
Over Rotterdammers en hun straat

De Hoeksteen
Lief & Leedkanjer 2018

Nieuwe Opzoomerwethouder
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Op 28 mei 2019 bestaat 
De stichting Opzoomer Mee 

Rotterdam 25 jaar. 
Een mooi moment om verhalen 

over het Opzoomeren op te 
halen. Wat is jouw mooiste, 
leukste herinnering aan het 
Opzoomeren in jouw straat? 
Waar word je nog steeds blij 

van, wat heeft het Opzoomeren 
jouw straat of jezelf gebracht? 
Opzoomer Mee trekt in 2019 de 
stad in om deze verhalen op te 

halen en te bundelen. 
We blikken alvast terug op 

4 acties uit de geschiedenis 
van het Opzoomeren. Wellicht 
roepen ze bij jou ook allerlei 

herinneringen en verhalen op 
over het Opzoomeren.

Opzoomerdag 
1994
Op 28 mei 1994 hulde 
de eerste grote Opzoomermanifestatie 
de stad in het geel. In 1.200 straten 
staken de bewoners hun handen uit 
de mouwen om hun straat schoner, 
mooier en gezelliger te maken. De dag 
werd geopend in de Opzoomerstraat in 
Delfshaven. Daar was het Opzoomeren 
enkele jaren daarvoor geboren! Was 
jouw straat op 28 mei 1994 ook geel?

Goeie Morgen!
Parade 1999
Opzoomerend Rotterdam trekt al 
dansend, zingend en groetend de 21ste 
eeuw in en burgemeester Opstelten 
nam zijn Opzoomerhoed af voor de 
10.000 Opzoomeraars die aan de parade 
deelnamen. Behoorde jouw straat tot de 
deelnemers aan deze parade?

De Roadshow 
2011

Ook het Opzoomeren ontkomt 
niet aan de economische crisis. 

In maart en april 2011 trok een roadshow 
van Opzoomer Mee door de stad. Ruim 

2.000 Opzoomeraars kwamen op de ruim 
20 bijeenkomsten af. Zij spraken over de 

gevolgen van bezuinigingen en 
hoe het verder moest met het 

Opzoomeren. Was jouw straat ook 
present tijdens de roadshow?

Het is december, het is koud, het is donker, het is 
zo kerstfeest. In circa duizend Rotterdamse straten 
vieren buren dit feest ook met elkaar. Zo halen ze 
de onderlinge banden aan en geven ze aandacht 
aan buren die wat extra aandacht goed kunnen 
gebruiken. Want juist in december deel je als 
buren Lief & Leed met elkaar en zorg je voor een 
warm burencontact in je straat.

Sauerland
In veel straten vormt een grote kerstboom 
het stralend middelpunt van het straatfeest. 
Opzoomer, het magazine dat meer vertelt over het 
Opzoomeren, bezocht het familiebedrijf Röhrig 
in Sauerland dat dit jaar de eer had om voor het 
eerst de honderden Opzoomerkerstbomen aan 
Rotterdam te leveren. Terwijl de bomen worden 
gekapt, vertelt zoon Ste� en (de nieuwe eigenaar) 
hoe het er op zo’n plantage aan toe gaat en wat er 
allemaal bij komt kijken voordat al die kerstbomen 
in december in de Rotterdamse straten staan.

Lief & Leedverkiezing
Over Lief & Leed gesproken… op 14 november 
vond in het nieuwe gemeentekantoor De 
Rotterdam de verkiezing van de Lief & Leedkanjer 
2018 plaats. Dit jaar stond de verkiezing in het 
teken van wooncomplexen waar veel ouderen 
wonen. Hoe staat het in deze complexen met 
onderlinge burenhulp en eigen initiatief? In 
deze Opzoomer een verslag van de verkiezing, 
portretjes van de drie genomineerden en 
natuurlijk lees je wie er gewonnen heeft.

De jongste Rotterdamse wethouder ooit
De verkiezing op 14 november werd geopend 
door de nieuwe Opzoomerwethouder Sven 
de Langen. Hij is de komende vier jaar politiek 
verantwoordelijk voor het Opzoomeren. Reden 
om in deze Opzoomer kennis te maken met 
deze jongste Rotterdamse wethouder ooit. Hij 
vertelt onder andere dat ook hij in een zogeheten 
Lief & Leedstraat woont en wat hij daarvan 
merkt. Rotterdam telt overigens circa 650 Lief & 
Leedstraten.

WhatsApp in de straat
Steeds meer straten in Rotterdam hebben een 
WhatsApp-groep en gebruiken die om Lief & Leed 
en ander Opzoomernieuws te delen, om samen 
op de veiligheid in hun straat te letten of om 
andere redenen. Wat zijn de ervaringen van deze 
straten en wat zijn hun tips? Je leest het allemaal 
in deze editie van Opzoomer.

