Verkiezingen
voor de
wijkraad op
21 maart
Woensdag 21 maart, het begin van
de lente, zijn er in Rotterdam verkiezingen voor de gemeenteraad
en mag je stemmen voor het landelijk referendum. Bovendien mogen
wijkbewoners in veertien wijken,
waaronder de Provenierswijk,
stemmen voor hun wijkraad.
Als je je stem wilt uitbrengen op een
kandidaat voor de wijkraad, dan
moet je dat doen in een stembureau
in je eigen wijk. Ga je buiten je wijk
stemmen, op weg naar je werk of
naar school, dan verlies je de mogelijkheid jouw kandidaat te steunen.
Ga dus naar het stembureau dat
op je stempas staat.
Een wijkraad bestaat uit vijf leden.
In de Provenierswijk hebben negen
bewoners zich kandidaat gesteld
voor een plek in die wijkraad. Aan
de kandidaten is gevraagd wie ze
zijn en wat hun relatie is met de
wijk, waarom ze zich kandidaat hebben gesteld en of ze speerpunten
hebben voor de komende tijd.
Van de redactie

Matthijs Sandmann
Matthijs Sandmann is jurist met meer
dan tien jaar ervaring in de Gebiedscommissie en in de Deelraad van
Rotterdam Noord. ‘Die kennis en
ervaring stel ik graag beschikbaar aan
de wijkraad. De Provenierswijk moet
namelijk de mooiste wijk van Rotterdam blijven en moet nog wat mooier
worden bovendien.
Ik sta voor een goede samenwerking
met alle gekozen wijkraadsleden.
Samen optrekken richting het stadhuis
en de belangen van onze wijk verdedigen is waar het om gaat.
Welke belangen? Te veel om op te
noemen. Onze wijk mag nog wel een
heel stuk schoner, heler en veiliger.
Meer plek om je fiets te parkeren.
Voorkomen dat snackbar Konak, die zo
belangrijk is voor de sociale veiligheid
achter het station, gaat verdwijnen. Al
mag de buitenkant van het gebouwtje
wel een opknapbeurt krijgen. Geen
lawaaioverlast meer van bladblazers
en heggenscharen om zeven uur in de
ochtend. Enzovoort, enzovoort, te veel
om op te noemen!’

Marjan van Hoorn
Veertig jaar woont Marjan van Hoorn in de
Provenierswijk en vanaf begin jaren negentig
is ze actief. ‘Eerst was het ‘buren leren kennen en geveltuintjes aanleggen’ voor een
schone en vriendelijke buurt. Met elkaar
hebben wij een groene straat gerealiseerd,
waarin je je thuis voelt. Dat gun ik iedereen.
Op diverse plekken werk ik samen met anderen aan vergroening en daarmee aan verbetering van de leefomgeving voor iedereen.
De mensen in de wijk zijn mijn passie. Van
jong tot oud, waar ze ook vandaan komen.
Ik ben er als iemand hulp nodig heeft. Bewoners die niet voor zichzelf kunnen opkomen,
wil ik een stem geven. Sinds enkele jaren
organiseer ik met ouderen etentjes en
excursies naar musea. Met bewoners ben ik
bezig met tuinonderhoud, eten koken, taallessen en (voor)lezen.
Aandachtspunten voor mij zijn:
• de Heultuin, is toe aan groot onderhoud
(gemeente). Deze tuin kan voor jong en oud
een gezonde, groene ontmoetingsplek zijn.
• fietsenoverlast rondom CS en tekort aan
stallingen voor fietsen van bewoners.
• vergroening van zijstraten door geveltuinen en groen langs de muren. Groen, vriendelijk en vooral met elkaar. Daarvoor wil ik
me sterk maken in de wijkraad.’

Koos Krabbendam

Ingeborg Absil

Koos Krabbendam is een achttienjarige
jongen uit de provenierswijk die de
wijk naar het uiterste wil brengen.
‘Ik heb tot nu toe vrij weinig gedaan
voor de wijk, in elk geval nog niet
genoeg naar mijn idee. Met mijn kandidatuur en een plek in de wijkraad
wil ik daar graag verandering in brengen. Ik ben opgegroeid in de Provenierswijk en heb ontzettend veel liefde
voor de buurt. Dit is zeker weten één
van de leukste en mooiste wijken van
Rotterdam om in op te groeien, jong
te zijn en om in te wonen.
In mijn jeugd heb ik ontzettend veel
tijd doorgebracht in de wijk en dat
doe ik nu nog steeds. Vandaar dat ik
vele jongeren uit de buurt ken en voor
de meeste bewoners van de wijk ben
ik een bekend gezicht. Dit zal allemaal
in mijn voordeel werken om het beste
te maken van de wijk.
Het veilig, schoon en gezellig houden
van de Provenierswijk zullen vooral
mijn doelen zijn voor de komende
jaren.’

Ingeborg Absil, 45 jaar, woont op het
Proveniersplein met man en drie kinderen.
Ze werkt bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
‘Ik woon inmiddels ruim 15 jaar in de
Provenierswijk. Ik ben actief in het realiseren van de beste gemengde basisschool
voor de buurt, de Provenier. Hierdoor heb ik
veel contacten met ouders in de wijk.
De Provenierswijk is voor mij uniek in de diversiteit van mensen die er wonen, de sfeer
van de singels en de vele bijzondere huizen
en straten waar de geschiedenis voelbaar
is. De ontwikkeling van de wijk gaat mij
aan het hart, als directe leefomgeving van
mij, mijn gezin en alle wijkbewoners. De
wijkraad is een prima plek om bij te dragen
aan het verder ontwikkelen van dit prachtig
stukje Rotterdam.
Schoon, Groen, Veilig en Creatief. Een
schone wijk nodigt uit om te wonen, werken
en verblijven. Groen is aantrekkelijk en
gezond, en verbetert onze leefkwaliteit. Je
veilig voelen in je eigen wijk is een basisvoorwaarde. Hier horen sociale contacten
en de ruimte voor ondernemers in de wijk
bij. Ten slotte weet ik dat er veel creativiteit
is in de wijk. En het is belangrijk die maximaal ruimte te geven.’
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