
Jim van der Put gaat door
Sorry corona

Verkiezingen: Four more years!
Opzoomeren verovert het stadhuis
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Over Rotterdammers en hun straat
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Het is een bekende kreet die het publiek roept 
tijdens Amerikaanse verkiezingsbijeenkomsten 
aan het adres van de zittende president: four 
more years. Vrij vertaald: wij willen graag weer 
vier jaar met jou door.

Verkiezingen
Iets vergelijkbaars legde Opzoomer Mee 
voor aan lijsttrekkers, fractieleiders en 
voorzitters van de Rotterdamse politieke 
partijen. Wat vinden al die partijen eigenlijk 
van het Opzoomeren en willen ze actieve 
bewoners en straten de komende vier jaar 
daarbij blijven ondersteunen? Een terechte 
vraag want in maart vinden in Rotterdam de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Nog beter
Alle reacties die vanuit het stadhuis 
binnenkwamen, werden onlangs besproken 
door een bewonerspanel. De belangrijkste 
conclusie: alle partijen willen graag door 
met het Opzoomeren en onderschrijven de 
meerwaarde ervan voor de stad. Niet zo gek 
ook, want veel politieke kopstukken blijken zelf 
ook te Opzoomeren in hun straat. Elke partij 
heeft wel wensen hoe het nog beter kan. Nog 
meer aandacht voor thema’s als Lief & Leed, 
groen, klimaat, diversiteit en een schone straat 
bijvoorbeeld. Prima vindt het bewonerspanel. 
Het Opzoomeren moet zich immers blijven 
ontwikkelen. Maar het initiatief en de verdere 
invulling ervan moet altijd bij de straten blijven 
liggen.

Sorry corona
Dat Rotterdammers creatief genoeg zijn om 
voor elke uitdaging een passend en snel 
antwoord te vinden, maakte de decemberactie 
weer eens duidelijk. Veel straten zagen hun 
droom van een sfeervol straatfeest in duigen 
vallen door de terugkeer van het coronavirus. 
Bij de pakken neerzitten? Nee hoor, de 
plannen werden moeiteloos aangepast naar 
Opzoomeracties die wel mogelijk en veilig zijn. 
Want zo zei een gangmaker vol overtuiging:  
Sorry corona, maar onze straat Opzoomert door!

'Opzoomer', het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

juni 1999. De Wilhelminakade is 
afgeladen met Rotterdammers. En 
daar verschijnen hoog in de lucht 

burgemeester Ivo Opstelten en componist 
Keimpe de Jong. Vanuit een prachtige twintig 
meter hoge felrode Opzoomerhoed dirigeren 
ze een tweeduizend-koppig Opzoomerkoor. 
‘Goeiemorgen, goeiemorgen, buenos dias’, 
klinkt het over de stad.
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Jim van der Put, sinds jaar en dag huisvormgever van de 
Opzoomercampagne, vindt die gigantische Opzoomerhoed 
een mooi voorbeeld van hoe hij jaar in jaar uit wordt 
uitgedaagd om met creatieve ideeën en ontwerpen te 
komen. ‘Een designprijs heb ik nooit gewonnen,’ lacht 
hij schouderophalend. ‘Maar het succes van al die flyers, 
krantenpagina’s, posters en al die andere dingen die ik heb 
gemaakt, geeft mij al voldoende waardering.’

Diep in z’n hart
En eigenlijk is Jim diep in zijn hart ook gewoon een 
Opzoomeraar. ‘Toen ik in de jaren zeventig studeerde aan de 
kunstacademie en in Bospolder kwam wonen, begon ik ook 
gelijk met het aanleggen van geveltuinen en het verfraaien van 
de straat met muurschilderingen.’ Dat hij vanuit zijn werk als 
grafisch vormgever uiteindelijk nauw betrokken raakte bij het 
Opzoomeren was dus eigenlijk een kwestie van tijd.

Zwaaien met dat armpje
‘Het begon eigenlijk met het aanpassen van een 
tekeningetje van Oppie, het vrolijke 
zonnetje en eerste beeldmerk van de 
Opzoomercampagne. Of ik zijn armpjes 
wilde laten zwaaien, was de vraag. 
Daar rekende een ontwerpbureau 
een flink bedrag voor. Dat deed 
ik dus maar even, niet zo 
ingewikkeld. En zo rolde 
vervolgens de ene na de 
andere vormgeefklus, 
groot en klein, naar Jim. 

‘Bij grote manifestaties en met strakke deadlines werd dat soms 
nachtwerk. Ik vond dat nooit vervelend.’

Snel schakelen
‘Ik ben ook niet het type dat voor grote bedrijven werkt. Het 
Opzoomeren spreekt mij veel meer aan. Het is een grote club 
van bewoners die zich op allerlei manieren op straatniveau 
inzet voor de stad en waaruit weer allerlei nieuwe mooie 
initiatieven ontstaan. Ook het feit dat de Opzoomercampagne 
nooit hetzelfde is en altijd verrast, maakt het harstikke leuk 
om erbij betrokken te zijn. En als een actie een keer niet goed 
uit de verf komt of niet aanslaat, wordt er niet dagen over 
vergaderd. Dan is het snel schakelen, bijsturen en door!’

