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Frank Franke is sinds januari 2018 de tweede ge-
biedsnetwerker in Bospolder-Tussendijken. Drie vra-
gen aan Frank, zodat we hem een beetje leren ken-
nen!

Wat vind je belangrijk in jouw werk als 
gebiedsnetwerker?
Mijn ogen en oren goed open houden! Alles in het 
belang van de stad, de wijk en de bewoners. Van huis 
uit ben ik ondernemend, avontuurlijk en initiatiefrijk 
en dit zijn eigenschappen die ik ga gebruiken. Mijn 
werk benader ik als het organiseren van een feestje; 
ik wil graag dat er lekker gegeten wordt, ondertussen 
voeren we een goed gesprek en er mag ook gedanst 
worden. Dat hoort er ook bij. Kort samengevat, met 
plezier samenwerken aan een mooie en leefbare wijk.

Wat kun je voor de wijk, de bewoners 
en ondernemers betekenen?
Ik streef naar duidelijkheid en gelijke behandeling, 
ongeacht de vraag, wens of persoon. Ik vind per-
soonlijk contact belangrijk. Soms het minder leuke 
bericht brengen, maar ook de successen delen. Uit 
ervaring weet ik dat het lastig is om wensen of wijzi-
gingen voor elkaar te krijgen. Toch ga ik mij maximaal 
inzetten om resultaten te behalen. Daarin moeten 
we samenwerken en bereid zijn door te zetten, want 
soms is er een lange adem nodig.

Wat vind je van deze wijk?
Ik ben geboren op de Hudsonstraat, mijn familie komt 

Maak kennis met Frank Franke gebiedsnetwerker Bospolder-Tussendijken

uit Spangen en mijn eerste keer samenwonen was 
op de Grote Visserijstraat. Mijn opa en oma waren 
ondernemers en uitbaters van café Schiezicht aan de 
Spangensekade.Mijn vader werkte aan de Mullerpier, 
waar mijn moeder als koffiedame werkte. 

Jullie begrijpen wel dat mijn terugkeer in de wijk als 
thuiskomen voelt. Er is niet zoveel veranderd. Dezelf-
de sfeer, een gemengde en daarmee een echte Rot-
terdamse wijk. Wat mij aangreep bij het voorstellen bij 
Buurt Bestuurt Tussendijken Oost is, dat alle aanwe-
zigen met veel plezier in de wijk wonen. De deelne-
mers willen meedenken over verbeteringen in de wijk 
en hebben absoluut geen behoefte om te verhuizen. 
En dat is een mooi teken. Dus het lijkt mij duidelijk, ik 
ga mij inzetten voor onze wijk, mijn wijk! Heb je mij 
nodig, dan kun je me mailen: rf.franke@rotterdam.nl

De gemeenteraad heeft in novem-
ber 2017 budget vrijgemaakt om 
verbeteringen aan te brengen in 
de openbare ruimte aan de Ma-
thenesserweg. Vooruitlopend 
daarop organiseerde de gemeen-
te op 3 oktober eerste bewoners-
avond plaats om suggesties op te 
halen voor als dat budget er zou 
zijn. Daar waren enkele tientallen 

25 april 2018 Bewonersavond Mathenesserweg over voortgang inrichtingsplan
bewoners en we hebben veel in-
formatie gekregen.

Nadat de begroting is vastgesteld 
zijn we zijn met een gemeentelijk 
planteam aan de slag gegaan met 
de ideeën uit de bewonersavond. 
Dat valt nog niet mee. Vooral de 
veel gehoorde wens om de cha-
otische en gevaarlijke verkeers-

situatie nabij de Mathenesserbrug 
te verbeteren is een lastige. Er zijn 
maatregelen denkbaar maar die 
zijn kostbaar en hebben een be-
hoorlijke impact.
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Wijkhandhaver Khalid Mokhtari

Wilt u informatie, iets melden, een 
keer met mij een praatje maken 
of een rondje Mathenesserweg 
doen? Dan kunt u mij bereiken via 
een e-mail naar: k.mokhtari@rot-
terdam.nl

Mijn naam is Khalid 
Mokhtari en ik ben 
werkzaam als wijk-
handhandhaver in de 
wijk Delfshaven. Ik 
ben vooral actief op 
de Mathenesserweg..
Mijn doel is om sa-
men met bewoners, 
ketenpartners en de 
verschillende discipli-
nes van de gemeente 
Rotterdam te zorgen 
voor een schone, 
hele en veilige leef-
omgeving.
Ik heb het tot nu toe 
goed naar mijn zin op de Mathe-
nesserweg en loop er met veel 
plezier rond. De samenwerking 
met bewoners is prettig en dat 
zorgt voor extra ogen en oren in 
de straat.

