


Oud Mathenesse heeft circa 7.000 inwoners en in het Witte Dorp wonen zo’n 550 mensen. De wijk heeft een 

rijk verleden. Het ambacht Mathenesse wordt al genoemd in documenten uit 1276.  In de Franse tijd, in 1795, 

werd Mathenesse een gemeente. In 1811 werd deze voor 5 jaar opgeheven en bij Schiedam en Kethel en 

Spaland gevoegd. 

Van 1 april 1817 tot 1 januari 1868 was Oud- en Nieuw-

Mathenesse weer een zelfstandige gemeente. Per 1868 

werd heel Oud en Nieuw Mathenesse onderdeel van 

Schiedam en in 1909 ging het grootste deel naar de 

gemeente Rotterdam. Een deel van Schiedam wordt 

ook nu nog aangeduid met Nieuw-Mathenesse. De 

huidige Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse werd 

gebouwd in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de 

weilanden tussen Rotterdam en Schiedam. 

De wijk Oud-Mathenesse, gelegen beneden aan de dijk 

van de Schiedamseweg, werd vroeger in de volksmond 

wel De Put genoemd. Maatschappelijk gezien stonden 

de bewoners net iets hoger in aanzien dan 

ongeschoolde arbeiders. In Oud-Mathenesse woonden 

veel lagere ambtenaren, onderwijzers, ambachtslieden 

en werknemers van de scheepswerven in Schiedam. 

De wijk heeft nu een rustig stedelijke omgeving. De 

Franselaan is het hart van de wijk, een doorgaande 

winkelstraat , die leidt naar Schiedam.

De laan deelt de wijk in twee buurten: de Schepenbuurt 

en de Landenbuurt. De Schepenbuurt bestaat 

voornamelijk uit portiekflats. In de Landenbuurt staan 

deels ook portiekflats, deels vooroorlogse bouw met 

boven- en benedenwoningen. 
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Op subjectieve veiligheidsbeleving in 2016 scoort 

Oud Mathenesse niet goed. Om die reden is er 

vanuit de directie Veilig een onderzoek gestart in de 

wijk naar de veiligheidsbeleving. De resultaten van 

het onderzoek wegen mee in het benoemen van de 

opgaven en kansen van de wijk.

Fysieke index

Het vastgoed  in Oud Mathenesse is kwestbaar.  Er 

is veel particulier bezit met veel kwetsbare 

meergezinswoningen zonder lift. De WOZ waarde is 

laag.  Ondanks de verbetering van de 

woningvoorraad in de Schepenbuurt Noord is er in 

de Landenbuurt nog een grote particuliere 

woningvoorraad, waar de VvE’s slapend zijn en het 

onderhoud achterstallig is. De subjectieve beleving 

van wonen en woonomgeving scoort op veel vlakken 

onder het Rotterdams gemiddelde. 

De groene wijk wordt door veel mensen 

gewaardeerd. Bewoners vinden wel dat er sprake is 

van rommel en vuil op straat, bewoners klagen over 

verzakkingen in de straat. Mensen vinden dat 

agressief verkeersgedrag en te hard rijden is 

toegenomen. 

Veel mensen in Oud Mathenesse en Witte Dorp zijn 

ontevreden over de huidige woonsituatie en de 

verhuisneigingen uit de buurt liggen nog ver boven het 

Rotterdams gemiddelde.

Veiligheidsindex

De objectieve veiligheidsindex scoort rond het 

Rotterdam gemiddelde of hoger. Alleen overlast ligt nog 

wel boven het Rotterdams gemiddelde.

In de veiligsheidsindex is een flinke stijging te zien in de 

subjectieve veiligheidsbeleving. Men ervaart diefstal uit 

auto’s minder als een probleem in de buurt dan in 2016. 

Fietsendiefstal wordt nog wel als een probleem ervaren, 

maar is licht gedaald. Bedreiging wordt wel ervaren als 

buurtprobleem, maar geweldsdelicten ervaart men het 

afgelopen jaar veel minder als buurtprobleem. 

Bekladding en vernieling is sterk verminderd. 

Wijkprofiel
Dit is de thermometer voor de stad en laat zien 

hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan 

op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. 

De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en 

cijfers en de beleving van Rotterdammers

Bron: 

https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterda

m/delfshaven/oudmathenessewitte-dorp 
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Sociale index

Er heeft een lichte daling plaatsgevonden bij de 

objectieve capaciteiten van bewoners. Dit heeft met 

name te maken met mensen die kort in Nederland 

wonen en zich hier de taal en gewoonten eigen 

moeten maken. Veel mensen zijn niet bekend met 

organisaties die ondersteuning kunnen geven. 

Mensen geven aan moeite te hebben met 

rondkomen en er is veel behoefte aan hulp bij het 

aanleren van de Nederlandse taal. 