Het idee telt!
Als vormgever heeft hij de technieken wel zien 
veranderen. ‘De eerste Opzoomerflyers werden 
nog gewoon met de hand geplakt. Moest iets 
naar de drukker? Dan ging dat per koerier of 
reed ik desnoods in alle vroegte zelf naar 
Brussel om een diskette af te leveren. 
Maar ondanks alle veranderingen 
blijft vormgeven, net als 
Opzoomeren, mensenwerk. 
‘Welke programma’s, 
software of snelle computer 
je ook hebt… het valt en 
staat met dat ene goede 
idee.’ Jim van der Put gaat 
dus nog wel even door, wil 
hij maar zeggen.

Ten geleide

Four more years!
Huisvormgever Opzoomercampagne

Jim van der Put is ook actief bij ‘t Eendeëi, de 2CV-sleutelclub (1976) van 
Rotterdamse komaf. Hij verzorgt er het clubblad ’t Eendeëi en af en toe 
sleutelt hij een handje mee. ‘Hier werkt het net als bij het Opzoomeren. 
Iets maken is pas echt leuk als je het samen doet.’

Jim van der Put
gaat door

PETJE AF VOOR STADSBEHEER
Ze doen het al heel wat jaartjes en met plezier. In december plaatsen de 
sterke mannen en vrouwen van Stadsbeheer honderden kerstbomen in 
Opzoomerstraten. Vroeg in de ochtend worden ze traditiegetrouw getrakteerd 
op een ontbijtje. Voor wat hoort wat, toch? Petje af!

Zorg goed voor elkaar in 2022

'Ook ik wil mijn waardering uitspreken en u bedanken voor 
uw inzet voor uw straat.  Juist in de afgelopen twee jaar 
is gebleken hoe belangrijk het is met elkaar mee te leven, 
aandacht te hebben voor elkaar en een luisterend oor te 

bieden aan buren die dat nodig hebben. U draagt hiermee bij 
aan een stad waar we naar elkaar omkijken en om elkaar geven.'

Hartelijk dank daarvoor,

Christine Eskes, 
Wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
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et is november. In de Havenstraat dromen ze 
van een groot kerstdiner. De Diamantweg van 
een versierde straat, vuurkorven, erwtensoep, 

straatmuzikanten en buren die genieten van een 
ouderwets straatfeest. En aan het Artemispad wacht 
jong en oud met smart op de komst van de Opzoomer-
kerstboom. Maar ook deze winter is corona weer 
de grote spelbreker. Dus afblazen maar die 
straatactiviteiten en straatfeesten… of toch niet?

Op haar knieën en met een groot meetlint in de hand 
kruipt Sonja van den Brom door de grote recreatiezaal 
van woongebouw Kolk. Hier moet het in december gaan 
gebeuren: mooi gedekte tafels, een heerlijk zelfgemaakt 
driegangendiner (kippensoep vooraf, witlof gerold in ham en 
kaas als hoofdgerecht en een vlaflip als uitsmijter) en zanger Ad 
Korevaar die iedereen aan het dansen en swingen krijgt.

Meetlint
“Gelukkig,” lacht Sonja terwijl ze zich puffend overeind hijst en 
het meetlint opbergt, ‘’er is genoeg ruimte tussen alle tafels. 
Zo kunnen we op 1,5 meter afstand van elkaar iedereen veilig 
verwelkomen en laten eten.” Want ondanks de steeds strenger 
wordende coronamaatregelen, hebben de gangmakers 
van de Havenstraat besloten toch door te gaan met de 
voorbereidingen. ‘’Dit soort activiteiten zijn zo belangrijk in 
deze flat,” legt Sonja uit. “Tegen de eenzaamheid en ook voor 
wat afleiding in deze moeilijke tijd. Je ziet de oudere bewoners 
echt weer opleven tijdens zo’n avond.”

Galajurk aan
Maar veiligheid staat voorop. Dus moeten de bewoners straks 
tijdens het feest op hun stoel blijven zitten. Rondlopen en 
overal even aanschuiven, laat staan een dansje wagen, zit 
er helaas niet in. Het is een noodzakelijke aanpassing om de 
avond toch mogelijk te maken. Maar wat als er in december net 
als vorig jaar weer een lockdown komt waarbij samenkomsten 
niet mogelijk zijn? “Ook dan doen we hier wat voor de 
bewoners,” zegt Sonja beslist. “Dan trekken we een galajurk aan 
en gaan met een feestelijk karretje alle gerechten van deur tot 
deur uitserveren…. zingen we er desnoods zelf wel een liedje 
bij. Dan weten de bewoners in ieder geval dat ze niet alleen 
staan.”