‘Opzoomer’, het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

Lief & Leedpotje 2013
Op 24 april 2013 werd het eerste 

Lief & Leedpotje door Opzoomer Mee 
uitgereikt aan de nog altijd actieve 

Opzoomerstraat. Een potje van 150 euro 
om een bloemetje, kaart of een andere 

attentie te kopen voor bijvoorbeeld een 
zieke bewoner, de nieuwe baby of de 
mantelzorger. Inmiddels hebben 650 

straten een Lief & Leedpotje. Heeft jouw 
straat ook een Lief & Leedpotje?
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Ten geleide

Een warm burencontact
… omdat we 

meer groen in 
onze straat willen. 

Veel bewoners hebben 
nu een geveltuintje 
en door deze actie 

is er ook meer onderling 
contact in de 

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 
belangrijk vind dat 

ook kinderen zich inzetten 
voor een leuke, gezellige 

en �jne straat. 
Zo leren ze om betrokken 

en actieve Rotterdammers 
te worden. 

Jong geleerd, 
oud gedaan.

...omdat ik het 
belangrijk vind dat 

ook kinderen zich inzetten 
voor een leuke, gezellige 

en �jne straat. 
Zo leren ze om betrokken 

en actieve Rotterdammers 
te worden. 

Jong geleerd, 
oud gedaan.

Aziz en Fatiha el Barkani uit de Geertruidenbergstraat
in Pendrecht zijn dit jaar gestart met Opzoomeren.

Een terugblik

in 2019

Prettige feestdagen en een gelukkig 2019Stuur jouw Opzoomerverhalen naar info@opzoomermee.nl.  Een brief mag natuurlijk ook:  
Opzoomer Mee  Schiedamsedijk 55a, 3011 EE Rotterdam
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Rwwwnggggggg! Rwweeerwwwnggggggg ...  De vredige stilte in het beboste 
heuvellandschap rond het dorpje Schliprüthen wordt doorbroken door het geluid 
van kettingzagen. Het is zaterdagochtend 17 november. Terwijl de zon laag aan een 
wolkenloze hemel staat en de nachtvorst de heuvels aan de schaduwzijde bedekt met 
een � interdun ijslaagje, stapt een groepje mannen en vrouwen in stevige werkkleding 
over het terrein van bosbouwbedrijf Röhrig. 
Dit weekend zijn ze hard aan het werk om 400 grote kerstbomen klaar te maken voor 
transport naar Rotterdam.

Bakermat
Het is de eerste keer dat eigenaar Ste� en Röhrig (33) de kerstbomen levert voor de 
Opzoomerstraten. Richard Verhoef van Stadsbeheer Rotterdam en Leen Zevenbergen 
van Intratuin Rhoon zijn meegereisd. Beide helpen al jaren mee met het zoeken 
naar geschikte kerstbomen. Omdat grond in Nederland schaars en duur is, komen 
de kerstbomen elk jaar uit landen als Frankrijk, Denemarken en nu dus Duitsland, de 
bakermat van de kerstboom. Maar ook in deze landen liggen kerstbomen van zes meter 
of hoger ‘niet voor het oprapen’. Het duurt zeker vijftien jaar voordat een kerstboom zo’n 
hoogte bereikt. Bovendien is de verwerking zwaar en arbeidsintensief. “Een leverancier 
verwerkt daarom liever twintig gewone kerstbomen van anderhalve meter,” weet 
Richard.

Vriendelijke lobbes
Misschien helpt het mooie weer een handje mee, maar van tegenzin is deze ochtend 
geen sprake. Ste� en, zus Corinna, moeder Regina, zwager Tobias en nog wat helpende 
handen uit het dorp gaan met een glimlach aan de slag. Ook vader Ewald zal zich later 
op de dag bij het groepje aansluiten. Röhrig is een echt familiebedrijf. Emmy hoort daar 
ook bij. Deze 11-jarige Berner Sennenhond, type vriendelijke lobbes, maakt zich nergens 
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Op donderdagochtend 6 december werd in de Zwarte Paardenstraat (zie cover) de eerste van 

in totaal 400 kerstbomen van Opzoomer Mee geplaatst. Rotterdamse straten kunnen zo’n 

grote boom krijgen als ze de boom versieren en er een mooi feest rond geven. Maar waar 

komen die kerstbomen eigenlijk vandaan? Wat gebeurt er allemaal voordat ze in onze stad zijn? 

OPZOOMER reisde naar het Duitse Sauerland

druk om en sjokt op haar gemakje overal achteraan. Het geluid van 
de kettingzagen is ze zo te zien wel gewend.

Nordmannen
Een voor een worden de kerstbomen een paar centimeter boven 
de grond afgezaagd. De stukken schors vliegen in het rond en de 
stam wordt meteen vierkant gemaakt. “Dat gaat onze mannen op 
de werf een hoop werk en tijd schelen,” zegt Richard goedkeurend. 
“Die kerstbomen passen zo makkelijk in de kokers die we vooraf in 
de straten plaatsen. En omdat er veel stam aan de boom zit, hoeven 
we haast geen takken te verwijderen.” Dat zou ook zonde zijn. Deze 
Nordmannen zien er prachtig uit. Volle takken en mooi groen van 
kleur. Voordeel is ook dat de naalden niet prikken, wel zo prettig 
straks bij het versieren.

