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Aandacht
voor alles
wat beter
kan

zo werd de methodiek Intensief Beheer
geboren. Een aanpak waarbij aandacht,
regie, zichtbaarheid, intensief, continu,
snel en consequent de sleutelwoorden
zijn.
Samen met Johan Geraets (voormalig
regisseur Mijnkintbuurt) stond ik aan
de wieg van Intensief Beheer. Dat deze
methodiek zijn vruchten afwerpt, blijkt
wel uit het feit dat de Tarwewijk géén
dikke onvoldoende meer scoort op de
Veiligheidsindex. Bewoners voelen zich
er nu veiliger, durven hun kinderen
weer op straat te laten spelen en merken
dat hun wijk minder vaak negatief in de
pers verschijnt.

In Rotterdam gaat het niet overal even
goed. Er zijn wijken en straten die
extra aandacht nodig hebben. Maar
grip krijgen op een buurt of straat kun
je als overheid niet alleen. Daar heb je
ook de inzet van bewoners, ondernemers, woningeigenaren en partners bij
nodig. In problematische wijken boekt
de gemeente Rotterdam succes met
Intensief Beheer. Een methodiek waar de
Rotterdamse ‘kendoe-mentaliteit’ vanaf
druipt.

Inmiddels passen we Intensief Beheer
ook toe op de Grote Visserijstraat, de
Mathesserweg en in Bospolder Oost.
In dit boekje vertellen grondleggers,
uitvoerders, partners, bewoners en
ondernemers hun ervaringen. Zo
onderschrijft het verhaal van bewoonster Brigitte Bakx dat deze aanpak op de
Mathesserweg geen overbodige luxe is.
Laat Linda Stevens van Havensteder zien
dat het belangrijk is om ook samen te
werken met niet-gemeentelijke partners.
En maakt wijkagent Leo Krommenhoek
duidelijk dat Intensief Beheer een integrale aanpak is, waarbij we de politie
hard nodig hebben. Verhalen die u hopelijk inspireren. Rotterdam kent immers
nog meer straten en wijken waar deze
aanpak goed kan werken. t

De Tarwewijk op Zuid scoorde in 2010
een dikke onvoldoende op de Veiligheidsindex. De wijk, bewoond door Rotterdammers met verschillende culturele
achtergronden en sociale problemen,
kampte met drugsoverlast, vuil op
straat, verkrotting en criminaliteit.
Hardnekkige problemen die vroegen om
een intensieve aanpak. Alles werd uit de
kast getrokken en langzaam verbeterde
de situatie. Maar toen de economische
crisis uitbrak en de gemeente veel moest
bezuinigen, was het zaak om te zorgen
dat de Tarwewijk niet terugzakte. En

Michiel van der Pols
Stadsmarinier Tussendijken,
Bospolder en Delfshaven

5

6

De grondleggers
aan het woord
Michiel van der Pols
Stadsmarinier Tussendijken,
Bospolder en Delfshaven
‘Na het succes van Intensief Beheer in
de Tarwewijk ben ik ervan overtuigd
dat deze methodiek ook kan werken in
andere Rotterdamse straten. Straten
waar meerdere complexe problemen
spelen die moeten worden aangepakt.
Door in de vezels van zo’n straat te
kruipen, kom je te weten wát je moet
aanpakken. De kern van het probleem
is natuurlijk in elke straat anders. In
de Grote Visserijstraat is dat het grote
aantal woningen die in bezit zijn van
particuliere eigenaren. Voor de Mathenesserweg is het de winkelstraat die
geen winkelstraat meer is. Intensief
Beheer is wel een aanpak van de lange
adem. Je kunt het niet na een paar
maanden loslaten. Je moet er voor een
langere periode intensief mee bezig
zijn.’

Johan Geraets
Voormalig regisseur Mijnkintbuurt
‘Voor mij staat Intensief Beheer voor:
een onorthodoxe aanpak, grenzen
stellen, weten wie de bewoners van de
wijk zijn, niet stigmatiseren, zichtbaar zijn, je pappenheimers kennen,
geen 9 tot 5 mentaliteit, een gezonde
combinatie van stroop en azijn én een
van de leukste klussen die ik tot nu toe
gedaan heb.’
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Paul de Vries
Voormalig regisseur
Grote Visserijstraat

Pierre Heijkoop
Manager wijkreinigingsteam
Delfshaven

‘De aanpak Intensief Beheer is voor
mij een van de meest slimme manieren om te beïnvloeden en te verbeteren. Op welke processen je dat doet,
bepaal je met elkaar. Wat is goed voor
deze buurt of straat? De Grote Visserijstraat was een vergeten straat. Met
deze methodiek focus je de aandacht
op allerlei zaken die verbeterd kunnen
worden. Op een gegeven moment krijg
je weer de regie in zo’n straat. Je hoeft
niet de baas te worden, maar je moet
als overheid wel weten er allemaal
gebeurt, anders ben je je invloed kwijt.
Mooi dat de gemeente ervoor heeft
gekozen om een vaste regisseur op de
Grote Visserijstraat te zetten. Ik was
op een gegeven moment onderdeel
geworden van een minisamenleving.
De bewoners en ondernemers vonden
het jammer dat ik wegging. Ik kijk er
met een trots gevoel op terug.’