Matthäus-Passion
Ook aan de Diamantweg zal in december vast wel muziek 
klinken. Zo speelden tijdens de eerste lockdown muzikanten 
uit de straat een deel van de Matthäus-Passion. Buren konden 
tijdens dit opendeurconcert het optreden bij hun eigen 
voordeur meeluisteren. Dat bijzondere optreden en die eerste 
lockdown hebben wat teweeg gebracht in de Diamantweg.

Dieper en persoonlijker
“Door de lockdown hebben we als straat meer contact met 
elkaar gekregen en beseffen we dat het spreekwoord ‘beter 
een goede buur dan een verre vriend’ nu meer dan ooit 
opgaat,” vertelt gangmaker Mirjam de Reus. “De contacten 
in de straat zijn dieper en persoonlijker geworden. Ook de rol 
van kinderen is veranderd. Voorheen speelden ze tijdens de 
straatspeeldag, dit jaar gingen ze met een bolderkar langs de 
deuren om alle buren te verrassen met een presentje.”

Dracula als portier
Die nieuwe energie in de straat leidde de afgelopen tijd tot 
een keur aan straatactiviteiten, waaronder een Halloweenfeest 
waarbij de nieuwe buren hun nog gestripte huis beschikbaar 
stelden als spookhuis. “Dracula stond als portier bij de ingang 
zodat het binnen niet te druk werd en in de badkamer speelde 
een skelet hardrock op zijn gitaar.”
Wat de Diamantweg precies gaat doen in december… daar 
wordt nog druk overleg over gevoerd in de straatapp. Ideeën 
zijn er volop. Een letterspeurtocht tijdens Sinterklaas, een 1,5 
meterfeest met vuurkorven en erwtensoep tijdens Kerst en 
wensballonnen maken rond Oud & Nieuw. "Die ballonnen 
laten we dan achterelkaar knallen zodat we toch een beetje 
vuurwerk hebben.” voor elk feest ligt wel een globaal plannetje 
klaar. “Ook dat hebben we geleerd sinds corona. We hakken 
pas op het laatste moment de knoop door wat we precies gaan 
doen.”

Komt de boom?
“Ik ben toch zo benieuwd naar de kerstboom!” Tilly Soares kan 
niet wachten tot voor het eerst ook een Opzoomer-kerstboom 
op het Artemispad staat te stralen. “De kerstboom komt 
toch nog wel?” vraagt ze meteen een tikkeltje bezorgd. “De 

‘Sorry corona,
onze straat Opzoomert door’
H Open Up Je Straatje in December

De Diamantweg is een vat vol ideeën om iedereen betrokken te houden. Zo speelden 

bewoners tijdens Koningsdag een zelfgemaakt 'Wie Ben Ik?-spel met portretten van alle 

buren. Tijdens de eerste lockdown gingen kinderen langs de deuren om te vragen of buren 

nog hulp nodig hadden. Ze brachten ook een beschilderd tasje mee met een lampje in de 

vorm van een diamant. 'Hou fol. U doet het goed'. 

kinderen en ouders kijken er zo naar uit en zijn nu al bezig 
om versieringen te verzamelen om straks in de boom te 
hangen. Daarna drinken en eten we wat en zingen een liedje.” 
Ze vervolgt: “Morgen gaan we hier trouwens prikken. Nee, ik 
bedoel niet vaccineren… ik bedoel schoonmaken. Daar gaan 
we als straat ook mee starten. Netjes op afstand en dan de 
straat af. We Opzoomeren nog maar een jaartje, eigenlijk sinds 
corona. Om de buurt levend en gezellig te houden.”

Sorry corona
Als Tilly hoort dat de kerstboom gewoon komt, is ze weer 
helemaal gerustgesteld. “Weet je, we houden ons netjes aan 
alle coronamaatregelen. Wat die ook in december zullen zijn. 
Maar je raakt als buren wel geïsoleerd. Iedereen zit binnen 
en je ziet elkaar weinig. Niks doen vinden wij geen optie, je 
moet toch ook gewoon leven? 
Het grasveld is groot zat om 
afstand te houden en als het 
niet anders kan hangen we 
allemaal om en om iets in de 
boom. Dus: sorry corona! Maar 
onze straat gaat toch echt 
Opzoomeren in december.”

