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Het College heeft in de voorjaars-
nota € 870.000 opgenomen om 
de Mathenesserweg op te knap-
pen. Als de Raad hier in augustus 
mee instemt, kunnen we plannen 
gaan maken voor bijvoorbeeld 
een nieuw lichtplan, nieuwe en-
tree, betere oversteek en mooier 
einde van de straat. 

Dit gaan wij allemaal niet zelf 
bedenken maar dat willen we 
samen met u gaan doen. Natuur-
lijk ontvangt u een uitnodiging 

Buitenruimte

Bewoners van de Mathenes-
serweg werken gezamenlijk aan 
de kwaliteit en leefbaarheid van 
hun buurt. De nieuwe website 
Onze Mathenesserweg laat zien 
wat hen verbindt en dat het een 
bruisende straat is. Kijk ook eens 
op www.onzemathenesserweg.nl!

Nieuws
Ondersteund met oud en nieuw 
beeldmateriaal, is de website ge-
vuld met allerlei berichten. Er is 
een agenda met buurtactiviteiten 
en nieuws over allerlei onderwer-
pen. Bijvoorbeeld de buurtverga-
deringen, interviews met nieuwe 
bewoners of verbeteringen in de 
wijk. De stukken worden geschre-
ven door de lokale ondernemers 
en de bewoners zelf.

Bewoners en ondernemers
De bewoners en de lokale onder-
nemers leren elkaar steeds beter 
kennen en daar profiteert ieder-
een van. 

Ze werken op verschillende ma-
nieren samen. Het hoogtepunt van 
dit jaar zal het Over de Burg Fes-
tival op 9 september zijn, waarbij 
het op straat ontzettend gezellig 
is. De slechte reputatie die de Ma-
thenesserweg had, wordt hiermee 
mijlenver achtergelaten.

Stijlvolle straat
De straat heeft een geschiedenis 
en dat is te zien aan de stijlvolle 
gevels. Er daarom wordt er aan 

Website ‘Onze Mathenesserweg’ nu online!

gewerkt om die architectuur te be-
houden. Architectenbureau Steen-
huis en Meurs werd gevraagd een 
plan te schrijven. En samen met 
stadsmarinier Danielle van den 
Heuvel, zij werd in 2016 aange-
steld door de gemeente, wordt hier 
verdere invulling aan gegeven.

En er gebeurt nog veel meer! 
Lees het zelf op www.onzemathe-
nesserweg.nl. Bijdragen in beeld 
of tekst zijn ook welkom!

hierover mee te praten! Maar u 
mag natuurlijk zelf het initiatief 
pakken!

Verbeteringen in de straat
De Mathenesserweg is een 
bijzondere straat in Rotterdam 
West. Bewoners hebben zich ver-
enigd in de Bewoners Organisatie 
Mathenesserweg (BOM). 
Samen, en soms met hulp van de 
gemeente, zijn er verschillende 
initiatieven die de straat beter en 
gezelliger maken. Voorbeelden 
hiervan zijn een commissie voor 
een project met zonnepanelen, 
de jaarlijkse actie om de balkons 
van geraniums te voorzien of een 
buurtfestival.
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Bureau Movaris heeft het onder-
zoek naar het omzetten van de 
linksaffer bij de kruising met de 
Schiedamseweg afgerond.
De conclusie is dat linksaffer weer 
omgebouwd kan worden tot een 
strook voor rechtdoor. De door-
stroming op de Mathenesserweg 
verbetert en er zijn verder weinig 
gevolgen voor de andere straten.
Het verkeersbesluit is in voorbe-
reiding en uitgezet voor advies 
bij politie en gebiedscommissie 
en we verwachten half juli een 
concepttekening te hebben die 
we met de bewoners kunnen 
doorspreken. 

Hallo iedereen,
Ik ben Sterre van der Well, een jonge, vrolijke fotografe. Ik ben 2 jaar 
geleden na mijn fotografie opleiding voor mijzelf begonnen en na deze 
jaren een studio aan huis te hebben gehad, ga ik eind augustus mijn 
fotostudio openen aan de Mathenesserweg 197.
Naast fotograferen, ontwerp ik o.a. ook geboortekaartjes, uitnodigingen, 
maak ik tutu’s, kleding en nog veel meer. Ik vind het leuk om creatief 
bezig te zijn en met mijn styling en grafische achtergrond zie je dit ook 
terug de fotoshoots en mijn ontwerpen. 
Ik vind het altijd erg gaaf om mooie herinneringen vast te leggen en 
mensen blij te maken met een foto van zichzelf en dierbaren. Buiten 
de studio maak ik ook veel foto’s buiten, ben ik aanwezig op feesten en 
organiseren we fotoshootparty’s.
Ik stel altijd hoge eisen aan mijn werk, zodat ik de kwaliteit kan leveren 
die ik wil. Daarnaast deel ik mijn manier van kijken met mijn klanten, 
waardoor ze met 
mijn hulp zelf de 
mooiste foto’s kun-
nen kiezen.
Naast mijn bedrijf 
vdWell fotografie | 
ontwerp ben ik ook 
moeder van een 
zoon Salomon die 
3,5 is. Dus het zou 
zomaar kunnen 
dat je hem ook tegenkomt in de studio.

Tot ziens in mijn studio of op straat, 
Groetjes, Sterre

Fotostudio De Linksaffer

Heerlijk genieten van de zomer!