Inpakmachine
De omgezaagde bomen worden een voor een versleept naar een 
inpakmachine die op het bospad gereedstaat. De stam van de 
kerstboom verdwijnt in een stalen buis en deze trekt de kerstboom 
in snelle vaart door een rond gat waardoor een strak net om de 
kerstboom wordt gespannen. Dat scheelt weer ruimte tijdens het 
transport. Tobias pikt met een tractor de ingepakte bomen op met 
een grote grijper en legt ze met veel precisie in een grote open 
laadbak.

Topdrukte
Het familiebedrijf Röhrig ligt in de buurt van het 150 zielen tellende 
dorp Schliprüthen en bestaat al 35 jaar, sinds 5 jaar onder leiding 
van zoon Ste� en. Het bedrijf strekt zich uit over een perceel van 
35 hectare grond. Jaar in, jaar uit worden op dit perceel enerzijds 
kerstbomen geplant en opgekweekt en anderzijds opgegroeide 
exemplaren gerooid. De komende weken is het topdrukte. Dan 
moeten er bomen in allerlei maten aan supermarkten, groothandels 
en kerstmarkten worden geleverd.

Vogelstang
Röhrig produceert Nordmann sparren. Een nieuw veld wordt eerst 
gemalen, gefreesd en gerooid, legt Ste� en uit. “Vervolgens worden 
de jonge kerstbomen op een vaste afstand geplant. Dankzij de 
losgewoelde bodem kunnen de wortels makkelijk voedingssto� en en 
zuurstof opnemen. Elk voorjaar wordt de vorm van iedere kerstboom 
bekeken en indien nodig bijgewerkt. Ook krijgen de bomen aan de 
top een vogelstang om te voorkomen dat een vogel met zijn gewicht 
de top afbreekt. Rondom het terrein staan hekken om hongerige 
reeën buiten de deur te houden.”

Straatfeest in 2034
“Kijk uit, je staat bijna op een kerstboom!”, roept Ste� en. 
Een paar centimeter naast de schoenen van de journalist 
van OPZOOMER steken een paar piepkleine takjes uit 
de grond. Per ongeluk is hij in een veld beland waar dit 
jaar nieuwe Nordmannen zijn geplant. Wie weet staan 
deze kerstbomen in pak ‘m beet 2034 in de straten van 
Rotterdam.

Wat zijn je takjes wonderschoon 
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Inpakmachine
De omgezaagde bomen worden een voor een versleept naar een 
inpakmachine die op het bospad gereedstaat. De stam van de 
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onderd Rotterdammers die met stemkastjes 
hun stem mogen uitbrengen. Daar moet je 
even tijd voor uittrekken. Want hoe werken 
die krengen nou? De aanwezige 
bewoners, ambtenaren en 
politici hebben er maar 

moeite mee. Wat betekent het als het 
groene lampje niet brandt? En 
hoe zie je nou dat je gestemd 
hebt? Gelukkig is er eerst een 
testvraag. Op welke plek eindigt 
Feyenoord dit seizoen? “Jongens 
toch, Feyenoord kampioen? 
Jullie hebben een rotsvast 
vertrouwen!” lacht presentatrice 
Conny Anders.

Ben je daar 
Sven?
De genomineerden 
staan klaar, de stemkastjes zijn 
getest en Duo de Kaap zet 
Dat kan alleen in Rotterdam 
in. Maar waar is wethouder 

Sven de Langen? Hij zou de verkiezing toch openen? Er 
klinkt lawaai en gestommel. “Ben je daar Sven?”, roept Conny 
Anders. De tijd tikte door. Kennelijk komt de wethouder 

niet, dus mag bewoonster Wil 
de Wit uit de Kerstendijk het 

startschot geven. Maar daar is 
hij dan toch: de boomlange 
en jongste wethouder van 
Rotterdam ooit. Hij heeft 

goed nieuws. “Met Lief & 
Leed gaan we absoluut 

door. De kennis, liefde 
en energie van deze 
ouderen moeten we 

koesteren en benutten 
om van deze stad 

ook in de toekomst 
een � jne plek te 

Albert Heijn en Lief & Leed  Sinds 2014 stelt Albert Heijn ieder jaar de prijs voor de Lief & Leedkanjer beschikbaar: 
vijf minuten gratis winkelen. Maar de supermarkt die op de kleintjes let (en tegenwoordig dus ook op de ouderen), doet meer op het gebied 
van Lief & Leed. Zo worden in de winkels regelmatig brunches georganiseerd of kunnen bewoners bossen bloemen ophalen voor buren 
die wel wat aandacht kunnen gebruiken. 