Artemispad

Diamantweg

Havenstraat

1.366 Rotterdamse straten dienden een plan in voor 
'Open Up je straatje in december.' Bijvoorbeeld voor een 
straatfeestje of voor het rondbrengen van een leuke 
attentie bij alle buren rond Sinterklaas, Kerst of Oud 
& Nieuw. Door de veranderende coronamaatregelen 
moesten straten veelal hun plannen tussentijds 
aanpassen. Opzoomer Mee hielp alle straten met een 
bijdrage van maximaal 150 euro. 500 straten ontvingen 
een mooie kerstboom van vijf meter en 279 straten 
kregen een lichtsnoer van 27 meter.
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met en voor buren. ‘Ja, eten 
verbindt. Als we met elkaar eten 
in de straat, iets langsbrengen bij mensen die niet uit de voeten 
kunnen, het maakt iedereen eigenlijk blij en dankbaar.’ Dat is 
Tjalling Vonk, lijsttrekker van de Christen Unie, vast roerend 
met haar eens. Ook hij geeft aan in zijn reactie dat het wonen 
in de straat anders werd nadat bewoners voor het eerst samen 
een straatmaaltijd hadden georganiseerd. ‘Daarna groetten we 
elkaar en ontstonden ideeën om vaker iets samen te doen.’ 

Van onderop
De meeste thema’s die de politieke partijen voor de 
komende jaren belangrijk vinden worden herkend 
door het bewonerspanel. Het zoeken naar verbinding 

tussen verschillende 
bevolkingsgroepen, meer 
groen in de straat en het 
tegengaan van eenzaamheid. 
Het zijn thema’s waar veel 
Opzoomeraars aandacht 
aan besteden in hun straat. 

Andere thema’s die genoemd worden door de lijsttrekkers zijn 
bijvoorbeeld vakantiestraten, verbinding tussen jong en oud 
en duurzaamheid. Het Opzoomeren vernieuwt en beweegt 
mee met ontwikkelingen in de stad. Het bewonerspanel 
vindt wel dat het initiatief bij de straten moet blijven liggen. 
Opzoomeren is een beweging van bewoners, van onderop.

n maart staan de gemeenteraadsverkiezingen 
op het programma. Hoe denken de Rotterdamse 
politieke partijen in de aanloop daarnaartoe 

eigenlijk over het Opzoomeren? Gaan we weer 
voor 'four more years' Opzoomeren? Alle politieke 
partijen die reageerden op de vragen van deze 
Opzoomerpeiling (zie kader) geven het Opzoomeren 
een rapportcijfer van 7,5 tot 10. Zij vinden dan ook dat 
het vooral door moet gaan. Een panel van bewoners 
reageert op de resultaten van de Opzoomerpeiling. 
Want wat vinden zij eigenlijk belangrijk? ‘Het is mooi 
dat je merkt dat de gemeente onze initiatieven 
waardeert en steunt.’

Four more 
years!

Impact op de stad
‘Ik geloof dat er dit jaar 2.000 Opzoomerstraten zijn. Dat 
heeft echt impact op de stad en het toont ook aan hoeveel 
initiatiefrijke bewoners er zijn.’ Peter Bout is een enthousiaste 
Opzoomeraar. ‘Kijk nou naar onze schoonmaakbende. We 
zijn met een flinke club buren en houden een stuk van de 
woonomgeving rond de flat schoon. Het wordt gezien, we 
krijgen complimenten en het helpt!’
Er zijn inmiddels 482 schoonmaakbendes in Rotterdam. 
Straten waar een groep bewoners regelmatig met elkaar het 
zwerfvuil verwijdert. Het aantal straten dat meedoet groeit 
gestaag. Opzoomer Mee zorgt dat elke schoonmaakbende 
voldoende materialen heeft en stimuleert hen met premie-op- 
actiekaarten.
Robert Simons van Leefbaar Rotterdam geeft in zijn reactie 
aan regelmatig schoonmaakbendes in de stad aan het werk 
te zien. ‘Zo zag ik zag laatst bewoners hun straatplantsoentje 
onderhouden en het afval op straat opruimen. Samen de 
schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen 
steken voor een schone en veilige buurt.’ Hij waardeert het 
Opzoomeren dan ook met een 8.

Er voor elkaar zijn
Dat samen het verschil 
maken geldt trouwens ook 
voor al die Opzoomerstraten 
met een Lief & Leedpotje, 
waar bewoners extra 

aandacht besteden aan 
buren die dat nodig hebben. 
In Rotterdam hebben op 
dit moment 981 straten 
zo’n potje. Christine Eskes 
van het CDA, momenteel 
wethouder Opzoomeren, is vol lof. ‘Juist in de afgelopen twee 
jaar is gebleken hoe belangrijk het is met elkaar mee te leven, 
aandacht te hebben voor elkaar en een luisterend oor te bieden 
aan buren die dat nodig hebben.'
Peter Bout legt uit dat de flat waar hij woont erg groot is. 
‘Tuurlijk, we hebben echt niet iedereen in beeld. Maar we 
proberen het wel. Is er iemand ziek, heeft een bewoner hulp 
nodig, we willen er voor elkaar zijn.’

Wilma Scholsz knikt instemmend. ‘In ons complex wordt in 
het kader van Lief & Leed ook een oogje op de bewoners 
gehouden. Het zijn allemaal oudere mensen dus dan is het 
extra belangrijk. In de hal hangen een soort hulpkaartjes. Vraag 

en aanbod, zeg maar. We gaan langs bij buren die wat extra 
aandacht kunnen gebruiken. Ja, zoveel Opzoomerstraten in de 
stad maken wel een verschil.’ 