Contacten in de buurt zijn laag. Weinig mensen 

kennen buurtgenoten of gaan met buurtgenoten om. 

De afstand tot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en 

vraagwijzer zijn groot. 

Veel bewoners gaan naar school of hebben een 

baan, bezoeken evenementen, zijn lid van een 

vereniging of verrichten mantelzorg. Weinig mensen 

doen aan sport of zitten zich in als vrijwilliger. Echter 

veel mensen zijn niet tevreden over het eigen 

meedoen. 

Er zijn veel verhuizingen uit de wijk en weinig 

mensen blijven er lang wonen. Helaas is er ook een 

behoorlijke daling te zien in het aantal bewoners dat 

zich actief voor de buurt inzet. De binding die 

mensen voelen met Oud Mathenesse lijkt uit het 

profiel boven het Rotterdams gemiddelde te komen. 

Dieper kijkend zien we dat veel mensen trots zijn en 

geloven in Rotterdam en veel minder trots zijn op 

hun eigen wijk.

Onderzoek Veiligheidsbeleving

Uniek voor Oud Mathenesse is de verbondenheid die 

sommige bewoners met de wijk voelen. De 

bevindingen corresponderen met die van andere 

onderzoekers (o.a. Eysink Smeets, Schuilenburg) die 

benadrukken hoe belangrijk het is voor het gevoel 

van veiligheid dat mensen zich thuis voelen in hun 

wijk. De laatste jaren is dat gevoel door allerlei 

oorzaken aan erosie onderhevig geweest. 

Voorzieningen staan onder druk (pinautomaten zijn 

verdwenen, ondernemers staan onder druk) 

In de wijk is veel behoefte aan plekken voor ontmoeting, 

maar ook aan plekken waar ideeën van bewoners 

kunnen landen en verder kunnen worden ontwikkeld of 

een podium kunnen krijgen (bijvoorbeeld met culturele 

partners). 

Jongeren in de wijk zijn niet altijd weerbaar en in staat 

om hun grenzen te stellen. Het creëren van een veilige 

omgeving waar kinderen veilig kunnen opgroeien en 

hun talenten kunnen ontwikkelen verdient aandacht. 

De jongeren die we hebben gesproken bleken duidelijke 

ideeën te hebben over hoe hun eigen wijk verbeterd zou 

kunnen worden en ook stuiten we op bijzondere 

vriendschappen. 
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De belangrijkste fysieke, sociale en veiligheidsopgaven voor Oud Mathenesse – Witte Dorpzijn gerangschikt

naar thema. Ze zijn samengesteld op basis van uitkomsten van het wijkprofiel 2018 en gesprekken met de 

clusters en wijkpartners.

Versterken voorzieningenniveau

De huidige voorzieningen in de wijk staan onder druk. 

Er zijn steeds minder winkels dichtbij huis. De enige 

buurt winkelstraat in Oud Mathenesse en  Witte Dorp, 

de Franselaan heeft te maken met een beperkt, steeds 

eenzijdiger aanbod, geringe uitstraling, een zwakke 

winkeliersvereniging, achterstallig onderhoud in het 

particuliere vastgoed en minder klanten uit de wijk. Het 

concentreren en versterken van het winkelaanbod de 

Franselaan op allerlei vlakken, zou een vliegwiel 

kunnen zijn voor de overige opgaven van de wijk.

Voor oudere bewoners zijn enkele maatschappelijke 

voorzieningen, die zich in de rest van Delfshaven 

bevinden te ver weg. Ook blijkt dat veel bewoners niet 

snel naar officiële (hulp) instanties stappen. Het 

voorzieningenniveau in Oud Mathenesse – Witte Dorp 

(OMWD) moet goed in beeld gebracht worden en zo 

laagdrempelig mogelijk worden ingericht in de wijk. 

Voor OMWD ligt het M4H (Makers district) hemelsbreed 

dichtbij, maar voor bewoners nu nog ver weg. Hier 

liggen juist kansen voor de wijk.  De Schiedamseweg is 

voor langzaam verkeer uit OMWD moeilijk oversteek 

baar.

Ook sociale ondernemers bij M4H, zoals Marconia en 

Uit je eigen Stad willen graag de verbinding maken met 

de wijk. 

Kansen voor de jeugd versterken

Het versterken van kansen voor de jeugd vanaf jonge 

leeftijd.  Grenzen stellen, weerbaarheid en het 

versterken van een omgeving waarin kinderen veilig 

kunnen opgroeien en verhogen van de weerbaarheid 

De Basisschool OBS Finlandia werkt momenteel aan 

het versterken van de onderwijsresultaten van de 

school. Ook zal er gewerkt worden aan het verbeteren 

van het schoolgebouw. 
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Kansen

Wat is extra nodig voor de wijk?

