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“Het blijft waanzinnig wanneer je bedenkt 
dat een actie van een groep bewoners van 
een straat in Delfshaven zo’n dertig jaar later 
nog steeds bestaat en uit is gegroeid tot 
een initiatief waarmee honderden straten 
in de stad zijn opgeknapt, waar omzien 
naar elkaar echt vorm krijgt en waar vele 
duizenden Rotterdammers nog altijd met 
groot plezier aan werken. Dat bewijst voor 
mij dat de sterkste en meest duurzame 
initiatieven niet van bovenaf door de 
overheid worden opgelegd, maar door 
mensen samen op de rails worden gezet.”

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor 
de deur. We vroegen aan alle politieke 
partijen hoe men over het Opzoomeren 
denkt en welke herinneringen men eraan 
heeft. Bovenstaand citaat is van Christine 
Eskes, de huidige fractievoorzitter van het 
CDA. Maar ook de fractievoorzitters of 
lijsttrekkers van de andere partijen hebben 
mooie herinneringen of zelf ervaren wat 
de kracht is van het Opzoomeren. In deze 
vierde editie van Opzoomer kunt u daar 
kennis van nemen en lezen of de partijen 
vinden of het Opzoomeren door moet gaan 
en wat hun Opzoomerdromen zijn. 

Export en vernieuwing
De stad krijgt dit jaar een nieuwe 
gemeenteraad en een College van 
B&W. Altijd spannend wat dat voor het 
Opzoomeren gaat betekenen. Maar ook 
in andere opzichten wordt 2018 een 
boeiend Opzoomerjaar. Zo gaan Den 
Haag en Amsterdam kijken of men de 
Lief & Leedactie van Opzoomer Mee kan 
overnemen. Gaat deze export lukken? En 
in eigen stad is de Opzoomercampagne 
voor 2018 in een nieuw jasje gestoken. De 
rode draden: nog minder spelregels en nog  
meer mogelijkheden voor Rotterdammers 
die hun straat vriendelijker, socialer en 
leefbaarder willen maken. U leest het 
allemaal in deze editie van Opzoomer met 
tot besluit een column van Burgemeester 
Aboutaleb over burenhulp, Buurt Bestuurt 
en Opzoomeren. 

Opzoomer, het magazine dat 
meer vertelt over het Opzoomeren.
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Ten geleide

Boeiend 
Opzoomerjaar

IK
 O

PZOOMER
...omdat ik 

voorlezen aan 
kinderen belangrijk 

vind. Zo help ik mee om 
taalachterstanden 

te voorkomen. Ik heb 
ook andere ouders 

gevonden die nu 
voorlezen 

in hun straat.

...omdat ik 
voorlezen aan 

kinderen belangrijk 
vind. Zo help ik mee om 

taalachterstanden 
te voorkomen. Ik heb 

ook andere ouders 
gevonden die nu 

voorlezen 
in hun straat.

...omdat ik het leuk vind 
als buren en buurkinderen 

elkaar leren kennen. 
We hebben ook oog voor 

mensen die niet makkelijk 
naar buiten komen. 

Iedereen hoort er 
voor ons bij! ‘

...omdat ik het 
leuk vind als buren 

en buurkinderen 
elkaar leren kennen. 

We hebben ook oog voor 
mensen die niet makkelijk 

naar buiten komen. 
Iedereen hoort er 

voor ons bij! ‘

Opzoomercampagne 2018 

Ronde 3
Decemberfeesten
Maximaal 175 euro voor een goed straatfeest 
Naar keuze een kerstboom van 7 meter en/of een lichtslang

Meer over de nieuwe Opzoomercampagne op pagina’s 10 en 11.

Om het Opzoomeren in Hoek 
van Holland, Rozenburg 
en Pernis een boost te 
geven, stonden daar de 
afgelopen decemberfeesten 
in het teken van twintig 
Lief & Leedchallenges. Hoe 
meer uitdagingen een straat 
waarmaakte, hoe meer 
kaarten voor een Lief & Leed-
gala verdiend konden worden. 
“Wat je zaait, dat oogst je”, 
stelt Riny uit de Prins der 
Nederlandenstraat in Hoek van 
Holland. Een terugblik op deze 
bijzondere actie in Hoek van 
Holland.