Dekking in de rug
Peter Bout had het bijna goed met zijn schatting van het 
aantal Opzoomerstraten in 2021, maar het waren er nog 
meer. Het jaar wordt afgesloten met maar liefst 2.208 unieke 
Opzoomerstraten. ‘Dus logisch dat de raadsleden hoge cijfers 
uitdelen aan het Opzoomeren’, zegt Loubna ElHaidouri. 
‘Andersom is het ook mooi dat de gemeente deze initiatieven 
waardeert en voor een beetje dekking in de rug zorgt. Dat 
gebeurt goed hoor. Als ik een foto maak van vuil dat naast 
de container is gezet en ik zet die foto op de MeldR-app 
(app waarmee je een probleem in je buur kunt melden bij 
de gemeente), is het 
meestal binnen twee 
uur opgehaald. Een 
steuntje in de rug voor 
Opzoomeraars blijft 
belangrijk.’

Blij en dankbaar
Opzoomeraars houden zich bezig met allerlei thema’s die 
voor de stad belangrijk zijn. In het bewonerspanel is dat mooi 
terug te zien. Loubna ElHaidouri besteedt bijvoorbeeld extra 
aandacht aan jeugd, Peter Bout aan schoon, Julia Stoevelaar aan 
het vergroenen van de straat en Necla Turhan houdt van koken 

I

Peter Bout
Woont aan de Aalsdijk in IJsselmonde en Opzoomert sinds 2004. 
Denkt bij Opzoomeren aan gezelligheid en het bevorderen van 
burencontact.
Julia Stoevelaar 
Woont in de Adrianastraat in het Oude Westen en Opzoomert sinds 
een jaar. Denkt bij Opzoomeren aan vooruitgang en plezier.
Loubna ElHaidouri 
Woont in de Honsdijkstraat in Overschie en Opzoomert hier twee 
jaar. Denkt bij Opzoomeren aan koffie, respect voor buren én de 
woonomgeving.
Jan van Halderen
Woont in de Tuinderstraat in het Oude Westen en Opzoomert sinds 
2000. Denkt bij Opzoomeren aan schoon, heel en veilig.
Wilma Scholsz
Woont in de Minosstraat in 110- Morgen en Opzoomert hier 
sinds 2020. Denkt bij Opzoomeren aan het tegengaan van 
eenzaamheid.
Necla Turhan 
Woont in de Jan van Avennesstraat in Middelland en Opzoomert 
sinds 2020.  Denkt bij Opzoomeren aan het verbeteren van 
onderling contact in de straat.

Het bewonerspanel
Rotterdamse verkiezingen en het bewonerspanel

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Eens, zo’n standbeeld  
is een mooi symbool   
voor de stad.'

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Oneens, geld kun je beter  
steken in nog meer   
Lief & Leedstraten.'

Stelling Opzoomeren moet onderdeel 
zijn van het lesprogramma op 
Rotterdamse basisscholen  
'Eens, kinderen moet leren om zorg 
te dragen voor hun eigen straat en 
wijkgenoten.'

Stelling Opzoomeren moet onderdeel 
zijn van het lesprogramma op 
Rotterdamse basisscholen   
'Oneens, eerder een taak voor de 
ouders en niet de leraar.'

lees verder op pagina 8

Peter Bout

Loubna ElHaidouri 

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Oneens, het gaat niet om 
de mensen maar om de 
beweging.'
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Politieke partijen over het Opzoomeren

Goede methode
Nog niet zo lang geleden is in de Eerste Kamer een wet 
aangenomen over burgerschapsonderwijs. Hierin wordt 
bepaald dat leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs kennis moeten vergaren over kernwaarden die 
belangrijk zijn in een democratische rechtstaat. Wat heb je 
daarvoor nodig en wat kan je daarbij voor anderen betekenen? 

Kennis vergaren dus, maar 
ook oefenen. Hierdoor 
geïnspireerd werd aan de 
partijen gevraagd of ze 
vinden dat het Opzoomeren 
in dit burgerschapsonderwijs 
een plekje moet krijgen. De 
meesten van hen reageerden 

daar positief op. Astrid Keerveld van Rotterdam Bij1 verwoordt 
het als volgt. ‘We zien Opzoomeren als goede methode om 
kinderen te leren hoe ze kunnen bijdragen aan hun eigen straat 
en wijk.’

Paplepel
Ook in het bewonerspanel zien ze dat wel voor zich. Loubna 

ElHaidouri vertelt dat het Opzoomeren haar als het 
ware met de paplepel is ingegoten. ‘Ik ben met 

Opzoomeren opgegroeid en dan neem je het 
met je mee. Ook naar de straat waar ik nu woon. 

Het is hartstikke belangrijk dat kinderen het 
meekrijgen. Maar dat gebeurt niet in elk gezin 
en het zou goed zijn als dat ook via school kan. 