Om die reden hebt u een tijd lang 
niets over de plannen gehoord. Het 
is echter wel hoog tijd dat we met 
u bespreken waar we staan, en de 
voorstellen doornemen die er wél 
liggen. Hiervoor hebben wij een 
bewonersavond georganiseerd 
op woensdag 25 april a.s. van 
18.45u inloop, aanvang 19.00u, 
einde 20.30u in Jong Delfsha-
ven, Rosener Manzstraat 57! 
Komt u ook? Voor vragen over 
deze bewonersavond kunt u con-
tact opnemen met Frank Franke 
via rf.franke@rotterdam.nl

vervolg van voorpagina 

In de afgelopen twee jaar was 
Hans Hoekman als wijkagent ver-
antwoordelijk voor de Mathenes-
serweg. Karin de Groen was lang-
durig uit de roulatie.
Met ingang van april 2018 is er 
een nieuwe wijkagent voor Span-
gen-boven (waar de Mathenes-
serweg onder valt). Haar naam is 
Kimberley van der Welle; zij zal 
zich in een eerstvolgende nieuws-
brief voorstellen.
De komende maanden zal Hans 
gebruiken om Kimberley in te wer-
ken. Tot die tijd is Hans nog actief 
op de Mathenesserweg en bereik-
baar via hans.hoekman@politie.nl 
of via 06 53228548.

Nieuwe wijkagent 
MathenesserwegOp zaterdag 21 april wordt er in samenwerking met de Stadsma-

rinier voor de Mathenesserweg een Opschoondag georganiseerd.
Op die dag zal de gemeente de fietswrakken en ongewenste houten 
bloembakken verwijderen. Aanvang 10.00 uur.
Sterre van de Well, onze straatfotografe, zal leegstaande etages aankle-
den met foto’s van bewoners en de straat. 
•	Bewoners krijgen de gelegenheid om hun tuin schoon te maken en het 

tuinafval en/of puin in een container te deponeren die op de weg staat.
•	Bewoners die boven een winkel wonen en uitkijken op een verwaar-

loosde tuin willen we met name uitnodigen om contact op te nemen. 
Onderzocht kan worden of zij na de schoonmaakactie de tuin onder 
bepaalde voorwaarden mogen gebruiken.

Om met name de 2 laatste punten te realiseren zijn we op zoek naar 
minimaal 8 personen die willen meehelpen om in kaart te brengen waar 
de meest vervuilde tuinen zich bevinden.
Concreet zoeken we dus iemand die woont in: 
•	Mathenesserweg - Zoutziedersstraat (oneven)
•	Mathenesserweg - Zoutziedersstraat (even)
•	Zoutziedersstraat - Taandersstraat (oneven)
•	Zoutziedersstraat - Taandersstraat (even)
•	Taandersstraat - Rosener Manzstraat
•	Taandersstraat - Willem Beukelszstraat
•	Willem Beukelszstraat - Dirk Danestraat
•	Dirk Danestraat - Marconiplein
Daarnaast is iemand die een flyer of poster kan maken erg welkom.
Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar jackbil1955@gmail.com of 
bel 06 40474840. 

Opschoondag 8 kartrekkers gezocht!



3

Op zaterdag 7 april is de 
feestelijke onthulling van de 
Walk of Fame van huisdie-
ren op het Taandersplein. 
Maarten Bel - kunstenaar 
- heeft van speciale zachte 
klei mooie afdrukken in te-
gels weten te maken van 
de pootjes van huisdieren. 
Om een verzameling pootaf-
drukken te krijgen, deed de 
kunstenaar een oproepje en 
gooide hij briefjes in de bus 
bij buurtbewoners. Steeds 
meer mensen meldden zich 
om een afdruk van het po-
tje van hún huisdier te laten 
maken. Volgens Maarten 
was het niet eenvoudig om 
een goede afdruk van de 

dierenpootjes krijgen; ze zijn tenslotte teer en kwetsbaar.
De onthulling van de Walk of Fame is om 14.00 uur. Daarna zijn er tot 
16.00 uur allerlei feestelijkheden. Alle baasjes, met eventueel hun huis-
dieren aan hun zijde, zijn welkom op het Taandersplein.

Walk of Fame voor huisdieren in Bospolder-Tussendijken

Zaterdag 12 mei is het weer zo 
ver: de Groendag 2018! Iedere 
bewoner van de Mathenesserweg 
met een balkon aan de voorkant,  
kan op die zaterdag de bakken 
weer vullen met verse Oostenrijk-
se hanggeraniums.

Waar? U kunt op 12 mei uw bak-
ken zelf vullen voor de gemeen-
schappelijke ruimte van de Timon-
woongroep op nummer 101  en 
uiteraard is er die dag koffie en 
gebak! 
Hoe laat? We staan met de gera-
niums en de pot- aarde van 10.30 
tot 13.00 uur. Mocht u op die tijd 
niet  kunnen, plannen we met u 
een ander tijdstip
Voor wie? Uiteraard voor ieder-
een die al twee bakken op het 
balkon heeft staan. Heeft u wel 
een balkon aan de voorkant van 
de weg maar geen bak? Of kent 
u mensen die wel mee willen doen 
maar nog geen bak hebben? 