Heerenbeek (Zuidwijk)
Van een warme maaltijd met een praatje, via hulp 
bij klusjes tot het en passant ervoor zorgen dat twee 
bewoners weer werk vinden. Het gebeurt allemaal in 
de Heerenbeek. De bewonerscommissie in deze � at 
doet er alles aan om te zorgen dat ouderen er warmpjes 
bijzitten. Toen onlangs de lift twee weken buiten 
werking was regelden zij met Vestia voor iedereen die 
dat wilde een vervangend verblijf naar eigen wens. 
Voor de achterblijvers werd extra hulp geregeld. 
Ook is er een gedetailleerd plan gemaakt om de � at 
levensloopbestendig te maken.

De Hoeksteen (Oosterfl ank)
Tachtig procent van de bewoners in de Hoeksteen is alleenstaand. Eenzaamheid 
ligt dan al snel op de loer. Een groep bewoners is dagelijks in de weer om dat te 
voorkomen. Bijna dagelijks organiseren zij met succes ontmoetingsactiviteiten 
voor de veelal oudere bewoners: ko�  eochtenden, kaarten, biljarten, darten, 
noem maar op.  Een heuse Lief & Leeddame verwelkomt bovendien nieuwe 
bewoners met een bloemetje en regelt een attentie bij ziekte of ziekenhuisop-
name. Met de hulpverlening zijn korte lijnen zodat er snel hulp is als iemand 

bijvoorbeeld zijn medicijnen vergeten is in te nemen.

“Bewoners 
voelen zich 
hier thuis”
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Voor winnaars is er altijd een erepodium. De winnaar van de Lief & Leedkanjer 2018 had wel 
een heel hoog podium: de 22ste verdieping van het kantoorgebouw De Rotterdam. Daar, 
met een adembenemend uitzicht op de stad, werden de bewoners van De Hoeksteen aan de 
Mombassaplaats uitgeroepen tot Lief & Leedkanjer. Uit handen van Onno de Zwart (directeur 
Welzijn, gemeente Rotterdam) en Eric Groenen van Albert Heijn kregen zij de prijs uitgereikt: 
vijf minuten gratis winkelen bij Albert Heijn voor nieuwe ontmoetingsactiviteiten.

Aalsdijk (IJsselmonde)
Als je met elkaar regelmatig zwerfvuil opruimt, krijg je een 
schone buurt. Maar je komt ook veel te weten over het Lief & 
Leed van je buren, weten ze op de Aalsdijk. De schoonmaakploeg 
is al jaren een welkom luisterend oor voor veel ouderen en heeft 
er voor gezorgd dat er in de � at op allerlei manieren hulp wordt 
geboden aan elkaar. Deze combinatie van schoonmaken én oog 
en aandacht hebben voor elkaar ligt het dichtst bij de beginselen 
van Opzoomeren en Lief & Leed, aldus de jury.

maken voor ouderen om te wonen en om eenzaamheid 
te voorkomen.” Dat Lief & Leed zo aanslaat in Rotterdam 
snapt de wethouder wel. “Rotterdammers zijn nuchter, 
maar hebben wél het gevoel om naar elkaar om te 
kijken.”

Zulke buren wil ik ook
De verkiezing van de Lief & Leedkanjer heeft dit jaar 
als thema: complexen waar veel ouderen wonen. Wat 
doet men zoal aan burenhulp en hoe zorgen ze dat 
eenzaamheid geen kans krijgt. Aan de hand van vier 
vragen komt uiteindelijk De Hoeksteen als winnaar uit 
de (stem)bus. “Deze bewoners doen zoveel voor hun 
medebewoners. Zonder daarvoor een tegenprestatie 
te verwachten. Dat vind ik elke keer weer bijzonder 
om te zien,” vertelt Albert Heijn-manager Alex 
Beukers. Samen met de bewoners is hij per taxi naar 
de verkiezingsmiddag afgereisd. Als steuntje in de 
rug hebben de bewoners al eens bij hem in de winkel 
gebruncht en af en toe worden er wat boodschappen 
gesponsord. “Zulke buren wil ik straks ook als ik oud 
ben.”

Conny Anders 
presenteerde de  

Lief & Leedkanjer
De vele deelnemers genoten van de middag, maar zéker ook van het prachtige uitzicht 
over de stad vanaf de 22ste verdieping van ‘De Rotterdam’ op de Wilhelminapier
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die drempel, die binding met elkaar, ook zo laag mogelijk te houden 
in een straat.” 

Nieuwe droom
Want na het uiteenspatten van zijn jeugddroom om profvoetballer 
te worden, heeft hij een nieuwe droom om na te jagen: een 
zorgzame stad waar Rotterdammers omkijken naar elkaar. Natuurlijk 
gebeurt er al heel veel, maar dat is voor de wethouder geen reden 
om achterover te leunen. “Om maar wat te noemen: In 2035 is een 
op de vijf Rotterdammers 65+ en neemt ook het aantal 75-plussers 
toe. De stad moet zich daar op voorbereiden en is daar nog niet 
klaar voor. Waar en bij wie kunnen deze bewoners straks in de wijk 
terecht voor een gezellig praatje, een wandeling of een spelletje? 
Hoe zorgen we dat ze ook actief blijven? Het Opzoomeren kan in de 
stad jonge en oudere bewoners in straten met elkaar verbinden.”