Zelf ben ik actief op de school 
van mijn kinderen. Er wordt 
weleens iets voor ouderen uit 
de buurt gedaan. De school 
wil graag iets met Opzoomeren. Het leert kinderen veel 
over burgerschap en ze worden er ook heel creatief van.’

Rotterdamse opvoeding
Wilma Scholsz: ‘Bij ons in het complex komen soms kinderen 
langs. Iets lekkers brengen of ze zingen liedjes. Het bijzondere 
is dan dat er echt contact gemaakt wordt en de ouderen en 
kinderen voelen dat. Zie je, nu ik erover praat, ontroert het me 
ook.’ Jan van Halderen is kort en duidelijk. ’Ja, maar voor mij 
hoort het bij de opvoeding hoor. De basis ligt echt thuis.’
Volgens Julia Stoevelaar is het dus èn èn. ‘Het zou echt een 
mooie aanvulling kunnen zijn binnen het onderwijs. Handen 
uit de mouwen. Kinderen kunnen ontdekken dat er ook 
dingen heel betekenisvol zijn. Dingen waar ze veel waardering 
voor krijgen al is het dan niet in cijfers.’ Uiteindelijk lijkt het 
panel eensgezind. Het Opzoomeren hoort eigenlijk bij de 
Rotterdamse opvoeding. Vanuit huis en op school.

Levend Opzoomerbeeld
Rotterdam staat bekend om de hoeveelheid kunst in 
de buitenruimte. Alleen al aan de Westersingel staan 
zeventien beelden die deel uitmaken van de internationale 
beeldencollectie van Rotterdam. Af en toe wordt er weer 
ergens een nieuw object in de buitenruimte geplaatst. In 
2019 werd het Opzoomeren toegevoegd aan het immaterieel 
erfgoed van Rotterdam. Ook was er al eens een tentoonstelling 
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in Museum Rotterdam. Zou het niet mooi zijn om 
een permanent object in de stad te krijgen dat de 
Opzoomeraar verbeeldt? Daar zijn de meningen 
onder de politieke partijen over verdeeld. Ruud 
van der Velden van de Partij voor de Dieren 
ziet het wel zitten. ‘Het zou mooi zijn als de 
mensen die zich inzetten voor de idealen van het 
Opzoomeren geëerd zouden worden met een 
mooi beeld door een gerenommeerd kunstenaar.’
Ook in het bewonerspanel zijn de meningen 
verdeeld. Jan is weer kort en bondig. ‘Nee hoor, 

geef mij maar een Opzoomeraar in levende lijve.’ 
Julia fantaseert hierop door en ziet wel wat in 
een levend standbeeld dat in gesprek gaat met 
voorbijgangers. De anderen zouden een beeld 
mooi vinden. ‘Het is zo typisch Rotterdams, 
verbonden met de Rotterdamse mentaliteit. Maar 
hoe verbeeld je een Opzoomeraar?’ 

Wilma Scholsz

Jan van Halderen

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Eens, Opzoomeraars  
zijn helden.'

Stelling Opzoomeren moet 
onderdeel zijn van het lesprogramma 
op Rotterdamse basisscholen  
'Eens, Opzoomeren is een mooie en 
laagdrempelige manier van actief 
burgerschap.'

Stelling Opzoomeren moet onderdeel 
zijn van het lesprogramma op 
Rotterdamse basisscholen  
'Eens, Opzoomeren is een goede 
methode om kinderen te leren over 
verbinding en contact.'

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Eens, opzoomeraars 
verdienen een ereplek  
in de stad.'

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Oneens, dat geld kun je 
beter investeren in de 
opzoomeraars zelf.'

Moet er een standbeeld voor 'de Opzoomeraar' komen aan de Westersingel? Zowel de politici 
als de bewoners zijn verdeeld.

Julia Stoevelaar 

Stelling Opzoomeraars 
verdienen een standbeeld' 
'Eens, iedere Rotterdammer 
die iets moois bijdraagt 
aan de stad verdient een 
standbeeld.'

Stelling Opzoomeren moet onderdeel 
zijn van het lesprogramma op 
Rotterdamse basisscholen  
'Eens, hierdoor leren kinderen niet 
alleen voor zichzelf te zorgen maar 
ook voor de omgeving.'

Welkom maar wel meedoen
De verkiezingen komen dichterbij en straks zullen er ook nieuwe 
raadsleden plaatsnemen in de gemeenteraad. ‘Laat ze maar 
langskomen voor een werkbezoek’, vindt Julia Stoevelaar, ‘maar 
dan moeten ze wel meedoen en niet alleen komen kijken.’ Necla 
Turhan nodigt ze ook graag uit om mee te doen. Faouzi Achbar 
van DENK zal, net als andere partijen, zo’n uitnodiging met 
plezier ontvangen. Hij geeft aan dat als van burgers verwacht 
wordt een bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving, 
raadsleden zelf het goede voorbeeld moeten geven.  Jan van 
Halderen is overigens bezoekers wel gewend 
in zijn straat. ‘Het Opzoomeren heeft mijn 
straat zo fotogeniek gemaakt. Toeristen willen 
er op de foto. Ik mag dan hun fototoestel 
vasthouden. Ze lachen altijd. Ik zeg niets, maar 
denk dan: Dat is toch maar mooi mijn straatje.’

