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Wijklab 2
Op dinsdag 8 februari 2022 vervolgden wij onze wijklab-ervaring in de Pupillenbuurt.
Ditmaal in gesprek met de professionals Rosanne Snikkers en André de Ronde. Rosanne
werkt als gebiedscoördinator Delfshaven bij Woonbron en André als wijkbeheerder bij
Woonbron en als wijkconciërge bij Gemeente Rotterdam. In zekere zin heeft André
daarmee een dubbele pet op.
De Pupillenbuurt blijkt na een reeks van incidenten in de wijk onder een vergrootglas te
liggen. Nadat in 2017 het zoveelste incident plaatsvindt, besluit burgermeester Aboutaleb
de Pupillenbuurt onder zijn hoede te nemen. Er wordt een ‘Buurtverbeterplan’ opgesteld.
Het buurtverbeterplan is in samenspraak met bewoners, ondernemers, externe partners
en Gemeente Rotterdam ontwikkeld. Het doel: het versterken van de sociaaleconomische
kracht van de bestaande bewoners.
De Pupillenbuurt kent een groot aandeel kwetsbare bewoners. Zo zijn veel bijzondere
doelgroepen woonachtig in de wijk, veel huurwoningen zijn verouderd en bestaan uit
portiekwoningen zonder lift. Daarbij staat de woningcorporatie voor herkenbare
uitdagingen, zoals verduurzaming, ouderen die langer thuis wonen en de steeds
individualistischer wordende samenleving. Met het Buurtverbeterplan is er meer,
intensieve aandacht voor de wijk. De problemen in de buurt zijn in kaart gebracht en
ondergebracht in de thema’s sociaal, ondernemen, veilig en wonen. In het plan zijn meer
dan 65 voorstellen en ideeën voor oplossingen opgenomen. Vanuit de gemeente is een
wijkconciërge aangesteld en in elke straat is een buurtprojectleider aangewezen die
aanspreekpunt zijn en verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van het plan.
We doen opnieuw een ronde door de wijk waarmee alle uitdagingen worden aangewezen.
De woningen in de Pupillenstraat zijn inderdaad recent gerenoveerd, het Leespaleis is een
drukbezocht buurthuis en de professionals zijn blij om te horen dat wij de wijk zo schoon
en groen ervaren. Dit is namelijk een van de uitdagingen waar zij met het
buurtverbeterplan aan werken.
Het plan is voor een periode van 4 jaar geschreven. Dat betekent dat het buurtverbeterplan
tot een eind loopt. De werkgroepen zijn druk bezig met het evalueren van de voorstellen.
Welke resultaten hebben zij behaald, waar is plek voor bijschaving en wat blijkt
onuitvoerbaar? Het team hoopt dat de verbeteringen in ieder geval structureel zijn en voor
de lange termijn zichtbaar zullen blijven.