Bak een taart voor een buur die dat 
verdient of breng een bezoekje aan de 
oudste bewoner uit je straat. Zo waren er 
in totaal twintig challenges om als buren 
Lief & Leed te delen. De vrolijke Marja uit 
de Gangesstraat las erover in de krant. 
Het leek haar een puik plan, want in 
de wintermaanden hebben de buren 
weinig contact met elkaar. “We moeten 
ons leven nog een beetje met elkaar 
durven delen”, zegt ze. Samen met buren 
voerde ze challenge na challenge uit. 
“Bloemen, chocolade, kaarten, taart…”, 
somt Marja op. Het bezorgde de straat 
twaalf tickets voor het gala, dat op 19 
januari 2017 plaatsvond in het sfeervolle 
Fort 1881 in Hoek van Holland. 
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Een terugblik

Lief & Leedchallenges

Ronde 1
Van 1 maart tot einde zomervakantie

Maximaal 200 euro voor een goed straatinitiatief
En een keetje 

Ronde 2
Van einde zomervakantie tot 1 december

Maximaal 200 euro voor een goed straatinitiatief
En een keetje 

“Het blijft waanzinnig wanneer je bedenkt 
dat een actie van een groep bewoners van 
een straat in Delfshaven zo’n dertig jaar later 
nog steeds bestaat en uit is gegroeid tot 
een initiatief waarmee honderden straten 
in de stad zijn opgeknapt, waar omzien 
naar elkaar echt vorm krijgt en waar vele 
duizenden Rotterdammers nog altijd met 
groot plezier aan werken. Dat bewijst voor 
mij dat de sterkste en meest duurzame 
initiatieven niet van bovenaf door de 
overheid worden opgelegd, maar door 
mensen samen op de rails worden gezet.”

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor 
de deur. We vroegen aan alle politieke 
partijen hoe men over het Opzoomeren 
denkt en welke herinneringen men eraan 
heeft. Bovenstaand citaat is van Christine 
Eskes, de huidige fractievoorzitter van het 
CDA. Maar ook de fractievoorzitters of 
lijsttrekkers van de andere partijen hebben 
mooie herinneringen of zelf ervaren wat 
de kracht is van het Opzoomeren. In deze 
vierde editie van Opzoomer kunt u daar 
kennis van nemen en lezen of de partijen 
vinden of het Opzoomeren door moet gaan 
en wat hun Opzoomerdromen zijn. 

Export en vernieuwing
De stad krijgt dit jaar een nieuwe 
gemeenteraad en een College van 
B&W. Altijd spannend wat dat voor het 
Opzoomeren gaat betekenen. Maar ook 
in andere opzichten wordt 2018 een 
boeiend Opzoomerjaar. Zo gaan Den 
Haag en Amsterdam kijken of men de 
Lief & Leedactie van Opzoomer Mee kan 
overnemen. Gaat deze export lukken? En 
in eigen stad is de Opzoomercampagne 
voor 2018 in een nieuw jasje gestoken. De 
rode draden: nog minder spelregels en nog  
meer mogelijkheden voor Rotterdammers 
die hun straat vriendelijker, socialer en 
leefbaarder willen maken. U leest het 

Opzoomerjaarmensen die niet makkelijk 
naar buiten komen. 

Iedereen hoort er 
voor ons bij! ‘

Hartstikke leuk 
22 Straten uit de Hoek deden mee aan 
de Challenges en waren op dit gala 
aanwezig om gezamenlijk te proosten, 
ervaringen én taarten uit te wisselen 
en bovenal gewoon te genieten van 
een hele leuke avond met live muziek, 
spelletjes, crea-activiteiten, hapjes 
en drankjes en handgeschreven 
persoonlijke complimenten. “Hartstikke 
leuk om zo bedankt te worden voor je 
inzet”, lacht Ann van de Strandweg.
Voor de bewoners uit de Zeeanemoon 
kwamen de extra Lief & Leedchallenges 
op een goed moment. Linda en Nancy 
vertellen dat er de afgelopen tijd meer 
leed dan lief in de straat wordt gedeeld 
vanwege de vele zieken. “Het is goed dat 
Opzoomer Mee het stimuleert om iets 
voor een ander te doen”.

Bloedfanatiek
Aan het eind van het gala werd er 
ongeacht het aantal uitgevoerde 
challenges voor elke straat luid 

19 straten in Rozenburg maakten allerlei Lief & Leedchallenges waar. 120 bewoners namen 
op 27 januari deel aan het gala in Muziektheater ‘De Ontmoeting’.

geapplaudisseerd. Het meeste geluid 
bracht de Kloosterstraat voort. De 
bewoners van deze straat waren 
tijdens de actie ook al bloedfanatiek: 
zij volbrachten als enige straat álle 
challenges. De elfj arige Larissa vond 
de opdracht om tien high fi ves te 
verzamelen het leukst en hoopt dit jaar 
op een vergelijkbare decemberactie. 
“Het is zo gezellig en dan verveel je je 
niet”.

12 straten in Pernis 
namen deel aan de 
Lief & Leedchallenges.  
60 bewoners 
bezochten op 20 
januari het gala in 
Buurthuis Pernis

De complimentenmeisjes zetten tijdens het gala 
elke straat uit Hoek van Holland  in het zonnetje.



samen met de stad een aanpak om dat aantal te verminderen.
Lief & Leedstraten kunnen daar een bijdrage aan leveren.