25 jaar na Opzoomerdag
Als wethouder gaat Sven de Langen een bijzondere mijlpaal 
meemaken in de geschiedenis van het Opzoomeren. Want op 
28 mei 1994, Opzoomerdag, knapten op één dag tienduizenden 
Rotterdammers hun straat, plein en buurt op en ontstond ook het 
bureau Opzoomer Mee dat ieder jaar straten helpt en ondersteunt 
met Opzoomeren. Wat de wethouder betreft een mooi moment 
om bewoners die al jaren actief zijn voor hun straat en buren 
(‘Opzoomerpareltjes’ zoals de wethouder hen noemt) extra in het 
zonnetje te zetten. ‘Ik waak ervoor weer een nieuwe oorkonde of iets 
dergelijks in het leven te roepen, maar er moet vast iets passends 
zijn om de inzet van deze Rotterdammers te waarderen.

Voorleesmoeder
Zorg voor elkaar en niet alleen voor jezelf. Het is een motto dat 
de Langen van jongs af aan heeft meegekregen van zijn ouders. 
,,Mijn moeder was verpleegkundige maar in haar vrije tijd ook 
een enthousiaste voorleesmoeder en mijn vader was naast 
geschiedenisleraar ook voorzitter van de voetbalclub. Die gedachte, 
iets doen voor je omgeving en ook aandacht hebben voor een 
ander, zie je ook terug in het Opzoomeren in de straten van 
Rotterdam.’’

Kleine zetjes
Straten die een sfeervol voorleesfeest uit de grond stampen voor 
de kinderen, straten die ouderen uitnodigen voor een lekkere lunch 

of gezellige dag, straten waar bewoners 
even aanbellen bij de nieuwe buren 

om hen met een bloemetje welkom te 
heten… het zijn voor de wethouder 
allemaal waardevolle initiatieven 

die helpen om van Rotterdam een 
zorgzame stad te maken. ,,Er zit veel talent 

in Rotterdammers en je ziet dat ze met kleine 
zetjes tot veel mooie dingen in staat zijn.’’

Huwelijksbootje
Vorig jaar oktober stapte de wethouder in het 

huwelijksbootje. Het Opzoomeren stond een paar 
dagen later ook letterlijk bij hem op de stoep. Een groepje 

buren kwam het kersverse echtpaar feliciteren met een bosje 
bloemen. ,,Ja, ook mijn straat heeft een Lief & Leedpotje van 

Opzoomer Mee waarmee je als buren voor dit soort momenten 
een attentie kunt regelen. Dan merk je zelf dat het echt werkt. Het 
gaat niet zozeer om dat bloemetje, maar het geeft een gevoel van 
betrokkenheid: het besef dat je in een straat woont waar buren oog 
hebben voor wat je meemaakt. Het delen van Lief & Leed is wat mij 
betreft dan ook de kern van het Opzoomeren.’’

Drempel
In zijn straat in Nesselande is ook zo nu en dan een straatfeestje 
om elkaar als buren weer even te ontmoeten en bij te praten. De 
wethouder laat dan zoveel als mogelijk ook even zijn gezicht zien bij 
zo’n activiteit. ,,De drempel om elkaar als buren na zo’n straatfeest 
wat te vragen of aan te spreken wordt vanzelf lager. Het is goed om 

Het nieuwe college van B&W wordt gevormd door de 
gemeenteraadfracties van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 
SGP/CU en VVD, aangevuld door burgemeester Aboutaleb. 
Vertegenwoordigers van de zes fracties legden in de 
afgelopen periode werkbezoeken af om kennis te maken 
met Opzoomeraars en met Opzoomer Mee. 
In dit artikel wordt kennisgemaakt met de nieuwe 
Opzoomerwethouder: Sven de Langen.
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Straten die een sfeervol voorleesfeest uit de grond stampen voor Straten die een sfeervol voorleesfeest uit de grond stampen voor 
de kinderen, straten die ouderen uitnodigen voor een lekkere lunch de kinderen, straten die ouderen uitnodigen voor een lekkere lunch 

of gezellige dag, straten waar bewoners 
even aanbellen bij de nieuwe buren 

om hen met een bloemetje welkom te 
heten… het zijn voor de wethouder 
allemaal waardevolle initiatieven 

die helpen om van Rotterdam een 
zorgzame stad te maken. ,,Er zit veel talent 

in Rotterdammers en je ziet dat ze met kleine 
zetjes tot veel mooie dingen in staat zijn.’’

