten
hortensia’s in de straat, organiseren
buurtfeesten en proberen ook bestuurlijk ons steentje bij te dragen.
Ik denk dat er nog meer mogelijk is om
de wijk nog aantrekkelijker te maken
voor bewoners, passanten en bedrijven
en een stem op mij gaat ervoor zorgen
dat dat ook bereikt gaat worden.’
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