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Wijkarena Oud-Charlois 

Het wat en hoe 

 

De Wijkarena Oud-Charlois bundelt de krachten van verschillende mensen die zich 

inzetten voor Oud-Charlois, zodat ze elkaar versterken. Door het formuleren van een 

inspirerend gezamenlijk verhaal wordt de toekomst van de wijk de leidraad voor actie. 

Dit leidt tot nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

 

De groep die meedoet in de Wijkarena is divers en bestaat uit bewoners, lokale 

ondernemers en betrokkenen vanuit maatschappelijke organisaties en de 

(deel)gemeente. Zie ook de deelnemerslijst op pagina 2. 

 

Het doel is een positieve beweging tot stand te brengen. Een beweging die twee soorten 

doorbraken (“transities”) wil bereiken:  

• “Lokaal-maatschappelijke transitie”: meer invloed op & meer inzet voor eigen 

buurt. Huidige inzet beter afstemmen en andere mensen en partijen activeren. 

• “Beleidstransitie”: laat het (deel)gemeentelijke beleid aansluiten op de initiatieven 

van bewoners en andere partijen. Werk aan een gezamenlijke, wijkgerichte 

aanpak. 

 

De eerste vier bijeenkomsten gaven de deelnemers inzicht in elkaars ervaringen. In de 

discussies werd duidelijk wat er speelt in de wijk. Daaruit blijkt dat in Oud-Charlois (A) 

veel bewoners niet thuisgeven: ze tonen zich weinig verantwoordelijk voor hun buurt, 

maar kijken gelijk naar officiële instanties als er iets is. Aan de andere kant (B) neemt de 

overheid bewoners en bedrijven niet altijd serieus. De bewoners die zich wel inzetten 

voor de buurt raken “participatiemoe”. Ondanks de beste intenties worden plannen voor 

de wijk gemaakt in plaats van met de wijk. 

 

Bovendien (C) voelen veel mensen zich niet thuis. Subgroepen leven langs elkaar heen 

en lijken weinig interesse voor elkaar en de buurt te hebben. Bewoners ervaren hun 

omgeving eerder als bron van overlast dan als ontmoetingsplek. De wijk zou meer 

moeten bieden: meer winkels en voorzieningen, maar ook werkgelegenheid en goed 

onderwijs. 



 2 

Tegelijkertijd werd geconstateerd dat (D) Oud-

Charlois veel positieve kanten heeft en deze 

onvoldoende belicht worden. De focus is steeds op 

problemen, niet op krachten. Oud-Charlois is een 

mooie wijk, met veel groen en een rijke 

geschiedenis. Er zijn de laatste tijd veel 

aansprekende initiatieven en ontwikkelingen gestart. 

 

De discussies hebben geleid tot een gezamenlijk 

verhaal, waarin “thuis voelen” en “thuis geven” de 

kernbegrippen zijn. Hieruit is het positieve 

streefbeeld “de Welkome Wijk” ontstaan. De oproep 

op pagina 3 maakt duidelijk wat daarmee wordt 

bedoeld. Vanuit de Wijkarena zijn vervolgens initiatieven gestart die passen bij dit 

streven. Nu wordt gewerkt aan verbreding en verankering, waardoor nieuwe mensen en 

partijen zich aansluiten en zij de verantwoordelijkheid van ontwikkelingen delen. 

 

Deelnemers 

De volgende deelnemers nemen actief (en op persoonlijke titel) deel aan de Wijkarena 

Oud-Charlois: Judith, Peter, Bart, Alma, Hilde, Arie, André, Kees, Mohamed, Davud, 

Albert, Tineke, Yavuz, Driss, Zakaria, Latif, Marco, Klaus, Jurrian, Jaap, Kees, Tini, 

Regina, Erdo, Bob, Vance, Kees, Carina, Nasra en Irma.  

 

Ook zijn tal van andere bewoners, instellingen en ondernemers incidenteel betrokken 

geweest bij de Wijkarena via workshops, e-mails en/of persoonlijke gesprekken. Dit zijn 

o.a. personen bij de deelgemeente Charlois, Pact op Zuid, Bureau Frontlijn, dS+V, 

Roteb, Gemeentewerken, JOS, OBR, SenR, GGD, DKC, Bestuursdienst, SoZaWe, 

Charlois Welzijn, Bibliotheek Charlois, MCVC (Marokkaanse Culturele Vereniging 

Charlois), Laleli-moskee, Bijbelhuis, Vereniging Timotheus, Stichting NAC, 

Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois (WOC), Stichting Kick, Werkgroep 

Boergoense Vliet, Stichting LOPP, Woonstad, Vestia, Woonbron, Dura Vermeer, FNV, 

Veldacademie Rotterdam, Creatief Beheer, Eetbaar Rotterdam, Rotterdams 

Milieucentrum, Thuis op Straat, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit. 

