Spangen

De dagelijkse samenleving in de moderne stadswijk Spangen wordt gevormd door ca. 10.000 bewoners,
mensen die een omvangrijke mix vertegenwoordigen van culturele en sociale aspecten. De afgelopen jaren
is enorm geïnvesteerd in wonen en woonomgeving. Bekende voorbeelden zijn de klushuizen en het Justus
van Effenblok
Resultaat is een geleidelijke verschuiving van de
bevolkingssamenstelling; meer midden- en hogere
inkomens
hebben de weg naar de wijk gevonden, veelal
.
jonge gezinnen. Dat maakt Spangen tot een kinderrijke
wijk. Er zijn drie basisscholen en Spangen heeft met het
complex Vreelust veel sportmogelijkheden. Delen van
de wijk zijn groen en andere nog stenig.

Fysieke index
In de fysieke index scoort de woonbeleving in Spangen
nog onder het gemiddelde van Rotterdam. Veel mensen
zijn niet tevreden over hun woning. Met name de
plattegronden van de woning, de isolatie en ventilatie,
beveiliging van woning en berging is volgens de
subjectieve index nog niet voldoende.

In de wijk zijn veel verschillende soorten sterke
schouders te vinden. Nieuwe groepen die in de wijk zijn
komen wonen en mensen die er al lang wonen hebben
zich tot sterke rolmodellen hebben ontwikkeld.

De geluidsbelasting in de wijk van de omliggende
wegen, de metro en de Spaanse polder is hoog. Dat is
deels terug te zien aan de ontevredenheid over de
isolatie van woningen.

In Spangen zien wij in vergelijking met 2016 een
positieve trend bij de fysieke, sociale en de
veiligheidsindex.

Bij de openbare ruimte ervaren mensen meer overlast
van rommel op straat en vuil naast de containers. Het
huidige groen in de wijk vindt men onvoldoende of niet
passen bij hoe mensen het groen willen gebruiken of
beleven. Hard rijden in de wijk is een probleem en er is
een toename van een gevoel van onveiligheid op
fietspaden.

Bron:
www.wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/delfshav
en/spangen
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Veiligheidsindex
Bij de veiligheidsindex is er een verbetering van de
veiligheidsbeleving in de wijk te zien. Zeker bij de
subjectieve index voor inbraken. Er is een hele lichte
toename te zien van bedreigingen met geweld. Overlast
van jeugd ervaren bewoners nog wel als een probleem.
Al neemt dat af.
Sociale index
Op de algemene beleving van kwaliteit van leven zien
wij een sterke verbetering. De scores gaan van 55 in
2016 naar 121 in 2018. Ook hier liggen er echter zeker
nog opgaven. Bij capaciteiten ligt het aantal bewoners
met een uitkering en zonder startkwalificatie boven het
Rotterdams gemiddelde. Het aantal jongeren met een
derde klas Havo/ VWO volgt, ligt een stuk onder het
Rotterdams gemiddelde. Veel bewoners geven aan
moeite te hebben met de Nederlandse taal.
Bij de objectieve cijfers voor de leefomgeving liggen de
contacten met de buren en de buurt net onder het
Rotterdams gemiddelde. Het Centrum voor Jeugd en
gezin is voor Spangen niet dicht in de buurt. Bij het
meedoen is er aandacht nodig voor de verbinding
tussen de verschillende groepen die in Spangen wonen.
Wat is extra nodig voor de wijk?
Meer Spangenaren gaan samen voor Spangen
Er is een behoorlijke stijging te zien van de indexen.
Mensen vinden het steeds prettiger om in Spangen te
wonen. Er is veel energie in de wijk. Verschillende
sterke schouders die graag hun energie inzetten om
mensen die een extra steun in de rug nodig hebben een
stapje verder te helpen. Mensen zetten zich in om
samen opgaven voor de wijk op te lossen en de wijk
leuker en aantrekkelijker te maken. Het verbinden van
Spangenaren verdient aandacht.
Extra ontmoetingsplekken hiervoor zijn gewenst en
nodig en een samenwerking tussen bewoners en
professionals.
Aanpak woningvoorraad en verdere vergroening
woonomgeving
Uit cijfers van de wijkprofielen blijkt dat mensen nog niet
helemaal tevreden zijn over hun woning en
woonomgeving. Aan nieuwbouw en renovatie wordt de
komende jaren gewerkt door o.a. Woonstad.
Gezien de geluidsbelasting van de wijk, is het belangrijk
om isolatie (verduurzamen) van woningen daarbij waar
mogelijk mee te nemen.