Laat het ons 
even weten! 
U krijgt van 
ons per balkon 
twee bakken met 
beugels waardoor 
uw bak niet van het 
balkon kan vallen.
Uw bak kapot of verrot? Neem 
ruim van te voren contact met ons 
op. We kunnen de bak maken of u 
krijgt een nieuwe bak.
Wat zijn de kosten? De prijs is 
ook dit jaar weer € 10 voor 10 
geraniums, inclusief de potaarde, 
af te rekenen op de dag zelf.

Hoe groener of roder 
de weg, hoe beter!

U kunt uw reactie naar mij mailen 
jackbil1955@gmail.com maar bel-
len kan ook 06 40474840.
Namens de Bewoners Organisatie 
Mathenesserweg een vriendelijke 
groet, Jack Bil.

Kleur de Mathenesserweg rood of groen

Buitenbeter app: voor
meldingen buitenruimte!

Is er op de Mathenesserweg of in 
het groen iets kapot of vuil? Meld 
dit bij de gemeente Rotterdam. 
Met de BuitenBeter app maakt u 
in vier eenvoudige stappen een 
melding over de buitenruimte.
Download de gratis BuitenBeter 
app op uw smartphone: iPhone, 
Android, Windows Phone, Black-
Berry, Symbian. Binnen vier tellen 
meldt u plaats (via automatische 
GPS-bepaling), probleem en foto 
aan bij de gemeente. Dit kan met-
een op het moment én op de plek 
van constatering.

Vier eenvoudige stappen:
Stap 1 
Maak een foto
Stap 2 
Leg de plek vast
Stap 3 
Omschrijf het probleem
Stap 4 
Verzend en volg de melding

Wat kunt u melden aan de 
gemeente?
•	Problemen met bestrating of 

plantsoenen.
•	Vervuiling, zwerfvuil en water-

overlast.
•	Fietswrakken, kapot straat-

meubilair (zoals speeltoestellen 
en bankjes) en graffiti.

•	Dode dieren op de weg.
•	Een probleem met de straat-

verlichting.

Meer informatie vindt u op: http://
www.buitenbeter.nl/
Melding maken zonder smart-
phone? Bekijk de pagina: https://
www.rotterdam.nl/loket/mel-
ding-buitenruimte/
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Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, wilt u ideeën bespreken of gewoon een opmerking maken? Dit kan ook 
via rf.franke@rotterdam.nl Wij nemen dan contact met u op.

Op vrijdag 19 januari jl. vond de 
feestelijke opening plaats van het 
Pameijer winkeltje met vintage 
spullen zoals kleding, boeken, 
dvd’s, cd’s en meubeltjes aan de 
Mathenesserweg 47. 
De winkel werd geopend door bur-
gemeester Ahmed Aboutaleb. Het 
winkeltje wordt gerund door cliën-
ten van Pameijer, een stichting die 
zich inzet voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.pameijer.nl of bij Buuf en Co 
aan de Mathenesserweg 26-28. 

Aansluitend bracht de burgemees-
ter nog een bezoek aan de Mathe-
nesserweg 1, waar druk verbouwd 
werd in afwachting van de vesti-
ging van restaurant Durum Evi (nu 
Mathenesserweg 127).
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Feestelijke opening Pameijer winkeltje

Boven: burgemeester Aboutaleb 
bij opening Pameijer winkeltje

Links: burgemeester Aboutaleb 
met eigenaren Durum Evi

Komende zomer worden in 
Rotterdam van het Kruis-
plein tot op het Marconi-
plein zeven objecten ge-
plaatst met een trap erin. 
Van daaruit kunnen men-
sen de drukte van de stad 
even ontstijgen en stilstaan 
bij het alledaagse. Deze 
straatkijkers zijn herken-
bare kunstbouwwerken die 
je als het ware optillen en 
laten uitkijken over de openbare 
ruimte. De Straatkijkers staan er 
100 dagen en zijn een initiatief 
van architect Bart Lentze en kun-
stenaar Lieven Poutsma.
 Op woensdag 28 maart hebben 
de initiatiefnemers samen met een 
aantal bewoners van de Mathe-
nesserweg en twee medewerkers 

van de gemeente samen gezeten 
om te kijken of er ook een Straat-
kijker op de Mathenesserweg kan 
komen. Vooralsnog staan er wel 
twee Straatkijkers gepland aan 
weerszijden van de Mathenes-
serweg, maar nog niet in de straat.
 Gevoel van de avond was dat 
dit kan een erg leuk en positief pro-

ject kan zijn voor de straat, 
mits het goed gecombi-
neerd kan worden met een 
aantal evenementen op 
de Mathenesserweg. We 
gaan nu samen met de 
kunstenaars, gemeente en 
bewoners kijken aan welke 
evenementen we dit kun-
nen koppelen.
 Als u suggesties en/of 
vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Frank Fran-

ke, de gebiedsnetwerker van de 
gemeente. Mail naar: rf.franke@
rotterdam.nl
 RTV Rijnmond heeft er op 27 
maart een artikel over geschre-
ven: https://www.rijnmond.nl/
nieuws/166538/Deze-zomer-
Straatkijkers-Rotterdam-bekij-
ken-op-een-trap

Straatkijkers 