Citaten uit eerste bijeenkomsten 

“Niemand kan het oplossen, 

behalve wij allemaal” 

“Er liggen stapels visies, maar 

wanneer gebeurt er wat?” 

 “Er missen vooral 

ontmoetingsplekken” 

“Bewoners trekken zich terug op 

hun eigen eilandje” 

“Als mensen zich niet thuis voelen, 

investeren ze niet.” 

 “Er is veel moois, maar dat lijkt 

niemand te zien” 

“Media en politiek hebben alleen 

oog voor het negatieve” 
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De Welkome Wijk 

Een nieuw gezamenlijk streefbeeld 

 

In de afgelopen maanden is in Oud-Charlois een beweging begonnen voor een 

Welkome Wijk. Een Welkome Wijk is een wijk waar iedereen zich thuis kan voelen, 

ongeacht zijn of haar leeftijd, afkomst, interesses en verlangens. Dit betekent ook dat we 

thuis geven; we tonen zelf onze verantwoordelijkheid.  

 

We willen ons inzetten voor onze toekomst, die van onze kinderen en van onze 

medebewoners. Niet door te kijken naar anderen en af te wachten, maar vanuit eigen 

initiatief. We stoppen met de focus op het negatieve en gaan het positieve versterken en 

uitvergroten.  

 

Oud-Charlois kan een Welkome Wijk worden als nog meer bewoners, winkeliers, 

organisaties, bestuurders, politici en ambtenaren hieraan meewerken. Sluit u daarom 

vandaag nog aan bij de Welkome Wijk.  

 

Doe mee! 

Geef op de website www.welkomewijk.nl aan dat u wilt dat Oud-Charlois zich tot 

Welkome Wijk ontwikkelt. U kunt daar natuurlijk ook zelf aan meewerken.  

 

Hieronder staat een aantal initiatieven die passen bij het streven naar een Welkome 

Wijk. En misschien hebt u zelf wel nieuwe ideeën of eigen projecten die Oud-Charlois 

meer welkom maken.  
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Thema’s en initiatieven 

Geen visie zonder actie; geen actie zonder visie 

 

Welkome Wijk-comité 

Het Welkome Wijk-comité (of ‘Buren verwelkomen buren’) brengt de welkome wijk in de 

praktijk. Als een nieuwe bewoner naar Oud-Charlois verhuist, gaat een buurtgenoot 

even langs de deur om een praatje te houden en een “welkomtas” met beknopte 

informatie te geven. Nieuwe bewoners worden zo welkom geheten en krijgen zo snel 

inzicht in wat er te doen is in de wijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Hilde Ferguson (e-mail: fergmare@wanadoo.nl, tel: 010-4291234). 

 

Gouwplein 

Een groep bewoners is aan de slag met de fysieke herinrichting van het Gouwplein, in 

samenwerking met de (deel)gemeente en andere partijen. Het doel is om van het 

Gouwplein een levendig en welkom plein te maken. Er wordt begonnen met schilderen, 

opknappen en het plaatsen van speeltoestellen. De Veldacademie heeft een 

coördinerende rol bij dit initiatief. Voor meer informatie: Jurrian Arnold (e-mail: 

jurrian@veldacademie.nl, tel: 06-51841884). 

 

De illustratie is gemaakt door Sandra de Haan bij een discussie met buurtbewoners over het Gouwplein 

 

Groenbeheer 

Een zoektocht naar nieuwe vormen van groenbeheer. Het onderhouden en aanleggen 

van buurtgroen is een taak van de gemeente. Wat als bewoners en lokale ondernemers 

verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud van het buurtgroen en ondersteuning 
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krijgen van de gemeente? Hierbij valt ook te de denken aan stadstuinieren zoals het 

verbouwen van groenten en fruit. In Oud-Charlois wordt voorzichtig begonnen met een 

nieuwe manier van werken. Kijk voor inspiratie bijvoorbeeld op www.boergoensevliet.nl 

en www.creatiefbeheer.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carina 

Klamer (e-mail: carina.klamer@planet.nl, tel: 010-4953288).  