Delen van de wijk zijn nog stenig. Bewoners vinden hun
wijk nog niet groen genoeg. Ze zijn bereid om ook zelf
daar over mee te denken en te doen. Samen met
bewoners moet de wijk verder vergroend worden.
Basis op orde, schoon, heel en veilig
Rommel op straat neemt toe en mensen storen zich er
ook aan. Zowel de veiligheid als de veiligheidsbeleving
zijn verbeterd in Spangen. Daar is de afgelopen jaren
stevig op geïnvesteerd door verschillende partijen.
Belangrijk is wel om deze trend vast te houden.
Speciale aandacht hierbij voor verkeersveiligheid
Meer kansen voor de jeugd
Nog meer jongeren halen hun startkwalificatie.
Jongeren zonder een startkwalificatie nemen af, maar
dat ligt nog boven het Rotterdams gemiddelde.
Blijvende aandacht voor ervaren overlast van groepen
jongeren. Er ligt er een opgave om er voor te zorgen dat
meer jongeren goede scholing en kansen op een baan
krijgen.
In Spangen zijn er sterke jonge rolmodellen die hierbij
een rol kunnen vervullen.
Thuisbasis op orde
In de wijk kampen veel huishoudens met hardnekkige
problemen. Schulden, armoede, een slechte
gezondheid en een gebrek aan kennis van de
Nederlandse taal belemmeren bewoners om actief aan
de samenleving mee te kunnen doen.

Wat is extra nodig voor Spangen?
Meer Spangenaren gaan samen voor Spangen.
 Aanpak woningvoorraad en verdere vergroening
woonomgeving;
 Basis op orde;
schoon, heel en veilig
 Meer kansen voor de jeugd;
 Thuisbasis op orde
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Opgaven
Voor Spangen zijn de volgende wijkdoelen op opgaven geformuleerd

De Kracht van Spangenaren
Doel:
1. Vanuit diversiteit zoeken wij verbinding
2. We vergroten de betrokkenheid van bewoners door samen ontmoetingsplekken binnen en buiten te organiseren
3. We stimuleren eigen initiatief, helpen om die te verduurzamen, betrekken bewoners bij de uitvoering van de
wijkagenda. Meer waardering voor vrijwilligers
4. We laten de prettige diverse woonwijk Spangen beter in beeld komen.
5. Waar mogelijk stimuleren wij ondernemerschap
Ambitie: Spangen is een aantrekkelijkere en vitalere wijk.