‘Vegen is een zegen’, zei stadsmarinier
Marcel Dela Haye altijd. En dat is waar.
Dus zijn wij daar waar het vuil is. Als
er namelijk maar één zak naast de
container staat, denken mensen dat
die vol zit en zetten ze die van hun er
gewoon naast. Schoon houdt schoon.
In de Grote Visserijstraat was het zo
vies dat we daar elke dag intensief
moesten schoonmaken. Het lag aan de
gebruikers hoe lang het schoon bleef.
In het begin was dat heel kort. Vaak
waren we de straat nog niet uit of er
lag alweer allerlei zwerfvuil. Nu blijft
de straat zeker een dag schoon.’
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Samir Zekanovic
Voormalig straatcoach Mijnkintbuurt
‘Intensief Beheer is een pure bottom
up aanpak. Eigenlijk is het de voorloper van ‘Kendoe’. Als straatcoach had
ik een stevige rugzak vol kennis over
de wijk bij me. Je moet bijvoorbeeld
weten dat de meeste bewoners hier pas
na elf uur wakker worden. Aan een 9
tot 5 mentaliteit heb je dus niets. We
hebben veel verbetering en vooruitgang geboekt in deze buurt. Drugsdealers verdwenen, overlastgevende
jongeren gingen zich inzetten voor de
wijk, minder daklozen in portieken en
de straten werden schoner. Als je op
een gegeven moment alleen nog maar
klachten krijgt over voetballende
kinderen die te hard schreeuwen, dan
zit het wel goed. Maar je moet het niet
loslaten…’
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Linda Stevens bij Stichting Lastplak,
een van haar nieuwe huurders op de
Mathenesserweg.
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Linda Stevens
Adviseur Havensteder bedrijfspanden Bospolder Tussendijken

Van winkels
naar hippe
werkplekken

De Mathenesserweg heeft geen bestemming meer als winkelstraat. Linda
Stevens verhuurt de leegstaande panden dan ook niet langer aan winkeliers,
maar aan creatieve bedrijfjes of zzp’ers
die er een hippe werkplek van maken.
‘De slagers en groenteboeren hou ik al
een tijdje buiten de deur.’

‘Havensteder heeft in Bospolder Tussendijken veel bezit, maar ook veel leegstand.
Door de crisis zijn er de afgelopen jaren
een hoop winkeliers failliet gegaan.
Daarnaast willen we niet teveel dezelfde
soort winkels in een straat. Delfshaven
is een boeiend maar moeilijk stukje stad.
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Je ziet de grandeur van vroeger door het
multiculturele van nu heen. Een mix die
veel creatievelingen aanspreekt. Daarom
is het bedrijfsverzamelgebouw De Fabriek
van Delfshaven ook zo’n succes. Vanochtend had ik daar vijf bezichtigingen voor
één ruimte die te huur staat. Maar er zijn
ook straten zoals de Grote Visserijstraat
en de Mathenesserweg waar onze panden
minder in trek zijn. Het is een kansloze
missie om van deze straten weer een echte
winkelstraat te maken. Daarom is de
bestemming aangepast van winkels naar
kantoor en wonen. Nu we de crisis langzaam achter ons laten, zou je denken dat
het aantrekt. Toch is voor veel startende
ondernemers en zzp’ers een maandelijkse
huur van tussen de 500 en 2500 euro niet
op te brengen. Over een lagere huur valt
altijd met ons te praten, maar daar staat
dan wel iets tegenover. Er moet bijvoorbeeld een goed bedrijfsplan op tafel
komen en een afspraak gemaakt worden
over het opknappen van een pand. Je moet
het zien als een lange termijninvestering.
Het is geen sponsoring van onze kant. We
hebben pas drie panden voor een fixed fee
of om-niet verhuurd. De belangstelling ervoor was overstelpend. In onze keuze zijn
we dan ook heel selectief te werk gegaan.
Zo willen we dat de huurders een bijdrage
leveren aan deze wijk. Ze hun wortels in
Rotterdam hebben. En dat ze in ruil voor
een tweejarig huurcontract hun pand
opknappen. We zijn uiteindelijk in zee
gegaan met College Delfshaven, Maak Rotterdam en Stichting Lastplak. Je bent dan
echt bezig met maatwerk. Heel leuk, maar
erg intensief. Met STROOP ben ik ook zo

te werk gegaan. Zij hebben hun plek hier
inmiddels helemaal gevonden en betalen
nu een ingroeihuur. Mensen opperen wel
eens waarom ik niet alles wat leegstaat
om-niet verhuur, maar dan vergeten ze
dat ik ook een financiële opdracht heb.
Havensteder is in dit gebied de woningcorporatie met het meeste bezit. Het is goed
dat de gemeente ons betrekt bij de aanpak
Intensief Beheer. Want uiteindelijk is het
ook in ons belang dat het goed gaat in
Bospolder Tussendijken.’ t

Je moet het
zien als een
lange termijninvestering.
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Regisseur Bart Boerema in
gesprek met een bewoner op de
Mathenesserweg.
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Bart Boerema
Regisseur Intensief Beheer Mathenesserweg

‘Weer een
nieuw gezicht’,
denken de
bewoners’
Een bewonersavond op de Mathenesserweg legde zoveel problemen en
oud zeer bloot, dat de stadsmarinier
Delfshaven besloot om ook in deze
straat met de methodiek Intensief
Beheer aan de slag te gaan. Regisseur
Bart Boerema begon met het in kaart
brengen van de straat. ‘De Mathenesserweg heeft geen toekomst meer als
winkelstraat.’