 

Jongeren 

Oud-Charlois is een wijk met veel jongeren. Zij hebben behoefte aan een ander soort 

ontmoetingsplekken en activiteiten dan een gemiddelde wijkbewoner. Er is al veel voor 

jongeren, maar het aanbod is versplinterd en slecht bekend. Een betere afstemming is 

nodig. Bovendien richt veel van de aandacht zich op jongeren als probleem, terwijl zij 

ook de toekomst van de wijk zijn. De uitdaging is jongeren aan te spreken op wat ze 

kunnen en ruimte te geven om hun ambities te ontwikkelen. Organisaties die dit doen 

zijn o.a. Young-Up (www.young-up.nl) en TOS (www.thuisopstraat.nl). Voor meer 

informatie: Latif Ozil (e-mail: charloisnoord_v1@thuisopstraat.nl, tel: 010-4290233).  

 

En meer... 

Er gebeurt nog veel meer. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan meer media-aandacht voor 

positieve ontwikkelingen in Oud-Charlois, een actieplan voor de aanpak van 

verwaarloosd vastgoed, meer samenwerking tussen verschillende organisaties en een 

verdere uitwerking van een verbindende en faciliterende rol van de gemeente. Voor 

meer informatie: Irma Bijl (e-mail: i.bijl@charlois.rotterdam.nl, tel: 010-4107466). 

 

Geef u op via de website www.welkomewijk.nl als u wilt meewerken aan één van de 

bovenstaande initiatieven. U kunt ook uw eigen idee inbrengen.  
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Toekomst van de Wijkarena 

Samenwerking en visie als leidraad voor beleid 

 

In november 2009 is de Wijkarena van start gegaan. Sindsdien hebben acht 

gezamenlijke bijeenkomsten en 20 deelgroepbijeenkomsten plaatsgevonden. Verder zijn 

twee bijeenkomsten georganiseerd die gericht waren op beleidsmakers. 

 

Hiermee zijn de eerste stappen naar een Welkome Wijk gezet. Er is een gezamenlijk 

verhaal geformuleerd, er zijn nieuwe contacten ontstaan en nieuwe initiatieven 

opgestart. Hierbij stond het mobiliseren en het verbinden van actieve en nieuwe 

krachten in Oud-Charlois centraal. Niet de problemen uit de wijk maar de welkome 

toekomst van de wijk werd leidraad voor actie.  

 

Tevens is een nieuwe manier van samenwerking ontstaan in Oud-Charlois, waarbij de 

(deel)gemeente initiatieven vanuit de wijk zelf ondersteunt, faciliteert en verbindingen 

legt tussen deze initiatieven. Betrokkenen nemen zelf verantwoordelijkheid in plaats van 

deze af te schuiven. Noem het een coproductie van beleid. 

 

Verschillende partijen pakken de initiatieven verder op en onderschrijven het streefbeeld 

van de Welkome Wijk. Tegelijkertijd zijn we nog ver verwijderd van een Welkome Wijk. 

Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen aanhaken? Hoe behouden en versterken we 

verbindingen tussen buurt en beleid? En hoe kan deze manier van samenwerken 

verspreiden naar andere delen in Oud-Charlois en Rotterdam? Moeilijke vragen, waar 

nog geen volledige antwoorden op zijn. Zeker nu de opdracht aan het organiserende 

team erop zit en DRIFT dus niet meer de functie van aanjager zal vervullen. Ideeën en 

initiatieven zijn daarom zeker welkom! 

 

Voor meer informatie over de toekomst van de Wijkarena kunt u contact opnemen met: 

 

Irma Bijl 

t. 010-4107466 

e. i.bijl@charlois.rotterdam.nl 
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Website 

Alle informatie over de Wijkarena en de initiatieven die hieruit zijn voortgekomen vindt u 

op de website: www.welkomewijk.nl 

  

 
 

Contact 

De Wijkarena is geïnitieerd en georganiseerd door DRIFT, het Dutch Research Institute 

for Transitions, onderdeel van de Erasmus Universiteit. DRIFT doet dit in opdracht van 

de gemeente Rotterdam (dS+V) en in samenwerking met de deelgemeente Charlois. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.welkomewijk.nl of contact opnemen met: 

 

Frank van Steenbergen  

t. 010-4088777 

e. vansteenbergen@fsw.eur.nl 

 

 

 

 

Irma Bijl 

t. 010-4107466 

e. i.bijl@charlois.rotterdam.nl 

 

 

 

 

 
Redactie: Frank van Steenbergen en Chris Roorda (DRIFT), december 2010 