De Kracht van Spangen: De inzet voor de wijk en voor elkaar van krachtige Spangenaren uit
verschillende groepen wordt versterkt en we zoeken naar verbindingen.
Diversiteit
Vanuit de diversiteit in de wijk stimuleren van verbindingen en zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor de
opgaven van Spangen, waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen. We verbinden door samen dingen te gaan
doen!!
Ontmoetingsplekken
We vergroten de betrokkenheid van bewoners door op buurt- en wijkniveau functionele ontmoetingsplekken te
organiseren (of faciliteren), zowel voor binnen- als buitenactiviteiten. Deze ontmoetingsplekken sluiten aan bij de
behoeftes, problematieken en interesses van verschillende groepen bewoners uit de wijk en kunnen dus verschillend
zijn. We zorgen ervoor dat we als overheid zichtbaar en bereikbaar zijn voor bewoners.
Eigen initiatief
We stimuleren en faciliteren het eigen initiatief van bewoners en (sociaal) ondernemers die zich betrokken voelen bij
hun buurt of wijk. We zoeken naar wegen om hun initiatieven te realiseren, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven,
zelfbeheer, Right to Challenge, Opzoomermee straten etc. We sluiten aan bij de ideeën van bewoners en nemen
waar nodig bestaande drempels weg.
We investeren in het ondersteunen van bewoners om er voor te zorgen dat de initiatieven verduurzaamd worden.
We investeren nadrukkelijk om samen met bewoners de uitwerking van de wijkagenda in concrete acties op te
pakken. We zoeken naar vormen van waardering voor vrijwilligers. Tevens zorgen een continu aanbod voor
volwassenen om te komen tot zelfontplooiing.
Spangen is mijn buurt!!!!
We laten de kwaliteiten van deze prettige diverse woonwijk en de trotse Spangenaren duidelijker in beeld komen.
Waar mogelijk stimuleren wij ondernemerschap in en voor de wijk
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Spangen is groener en kindvriendelijker
Doel:
1. Investeren in groen juist in delen van de wijk die nu nog stenig zijn. Wij gebruiken groen om de wijk beter te
verbinden
2. Op de kleine postzegelplekken in de wijk combineren wij groen, water en spelen
3. We gaan zorgzaam om met bestaand groen. De groene connectie en met name de Spoordijk biedt een kans
voor Spangen om groen met recreatie te ontwikkelen. Veiligheid en onderhoud dienen daarbij als uitgangspunt
meegenomen te worden.
4. Er is behoefte aan meer uitdagende speeltoestellen voor jong en oud (fitnesstoestellen). Er is voldoende ruimte
in Spangen, maar deze kan beter benut worden door te zoeken naar meer en uitdagende speeltoestellen beter
afgestemd om op de omgeving.

Groener en blauwer verblijfsgebied
Groen in een drukke stad als Rotterdam heeft een belangrijke functie. Door de verstedelijking en verdere verdichting
staat het groen onder druk waardoor een belangrijke functie vervaagt of zelfs verdwijnt. Het bestaande groen
moeten we koesteren en daar waar het nodig is verbeteren. Groen is aantrekkelijk en rustgevend en zorgt voor
betere luchtkwaliteit. Bij bouwontwikkelingen moeten we serieus kijken naar de mogelijkheid om nieuw groen aan te
leggen waardoor nieuwe aantrekkelijke verblijfsgebieden ontstaan. Ook het benutten van water en de mogelijkheden
om water tot een aantrekkelijk verblijfsgebied om te vormen moeten zeker niet onderschat worden. Water biedt
kansen voor ontspanning en recreatie op diverse vlakken.
•
•
•
•
•
•

Investeren in groen juist in delen van de wijk die nu stenig zijn. Iedereen heeft toegang tot groen. We gebruiken
groen om delen van de wijk te verbinden;
Op de kleine postzegelplekjes in de wijk combineren we groen, water en spelen;
Zorgzamer omgaan met het bestaand groen;
Wat wordt de functie van het groen (kijkgroen, gebruiksgroen, etc.);
Combinatie groen met water;
De Groene Connectie en met name de Spoordijk biedt een Spangen een kans om groen in combinatie met
recreatie te ontwikkelen. Veiligheid en onderhoud dienen daarbij ook als uitgangspunt meegenomen te worden.
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Spangen is groener en kindvriendelijker (vervolg)
Kindvriendelijk en uitdagend spelen
Het ongebonden spelen voor kinderen in de buitenruimte van Rotterdam wordt steeds moeilijker. Ook is een
kindvriendelijke wijk een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van gezinnen in de stad. De meeste
speelplekken bestaan uit redelijk standaard speeltoestellen. Het is voor kinderen juist van belang dat ze een
uitdaging vinden in hun spel en de fantasie hiermee geprikkeld wordt.
Tevens dient er meer variatie te komen met ook beweegaanleiding voor volwassenen en ouderen (fitnesstoestellen)
en mensen met een beperking. (visie: ‘Kom op naar Buiten”).
•
•
•

Uitdagende speel aanleidingen voor jong en oud
Modulair toepassen van mogelijkheden (levensloopbestendig)
Betere afstemming op de omgeving en behoefte over ontdekken en over het bieden en benutten van kansen.
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Spangen is schoner en (verkeers)veiliger
Doel:
1. Verbeteren verwijderen zwerfvuil uit bosjes. Aandacht voor specifieke plekken in de wijk;
2. Vasthouden van de verbetering van de veiligheid;
3. Speciale aandacht voor verkeersveiligheid, zeker voor de fiets
•