‘Het dodelijke schietincident in een
restaurant aan de Mathenesserweg in
september 2014 was de aanleiding voor
de bewonersavond. Tijdens die bijeenkomst kwam er zoveel naar boven bij
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de bewoners, dat we serieus zijn gaan
nadenken om de aanpak Intensief Beheer
ook hier toe te passen. In november 2014
ben ik in opdracht van de stadsmarinier
Michiel van der Pols begonnen als regisseur. Als eerste heb ik de buurt in kaart
gebracht. Hoe is de wijk opgebouwd? Wat
voor soort winkels zitten hier? Hoeveel
stichtingen en verenigingen? Welke partners spelen een rol? Ook hebben we een
maandelijks overleg waarbij alle partners
aanschuiven. Intensief Beheer doe je met
elkaar, dus we vragen ook wat van Havensteder, Stadsbeheer, politie, jongerenwerk
en de gebiedscommissie. De belangrijkste
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aandachtpunten zijn jeugdoverlast, leegstand, buitenruimte en verkeer. Jeugdoverlast staat met stip op nummer één.
Een groep van ongeveer dertig jongeren
tussen de 13 en 22 jaar uit Spangen zorgt
hier voor veel problemen. Ze hangen rond
op verschillende plekken in de wijk en
terroriseren de boel. Van een aantal hebben we het vermoeden dat ze ook dealen.
Voor hen is het nog maar een klein stapje
naar de grote criminaliteit. Vaak treden
ze in de voetsporen van hun oudere
broers. Thuis is er niemand die hen corrigeert. Veel bewoners zijn het vertrouwen
verloren. Ze voelen zich niet meer thuis
in de wijk waar ze soms al hun hele leven
wonen. Permanent jongerenwerk zou
hier veel doen. Niet alleen ingrijpen als
de problemen hoog opgelopen zijn, maar
langdurig investeren. Laatst stond hier
een week een buurtbus voor jongeren in
de straat. Er is niet één jongere naar binnen gestapt. Zoiets kun je in één week ook
niet afdwingen. Wel heeft het de buurtbewoners weer wat vertrouwen gegeven.
Want zij zien die bus staan en denken
‘de gemeente doet iets aan jeugdoverlast’.
Ook zien ze dat de inzet van de politie is
veranderd. Ze handelen meer preventief.
Door regelmatig in de wijk aanwezig te
zijn, ook als er niets aan de hand is en tijd
te maken voor een praatje met bewoners.

functie. Bewoners vragen zich af wat er
precies gebeurt in die panden. Zijn het
gokhuizen? Wordt er gedeald? In samenspraak met de eigenaren gaan we een
soort open dag organiseren. Dan kan
iedereen er zelf een kijkje nemen. Openheid geven en bewoners erbij betrekken,
lost denk ik al een hoop op. Toch zijn veel
mensen het ook wel een beetje zat. ‘Intensief Beheer? Weer een nieuw gezicht van
de gemeente die zich met onze wijk komt
bemoeien…’, denken ze. Velen geloven er
niet meer in. Toch hebben we dankzij deze
aanpak al een aantal successen geboekt.
Havensteder heeft bijvoorbeeld een aantal
panden ‘om-niet’ verhuurd aan jonge,
creatieve ondernemers. Samen met een
aantal andere ondernemers hebben ze het
plan opgevat om een ondernemersclub
op te richten. Dat geeft weer een nieuwe
impuls aan de straat. Ook worden er een
paar winkelpanden verbouwd tot woningen en gaan we geveltuinen aanleggen
voor het broodnodige groen. Ik denk dat
we het tij kunnen keren. Maar het heeft
tijd nodig. Tijd om met deze straat een
nieuwe toekomst te zoeken.’ t

Intensief
Beheer doe je
met elkaar.

De Mathenesserweg heeft geen toekomst
meer als winkelstraat. Veel panden staan
leeg en naast wat kappers en groenteboeren, heb je hier vooral stichtingen en
verenigingen met een koffiehuis-achtige

17

Straatcoach Igor Milovanovic loopt
regelmatig even binnen voor een
praatje bij de Bulgaarse supermarktjes op de Grote Visserijstraat.
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Igor Milovanovic
Bulgaarse straatcoach Grote Visserijstraat

‘Wederzijds
begrip
draagt bij
aan integratie’
In de Grote Visserijstraat wonen
ruim 300 Bulgaren. Hun grootste
probleem is de informatieachterstand
en het slechte imago. ‘Je voorkomt
stigmatisering door ze te betrekken
bij onze aanpak en door rolmodellen
in het zonnetje te zetten’, aldus Igor
Milovanovic.