• Versterken voorzieningenniveau

• Kansen voor de jeugd versterken

• Thuisbasis op orde

• Kapitaal uit de wijk benutten

• Aanpak woningvoorraad

• Aanpak openbare ruimte

Thuisbasis op orde

In OMWD lijken meerdere kwetsbare groepen te 

concentreren. 

Er woont een grote groep kwetsbare ouderen. De 

ligging van de wijk aan de rand van Rotterdam met 

twee doorgaande drukke wegen maken de afstand naar 

voorzieningen en andere contacten buiten de wijk 

letterlijk en figuurlijk moeilijker met als gevolg grotere 

kans op eenzaamheid in de wijk. 

Veel bewoners in de leeftijd van 19-45 jaar zijn aan het 

werk in de wijk, maar werken vaak in kwetsbare 

sector(en) en hebben meerdere banen om in het 

onderhoud te kunnen voorzien. Bij economische 

tegenspoed ontstaan daar direct financiële problemen. 

Een deel van deze groep bestaat uit arbeidsmigranten 

welke door een achterstand van de kennis van de 

Nederlandse taal en regelgeving momenteel ook geen 

perspectief heeft om een hoger inkomen te krijgen. 



Aanpak Openbare Ruimte:

De riolering in Oud Mathenesse moet op termijn worden 

vervangen. De gedachte is om onderhouden en 

verfraaiing (indien nodig en mogelijk) van de openbare 

ruimte te combineren met de aanpak van het riool. 

De openbare ruimte is sleets en gaat gebreken 

vertonen. Voor de uitstraling van de wijk en 

toegankelijkheid voor mensen die moeilijk ter been zijn, 

is het van belang om een start te gaan maken. De 

aanpak van de riolering biedt kansen om hier 

voorlichting voor VvE’s aan te koppelen (aanpak van de 

huisaansluitingen). 

Ambitie Oud Mathenesse – Witte Dorp

Oud Mathenesse – Witte Dorp is een 

leefbaardere en fijn wijk om te wonen en 

te blijven wonen
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Kapitaal uit de wijk benutten

In de wijk is een actieve Buurt Bestuurt en sinds kort is 

er ook een VvE advies groep. We koesteren en 

ondersteunen deze actieve bewoners waar mogelijk. 

Ondanks dat een groep bewoners zich erg verbonden 

voelt met de wijk en ook actief is, leven er ook in de wijk 

anoniem en langs elkaar. 

In Oud Mathenesse zal een wijkcomité van start gaan. 

Deze gelukkige gelote bewoners gaan samen met de 

wijk nadenken en proberen om ook andere bewoners 

actief te krijgen om zich in te zetten voor een leuk , 

veilig en gezellig Oud Mathenesse en Witte Dorp.

Aanpak woningvoorraad: 

• activering VvE

• woonoverlast bestrijding

• beperking instroom

Oud Mathenesse – Witte Dorp heeft een grote 

eenzijdige particuliere woningvoorraad. 

Afgelopen jaren is er succesvol geïnvesteerd in de 

Schepenbuurt Noord middels de adoptiewijk aanpak 

(een gezamenlijke aanpak van de gemeente Rotterdam 

en Woonbron). Echter andere delen van de wijk 

kampen nog steeds met achterstallig onderhoud en niet 

actieve VvE’s. De adoptiewijk aanpak in de huidige 

vorm zal in 2018 worden afgerond. Belangrijk is om de 

gemaakte investeringen te bestendigen en samen met 

vastgoedeigenaren, Woonbron, gemeente Rotterdam 

en de VvE advies groep van bewoners een plan te 

maken voor een toekomst bestendigere, gevarieerdere 

en duurzamere woningvoorraad.



Uit de opgaven zijn zes doelen voor Oud Mathenesse Witte Dorp voor de periode 2019 – 2022 opgesteld. Bij 

elk doel worden de inspanning genoemd die hieraan bijdragen kunnen leveren.

De ambitie van het wijkcomité luidt:

Oud Mathenesse – Witte Dorp is een leefbaardere en fijne wijk om te wonen en te blijven wonen

Basisvoorzieningen: ‘zichtbare overheid’ en burgerij

De overheid werkt duidelijk zichtbaar in de wijk samen met bewoners aan een fijne en leefbaardere wijk. 

a. Integrale aanpak van de Franselaan;

b. Goed duurzaam Huis van de Wijk, ontmoetingsplek(ken);

c. Laagdrempelige toegang tot zorg;

d. Basisschool de Finanlandia is een sterke school geworden;

e. Goede verbinding met M4H 

Bewoners kunnen in hun eigen wijk de dagelijkse boodschappen halen, er is een pinautomaat, er is een huisarts of 

apotheek en contact met de wijkagent. Er is een Huis van de Wijk of huiskamer, waar welzijnsactiviteiten worden 

aangeboden. In elke wijk is een wijkpunt, waar(uit) laagdrempelige ondersteuning en toegang tot zorg wordt 

geboden. Alle kinderen van 4-12 jaar moeten naar een basisschool in de eigen buurt kunnen.