Het reinigen en inzamelen van huisvuil gaat steeds efficiënter met o.a. de toepassing van vulgraadmeters en
data gestuurd reinigen. Om de buitenruimte een extra schone push te geven voor het aantrekkelijker maken van
de wijk, zou m.n. het verwijderen van zwerfvuil uit en onder bosjes verbeterd moeten worden. Uiteraard zou dit
samen met de bewoners of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooi doel zijn.
Beter inspelen op meldingen en klachten.
Aandacht voor specifieke plekken in de wijk, waar sprake is van ophoping van vuil;

•

Het vasthouden van de verbetering van de veiligheid;

•

Speciale aandacht voor verkeersveiligheid, zeker voor de fiets in een kindvriendelijke wijk. Toegankelijkheid van
het openbaar vervoer verdient aandacht.
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De jeugd in Spangen heeft meer kansen
Doel:
1. Basis op orde: aandacht voor gezondheidsvoorlichting. Laagdrempelige toegang tot opvoedingsondersteuning;
2. Behalen van startkwalificatie;
3. Benutten van talenten. Voldoende zichtbaar en vindbaar aanbod;
4. Participatie jongeren, behoefte aan klusbanen / wijkbedrijf. Rolmodellen inzetten om anderen te helpen weer
rolmodel te worden.
Bij jeugd gaat het om opvoeden, opleiding, ontplooiing en werk. Het valt uit één in drie aandachtsgebieden:
a. De basis is op orde, waarmee bedoeld wordt dat kinderen opgroeien in een stabiele omgeving (geen
problematische thuissituatie), goede voeding krijgen (denk aan ontbijt), goede begeleiding bij problemen;
b. Kinderen zitten op school en behalen minimaal een startkwalificatie. Dit is van groot belang om ze een goede
kans te geven op de arbeidsmarkt en dus op werk. Hiermee worden het zelfredzame burgers en nemen deel
aan de samenleving;
c. Kinderen en jongeren ontplooien zich maximaal, verkennen en benutten hun talenten. Hiervoor is in Spangen te
weinig (zichtbaar) aanbod nodig zodat kinderen makkelijk de weg vinden naar een plek of manier om hun
talenten te kunnen benutten.
Bovengenoemde punten zijn minimale randvoorwaarden, maar kan veel beter. Dit vraagt van de ouders dat ze
kinderen en jongeren opvoeden, begeleiden, stimuleren. Dat de school daar op aan sluit en voortbouwt. Dit gaat
over het stimuleren van nieuwsgierigheid, over belonen. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning kan ouders
hierin helpen en handvaten bieden. Het geven van goede voorlichting over gezondheid (gezonde voeding) is daarbij
belangrijk.
d.

Jongeren in Spangen geven aan vooral samen te willen inzetten op het creëren van meer financiële vrijheid
voor oudere jeugd (klusbanen/ wijkbedrijf/ zakgeldproject). Rolmodellen helpen anderen om rolmodellen te
worden.
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Thuisbasis op orde
Doel:
1. Investeren in en behouden van laagdrempelige hulp bij schulden, armoede en taalonderwijs
2. Investeren in een gezonde levensstijl (met name voor vrouwen)
3. Onderzoeken mogelijkheden of ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen.
In sommige wijken kampen veel huishoudens met een stapeling van hardnekkige problemen, die elk lid van zo’n
huishouden belemmert in het dagelijks functioneren. Belangrijke thema’s in dit kader zijn schulden, armoede,
gezondheid en taal. De opgave is om deze huishoudens zodanig te ondersteunen, dat zij duurzaam op eigen benen
kunnen staan en actief in de samenleving kunnen participeren.
a.
b.
c.

Behouden en investeren in maatwerk om mensen laagdrempelig te bereiken (wijkwijzer)
Investeren in een gezonde levensstijl (voor vrouwen)
Langer passend Thuis. Onderzoeken van de mogelijkheden om ouderen in de eigen wijk te kunnen laten blijven
wonen.
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Coalitieprogramma en
staand beleid

Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven aan de volgende thema’s:

Energietransitie
De ambitie is om CO2 reductie van 440-640 kiloton te
realiseren, 10.000 woningen aardgasvrij te maken en
een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord
(gebaseerd op het landelijke akkoord) te schrijven. Ook
ambitie om 15.000 woningen te verduurzamen en
duurzaam rijden te vergemakkelijken en faciliteren
samenwerking bewoners en ondernemers in
energiecoöperaties.