In juni van vorig jaar vond in Amsterdam al een presentatie plaats 
van wat Rotterdam zoal op dat punt doet. Ook de verhalen en 
initiatieven van de Rotterdamse Lief & Leedstraten kwamen daarbij 
aan bod. “Je merkte dat het aansloeg in de zaal. De gedachte is 
ook zo simpel en tegelijkertijd zo raak: investeren in de basis, in 
onderlinge verbondenheid op straatniveau.” Rotterdam kent voor 
Marijke trouwens weinig geheimen. Geboren en opgegroeid 
in de Rotterdamse Afrikaanderwijk heeft ze ook de beginjaren 
van het Opzoomeren van nabij meegemaakt. Ook in haar straat 
ging de Opzoomerbezem regelmatig door de straat. Aanpakken 
en klaarstaan voor je buren was binnen het gezin Andeweg de 
normaalste zaak van de wereld. “Toen er nieuwe buren uit Turkije 
naast ons kwamen wonen, hebben mijn ouders ze verwelkomd, 
wegwijs gemaakt en geholpen met het leren van de taal. De 
normaalste zaak van de wereld toch.”

Amsterdam wil meer weten over de mooie dingen die er 
tegenwoordig in de straten van Rotterdam gebeuren. Dus worden 
er voor elke Amsterdammer die het horen wil door Opzoomer 
Mee Masterclasses georganiseerd. Er zijn drie bijeenkomsten in 
Amsterdam en tenslotte is er een excursie naar Rotterdam. “Wat 
zijn de tips & tricks en wat kan Amsterdam en wat kunnen de 
Amsterdammers hier allemaal mee? De bijeenkomsten moeten 
vooral inspireren.” Alle Masterclasses zijn volgeboekt.
Tot besluit nog even Anja Machielse. Welke tip heeft zij voor 
Amsterdam en Den Haag? “Kijk vooral wat de bewoners in de 
straten zelf willen en kijk wat ze nodig hebben om aan de slag 
te gaan met Lief & Leed. Net als steden zijn ook straten nooit 
hetzelfde.”
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aansteken: “mooi wat er in die straat naast ons gebeurt, dat willen 
wij ook!” Wie wil, krijgt hulp om in zijn of haar straat activiteiten 
rond kennismaken en burenhulp te organiseren. Bijvoorbeeld een 
straatontbijt of een “buurbloemetje” waarbij bewoners elkaar met 
een bloemetje in het zonnetje zetten. Eind 2018 wordt gekeken of 
Den Haag Lief & Leed in het hart heeft gesloten.” Opzoomer Mee 
zal tijdens de pilot ondersteuning bieden in de vorm van hulp en 
advies.

Op bezoek in Rotterdam
Door naar Amsterdam. “Beter goed gejat dan slecht uitgevonden 
toch?”, vat Marijke Andeweg de interesse uit de hoofdstad bondig 
samen. Als regisseur eenzaamheid is zij de aanjager van de 
aanpak van eenzaamheid in de hoofdstad. Dertien procent van de 
Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam, blijkt uit cijfers van de 
GGD. Het regieteam waar Andeweg leiding aan geeft, ontwikkelt 

Maar eerst nog even Anja Machielse. Waarom tipte ze Nieuwsuur 
over de Lief & Leedstraten? “Met groeten of een praatje maken kan 
een ander zich al thuis, gezien en welkom voelen. Ik merk ook dat in 
deelnemende straten steeds meer gezinnen, kinderen en jongeren 
Lief & Leed omarmen. Het gaat verder dan een paar enthousiaste 
oudere vrijwilligers. Er wordt aan keukentafels geknutseld, kinderen 
gaan langs de deuren, buren doen kleine klusjes voor elkaar of 
maken gewoon even een praatje om te horen hoe het gaat. Het 
wordt weer normaal om naar elkaar om te zien. Als de jeugd dat 
oppikt, wordt het duurzaam.”

Proef in twee gebieden
Net als Anja Machielse is Shakira van Steenis onder de indruk van de 
Rotterdamse Lief & Leedstraten. Met haar bureau Graswortel is zij in 
Den Haag actief als adviseur voor bewonersparticipatie. “Ik hou van 
mijn stad hoor. Maar soms ben ik stikjaloers op die Rotterdammers,” 
erkent ze. “Prachtig wat daar allemaal gebeurt. Maar wie weet ben ik 
eind dit jaar net zo trots op mijn Hagenezen.”