Jeugd

a. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning;

b. Versterken weerbaarheid van jeugd (bijv. via een meidenhuiskamer);

c. Voldoende mogelijkheden voor jeugd om hun talenten te kunnen ontplooien.

Bij jeugd gaat het om opvoeden, opleiding, ontplooiing en werk. Het valt uitéén in drie aandachtsgebieden:

1. 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;

2. 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;

3. Kinderen en jongeren ontplooien zich maximaal, verkennen en benutten hun talenten. 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, over ontdekken en over het bieden en benutten van kansen. 
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Thuisbasis op orde

a. Laagdrempelige toegang tot zorg. Beter afstemmen van hulp. Zoeken naar mogelijkheden om beter aan te 

sluiten bij verschillende doelgroepen;

b. Aandacht voor Nederlandse taal en regelgeving (onbekendheid met rechten en plichten, kans op uitbuiting en 

achterstanden door gebrek aan kennis van taal en regels)

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 en gezondheid. De opgave is om deze huishoudens zodanig 

te ondersteunen, dat zij duurzaam op eigen benen kunnen staan en actief in de samenleving kunnen participeren. 

Speciale aandacht voor de Nederlandse taal en regelgeving. 



a. Blijvend ondersteunen van actieve bewonersgroepen en initiatieven. Ondersteunen van nieuwe initiatieven;

b. Zoeken naar contacten met andere bewoners. Vanuit onze diversiteit zoeken we naar gezamenlijke oplossingen 

voor de wijk;

c. Het wijkcomité gaat actief op zoek om ook andere geluiden uit de wijk te horen; 

d. Het vakmanschap uit de wijk (veel vaklui, zzp-ers ) kunnen wij inzetten als een kwaliteit (starten met 

kleinschalige experimenten) 

In zwakke, kwetsbare buurten met veel anonimiteit en weinig sociale cohesie zoeken we de bewoners op en 

benaderen we hen actief. We helpen hen om hun stem te laten horen en betrokken te zijn. 

Kapitaal benutten van diegene die we kennen en die we niet kennen
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Woningvoorraad

a. Ondersteunen van het bewonersinitiatief van eigenaar-bewoners om voorlichting te geven over verbeteren 

woningonderhoud

b. Tegengaan illegale onderhuur

Stimuleren particuliere eigenaren om woningonderhoud te verbeteren. We ondersteunen het bijzondere 

bewonersinitiatief in de wijk die hier veel tijd en energie in steekt. Tegengaan illegale onderhuur.

Buitenruimte op orde

a. Zo snel als mogelijk inzetten op de vervanging van de riolering en de daaraan gekoppelde bestrating. Waar 

mogelijk kleinschalige verbeteringen in de buitenruimte meenemen.

b. De wijk is schoon, heel en veilig. Met speciale aandacht voor voorlichting. Daarbij moet gekeken worden naar 

informatie die laagdrempelig toegankelijk is (ook voor mensen die (nog) geen Nederlands begrijpen).

De Rotterdamse buitenruimte is op orde.

Iedere dag werken we samen met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de stad aan een basisniveau 

op het gebied van schoon, heel en veilig. Gastheerschap speelt hierbij een belangrijke rol. Een goede balans tussen 

wonen, werken en recreëren. De buitenruimte wordt intensief gebruikt, maar de stad moet ook kunnen ademen. De 

komende jaren ligt er voor de stad een grote bouwopgave. 

Trefwoorden oa: afval, groen niveau, speelvoorzieningen, fietswrakken, uitstraling buitenruimte)



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, GGZ-

keten, verwarde personen. 
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Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven aan de volgende thema’s

Coalitieprogramma en 

staand beleid



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. 
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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.

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.

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. 



Het wijkcomité en het gebiedsteam Oud Mathenesse – Witte Dorp zijn makkelijk bereikbaar. Hieronder staan 

de contactgegevens.

Orkun Durmaz

lid

o.durmaz@

wijkcomiterotterdam.nl

14 010

Slavcho Gogov

Lid

sv.gogov@

wijkcomiterotterdam.nl

14 010

Martin Segedy

Lid

m.segedy@

wijkcomiterotterdam.nl

14 010

Eunike Ulmasenbum

Lid

o.ulmasenbum@

wijkcomiterotterdam.nl

14 010

Pim van der Wel

Lid

p.vanderwel@

wijkcomiterotterdam.nl

14 010

Gebiedsteam 

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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