‘Een van de opvallende dingen van
de Grote Visserijstraat is dat er zoveel
mensen uit Bulgarije wonen. Ze vertellen elkaar dat je hier makkelijk een huis
kunt vinden voor een redelijke prijs. Op
dit moment wonen er in één Rotterdamse
straat dus ruim 300 Bulgaren. Je treft hier
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hele families aan. Toch staan er maar 115
officieel ingeschreven bij de gemeentelijke
basisadministratie. En dat betekent dat er
dus sprake is van overbewoning, wat weer
de nodige overlast met zich meebrengt.
Ik ben daarom met de handhavers gaan
meelopen om in kaart te brengen om wat
voor groep het gaat. Veel (Roma) Bulgaren
zijn analfabeet en spreken nauwelijks Nederlands. Om hun vertrouwen te winnen,
spreek ik hen dus aan in het Bulgaars.
Voorzichtig komen de verhalen los. Het
blijkt dat veel gezinnen te maken hebben
met multi-problematiek: schulden, slechte
woonomstandigheden en problemen met
instanties als de belastingdienst, jeugdzorg, leerplichtambtenaren en deurwaarders. Veel Bulgaren weten slecht de weg te
vinden in Rotterdam en kennen nauwelijks de regels. In de ogen van andere
bewoners zorgt deze groep voor veel overlast. Ze ergeren zich aan de zonnebloempitten die ze uitspugen voor hun deur of
aan het late tijdstip waarop hun kinderen
nog op straat lopen te gillen. Door uit
te leggen hoe wij dingen in Nederland
doen en wat onze gewoonten en gebruiken zijn, probeer ik die overlast terug te
dringen. De zonnebloempitten worden
nog steeds op straat uitgespuugd, maar ze
vegen die nu wel de volgende ochtend bij
elkaar en gooien ze in de vuilnisbak. Om
stigmatisering te voorkomen, want op een
gegeven moment was alles de schuld van
de Bulgaren, betrek ik ze heel intensief bij
deze aanpak. Ook zet ik rolmodellen in
het zonnetje zodat ze zich gezien voelen.
‘He, de gemeente ziet wat wij doen’, denken ze dan. En dat werkt hopelijk als een

stimulans voor de rest. Voor mijn collega’s
heb ik een training ontwikkeld. Daarin
vertel ik bijvoorbeeld iets over de achtergrond van Roma’s, over de angst voor het
communisme en hun normen, waarden
en gebruiken. Wederzijds begrip draagt
volgens mij bij aan een betere integratie.
We hebben nog een lange weg te gaan,
maar ik zie absoluut verbetering.’ t

Veel Bulgaren
weten slecht de
weg te vinden
in Rotterdam en
kennen nauwelijks de regels.
20
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Bewoonster Brigitte Bakx bij het raam
van haar woning op de Mathenesserweg dat uitkijkt op het grasveldje.
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Brigitte Bakx
Bewoonster Mathenesserweg

‘Ik woon in
een afvoerputje’

Brigitte Bakx was tien jaar toen
ze met haar ouders in Bospolder
Tussendijken kwam wonen. Zevenendertig jaar later denkt ze, ondanks
de haat-liefde verhouding die ze
met de wijk heeft, nog altijd niet aan
verhuizen. Haar woonkamer aan de
Mathenesserweg kijkt uit op een groen
grasveldje. Volgens Brigitte ligt er
altijd troep.

‘In deze panden woonden vroeger mensen
van stand. Advocaten en dokters en zo.
Het waren toen nog huurhuizen. Op een
gegeven moment zijn ze verkocht en
kwamen er ook ‘andere’ mensen wonen.
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Het bleef een leuke, rustige buurt tot de
komst van de tippelzone aan de Keileweg
midden jaren ‘90. Toen holde het hier
achteruit. De overlast van junks, straatprostitutie, drugspanden en huisjesmelkers nam steeds meer toe. Ik heb toen echt
wel momenten gehad dat ik hier weg
wilde. Maar ik ben een vechter en in
plaats van me te laten wegjagen, ben ik
gaan strijden. Ik stapte in actiegroepen,
bouwde een netwerk op en werd het
aanspreekpunt voor veel bewoners in de
wijk. Toen de tippelzone in 2005 gesloten
werd, krabbelde de buurt langzaam weer
op, maar het is nooit meer zo geworden
als het was. Ik heb het gevoel dat ik in een
afvoerputje woon. Delfshaven heeft niet
alleen een slechte naam, het gaat hier ook
echt veel minder goed dan in andere
wijken van Rotterdam. Vuil op straat,
hangjongeren, overlast van ratten en
duiven, verpaupering, urineren in de
portieken, geluidsoverlast en noem maar
op. Problemen die al meer dan tien jaar
spelen. En nu denkt de gemeente dit met
Intensief Beheer te gaan aanpakken…? Ik
geef ze het voordeel van de twijfel, maar
hoge verwachtingen heb ik er niet van.
Kijk, er is overal wel wat en het hoeft hier
echt geen Hillegersberg te worden. Maar
die opeenstapeling van problemen komt
me soms de strot uit. Hier op de hoek zit
een café. ’s Avonds parkeren er continu
auto’s voor de deur die na tien minuten
weer vertrekken. Als je het mij vraagt
wordt er gedeald. Als het mooi weer is,
staat de stoep vol jonge Marokkanen.
Laatst zag ik een ouder echtpaar gearmd
naar de metro lopen. Ze durfden niet