HuwelijksbootjeHuwelijksbootje
Vorig jaar oktober stapte de wethouder in het Vorig jaar oktober stapte de wethouder in het 

huwelijksbootje. Het Opzoomeren stond een paar huwelijksbootje. Het Opzoomeren stond een paar 
dagen later ook letterlijk bij hem op de stoep. Een groepje dagen later ook letterlijk bij hem op de stoep. Een groepje 

buren kwam het kersverse echtpaar feliciteren met een bosje buren kwam het kersverse echtpaar feliciteren met een bosje 
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Opzoomer Mee waarmee je als buren voor dit soort momenten Opzoomer Mee waarmee je als buren voor dit soort momenten 
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gaat niet zozeer om dat bloemetje, maar het geeft een gevoel van gaat niet zozeer om dat bloemetje, maar het geeft een gevoel van 
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hebben voor wat je meemaakt. Het delen van Lief & Leed is wat mij hebben voor wat je meemaakt. Het delen van Lief & Leed is wat mij 
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Drempel
In zijn straat in Nesselande is ook zo nu en dan een straatfeestje In zijn straat in Nesselande is ook zo nu en dan een straatfeestje 
om elkaar als buren weer even te ontmoeten en bij te praten. De om elkaar als buren weer even te ontmoeten en bij te praten. De 
wethouder laat dan zoveel als mogelijk ook even zijn gezicht zien bij wethouder laat dan zoveel als mogelijk ook even zijn gezicht zien bij 
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Het nieuwe college van B&W wordt gevormd door de 
gemeenteraadfracties van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 
SGP/CU en VVD, aangevuld door burgemeester Aboutaleb. 
Vertegenwoordigers van de zes fracties legden in de 
afgelopen periode werkbezoeken af om kennis te maken 
met Opzoomeraars en met Opzoomer Mee. 
In dit artikel wordt kennisgemaakt met de nieuwe 
Opzoomerwethouder: Sven de Langen.Ke
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Een bal kan soms raar rollen. Want als het iets anders was gelopen, dan speelde Sven de Langen 
(31) wellicht nu de sterren van de hemel bij Willem II of NAC. Of misschien was hij wel door 

Feyenoord weggekaapt en met de spelershelikopter geland in de Kuip als nieuwe aanwinst. 
Maar door een � kse groeispurt en daardoor verminderde handelingssnelheid op het veld spatte 

die jeugddroom uiteen. De Langen, 1,96 meter, zat niet lang bij de pakken neer. Hij voltooide 
twee studies, Fysiotherapie en Bestuurskunde, en ging zich tegelijkertijd 

inzetten voor de stad. Hij werd voorzitter van de Rotterdamse 
Jongerenraad en werd politiek actief voor het CDA. 

Een bliksemcarrière die hem de jongste wethouder ooit van
Rotterdam maakt. Een kennismaking met de nieuwe 

Opzoomerwethouder.

Sven de Langen bij de 
Kanjerverkiezing 2018



a een serie inbraken werd 
in de Krommenoord 
(IJsselmonde) een 
aantal jaren geleden 
een WhatsApp-groep 

opgericht voor de veiligheid in de 
straat of buurtpreventie zoals dat 
zo mooi heet.  Sindsdien hebben 
de buren al een aantal succesvolle 
acties op hun naam staan. “Er waren 
hangjongeren aan het dealen. 
Onderling spraken we af om steeds 
op te duiken waar die jongeren 
waren. Dan gingen we opeens 
onkruid wieden, of staan praten in 
de speeltuin. Dat werkte goed”, lacht 
buurvrouw Sandra Russner. Dit jaar 
kreeg de Krommenoord er een aparte 
groep bij voor het Opzoomeren. Die 
scheiding in twee WhatsApp-groepen 
is handig en wel zo duidelijk. De ene 
groep gaat over buurtpreventie, de 
andere groep blijkt zeer geschikt voor 
het regelen van Opzoomerzaken zoals 

wie er meedoet met 
een straatactiviteit 

of het plannen van 
bijeenkomsten. 

Sandra: 
“WhatsApp is 

handig, maar 
bij ons in 
de straat 
vervangt 
echter niets 
het directe 
contact 
van mens 
tot mens. 

Spelregels afspreken
In de Erasmussingel en omgeving 
in Schiebroek hebben verschillende 
straten zich verenigd in drie 

WhatsApp-groepen: 
één voor de 
veiligheid, één voor 
het Opzoomeren en 
een speciale groep 
voor moeders uit 
de buurt. Izabella 
Ridder, één van de 
initiatiefneemsters, 
over de groep voor 
moeders: “Handig 
én gezellig, van 
de Nutrilon tot de 
wijn. We spreken 
af, ruilen spullen 
en hebben dankzij 
deze WhatsApp-
groep ook een 
Buurtbieb opgericht. 

