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Door middel van onze Nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de
Bewonerscommissie Zevenkamp.

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan en wat staat er op stapel?
In onze eerste Nieuwsbrief schreven wij dat we in 2000 zijn begonnen met het project om de
achterpaden van de woningen van Vestia te voorzien van een buitenlamp. Dit initiatief is door de
bewoners met enthousiasme ontvangen. Inmiddels zijn veel achterpaden van dergelijke lampen
voorzien. De bewoners van de Johan Huizingstraat en de Arthur van Schendeldreef hebben zich
inmiddels ook akkoord verklaard met het aanbrengen van lampen. Wanneer ook daar de lampen
zijn aangebracht, is het project afgerond en is er door de Bewonerscommissie een belangrijke
bijdrage geleverd aan de veiligheid in de wijk.
Bij deze Nieuwsbrief wilden we bijsluiten een enquête met doel het in kaart brengen van hoe
tevreden u bent over uw woning en de staat van onderhoud daarvan. Over de uitkomst zouden
wij in gesprek gaan met Vestia. Vestia wist dat we deze enquête gingen doen en in onze laatst
gehouden overlegvergadering van 17 mei j.l. gaf Vestia toe dat er in Zevenkamp achterstand is
en het één ander te verbeteren. Vestia gaat op korte termijn daarmee beginnen (eind mei) en dat
loopt zeker door tot in 2012. Wij houden met u de voortgang kritisch in de gaten!

Spreekuur Vestia
We schreven al eerder dat Karin van Heusden - de consulent leefbaarheid van Vestia - spreekuur
houdt in het wijkcentrum aan het Ambachtsplein. Elke eerste maandag van de maand is zij
aanwezig van 10:00 tot 11:00 uur. Veel bewoners weten de weg daarheen al te vinden.
Sommigen komen dan met een reparatieverzoek. Daar is het spreekuur echter niet voor bedoeld.

Website van de Bewonerscommissie Zevenkamp
Onze website - www.bc7kamp.nl – is inmiddels al een tijdje in de lucht. Daar plaatsen wij met
regelmaat artikelen, nieuwsfeiten en andere informatie. Ook bevat de website links naar andere
informatie, zoals buienradar en het openbaar vervoer. Daarnaast is er ook een lijst met nuttige
telefoonnummers.
Ook stellen wij iedere maand een vraag over de woningen zelf of de woonomgeving. Voor
degenen die reageren zijn er steeds waardebonnen te winnen.
Het aantal reacties op de vragen valt tot nu toe wel wat tegen. Met 1.625 woningen van Vestia in
Zevenkamp had de Bewonerscommissie wel op meer gerekend.
Mogelijk vindt u de vragen niet aansprekend genoeg. Mocht u op dat punt suggesties hebben of
heeft wellicht zelf vragen bedacht, laat het ons weten via het contactformulier op de website.
Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat, de gegevens vindt u op de website.

De Bewonerscommissie is de schakel tussen u en Vestia Rotterdam Noord, dus
aarzel niet om ons te schrijven, te mailen of ons op andere wijze iets te vertellen.
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NL Doet
Op 18 maart jl. organiseerde het Oranje Fonds NL Doet. Het doel was om zo veel mogelijk
vrijwilligers op de been te krijgen om mensen te helpen bij zaken waartoe ze zelf minder goed
of zelfs helemaal niet in staat waren. Een aantal medewerkers van Vestia wilde daar zijn steentje
aan bijdragen. De Bewonerscommissie werd gevraagd om ook mee te doen en klussen aan te
dragen.
In onderling overleg werd besloten om een drietal tuinen van mindervaliden onder handen te
nemen. Zo kon het dus gebeuren dat een ploeg van circa 25 mensen druk in de weer was met
schoffels om onkruid te wieden en hogedrukspuiten terrastegels te reinigen. Ook werden er
schuttingen geplaatst, bomen gesnoeid en hagen die obstakels vormden verwijderd.
Voor de inwendige mens was er koffie, thee en frisdrank en niet te vergeten de appeltaart waar
de Stichting Pameijer voor had gezorgd. De temperatuur was niet al te hoog en dat kwam met al
dat harde werken eigenlijk ook nog wel goed uit. De stemming was in ieder geval opperbest. Na
de lunch werd het werken afgesloten. Op naar de volgende keer! Doet u dan ook mee?

Bewonersraadpleging omgeving Kornet
Op woensdag 30 maart 2011 hebben het wijkteam van de deelgemeente, Vestia en de
Bewonerscommissie de bewoners van de Kornet en omgeving geraadpleegd over hun
woonomgeving en hun eventuele wensen daaromtrent. Ondanks het feit dat de bewoners daarbij
in hun eigen omgeving werden opgezocht, was er maar weinig belangstelling voor. Dat was
vreemd en teleurstellend. Vreemd omdat de raadpleging juist plaatsvond naar aanleiding van de
vele signalen van ontevredenheid over de woonomgeving. Teleurstellend omdat de bewoners
hun klachten en wensen bij wijze van spreken vlak voor hun eigen voordeur kwijt konden, ze
hoefden er nauwelijks een stap voor te verzetten. De bewoners die wel kwamen hadden
voornamelijk klachten over het onderhoud van de achterpaden en de woningen, maar ook over
de bomen bij parkeerplaatsen en overige bestrating. Ook gaven enkele bewoners aan zich
onveilig te voelen.
Met alleen onderling klagen over de woonomgeving los je niets op. Als de verantwoordelijke
instanties niets weten, dan kun je ook niet verwachten dat ze iets doen. Klachten moeten hen dus
wel bereiken. Alleen dan kunnen we het voor elkaar krijgen dat Zevenkamp schoon, heel en
veilig wordt en blijft. Dus als er sprake is van kapotte verlichting, ondeugdelijke bestrating, veel
straatvuil, graffiti et cetera, neem dan even de moeite om het servicenummer van de gemeente
Rotterdam te bellen: 14010. Dat kan 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Wist u dat:
- er in Zevenkamp een actieve verkeersgroep is?
- ook enkele leden van de Bewonerscommissie daar lid van zijn?
- de verkeersgroep maar liefst 21 knelpunten in Zevenkamp heeft gesignaleerd?
- die knelpunten in een boekje zijn samengevat?
- dit boekje aan de verantwoordelijke deelgemeentebestuurder is overhandigd?
- bij die gelegenheid ter hoogte van Bas van der Heijden een “Slowie” is geplaatst?
Uw mening is belangrijk.
Vul het contactformulier in op onze website,
wij verloten maandelijks onder drie inzenders een cadeaubonnen!
Secretariaat:

Albert Rousselsingel 22 - 3069 MC Rotterdam
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