Afgelopen december stemde de Haagse gemeenteraad unaniem 
in met een proef met Lief & Leedstraten. Een voorstel afkomstig 
van de lokale politieke partij Groep de Mos / Ouderen Partij. Aan 
Van Steenis de taak om deze proef met partners in de wijken uit 
te voeren. Ze heeft er zin in, maar beseft dat er veel werk aan de 
winkel is. Den Haag is nu eenmaal geen Rotterdam. “Gangmakers, 
dus bewoners die de boel in een straat aanjagen, zijn er hier 
veel minder. Dat is niet zo gek. Het welzijnswerk richt zich hier 
op buurten, niet op straten. En wie bijvoorbeeld een bijdrage 
wil aanvragen om iets in zijn straat te organiseren moet bij de 
gemeente een lang formulier invullen.”
Tijd om de boel eens fl ink op te schudden. “We gaan van deur tot 
deur gesprekjes aanknopen met de bewoners over hun straat. We 
zijn van plan dat te gaan doen in twee wijken. Een wijk met veel 
oude Hagenezen en een wijk die gemengd is qua leeftijden en 
culturen. Door twee gebieden te kiezen, kunnen straten elkaar ook 
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Het begint met een telefoontje dat Anja Machielse 
tijdens een korte vakantie beantwoordt op een 

zonnig terras in Zuid-Frankrijk. De redactie 
van Nieuwsuur aan de lijn. Of zij als hoogleraar 

Empowerment van Kwetsbare Ouderen mooie 
initiatieven kent op het gebied van zorg en 
aandacht voor elkaar. “Neem een kijkje in 

Rotterdam,” antwoordt ze. “Bezoek een van de 
600 Lief & Leedstraten.” De reportage die volgt 

over de Anatole Franceplaats in Ommoord maakt 
in Nederland de tongen los. “Wat een kanjers! Ik 

wil ook in die straat wonen!”, klinkt het op sociale 
media. Ook in Amsterdam en Den Haag wordt 

gekeken. Nu onderzoeken deze steden of Lief & 
Leed ook daar tot wasdom kan komen. Wat staat 

er in deze steden te gebeuren?

Export naar Amsterdam en Den Haag

“Opzoomer Mee is hartstikke trots op de belangstelling voor de 
Lief & Leedstraten. Het is eigenlijk één groot compliment aan al 
die 600 straten die op hun eigen manier inhoud geven aan Lief & 
Leed,” vertelt Ireen van der Lem van Opzoomer Mee. “De kennis 
die de afgelopen jaren in deze straten is opgedaan willen wij 
graag delen met andere steden.”

‘Beter goed gejat dan 
slecht uitgevonden’

Marijke Andeweg Shakira van SteenisAnja Machielse

Eén groot compliment

Marijke Andeweg Shakira van SteenisAnja Machielse
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 oor de enthousiaste panelleden staat als
 een paal boven water dat het Opzoomeren
 moet doorgaan. Daar sluiten alle politieke
 partijen zich bij aan. Tenminste, bijna 
allemaal, want de PVV zond geen reactie in. “Slordig!”, 
vindt panellid Mohammed. Collega panellid Jan 
noemt het “een gebrek aan belangstelling voor 
de inzet van duizenden Rotterdammers”. Afi jn, dat 
verder alle duimen omhoog wijzen, is in ieder geval 
een mooi begin!   

Associaties Opzoomeren 
Het woord Opzoomeren bestaat al sinds de jaren 
80 en haalde zelfs de Dikke van Dale. We mogen 
dus van een begrip spreken. Maar welke associaties 
roept het eigenlijk op? We vroegen het zowel aan 
de politici als het panel. Woorden als ‘buren’, ‘straat’ 
‘saamhorigheid’, ‘initiatieven’ en ‘schoon’ werden het 
meest genoemd. Jan en Tineke dachten ook beiden 
direct aan hun schone straat. Zij doen al sinds 1994 
mee met het Opzoomeren en zetten zich dagelijks in 
voor de netheid en uitstraling van de Tuindersstraat. 
Leo de Kleijn van de SP dacht meteen aan 
kerstbomen, vanwege de jaarlijkse decemberfeesten. 
Panellid Anya had een vergelijkbare associatie: 

Het Opzoomerpanel
Romeo Gambier 
Woont in de Abraham Kuyperlaan en Opzoomert nu zo’n vijf jaar.  
Anya Koch 
Woont in de Brussestraat en Opzoomert sinds zeven jaar. 
Muhammad Dilawar 
Woont aan het Zuiderspoorpad. Hij doet sinds vijf jaar mee met het Opzoomeren. 
Wil van Vugt 
Woont aan de Hofdijk en Opzoomert al zestien jaar.  
Samira Bensidi 
Woont in de Boudewijnstraat. Opzoomeren doet zij inmiddels vijf jaar. 
Jan en Tineke van Halderen 
Wonen in de Tuindersstraat en doen al sinds 1994 mee met het Opzoomeren. 

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart voor de deur legden we dertien 
lokale partijen vijf vragen over het 
Opzoomeren voor. De reacties waren 
onverdeeld positief, het Opzoomeren lijkt 
geen strijdpunt te worden in de nieuwe 
gemeenteraad! Maar wat blijft er straks 
over van die woorden? En wat vindt een 
panel van zeven Opzoomeraars er eigenlijk 
allemaal zelf van?