Wonen in een wereldstad
De bouw van 18.000 woningen in 4 jaar. Minder sloop
van goedkope woningen (3.000) en grondige opknap
van nog 5.000. Woonoverlast wordt tegengegaan met
nieuwe wet & leegstaande kantoren worden
getransformeerd in woningen (min 180.000 m2). Er
wordt doorgegaan met vermindering van steen en
vergroting van groen (operatie Steenbreek) en er wordt
een Deltaplan geschreven voor wateroverlast. In
vuilcontainers worden meer sensoren geplaatst en er
wordt geïnvesteerd in mobiliteit.

Nieuwe economie
Jongeren gaan pas van school als ze een baan hebben
en er wordt geanticipeerd op de effecten van de
energietransitie door omscholing. Ook wordt er
geïnvesteerd in de nieuwe economie qua scholing en
ondernemerschap. Ook wordt er ingezet op vitaal en
gevarieerd winkelaanbod door onder andere blending.

Iedereen doet mee
Aanpak discriminatie en taaloffensief voor zowel
nieuwkomers als Rotterdammers. Doorzetting
bijstandsaanpak en bewustwording
arbeidsmarktdiscriminatie.

Daarnaast wordt er ingezet op burgerschapsvorming en
ontwikkeling op scholen met aandacht voor
wereldreligies en culturen.

Een veiligere stad
Intensivering aanpak drugs en ondermijnende
criminaliteit en een extra stadsmarinier. Aanpak op
weerbaarheid digitale criminaliteit en versimpeling
veiligheidspreventie in eigen buurt.

Minder Armoede
Er wordt een Deltaplan schulden gemaakt waarin
effectieve en samenhangende aanpak wordt gecreëerd.
Hierin komt aandacht voor armoedecasuïstiek in
wijkteams en aandacht op scholen. Inrichting van een
perspectieffonds om Rotterdammers versneld uit de schuld
te halen.

Vitale Rotterdammers
Ontwikkeling masterplan ouderen (wonen,
eenzaamheid, vitaliteit, dementie, veiligheid en digitale
vaardigheid) & opstellen Langer Thuis akkoord met
hierin ruimte voor innovatieve voorstellen. Er worden
Fitfestivals 55+ aangeboden en er wordt een pilot
gestart met inkoop van kleinere aanbieders (of Right to
co-operate). Ook wordt er verder geïnvesteerd in de
professionalisering van Wijkteams en in preventieve
maatregelen voor Jeugdgezondheid en levensstijl. Er
komt één actieplan voor nachtopvang, beschermd
wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, GGZketen, verwarde personen.
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Onderwijs
Aandacht voor loopbaanleren en energietransitie op
loopbaan & bevordering studiekeuze met goede
arbeidsmarktperspectieven. Verder wordt ingezet op
stageplek bemiddeling en vervolgstappen op de
arbeidsmarkt & wordt er een leer-werkakkoord gesloten.
Levendige stad
Meer ruimte voor creativiteit en cultureel
ondernemerschap (festivals, pop-ups), culturele
bestemmingen verspreiden over de stad & verspreiding
evenementen over de stad. Meer maatwerk voor
horecaondernemers en meer focus op bewegen en
buitenspelen in de buitenruimte. Inzet op Citylab010,
digitale meningspeilingen en right to co-operate wordt
toegevoegd.

Cluster Stadsontwikkeling
Programma Ruimtelijke ontwikkeling & Stedelijke
inrichting
De gemeente Rotterdam werkt aan een
aantrekkelijke woonstad met een sterke economie.
Dit is vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en
bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling,
Prospectus van de Stad (2013).
De gemeente ontwikkelt zelf alleen nieuwe plannen
als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt
deze niet oppakt. De gemeente verkoopt de
gemeente overbodig geworden maatschappelijk
vastgoed. Dit leidt op termijn tot verkleining van de
gemeentelijke grondexploitatie- en
vastgoedportefeuilles. Vanwege de grote vraag naar
woningen streeft de gemeente naar start bouw van
10.000 nieuwbouwwoningen in de periode 2017 tot
en met 2019.