langs het café en staken over. Dat gaat
toch te ver! Ik ben lid van de Buurt
Bestuurt en heb regelmatig contact met
Bart Boerema van de gemeente. Aan hem
geef ik alles door, soms met foto’s erbij.
Bijvoorbeeld van de troep die hier
constant op straat en op het grasveldje
ligt. Of van al het brood dat sommige
bewoners aan de duiven voeren. Als ik het
zie, spreek ik ze er op aan. Maar meestal
verstaan ze me niet of ze trekken hun
schouders op. Er wordt ook veel te weinig
gehandhaafd. De stadswachten zijn alleen
maar druk met parkeerboetes uitschrijven. Laten ze eens wat meer om zich heen
kijken en mensen aanspreken die een tas
brood leegkieperen of hun afval uit de
auto gooien. Mijn man wil graag verhuizen, maar ik stel het steeds uit. Ik hou de
stille hoop dat het nog eens goed komt
met mijn oude buurtje…’ t

Ik geef ze
het voordeel
van de twijfel,
maar hoge
verwachtingen
heb ik er
niet van.
24
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Wijkagent Leo Krommenhoek zegt
geen nee tegen een Marokkaans
koekje van een buurtbewoonster.
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Leo Krommenhoek
Wijkagent Bospolder Tussendijken

‘Blijf met
elkaar
in gesprek’

Leo Krommenhoek is al acht jaar
wijkagent in Bospolder Tussendijken.
Hij kent de buurt door en door en
de buurt kent hem. Dat schept een
band. Toch bewaart hij enige afstand.
‘Anders ga ik bij het meubilair horen en
kan ik mijn werk niet meer goed doen.’

‘Ik was net nog met het hennepteam in
de Haringpakkerstraat. Een aantal bewoners had het vermoeden dat er in een
schuurtje, dat aan hun tuinen grenst, een
hennepkwekerij zat. Ze klaagden over een
wietlucht in de slaapkamer en aan hun
wasgoed. Zulke meldingen neem ik altijd
serieus. Vanochtend om 9 uur zijn we met
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een speciaal team bestaande uit een medewerker van de woningbouwcorporatie,
een gemeenteambtenaar en twee agenten, poolshoogte wezen nemen. Op het
schuurtje, dat vast bleek te zitten aan een
pand in de Grote Visserijstraat, zat een
enorme afzuigkap waar op dat moment
geen lucht uitkwam. Een van de agenten
is naar de Grote Vis gelopen om te kijken
om wat voor pand het ging. Het bleek een
Bulgaars café te zijn. Vervolgens zijn we
daar met het team naar binnen gegaan en
hebben de eigenaar gevraagd het schuurtje te openen. Geen hennepkwekerij. De
afzuigkap blies de lucht uit het café naar
buiten en de kroegbaas vertelde dat die
elke avond aanstond als er geblowd werd
door zijn gasten. Dat verklaarde dus de
wietlucht aan de kleding van de bewoners.
Ik ben daarna gelijk bij hen langsgegaan
om het uit te leggen. Iedereen was blij
en opgelucht. Zo’n terugkoppeling is erg
belangrijk. Bewoners voelen zich serieus
genomen en blijven dan zaken melden. Ik
merk dat de maatschappij steeds individueler wordt. Mensen leven meer op zichzelf
en bemoeien zich nauwelijks met elkaar.
Toch is het belangrijk om met elkaar in
gesprek te blijven. Zeker in een wijk als
deze, waar veel verschillende nationaliteiten wonen en veel mensen geen werk hebben. Als wijkagent probeer ik daar mijn
steentje aan bij te dragen. In de Grote
Visserijstraat wonen veel Bulgaren. Die
veroorzaken zomers geluidsoverlast, omdat ze dan in groten getale tot ’s avonds
laat op straat bivakkeren. Op het kantoor
van de stadsmarinier had ik hierover pas
een gesprek met regisseur Julie Slooff en

twee bewoonsters. Zij vertelden erg veel
last te hebben van de luide gesprekken,
die vaak tot na middernacht doorgaan.
We hebben met elkaar afgesproken dat
we nu na 22.00 uur gaan handhaven. Dat
betekent dat ik de Bulgaren vraag naar
binnen te gaan of in het parkje hier vlakbij verder te praten. Ik heb korte lijntjes
met de mannen van Stadsbeheer. Zie ik
ergens zwerfvuil liggen of heb ik de hulp
van de stadswachten nodig, dan is één
telefoontje genoeg om ze te laten komen.
Mijn diensten heb ik aangepast aan de
wijk. Om 08.00 uur hoef ik hier echt niet
surveilleren, want dan liggen de meesten
nog op bed. Ik werk dus wat vaker in de
avonduren of op zondag. Over drie jaar ga
ik met pensioen. Die tijd hoop ik hier vol
te maken!’ t

Terugkoppeling
is erg belangrijk.
Bewoners voelen zich serieus
genomen en
blijven dan
zaken melden.
29

Regisseur Julie Slooff bij het
achterstallige DNS-blok in de
Grote Visserijstraat.
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Julie Slooff
Regisseur Intensief Beheer Grote Visserijstraat