Pasen. In haar straat is het feest rondom het eieren 
zoeken namelijk dé Opzoomerhit van het jaar. 
“Bewoners uit de Brussestraat 
laten zich niet zo makkelijk 
optrommelen. Maar iedereen 
komt met Pasen, want dat is 
vaste prik”, legt ze uit. Romeo 
herkent dat mobiliserende eff ect 
en schrijft ‘participatie’ op zijn 
briefj e. Nu hij geen baan heeft, 
zet hij zijn talenten in voor 
het Opzoomeren in zijn straat. 
Volgens hem is de waarde van 
dit fenomeen enorm. “Ik kan me 
niet bedenken wat beter is voor 
de stad dan Opzoomeren!” En 
in het kader van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
voegt hij er lachend aan toe: “Het 
zou eigenlijk een politieke partij 
moeten worden!” 

Heel veel straten
We zijn ook benieuwd hoe goed 
de politici en panelleden het 
Opzoomeren kennen. Hoeveel 
Rotterdamse straten doen er volgens hen mee? De 
reacties variëren van duizend (CDA) tot 2.700 (D66), 
maar het enige goede antwoord is 1.902 – bijna 
30% van het aantal woonadressen in de Maasstad! 
Dat de Partij van de Arbeid als enige een bijna 
perfect antwoord gaf, wekt bij het panel wel enig 
wantrouwen. Zouden ze het hebben opgezocht? 
Zelf hadden de Opzoomeraars overigens ook geen 
voltreff er. Jan en Tineke zijn te optimistisch en 

denken aan 2.500 straten, terwijl Anya juist te klein denkt 
en gokt op 400. Als ze vervolgens hoort hoeveel straten 
Rotterdam überhaupt telt, is de verbazing van haar gezicht 
te lezen. Bijna zesduizend!

Dromen
De politici werden ook naar hun ‘Opzoomerdroom’ 
gevraagd. Het resultaat is een lijst hoopgevende 
antwoorden. ‘Dat heel Rotterdam zich betrokken 
voelt bij zijn straat’, zegt Joost Eerdmans van Leefbaar 
Rotterdam die Opzoomeraars een goed voorbeeld voor 
alle Rotterdammers vindt. ‘Dat nog meer Rotterdammers 
de ruimte krijgen om hun buurt mooier te maken’, schrijft 
Judith Bokhove van GroenLinks. Daar is ze gelukkig 
niet alleen in: zes andere partijen formuleerden een 
vergelijkbare droom. Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) 
hoopt vooral dat het Opzoomeren zo door zal gaan, 
maar heeft wel een suggestie: “Probeer samen met 
soortgelijke initiatieven de handen ineen te slaan.” Tot slot 
viel het concrete antwoord van Co Engberts (PvdA) op: 
“Doorgroeien naar 2020 Opzoomerstraten in 2020”. Och, als 
al die dromen toch eens uit zouden komen!
 

Holle woorden?
Hoewel alle politici positief zijn, zal de komende vier jaar 
blijken hoe erg zij daadwerkelijk op het Opzoomeren 
gesteld zijn. Zal er echt niet worden gekort op de 
budgetten? Sommige woorden klinken volgens de 
panelleden een beetje ‘hol’. Zo geeft de lijsttrekker van 
de VVD weliswaar een dikke tien aan het Opzoomeren 
als fenomeen, maar verder is zijn reactie erg kort. Zijn 
associatie bestond uit de tekst: ‘Op. Eigen. Kracht.’ Het panel 
weet niet zeker hoe dat opgevat moet worden. Zouden de 
Rotterdammers zonder enige steun moeten Opzoomeren? 

Verbondenheid 
in de eigen buurt
We vroegen de misschien wel 
toekomstige raadsleden ook om 
een persoonlijke anekdote over 
het Opzoomeren. Dat leverde 
prachtige reacties op. Said Kasmi 
van D66 herinnert zich dat zijn 
moeder ondanks haar moeite met 
de Nederlandse taal altijd couscous 
naar de buren bracht. “Menselijkheid 
nodigt menselijkheid uit, 
Opzoomeren draagt daar zeker aan 
bij”, stelt hij. Tjalling Vonk (Christen-
Unie-SGP) geeft het schoolvoorbeeld 
van een Opzoomerstraat. “Op de eerste 
activiteit kwamen veel mensen af die elkaar nooit 
ontmoet of zelfs nog nooit gezien hadden. 
De impact van dat moment was groot, het bracht 
echt een verandering teweeg. Een traditie was 
geboren. Ik heb daarmee direct ervaren dat 
dergelijke acties van groot belang zijn voor de 
verbondenheid in de eigen buurt.” Maar de mooiste 
anekdote vindt het panel de herinnering van 
Nourdin el Ouali van NIDA. Hij neemt ons mee terug 
in de tijd naar het Delfshaven van 1994 en beschrijft 
de eerste Opzoomerdag ooit: een plein vol 
activiteiten om mensen samen te brengen en een 
gedichtenwedstrijd voor kinderen. Voor de toen 
nog jonge El Ouali was het de eerste keer dat hij 
voor een grote groep mensen mocht voordragen. 
“Ik denk er nog vaak aan en heb er veel aan gehad.” 