Cluster MO
De gebiedsopdracht aan WMO Radar in het kader
van het Nieuw Rotterdams welzijn loopt door tot en
met 2020. Aandachtsgebieden binnen deze opdracht
zijn onder ander het sociaal versterken van ouderen,
preventieve ondersteuning van jeugd,
tegenprestatie, schulddienstverlening en taal.
Het beleidskader jeugd ‘Rotterdam Groeit’ loopt tot
2022. Hoofddoel van het beleidskader is dat
kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder
opgroeien. Binnen het beleidskader is onder andere
aandacht voor wijkprogrammering voor jeugd en
jongeren en alcohol- en drugsgebruik.

Directie Veiligheid
Ambities Veiligheid 2018-2022
De ambitie is dat Rotterdam alleen nog maar veilige
wijken heeft waar bewoners, ondernemers en
bezoekers zich veilig en welkom voelen. Iedere
Rotterdammer moet zich vrij kunnen bewegen en
zich veilig voelen in de stad.

Staand beleid
Cluster Stadsbeheer
Ambitie 2018-2022
De ambitie van Stadsbeheer is vastgelegd in de
Meerjarenkoers Stadsbeheer.
De ambitie is gericht op steeds verdergaande
samenwerking met bewoners en ketenpartners met
als doel de integrale- en samenhangende aanpak van
zaken betreffende de buitenruimte. Dit alles binnen
het reguliere jaarplan en jaarbudget met
accentverschuivingen ten behoeve van prioriteiten
binnen de wijken. Denk hierbij onder anderen aan
programma’s
zoals Kom op naar buiten, Langer Thuis,
Duurzaam dichter bij de Rotterdam. Daarnaast blijft
de ambitie van Stadsbeheer overeind om de
komende jaren stedelijk jaarlijks 40 km riool te
vervangen.

Vanuit het programma Veilig@Rotterdam is in ieder
geval aandacht voor de thema’s:
Preventie en aanpak High Impact Crime
(woninginbraken, overvallen en straatroof); Aanpak
(jeugd)overlast in de buitenruimte; Aanpak
woonoverlast; Invulling horeca- en
evenementenbeleid.
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De gebiedscommissie en het gebiedsteam Delfshaven - Spangen zijn makkelijk bereikbaar. Hieronder staan
de contactgegevens.

Marike Abrahamse
Commissielid
ms.abrahamse@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

Asma El-Fassi
Commissielid
a.elfassi@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

Marie-Thérèse Woltering
Commissielid
mt.woltering@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

Jacques van Amerongen
Technisch voorzitter
jhl.vanamerongen@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 36 51 52 46

Rachid Jemaoui
Commissielid
r.jemaoui@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

Gebiedsteam Spangen

Enis Ayhan
Commissielid
e.ayhan@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

David Kuiper
Commissielid
d.kuiper@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 13 00 18 09

Lilia Bârcoci-Costa
Commissielid
la.costa@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 42 99 95 06

Jelle van der Molen
Commissielid
j.vandermolen@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 12 46 93 25

Sanne van den Berg
Commissielid
sj.vandenberg@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 23 73 58 41

Ineke Palm
Commissielid
i.palm@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 51 11 10 73

Hülya Bozok
Commissielid
h.bozok@
gebiedscommissierotterdam.nl
14 010

Fatima Talbi
Commissielid
f.talbi@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 30 44 78 50

Ninny Duarte Lopes
Commissielid
l.duartelopes@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 46 97 88 83

Rini Vermeulen
Commissielid
hc.vermeulen@
gebiedscommissierotterdam.nl
06 24 34 55 51

Mieke de Leeuw
Wijkmanager
mct.deleeuw@Rotterdam.nl
06 23 00 54 77

Charlotte de Bruijn
Wijknetwerker
c.debruijn@rotterdam.nl
06 51 16 70 83
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