En door deze groep zijn ook leuke 
vriendschappen ontstaan!”. Aan 
het Jagersmeer, dat ook meerdere 
WhatsApp-groepen heeft, zitten maar 
liefst 121 bewoners in de groep voor 
buurtpreventie. Ariëlle Mostertman: 
“Met zoveel mensen heb je natuurlijk 
spelregels nodig. Bijvoorbeeld dat je 
geen privékwesties deelt en elkaar 

Zo nodigen we nog altijd van 
voordeur tot voordeur bewoners uit 
voor de komende straatactiviteiten”.  
Die opvatting wordt door meer 
straten met WhatsApp gedeeld, 
bijvoorbeeld door de Nemelaersingel. 
Ook daar is men enthousiast over 
WhatsApp. Roy Ramdin: “Door het 
appcontact zijn we meer met elkaar 
gaan doen en voelt het hier veiliger 
en leefbaarder. Maar WhatsApp 
vervangt niet het persoonlijke contact 
met buren”.  

In de Talmastraat, waar de WhatsApp 
juist voor het Opzoomeren, vooral 
voor Lief & Leed, wordt gebruik, 
is men die mening eveneens 
toegedaan. Als het om de voordelen 
van WhatsApp in zijn straat gaat, zegt 
Jeroen Hess: “De groep deelnemers 
is heel divers. We vullen elkaar goed 
aan en zo komen we tot veel leuke 
plannen. Als je dat allemaal fysiek 
moet bespreken, zou 
dat nooit zo snel gaan”. 

niet via WhatsApp aanspreekt. Dat doe je 
in rechtstreeks contact met je buurman 
of buurvrouw. Als er een incident is, zoals 
een tijdje terug toen in de buurt iemand 
werd neergestoken, dan is de afspraak 
om niet zelf over te gaan tot actie. Je belt 
dan de politie. Je eigen veiligheid moet 
voorop staan.”

Borden buurtpreventie
In straten die WhatsApp gebruiken 
voor buurtpreventie hangen er meestal 
speciale borden met de tekst ‘Deze wijk is 
beveiligd met WhatsApp Buurtpreventie’. 
Die borden kun je bij de gemeente 
aanvragen. Aan het Palet in Rozenburg 
werden ze van de zomer geplaatst, 
na wat narigheid met jongelui. “De 
borden schrikken een beetje af”, vertelt 
buurvrouw Renate Remus. In de Albert 
Kuijpstraat zijn de borden aangevuld 
met stickers, die veel buren in het zicht 
hebben geplakt. Of het daardoor in haar 
straat echt veiliger is geworden, durft 
appbeheerder Lydia Maathuis niet te 
stellen, maar ze merkt wel dat de meeste 
mensen alerter zijn. Toen er bijvoorbeeld 
een � ets op slot door de buurt werd 
gesleept, werd dat direct gemeld. De 
rechtmatige eigenaar kreeg zijn � ets nog 
diezelfde dag terug. 

Steeds meer Rotterdamse straten maken gebruik van WhatsApp. Zo kun je als buren 
samen goed letten op de veiligheid in de straat, elkaar op de hoogte houden van het 

Opzoomeren of andere zaken met elkaar regelen. Soms nemen 20, 40 
en soms zelfs meer dan 100 bewoners deel aan een WhatsApp-groep. 

Hoe werkt zo’n groep en welke spelregels zijn er? 

Whats App in de straat 
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is handig en wel zo duidelijk. De ene 
groep gaat over buurtpreventie, de 
andere groep blijkt zeer geschikt voor 
het regelen van Opzoomerzaken zoals 

wie er meedoet met 
een straatactiviteit 

of het plannen van 
bijeenkomsten. 

Sandra: 
“WhatsApp is 

handig, maar 
bij ons in 
de straat 
vervangt 
echter niets 
het directe 
contact 
van mens 
tot mens. 

Ridder, één van de 
initiatiefneemsters, 
over de groep voor 
moeders: “Handig 
én gezellig, van 
de Nutrilon tot de 
wijn. We spreken 
af, ruilen spullen 
en hebben dankzij 
deze WhatsApp-
groep ook een 
Buurtbieb opgericht. 

En door deze groep zijn ook leuke 
vriendschappen ontstaan!”. Aan 
het Jagersmeer, dat ook meerdere 
WhatsApp-groepen heeft, zitten maar 
liefst 121 bewoners in de groep voor 
buurtpreventie. Ariëlle Mostertman: 
“Met zoveel mensen heb je natuurlijk 
spelregels nodig. Bijvoorbeeld dat je 
geen privékwesties deelt en elkaar 