Het blijft waanzinnig 
wanneer je bedenkt dat 
een actie van een groep 
bewoners van een straat 
in Delfshaven zo’n dertig jaar later nog 
steeds bestaat en uit is gegroeid tot een 
initiatief waarmee honderden straten 
in de stad zijn opgeknapt, waar omzien 
naar elkaar echt vorm krijgt en waar vele 
duizenden Rotterdammers nog altijd met 
groot plezier aan werken. Dat bewijst voor 
mij dat de sterkste en meest duurzame 
initiatieven niet van bovenaf door de 
overheid worden opgelegd, maar door 
mensen samen op de rails 
worden gezet.

Als gezin zijn we altijd zeer actief 
betrokken geweest bij de organisatie van 
Opzoomeractiviteiten. De eerste keer dat we 
een straatactiviteit gingen organiseren voor 
onze straat kwamen er veel mensen op af die elkaar nog nooit 
ontmoet hadden of zelfs nog nooit hadden gezien. De impact van 
dat moment was groot, bracht echt een verandering teweeg in 

de straat en een traditie was snel geboren. Ik heb 
daarmee direct ervaren dat dergelijke acties en de 
ondersteuning vanuit Opzoomer Mee van groot 
belang zijn voor de verbondenheid in de eigen buurt.

 

Als wethouder 
Buitenruimte heb 
ik de afgelopen vier 
jaar veel mogen genieten van de 
resultaten van het Opzoomeren, 
en alle betrokken Rotterdammers. 
Zo heb ik op een bijeenkomst 
in het Havenmuseum met veel 
plezier veel van de Opzoomerende 
Rotterdammers mogen ontmoeten. 
Jonge en oude Rotterdammers die 
zich in durven zetten voor de straat 
en de stad. Omdat ik zelf ook actief 
ben geweest met het Opzoomeren 
weet ik dat elke straat weer een 
eigen uitdaging heeft. Na die 
bijeenkomst in het Havenmuseum 
ben ik gelijk aan de slag gegaan om 
Opzoomeraars te helpen. Leefbaar 
Rotterdam wil een veilig en schoon 
Rotterdam, en de Opzoomeraars 
zijn daarin een 
voorbeeld voor 
iedereen.

Panellid: Muhammad Dilawar

Panelleden: Wil van Vugt en Anya Koch / Tineke van Halderen en Samira Bensidi
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Belevingswerelden begrijpen
Romeo vertelt trots dat hij ook bij die eerste 
Opzoomerdag was. Hij maakt nog eens goed 
duidelijk waarom het zo belangrijk is dat de 
komende raadsleden het Opzoomeren op waarde 
schatten. “Het Opzoomeren voorkomt dat ’t de 
spuigaten uitloopt!” Het fenomeen gaat namelijk veel 
verder dan een schone straat. In deze multiculturele 
stad is het volgens Romeo ontzettend belangrijk 
om te begrijpen dat we in wezen allemaal dezelfde 
dingen willen. Maar doordat we dat vaak niet 
zien, kan het in de samenleving wringen. De 
Opzoomeractiviteiten brengen buren samen, 
creëren mogelijkheden om elkaar te leren kennen 
en geven een gemeenschappelijk doel. Zo kunnen 
buren elkaars belevingswerelden begrijpen en 
daardoor in het dagelijks leven meer empathie voor 
anderen opbrengen. In de wijk van Samira zijn de 
activiteiten bij iedereen populair. Zij ziet én begrijpt 
de problemen van de jongeren op straat en vraagt 
daar bij de nieuwe raad aandacht voor. “Ze zijn 
kansloos en komen de wijk daardoor niet uit. Door 
agenten worden ze dagelijks beboet, maar het kan ze 
niks schelen. Zo’n bekeuring wordt soms ter plekke 
verscheurd.” 

DNA doorgeven
Wil draagt net als haar tafelgenoot Muhammad 
de titel Lief & Leed Kanjer van Opzoomer Mee. 
Muhammad verdiende deze titel vorig jaar, Wil in 
2014. Volgens Wil is de kracht van het opzoomeren 
het sneeuwbaleff ect. “Door de activiteiten kom je 
steeds verder. Van het één komt het ander. Je groeit 
steeds dieper in het delen van Lief & Leed met jong 
en oud. Ze vertelt dat het Opzoomeren in haar straat 
van oud op jong over gaat. Het is als DNA... je geeft 
het door aan de volgende generatie!” Anya woont al 
21 jaar in de Brussestraat en begrijpt precies wat Wil 
bedoelt. Ze vertelt: “Rotterdam verandert snel. De 
huurprijzen schieten omhoog, dat trekt ander volk 
aan. De mensen worden individualistischer, nieuwe 
buren stellen zich bijvoorbeeld niet meer voor. Voor 
mij is de ware betekenis van het Opzoomeren dat het 
saamhorigheid brengt. En het vervult een rol om het 
Rotterdamse te behouden.”