Ontdek het talent van je bu-
ren! Maak (Mathenesserweg 81A) 
blijft maandelijks langer open 
om te laten zien wat voor moois 
de buurt te bieden heeft op het 
gebied van kunst en muziek. Er 
zitten namelijk bijzonder veel 
artiesten verscholen in de gesta-
pelde huizen van West-Rotter-
dam. Elke tweede donderdag van 
de maand is een nieuwe Dit is uit 
de Kunst in Maak met live-muziek 
en nieuwe kunstwerken aan de 
muur. De toegang is gratis en op-
tioneel is een verrassend culinaire 
maaltijd voor €5.
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Dit is uit de Kunst

Za 2 september - 12:00 - 21:00 uur
  Park 1943

Ontdek Delfshaven en proef de cultuur

-Muziek - Dans - Workshops - Samen eten- 
-Samen met Bouwkeet bamboe bouwen -

van woe 30 aug t/m vrij 1 sep
meer info

www.besoukdelfshaven.nl

Wil je graag wat voor een ander 
betekenen? Kan je goed luisteren 
en meevoelen met de ander? Heb 
je een hart voor alleenstaande ou-
deren? Dan zou ik je graag als vrij-
williger willen inzetten.
Als vrijwilliger bezoek je zelfstan-
dig een oudere thuis. 1 keer in de 
twee weken à 1 ½ uur. Ik heb di-
verse ouderen die een gespreks-
maatje zoeken en wonen in Delfs-
haven. Persoonlijke aandacht, 
een luisterend oor en een goed 
gesprek. Het zijn ouderen die vaak 
weinig contacten hebben, veel al-
leen zijn, te maken hebben met 
mensen om hen heen die weg-
vallen, afnemende gezondheid. 
Graag willen ze contact met een 
vrijwilliger opbouwen, waar ze hun 
verhaal aan kwijt kunnen en ge-
zelligheid ontvangen. Om weer zin 
in het leven te vinden. Als vrijwil-
liger sta je er niet alleen voor maar 
maak je deel uit van een team van 
vrijwilligers. Je wordt goed bege-
leid, ontvangt training en komt 
geregeld bij elkaar met de andere 
vrijwilligers om 
ervaringen uit te 
delen en van el-
kaar te leren.
Is dit wat je zoekt 
en past bij jouw talenten? Dan 

Vrijwilliger worden

kom ik graag met je in contact. Bel 
of mail me. Henk Kamminga, Pro-
jectleider Motto Rotterdam - Delfs-

haven 010 4157908 / 06 28830857 
henkkamminga@solcon.nl
www.samen010.nl
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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 b.boerema@rotterdam.nl Wij nemen dan contact met u op.

Tot ziens op het Over de Brug Festival!

9 september 2017
Mathenesserweg 
www.facebook.com/overdebrugrotterdam

Natuurlijk houden we weer een buurtontbijt. Wilt 
u hiervoor iets maken of heeft u een ander leuk 
idee? Laat het ons dan weten.

Ook kan iedereen meedoen aan de buurtvrijmarkt. 
Wilt u iets verkopen? Mail ons dan met uw idee.

Bent u creatief, maakt u muziek, wilt u iets 
leuks laten zien of geeft u leuke workshops?

Mail dan naar: 

overdebrugfestival@gmail.com

Na het succes van de vorige editie is het
Over de Brug Festival weer terug! Ook in 2017 
zorgen we samen voor een fantastische dag voor 
en door de hele Mathenesserweg.

Afgelopen jaar hadden we al een ontzettend 
leuk programma, dit jaar kan dat alleen nog 
maar leuker worden.

Daarvoor hebben we wel uw hulp nodig! 

is terug!
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Broodbakken
Er zijn gesprekken met  Buuf & Co 
over het adopteren van een brood-
bak. Als dit doorgaat dan komt er 
medio augustus een broodbak op 
de Mathenesserweg. Na het plaat-
sen wordt er een aanbel-actie op 
de Mathenesserweg gestart om 
de bewoners en ondernemers 
te informeren over de bovenge-
noemde broodbak.
De inzet van broodbakken is een 
onderdeel van het zwerfvuiloffen-
sief. Door brood apart in te zame-
len, kan het worden hergebruikt 
als grondstof, in plaats van weg 
te gooien in de vuilnisbak of aan 
de eendjes te geven. Brood ge-
ven aan eendjes of andere vogels 
is niet goed voor de dieren zelf, 
daarnaast trekt het ook ratten en 
andere plaagdieren aan en zorgt 
voor een rommelig straatbeeld.

Samen met BroodNodig
Stichting BroodNodig voert cam-
pagne in Rotterdam om verspilling 
van brood tegen te gaan. De stich-
ting is in gesprek met bewoners 
van Rotterdam over het verspillen 
van brood en zamelt samen met 
de buurt brood in. 
BroodNodig verzorgt samen met 
Stadsbeheer de communicatie 
rond het inzamelen van brood in 
Rotterdam. BroodNodig is daar-
naast bezig met het ontwikkelen 
van een broodvergister, waardoor 
er later dit jaar biogas van oud 
brood gemaakt kan worden.
Meer informatie is te vinden op 
www.rotterdam.nl/broodbakken 
en op www.broodnodig.co

We organiseren samen met buurtbewoners van de 
Mathenesserweg op donderdagavond 27 juli een 
jamsessie in Stroop (Mathenesserweg 21b). Dit is 
een jamsessie waarbij wijzelf de instrumenten en apparatuur meebren-
gen naar Stroop en samen met mensen uit de buurt en bekende(re) 
muzikanten uit de buurt gaan jammen. Het instapniveau is erg laag, 
waardoor we ook buurtbewoners een instrument kunnen leren spelen 
en kleine workshops kunnen geven. De organisatie woont zelf ook op 
de Mathenesserweg. 

Het is dus echt voor de buurt, met de buurt en door de buurt.

Jamsessie Stroop