En de rest? 
De PVV bedankte voor 
de uitnodiging en de SP 
heeft geen antwoorden 
ingestuurd. Van Forum 
voor Democratie is nog 
onbekend of de partij 
meedoet in Rotterdam.
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Opzoomeren 
verovert het stadhuis

at het Opzoomeren is doorgedrongen tot in de diepste 
haarvaten van de stad is bekend. Opzoomeraars kom 
je in haast elke straat tegen. Maar dat ze ook volop op 

de Coolsingel tot in de statige raadzaal te vinden zijn, is niet bij 
iedereen bekend. Acht van de tien fractieleiders of lijsttrekkers 
blijkt zelf te Opzoomeren in de eigen straat. ‘Samen de schouders 
eronder voor een gezellige, schone en veilige straat! Dat is 
de échte Rotterdamse mentaliteit.’

D

Houten paaltje
Wiebelend op een houten paaltje en met een muts op 
het hoofd versierde wethouder Vincent Karremans (VVD) 

vorig jaar samen met zijn buren de Opzoomerkerstboom 
in zijn straat. ‘Ontzettend leuk om te doen. Zodra 

er iemand meedoet, is de drempel voor andere bewoners lager om ook 
mee te doen. De straat is na zo’n actie gelijk een stuk gezelliger.’ Hij 

roept dan ook alle politici in de stad op het voorbeeld te volgen. 
‘Als raadslid, maar ook als wethouder, kun je zo mooi het goede 

voorbeeld geven en je buren beter leren kennen.’ Faouzi Achbar 
van DENK en Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) sluiten 
zich daarbij aan. ‘Als wij van de burgers verwachten om een 
grotere bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving, 
dan moeten wij dergelijke acties steunen en zorgen dat het 

breed uitgedragen wordt,’ vindt Faouzi. ‘Het is altijd leuk om het 
goede voorbeeld te geven,’ beaamt Ruud.

Heft in eigen handen
Misschien komt het door de tijd van het 
jaar, maar ook Chantal Zeegers (D66) 
haalt de kerstbomen en bijbehorende 
straatacties aan als voorbeeld. Maar 
daar blijft het niet bij. ‘Ik houd mijn 

straat ook schoon en help altijd mee 
bij de organisatie van onze jaarlijkse 
straatbarbecue.’ Moeiteloos 
legt ze een link met D66 als 
onderwijspartij. ‘Opzoomeren is 
een goede manier om scholieren 
op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met hoe je het heft in eigen hand 
neemt.’ Ook nieuwkomer Rotterdam BIJ1 ziet dat wel zitten. 
‘Als opbouwwerker heb ik bewoners ondersteund bij het 
Opzoomeren. Het was altijd mooi om te zien hoe connectie 
ontstond door ontmoeting,’ vertelt Astrid Keerveld.

Smaakt naar meer
Wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) hoeft niet naar de 
schoolbankjes. ‘Ik woon in Middelland waar het Opzoomeren 
is uitgevonden. Het liedje ‘Opzoomeren, Opzoomeren’ kan ik 
zo meezingen! De Opzoomerbus en nu de Opzoomerkeetjes 
hebben echt gezorgd dat we door activiteiten de buurt bij 
elkaar konden brengen. Dat werkte zo goed dat we daarna 
ook op andere momenten samen aan de slag gingen, zoals de 
Spoortuin. Samenwerken smaakt altijd naar meer.’

Rotterdamse mentaliteit
Bij Leefbaar Rotterdam is alleen maar lof voor al die 
Rotterdammers die zich inzetten voor hun straat en buurtje. 

Dat is de échte Rotterdamse mentaliteit: 
samen de schouders eronder voor een 
gezellige, schone en veilige straat! Dat 
hij zelf niet Opzoomert in zijn straat 
heeft een goede reden. ‘Ik ga de huidige 
actieve bewoners als raadslid niet voor 
de voeten lopen.’ 
Wethouder Richard Moti (PvdA) koestert 

warme herinneringen aan het Opzoomeren na een verhuizing. 
‘Als nieuwe bewoner in een straat was het een fantastische 
gelegenheid om in één keer heel veel buren te leren kennen.’

Eenzaamheid

deelnemen aan de jury voor de kanjerprijs 
van Opzoomer Mee. Een geweldige avond, 
waar zichtbaar was hoeveel inzet er op dat 
punt is in onze stad.’ Ellen Verkoelen van 
de partij 50-plus kan erover meepraten. ‘Ik 
vraag regelmatig kleine subsidies aan om het 
lief en leed van de buren te verzachten. In 
de start van de coronaperiode hebben vele 
buren in mijn complex 

boodschappen gedaan voor elkaar. Ik heb 
daar met genoegen aan deelgenomen.’