Het gaat goed met Rotterdam. Rotterdammers 
zijn positief over de ontwikkelingen in hun wijk en 
hun straat. Menselijkheid nodigt menselijkheid 
uit, Opzoomeren draagt daar zeker aan bij. Dit 
is iets dat ik nadrukkelijk van mijn ouders heb 
meegekregen. Hoewel mijn moeder moeite had 

met de Nederlandse taal, vond zij het wel altijd belangrijk om 
couscous aan de buren te brengen. Ik geloof sterk in de kracht van 
dit soort kleine gebaren, die duidelijk maken dat 
mensen elkaar zien, zodat zij weten dat zij elkaar 
kunnen vertrouwen.

Ik kijk met warme herinneringen terug op mijn eerste 
Opzoomer Mee. Op mijn 28e organiseerde ik een 
buurtbarbecue. Het was een hele happening met de 
Opzoomerbus die zorgde voor een feestje in de straat. 
Het liedje ‘Opzoomeren, Opzoomeren’ kan ik zelfs nog 
meezingen! Destijds was ik net in Middelland komen wonen. 

Door de Opzoomerbarbecue heb ik ontzettend veel mensen leren kennen uit 
mijn buurt. Ik denk dat toen de basis is gelegd voor mijn 
latere raadswerk. Nog steeds vind ik het heel fi jn om 
mensen uit mijn buurt en de stad te ontmoeten.

Ik heb het Opzoomeren leren kennen als kind in 
Delfshaven in 1994: Opzoomerdag. Er stond een grote 
tent op het plein met veel activiteiten om mensen 
samen te brengen. Er was een gedichtenwedstrijd 
voor kinderen. De prijs: de beste gedichten mochten 
voorgedragen worden op het Dunya. Ook ik mocht mijn gedicht 

daar voordragen. Het was de eerste keer dat ik 
dichtte en voor grote groepen mensen mocht 
voordragen. Ik denk daar nog vaak aan en heb er 
veel aan gehad. 

Toen het Opzoomeren ontstond eind jaren 80, woonde 
ik nog maar een paar jaar in Rotterdam. Begin jaren 
90 werd het landelijk opgepakt, met de ongelofelijk 
saaie titel ‘sociale vernieuwing’. Wat was ik toen trots op 
Rotterdam, dat het gewoon ‘Opzoomeren’ bleef noemen. 
Van die sociale vernieuwing hoorden 

we daarna niet zoveel meer, maar Rotterdam 
Opzoomert nog steeds.

Toen ik net in mijn straat kwam wonen 
was het een enorm zooitje. Ik belde naar de 
gemeente Rotterdam met de vraag ‘wat doen 
jullie eraan’. Ik werd gevraagd of ik zelf geen 
containeradoptant wilde worden. Ik kende 
dat fenomeen niet dus zei ja en 3 uur later 
belde er al iemand aan om mij een stoff er en 

blik te overhandigen. Toen ben ik het ook gaan doen. Het levert 
mij veel contacten op in de straat, maar ik denk niet dat ik zelf 
al een groep bewoners op de been zou kunnen krijgen in deze 
straat. Misschien over 2 jaar wel. Verder ken ik het Opzoomeren 
van de straten waar ik doorheen fi ets en van 
de bordjes die in de straten hangen.

Als ik aan Opzoomeren denk, denk ik ook aan de 
straatnaamborden waar het op staat. 
Dat tovert toch altijd een glimlach 
op mijn gezicht. Op eigen kracht een 
straat opknappen. Dat is Rotterdam.

 
Opzoomeren en de Verkiezingen

 

 
Geluk in een Grote Stad

Nieuwe gemeenteraad...
Het panel kroop ook nog in de huid van de toekomstige 
gemeenteraad en formuleerde een aantal prioriteiten 
voor de komende vier jaar: meer aandacht voor 
jongeren en ouderen, goed luisteren naar de bewoners, 
meer buurtinitiatieven steunen, het Opzoomeren 
blijven promoten, politieke educatie, een cultureel 
uitwisselingsprogramma en bovenal zelf het goede 
voorbeeld geven! 

Bewust van klein geluk
“Door het Opzoomeren worden we meer 
bewust van het kleine geluk”, schreef Ruud van 
der Velden van D66 poëtisch. Het Opzoomeren 
hoort bij de inventaris van Rotterdam en volgens 
het panel, maar ook volgens de politieke partijen,
heeft het  vanwege haar huidige dynamiek meer 
bestaansrecht dan ooit in Rotterdam. 