‘Liever vandaag
nog dan morgen’

Voor regisseur Julie Slooff was het wel even wennen dat ze geen vastomlijnd
takenpakket overnam van haar voorganger Paul de Vries. ‘Je pakt hier de
problemen aan die zich voordoen. Wat er op mijn pad komt, probeer ik zo snel
mogelijk op te lossen.’

de soort winkels in de straat. Toen hier
nog wat boetieks en een dameskapper
zaten, had hij veel meer aanloop. Maar
nu er alleen maar tweedehandszaken
en buitenlandse supermarktjes zitten,
hebben zijn klanten hier niets meer te
zoeken, zegt hij. Wat dat betreft is de
Grote Visserijstraat een straat met een
groot verloop. Veel ondernemers en
bewoners zijn binnen een jaar al weer
vertrokken.

‘Inmiddels is de Grote Visserijstraat
helemaal mijn straat. Zodra ik hier mijn
gezicht laat zien, is er altijd wel een
ondernemer of bewoner die me aanspreekt. De eigenaar van de Bulgaarse
Gamze Supermarkt die alcohol wil gaan
verkopen en vraagt hoe hij dat moet aanpakken met vergunningen. Of de jongen
van sieradenwinkel H&F Traders die de
huur wil opzeggen, omdat zijn omzet
steeds meer terugloopt. Hij wijt dat aan
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Je hebt hier dagelijks te maken met kleine
en grote problemen. De crux van Intensief
Beheer is om die zo snel mogelijk op te
lossen. Liever vandaag nog dan morgen. In
deze straat wonen 300 Bulgaren. Hele families die vaak met teveel mensen in één
huis leven. Als het mooi weer is, bivakkeren ze tot ’s avonds laat op straat. Vorige
week had ik een gesprek met twee bewoners. Ze wilden praten over de Bulgaren.
Bij zo’n gesprek nodig ik dan de wijkagent
en de Bulgaarse straatcoach uit, zodat zij
ook gelijk horen wat er speelt. De twee
klaagden vooral over de geluidsoverlast
die hun Bulgaarse buren na 22.00 uur veroorzaken. Gillende en rennende kinderen
op straat, de luide toon waarop de families met elkaar praten en de uitgekauwde
zonnebloempitten die ze continu op straat
spugen. Helaas is dit een probleem dat je
niet een-twee-drie oplost. Maar door te
luisteren naar hun verhaal, iets uit te leggen over de Bulgaarse cultuur en afspraken te maken met de wijkagent, maak je
het wel iets minder zwaar. De wijkagent
heeft toegezegd om de Bulgaren na 22.00
uur aan te spreken en ze te vragen naar
binnen te gaan of een plek te zoeken waar
ze andere bewoners niet tot last zijn.

45 woningen hier aan het eind van de
Grote Visserijstraat dat in bar slechte staat
verkeert. In die huizen wonen maar drie
mensen die ook daadwerkelijk de eigenaar
zijn. De rest huurt het allemaal van een
particuliere eigenaar. Er bestaat wel een
vereniging van eigenaren, maar niemand
komt ooit naar de vergadering. Hierdoor
zijn er dus al heel lang geen afspraken
gemaakt over het onderhoud. Ik heb alle
pandeigenaren opgespoord en ben ze
nu aan het pushen om naar een speciaal
belegde vergadering te komen, zodat er
eindelijk stappen kunnen worden gezet
voor een opknapbeurt. Mijn opdrachtgever Michiel van der Pols zegt dat als mij
dit lukt, ik mezelf de koningin van de
Grote Visserijstraat mag noemen…. Daar
ga ik voor!’ t

Veel ondernemers en
bewoners zijn
binnen een
jaar al weer
vertrokken.

Een ander groot probleem in deze straat
is het achterstallige onderhoud van woonen winkelpanden. Veel zijn in handen van
particuliere eigenaren die alleen maar
aan hun eigen portemonnee denken. Ze
hebben een tussenpersoon die de verhuur regelt en besteden geen cent aan
onderhoud. Ik werk al maanden aan een
oplossing voor het DNS-blok: een blok met
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Regisseur Carel van de Poel is altijd
in voor een praatje met bewoners en
ondernemers.
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Carel van der Poel
Regisseur Intensief Beheer Bospolder-Oost Schans/Watergeus

‘Ik zit overal
bovenop’

‘Jij kent écht iedereen’, hoort Carel
van der Poel vaak. Al fietsend door
Delfshaven blijkt die uitspraak
inderdaad te kloppen. Continu steekt
hij z’n hand op, stapt even af voor een
praatje of roept achteromkijkend dat
hij contact opneemt. ‘Ik ben hier de
spin in het web. Ik hoor en zie alles’,
aldus Van der Poel.