In de Talmastraat, waar de WhatsApp 
juist voor het Opzoomeren, vooral 
voor Lief & Leed, wordt gebruik, 
is men die mening eveneens 
toegedaan. Als het om de voordelen 
van WhatsApp in zijn straat gaat, zegt 
Jeroen Hess: “De groep deelnemers 
is heel divers. We vullen elkaar goed 
aan en zo komen we tot veel leuke 
plannen. Als je dat allemaal fysiek 
moet bespreken, zou 
dat nooit zo snel gaan”. Altijd je buren 

  binnen 
      handbereik

Nogmaals het 
belang van spelregels
Ook Lydia benadrukt het belang 
van afspraken. Zo adviseert ze: “Een 
WhatsApp-groep over veiligheid moet 
dus over veiligheid gaan. Het gevaar is 
anders dat mensen zich gaan ergeren 
en daardoor belangrijk nieuws missen 
of de groep misschien zelfs verlaten”. 
Zoals gezegd, sommige straten houden 
daarom met twee of meer WhatsApp-
groepen de zaken goed gescheiden. 
John Geurtz uit de Ludenhorst sluit 
zich bij Lydia aan: “Toen we eenmaal 
een WhatsApp-groep hadden, schoot 
het z’n doel voorbij. De gekste dingen 
werden erop gezet. We hebben toen best 
wat leden verloren”. Om zo’n escalatie 
te voorkomen, hebben de bewoners 
in de straatapp van de Ridderspoor 
afgesproken om alleen ‘nuttige 
informatie’ te delen. Toch probeert er 
volgens beheerder Annemarie van der 
Griendt altijd wel iemand lollig te zijn, 
maar over het algemeen, zo zegt ze, 
houden de mensen zich goed aan de 
spelregels. 

Elkaar helpen met een boodschapje 
of pannetje soep, ook dan komt 
WhatsApp van pas. (Van Malsenstraat)

WhatsApp wordt ook gebruikt om buren te 
herinneren aan een straatactiviteit.

(Straatfeest Blokweg)Izabella Ridder
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Nogmaals het 
belang van spelregels
Ook Lydia benadrukt het belang 
van afspraken. Zo adviseert ze: “Een 
WhatsApp-groep over veiligheid moet 
dus over veiligheid gaan. Het gevaar is 
anders dat mensen zich gaan ergeren 
en daardoor belangrijk nieuws missen 
of de groep misschien zelfs verlaten”. 
Zoals gezegd, sommige straten houden 
daarom met twee of meer WhatsApp-
groepen de zaken goed gescheiden. 
John Geurtz uit de Ludenhorst sluit 
zich bij Lydia aan: “Toen we eenmaal 
een WhatsApp-groep hadden, schoot 
het z’n doel voorbij. De gekste dingen 
werden erop gezet. We hebben toen best 
wat leden verloren”. Om zo’n escalatie 
te voorkomen, hebben de bewoners 
in de straatapp van de Ridderspoor 
afgesproken om alleen ‘nuttige 
informatie’ te delen. Toch probeert er 
volgens beheerder Annemarie van der volgens beheerder Annemarie van der 
Griendt altijd wel iemand lollig te zijn, 
maar over het algemeen, zo zegt ze, 
houden de mensen zich goed aan de 
spelregels. 

Tips over Whats App Buurpreventie? 
Kijk op www.rotterdam.nl/buurtpreventie.



Column

Harm den Ouden

k heb lang gewoond in een van de 
warmere buurten van Rotterdam, de 
eerste wijk in Nederland waar preventief 
fouilleren werd ingevoerd. Er waren 
huisjesmelkers, dealpanden en er was 

illegale bewoning. Zelf had ik daar eigenlijk niet 
eens zoveel last van, want ik had niets met mijn 
buren en de buurt waar ik woonde. De buurt 
waar ik werkte was belangrijker voor mij en mijn 
vrienden woonden door het hele land. Ik trok 
de voordeur achter me dicht en ik vond het wel 
best.

Een aantal jaren geleden ben ik verhuisd naar 
IJsselmonde. Ik moet zeggen, het was een 
verademing dat mijn buren mij groetten en dat 
je elkaar gewoon aan kon spreken als er wat 
was. Er was een onderhoudsteam van bewoners 
en een activiteitenclub. Dat vond ik mooi, want 
het zorgde voor een prettige sfeer in de � at. Zelf 
deed ik daar niet zoveel mee, want ik heb niet 
zoveel met mijn buren.

Tot ik ziek werd. De ene buurman van het 
onderhoudsteam sprak mij aan bij de lift. Hij 
had gezien dat het toch wel lastig was met mijn 
rollator en ze zouden het stoepje wel verlagen. 
Een buurvrouw, toch ook al op leeftijd, hielp mij 
mijn driewiel� ets naar de � etsenmaker duwen. 
Zonder iets te zeggen, als vanzelfsprekend, 
werd in de stalling plek vrijgehouden voor die 
driewiel� ets. Het was bijna terloops die hulp, 
zonder ooit opdringerig te zijn. 

Inmiddels gaat het een stuk beter met mij. Ik 
kom weer door het hele land op bezoek bij 
vrienden. Vroeger had ik niet veel met mijn 
buren. We lopen nog steeds de deur niet plat, 
maar het is � jn om te weten dat er mensen 
wonen die er zijn als dat nodig is. Dat ik niets 
heb met mijn buren, kan ik niet meer zeggen. 

Harm den Ouden was 

opbouwwerker in 

Rotterdam 

en is nu lid van de 

gebiedscommissie 

IJsselmonde 

namens 

GroenLinks.

”
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“Ik heb niets 
met mijn buren”