Partij

CDA

Christen-
Unie/SG

DENK

D66

Groen-
Links

Leefbaar
Rotterdam

NIDA

Partij
van de
Arbeid

Partij voor
de dieren

Stads-
initiatief
Rotterdam

SP

VVD

Aan welke 3 
begrippen 
denkt u bij 
het fenomeen 
Opzoomeren

Initiatief, buren, 
samen

Initiatief, burger, 
leefbaarheid

Saamhorigheid, 
Schoon, Straat

Eigen intiatief, 
saamhorigheid, 
buren

Daadkracht, 
laagdrempelig, 
verbindend

Geweldig, gezellig, 
schoon

Bezem Wijk/buren, 
Samen activiteiten

Bewoners zelf, 
samen, ontmoeting

Straat, sociale 
cohesie, bewoners-
initiatieven

Rotterdammers, 
wijken, initiatief

Bewoners-
initiatieven, kerst-
bomen, samen de 
wijk schoon houden

Op Eigen 
Kracht

Hoeveel 
Opzoomer-
straten 
heeft 
Rotterdam

1.000

2.000

-

2.700

2.000

1.800

1.600

1.900

1.800

Veel

Bijna 2.000

1.800

Welke 
cijfer 
geeft u 
aan het 
Opzoomeren

9

8

8

8

9

10+

7,5

10

8

9

8

10

Moet het 
Opzoo-
meren 
doorgaan

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Wat is uw Opzoomerdroom 
(wensen, tips en ideeën 
voor de komende periode)

Uitgroeien tot vraagbaak en 
inspiratiebron voor mensen die 
aan de slag willen met een idee

Probeer samen met soortgelijke 
initiatieven de handen ineen 
te slaan

Betere voorlichting richting 
bewoners over organiseren van 
een dag

Dat meer Rotterdammers hun 
buurt kunnen verbeteren en 
elkaar leren kennen

Dat nog meer Rotterdammers 
de ruimte krijgen om hun buurt 
mooier te maken

Dat heel Rotterdam zich 
betrokken voelt bij zijn straat. 

Opzoomer Mee moet een grotere 
rol gaan spelen in de stad.

Andere steden inspireren, 
doorgroeien naar 2020 straten

Nog meer Rotterdammers 
bereiken. Groene woon- en 
speelomgeving

Meer ruimte voor initiatieven van 
bewoners voor hun stad. Daarbij 
gebruik maken van de kennis van 
Opzoomer Mee.

Uitbreiding aantal deelnemers, 
nog meer ingediende initiatieven 
beoordelen

Schonere en mooiere straten

Panellid: Jan van Halderen 

Stem op 
21 maart!

Panellid: Romeo Gambier





Column

Ahmed Aboutaleb

et aantal straatroven en woninginbraken is in 
Rotterdam verder gedaald. Dat is goed nieuws, 
want zulke misdrijven hebben een enorme 
impact op de slachtoffers, hun familie, en de 
mensen die er getuige van zijn. Je wilt dat de 

daders zo snel mogelijk opgepakt en berecht worden, en 
terecht. Maar we kunnen allemaal wat doen om 
het slachtoffer verder te helpen.

Toen een winkelier voor de derde keer was overvallen, 
hielden bewoners een inzameling in de buurt. Met het 
geld schaften zij een beveiligingssysteem aan voor de 
gedupeerde ondernemer. Een beveiligingssysteem is 
een goed middel, dat zeker. Maar wat vooral hielp, 
was de betrokkenheid van de omgeving. 
De buurtbewoners gaven hem het vertrouwen dat 
nodig was om zijn zaak voort te zetten.

Burenhulp kan dus een enorm verschil maken. Daarom 
ga ik graag in gesprek met bewoners, winkeliers en 
andere professionals in een wijk, samen met de politie. 
Buurtbewoners weten het beste wat er speelt in hun 
wijk en hebben vaak al ideeën voor oplossingen. Buurt 
Bestuurt, noemen we dat. De werkwijze is eenvoudig: 
bewoners en professionals bepalen samen een top-3 
van de problemen. Vervolgens spreken ze af hoe ze die 
gaan oplossen. Als bijvoorbeeld het vuil op straat een 
probleem is, rijdt er een extra vuilniswagen langs.

Buurt Bestuurt is net als Opzoomeren al in een flink 
aantal Rotterdamse wijken een begrip. En de ervaringen 
zijn positief. Hier vinden buren  elkaar als ze hun wijk 
veiliger, groener of socialer willen maken. Je hoort wel 
eens beweren dat alle problemen opgelost zijn als er 
meer blauw op straat komt. Dat is maar een deel van 
het verhaal: een buurt wordt echt niet veiliger met een 
politieagent op elke straathoek. Een fijne, veilige buurt 
is een buurt die goed onderhouden is, waar de kinderen 
lekker buiten kunnen spelen en de buren oog hebben 
voor elkaar.

Ahmed 
Aboutaleb, 
burgemeester 
van Rotterdam 
over 
burenhulp, 
Buurt Bestuurt 
en 
Opzoomeren.

”
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“Een buurt wordt 
echt niet veiliger met 
een politieagent op 
elke straathoek”