‘Deze stad heeft het gewoon! Ik werk al
veertig jaar bij de overheid, waarvan een
groot deel voor de gemeente Rotterdam.
Mijn leerschool heb ik gehad bij Marcel
Dela Haye, toen nog stadsmarinier in het
Oude Noorden. Sindsdien werk ik door
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heel Rotterdam en nu dus als regisseur
Intensief Beheer in Delfshaven. Bospolder
Tussendijken is geen gemakkelijke wijk.
Er wonen hier meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Dat zorgt soms voor
problemen. Ik rij hier veel rond op de fiets.
Zo ben ik voor iedereen zichtbaar en mak-

kelijk aanspreekbaar. Op mijn fietsrondes
hoor en zie ik van alles. Bij de Turkse
garage in de Watergeusstraat stop ik vaak
even voor een kopje thee. Het is een ontmoetingsplek voor de wijk en ik pik daar
veel nuttige informatie op. Ik maak overal
foto’s: van kapotte dingen op straat tot
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Beheer. Ik zit dus overal bovenop. De korte
lijnen met de politie, Stadsbeheer, Havensteder, de stadsmarinier en de gebiedscommissie helpen daar bij. Want zonder
hun hulp ben ik nergens. Of het vechten
tegen de bierkaai is? Nee, absoluut niet. Ik
zie dat het verbetert. Signalen die ik een
jaar geleden kreeg, hoor ik nu niet meer.
Om een voorbeeld te geven: een groep
jongeren die rond het Watergeusplein
hing en daar elke dag spelende kinderen
wegpestte, doet dat nu niet meer. Dat
komt echt niet omdat ze er vanzelf mee
gestopt zijn…. Op verzoek van de bewoners
hebben we dit plein aangepakt. Nieuwe
lichtmasten en speelmateriaal, verzorgde
boomspiegels, opgeknapte bankjes en een
prachtige muurfoto met vlinders. Ik heb er
zelfs mede voor gezorgd dat dit plein nu
officieel Watergeusplein heet. Sindsdien is
het een soort ‘heilig’. Iedereen respecteert
deze plek en er is nog niets vernield of ondergekalkt. Die groep jongeren heeft hier
dus niets meer te zoeken. Kijk, en dat is de
kracht van Intensief Beheer!’ t

Of het vechten
tegen de
bierkaai is?
Nee, absoluut
niet.

leegstaande panden of verdachte plekken.
Ze dienen als reminder voor mezelf of om
door te sturen naar Stadsbeheer, de politie
of Havensteder. Alles wat er in deze wijk
moet gebeuren op het gebied van schoon,
heel en veilig doen we sneller, vaker en
beter. Dat is de definitie van Intensief
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De eigenaren van STROOP kozen om
de wijk op gang te helpen bewust voor
een pand op de Mathenesserweg.
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Marjolein Dekker en Rutger Wirtz
Eigenaren van STROOP Rotterdam

‘We hebben
bewust gekozen
voor deze buurt’

Ze misten een koffietentje in de buurt waar je kunt afspreken of flexwerken.
Inmiddels hebben Marjolein Dekker en Rutger Wirtz die plek zelf gecreëerd.
Maar STROOP is meer dan een koffietentje met lekkere stroopwafels. Het is
een plek waar bewoners en ondernemers uit de buurt de ruimte krijgen om
hun wensen, dromen of ambities waar te maken.

‘Toen we in 2013 ons conceptplan voorlegden aan Havensteder, stond dit pand al
vijf jaar leeg. Voor een startend ondernemer is een hoge huur geen optie. We
waren dus op zoek naar iets dat we ‘om
niet’ konden huren. In ons plan hebben
we heel sterk de nadruk gelegd op het feit
dat we in ruil voor een pand iets wilden
teruggeven aan de wijk. Dat sprak Havensteder aan en zo hadden we een paar we-

ken later de sleutel van Mathenesserweg
21b. Met een stroopwafelijzer, een paar
enthousiaste mede-ondernemers en de
hulp van vrienden, hebben we het in acht
weken ingericht. Het was wat je noemt
een vliegende start. Natuurlijk waren er
ook twijfels: is het pand niet veel te groot,
hoe gaan we het inrichten, kunnen we de
energierekening en de WOZ aanslag wel
betalen? Maar we zijn een onderneming
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Ook zijn we van
mening dat de
‘oude’ winkelformule hier niet
meer geldt.
die drijft op ‘gewoon doèn’ en dat werkt.
We zijn niet alleen maar stroopwafelbakkers. Je kunt hier ook workshops volgen, je
werk exposeren en verkopen of bijeenkomsten organiseren. Verder zijn we een
leerwerkplek. Laten bewoners uit de buurt
kennismaken met een typisch Hollandse
product in nieuwe smaken. En krijgen
groepjes allochtone vrouwen op bezoek,
die een Nederlandse taalcursus volgen en
wel eens een stroopwafel willen proeven.
Wat dat betreft zijn we een vreemde eend
in de bijt tussen de andere ondernemers
in de straat. Toch hebben we bewust
gekozen voor deze buurt. We willen namelijk laten zien dat het meer oplevert om
leegstaande panden in bruikleen te geven
dan ze leeg te laten staan. Ook zijn we van
mening dat de ‘oude’ winkelformule hier
niet meer geldt. Als simpele winkelier is
het onmogelijk om hier je brood te verdienen, omdat mensen niet meer naar de
Mathenesserweg komen om te winkelen.
Als de gemeente Rotterdam dit toch een