Mijn straat doet nog niet mee
Ook Tjalling Vonk, CU/SGP, Opzoomert 
al heel wat jaartjes: ‘Toen wij voor 
het eerst een maaltijd organiseerden, 
waren we verbaasd hoeveel mensen 
we helemaal niet kenden, soms nog nooit 
gezien hadden. En hoeveel positieve energie er loskwam. 

Daarna voelde het anders.'  Blijft over 
de andere nieuwkomer VOLT: ‘Of ik een 
persoonlijke belevenis heb met het 
Opzoomeren? Stel me deze vraag nog 
eens over een jaar! Het feit dat mijn 
straat nog niet meedoet vraagt om 
actie,’ belooft Imane Elfilali.

Chantal Zeegers, lijsttrekker D66
 (foto: Barbara Raatgever)

Straatfeestjes, kerstbomen en andere 
straatontmoetingen… wethouder 
Christine Eskes (CDA) benadrukt 
dat het Opzoomeren dieper gaat. 
‘Door corona is de eenzaamheid 
onder ouderen toegenomen. Christine Eskes, lijsttrekker CDA     

Met een initiatief als het Lief & Leedpotje kunnen we ervoor 
zorgen dat de eenzame ouderen gezien, gehoord en betrokken 
worden in hun eigen stad. Een aantal jaren geleden mocht ik 

Ellen Verkoelen, fractieleider 
50 PLUS

Richard Moti, lijsttrekker PvdA

Tjalling Vonk, lijsttrekker 
CU/SGP

Imane Elfilali, lijsttrekker VOLT

Faouzi Achbar, lijsttrekker DENK

Ruud van der Velden, lijsttrekker  PvdD

Judith Bokhove, lijsttrekker GroenLinks Robert Simons, lijsttrekker Leefbaar Rotterdam Astrid Keerveld, voorzitter Rotterdam BIJ1

Vincent Karremans, lijsttrekker VVD
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Utrecht

Audrey Breijman is de trekker van Lief & Leedstraten in Utrecht. 
Maar eigenlijk wil ze daar niets van weten. 'Nee. Cybille Latour, 
Marzouka Boulaghbage en Karima Loukili zijn de pioniers. Zij 
zijn alle drie wijze Utrechters die van aanpakken weten. En 
ze hebben binnen hun eigen gemeenschap veel aanzien. Dat 
helpt enorm!'

Liefs uit...

'Liefs uit…’ zet een 
stad of dorp met 
Lief & Leedstraten 
in de schijnwerpers. 
Dit keer Utrecht. 
Daar hebben al 63 
straten een Lief & 
Leedpotje waaruit 
een bloemetje, een 
kaart of iets lekkers 
wordt betaald 
voor bewoners die 
ziek zijn, een baby 
hebben gekregen 
of iets anders 
bijzonders hebben 
meegemaakt. 
Resultaat meer 
aandacht voor 
elkaar en meer 
burenhulp.

Audrey: 'Hoe we met Lief & Leedstraten zijn begonnen? Dat is 
een grappig verhaal. Actieve bewoners uit de hele stad kennen 
elkaar. En toen de coronacrisis uitbrak zochten we elkaar meteen 
op. Elke vrijdagochtend hielden we zoomsessies. Dat was echt 
koffieleuten. Zó gezellig! Maar ondertussen hoorden we ook hoe 
het bij iedereen was. Toen kregen we het idee om met Lief & 
Leedstraten aan de slag te gaan. Iedereen was gelijk enthousiast. 
Een kunstenares maakte een mooie set kaarten.'

Echt voor en door bewoners
'Maar wat bleek? De gemeenteraad had net een motie 
aangenomen dat de welzijnsorganisatie Dock moest 
uitproberen of Lief & Leedstraten ook iets voor Utrecht was. Wij 
waren toen al bezig, dus we zijn meteen met Dock gaan praten 
om samen te werken. Hoe dat gaat? Wij doen het en zij betalen, 
haha. Nee hoor, geintje, ze doen veel meer. Maar het is wel ècht 
een bewonersinitiatief en dat vinden wij erg belangrijk'.

Lied & Leef
'Het gaat hartstikke goed joh, we zitten al op 63 straten en 
het groeit maar door. Iedereen vindt het geweldig. Wij als 
actieve bewoners ook. We krijgen gelijk weer meer contact. 
Superinteressant! Kijk, dit is een van de kaarten die we 
gebruiken. Ons logo staat er ook op. Echt Utrecht, kijk maar, de 
Domtoren staat erbij. En kijk eens goed naar de tekst. Je kan ook 
lezen Lied & Leef. Grappig is dat hè?'

Colofon: Opzoomer Mee  • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • opzoomermee.nl