aantrekkelijke straat wil laten zijn, moet
ze op zoek naar andere functies die hier
passen. Ik ben een keer mee geweest met
een schouw op de Grote Visserijstraat en
de Mathenesserweg. Het viel mij op dat de
punten waarop beoordeeld wordt niet bepalend zijn voor de reputatie van de wijk.
Mensen vinden het echt geen probleem
als er niet allemaal dezelfde fietsenrekken
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inzetten voor dit gebied en daarom hebben we een tegenvoorstel gedaan
voor een ingroei-huur. Die betalen we
nu sinds januari. Hoe we onze toekomst
zien? Onze deur staat wagenwijd open
voor initiatieven uit de buurt. Iedereen
met een goed idee moet vooral met ons
komen praten.’ t

in de straat staan. Maar ze vinden het wél
erg als de helft van de winkels leegstaat.
Want dat geeft een ‘onveilig’ gevoel. Toen
Havensteder hier na een half jaar op de
stoep stond om te praten over een huurcontract van 2500 euro per maand, was
dat wel even slikken. Vooral omdat er nog
zoveel andere panden leegstaan. Maar we
wilden laten zien dat we ons echt willen
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Coördinator Woonoverlast Murat Cetinkaya
in gesprek met de eigenaar van koffiehuis
Balkan op de Mathenesserweg.
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Murat Cetinkaya
Coördinator Woonoverlast, Directie Veiligheid

‘Een stad
zonder
problemen
bestaat niet’
Al meer dan twaalf jaar houdt Murat
Cetinkaya zich bezig met woonoverlast. Samen met collega’s, politie en
andere partners heeft hij achter heel
wat Rotterdamse voordeuren gekeken.
‘In Delfshaven zijn straten waar ik elke
woning heb bezocht.’

‘Nadat er een overlastmelding bij ons
is binnengekomen, brengen we eerst
een aantal zaken in kaart. Wie staan
er ingeschreven op het adres, is het de
eerste melding, zijn we er al eens eerder
geweest, moeten we buurtbemiddeling
inschakelen, enzovoorts. In Bospolder
Tussendijken zijn veel woningen in het
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bezit van particuliere eigenaren. Het zijn
vaak oude panden, die gehorig zijn en veel
achterstallig onderhoud hebben. We hebben uit deze wijk dan ook veel overlastmeldingen.

last groot is, bijvoorbeeld bij een drugspand met heel veel inloop, schakelen we
ook de woningeigenaar en zorgpartijen
zoals Bouwman GGZ in. Vechten tegen de
bierkaai? Nooit. Een stad zonder problemen bestaat niet. Ik heb een geweldige
baan en zou niets anders willen doen.
Deze aanpak sorteert effect. Natuurlijk
zijn er dingen die beter kunnen. De terugkoppeling naar bewoners bijvoorbeeld.
Als ik in week A tien panden heb bezocht,
staan er in week B weer tien nieuwe op de
lijst. Dan is er dus nauwelijks tijd om de
bewoners te informeren over de gang van
zaken. Dat geeft wel eens een onbevredigend gevoel. Maar dan kijk ik naar alles
wat er de afgelopen twaalf jaar veranderd
is en dan weet ik weer ik dat we op de
goede weg zitten!’ t

Door de aanpak Intensief Beheer komen
misstanden die vroeger verborgen bleven
nu wel aan het licht. Zo krijg ik van regisseur Julie Slooff meldingen over panden
waar mogelijk iets niet in orde is. Of van
mijn collega’s van Stadsontwikkeling,
Stadsbeheer en het gebiedsgerichte Interventieteam, waarmee ik een kamer deel.
Ook heb ik korte lijnen met de stadsmarinier en de wijkagent. Tien jaar geleden
was dat ondenkbaar. Toen werkten we
allemaal op onze eigen ‘eilandjes’. Of
bewoners minder tolerant geworden zijn?
Nee, dat denk ik niet. Ze zijn wel beter op
de hoogte van de regels en weten ons sneller te vinden. Bij huisbezoeken krijg ik
meestal alle medewerking. Soms heeft iemand een grote mond, maar ik heb nooit
te maken met agressie. Vaak zijn bewoners
het slachtoffer. Ze betalen veel huur voor
een woning waar van alles aan mankeert.
Hun huisbaas is onbereikbaar en alleen
geïnteresseerd in de huuropbrengst.

Of bewoners
minder tolerant
geworden zijn?
Nee, dat denk
ik niet.

Natuurlijk proberen we als gemeente zo’n
eigenaar wel op te sporen en in beweging
te krijgen, maar vaak is dat heel lastig.
Veel overlastmeldingen komen binnen
bij het gemeentenummer 14010 of via
onze partners in de gebieden, zoals de
wijkagent en de woningcorporaties. Van
ernstige woonoverlast, geluidsoverlast tot
verloederde balkons of tuinen. Als de over-
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Aanvullende informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten
over de methodiek Intensief Beheer? Op
YouTube staan twee informatieve filmpjes
die een goed beeld geven. U vindt ze met
de zoektermen ‘Intensief Beheer van de
Tarwewijk’ en ‘Intensief Beheer in de
Grote Visserijstraat - lange versie’.
U kunt ook contact opnemen met
stadsmarinier Michiel van der Pols via
mw.vanderpols@rotterdam.nl

