
Sluispraat
de expositie



Hillesluis als zorgzame wijk? 

In Hillesluis zetten veel mensen zich in voor anderen.  
Boodschappen doen voor een buurvrouw die naar het  
ziekenhuis moet. Als er eten over is, dan krijgt iemand dat 
die even krap bij kas zit. De buurman helpen zijn tuin op te 
ruimen. Samen een wandeling maken om te blijven bewegen. 
Vuil prikken, omdat een schone buurt beter is. Hulp bij lastige 
brieven. De sportvereniging die huiswerkklassen organiseert, 
etc. Veel mensen willen ook meer doen. Omdat er meer  
mogelijk is. Omdat je samen meer bereikt. Het bruist in  
Hillesluis. Je ziet het als je goed kijkt. 

Van oktober 2020 tot en met april 2021 hebben wij, Ympkje 
Albeda, Ton Mosheuvel en Alexander Hogendoorn, in de wijk 
gesprekken gevoerd. Met bewoners, mensen die actief zijn en 
met wijkpartners. Dat gebeurde in opdracht van de  
Gemeente Rotterdam. 

De gemeente vroeg ons: Is Hillesluis een zorgzame wijk?  
Wat kan helpen om van Hillesluis een zorgzame wijk te  
maken? Zou er meer mogelijk zijn? En zo ja, wat is er dan 
nodig? 



We zijn klaar. En nu?

We zijn klaar. We hebben een advies aan de gemeente  
gegeven. Maar, wij willen ook graag aan de buurtbewoners 
zelf laten zien wat we gezien en gehoord hebben. Het gaat 
uiteindelijk om de buurt. Om de mensen die in Hillesluis  
wonen en werken. 

We laten dat zien met een fototentoonstelling en als dank dit 
boekje. Want mensen maken Hillesluis! Wat zeggen  
bewoners? Naast de foto’s hebben we een aantal belangrijke 
uitspraken, wensen of tips gepresenteerd. De tentoonstelling 
vindt plaats in de speeltuin. Zo geven we een beeld van wat 
er naar voren is gekomen. Enkele uitspraken vinden jullie ook 
in dit boekje. 

Het is natuurlijk niet klaar. Het begint met het goede gesprek 
over wensen, dromen, mogelijkheden. We hopen dan ook dat 
de fototentoonstelling bijdraagt aan het goede gesprek  
tussen bewoners en gemeente. 



Wat we hoorden en zagen 

Wel wordt er geklaagd dat er te veel rotzooi op straat ligt en 
dat er voor de jeugd weinig te doen is. Dit werd vaak gezegd. 
Maar ook dat er mensen zijn die wel iets willen betekenen 
voor de jeugd. Als je dat maar samen doet. 

Hulp vragen doen mensen niet makkelijk. Je moet weten wat 
je kunt vragen. Je moet weten waar je terecht kan met een 
vraag. Wie kan je eigenlijk een vraag stellen? Als je wel iets 
wilt doen, waar kan je dan het beste terecht?  
Het is best ingewikkeld. Er zijn best veel mogelijkheden, maar 
je moet de weg ernaar toe wel weten. En ook zijn veel  
formulieren nodig. Er zijn veel instanties. Die werken niet 
altijd goed samen. Er is ook vertrouwen nodig. Niet iedereen 
vertrouwt de gemeente of de instanties. Wat ook belangrijk 
wordt gevonden is snelheid in handelen. 

We zagen ook dat er veel mensen zijn die andere  
buurtbewoners helpen. Of die willen helpen. Er gebeurt dus 
best wel veel in Hillesluis. Je moet het wel weten. Er zijn heel 
veel plekken waar mensen bezig zijn en waar je makkelijk een 
vraag kunt stellen. Een kaart kan misschien helpen. Maar dan 
moet je er wel mensen kennen. 



De gemeente 

Van mensen van de gemeente en andere instanties hoorden 
we ook dat ze dingen willen verbeteren. Beter samenwerken. 
Meer met bewoners. Het moet wat makkelijker worden. 
Er zijn ook goede stappen gezet. Er wordt al beter 
gecommuniceerd. En bewoners krijgen meer mogelijkheden 
om samen aan een zorgzame wijk te werken. De gemeente 
heeft de eerste stappen hiervoor al gezet.

Je moet je er een beetje thuis kunnen voelen. Het moet een 
plek zijn die ook van de buurt is. Waar je makkelijk binnen 
loopt. Dat werkt het beste om een vraag te stellen, of om een 
initiatief te starten. 



Ons advies

We vatten ons advies samen:  

 • Maak het minder ingewikkeld. 
  Regel eenvoudige dingen snel. 
 • Leer elkaar goed kennen. Vertrouwen helpt om   
  aan een betere buurt te werken. Werk aan meer   
  vertrouwen. 
 • Maak met elkaar plekken die echt van de wijk   
  zijn. Die er zijn voor iedereen. 
 • Maak een netwerk waarin mensen die iets willen   
  betekenen voor een ander kunnen samenwerken. 
 • Ga samen aan de slag om Hillesluis nog  
  zorgzamer te maken. Gemeente, professionals en  
  bewoners samen. 
 • Als mensen hulp vragen moet het makkelijk zijn   
  om de weg te vinden. 
 • Zorg dat bewoners meer te zeggen krijgen over   
  hun buurt. Over hoe het geld wordt besteed. 
 • Zorg voor een lange adem. Geen projecten van   
  een jaar en dan stoppen we er weer mee. 
 • Doe het met de buurt. Het liefste met heel de   
  wijk. 



Vaak hoorden we: bij de stadsmarinier kan je makkelijk  
terecht. Zij is belangrijk voor de wijk. Zo zou het op meer 
plekken moeten. Je weet dat er mogelijkheden zijn. Dat je 
geholpen wordt. 

Tot slot 
 
De 12 mensen die op de tentoonstelling met hun foto hangen 
en te zien zijn in dit boekje praten een dezer dagen samen 
met de gemeente over hoe dit verder kan gaan. Zodat het 
gaat leven. En zodat er nieuwe stappen worden gezet.  

Heb je nog vragen, mail ons gerust via 
t.mosheuvel@preventie-collectief.nl

Ympkje  Alexander en Ton



“Met man en macht proberen we  
de wijk schoner en veiliger te krijgen.  
Dit gaat soms goed en soms moeizaam, 
maar waar een wil is...”



“Ik denk dat het 
heel goed is, dat 

we een vaste plek
hebben of krijgen, 

bijvoorbeeld de 
speeltuin of

wijkcentrum, 
waar er workshops 

worden georganiseerd 
en waar mensen te 
horen krijgen waar
ze terecht kunnen 

en ook voorbeelden 
horen.”



“Ik weet zeker dat er 
meer bewoners zijn 
die anderen willen 
helpen. Je zou elkaar 
moeten vinden op 
een fijne plek,
een huis ván de wijk. 
Zitjes, kopje koffie 
en veiligheid.”



“Vijf jaar bezig om 
een hekje bij onze 

speeltuin te
plaatsen en  

als dan de  
burgermeester  

langskomt,
is het hekje 

plaatsen van 
500 euro wel zo

gerealiseerd.”



“Wat deze wijk nodig 
heeft is continuïteit van 

dingen die gedaan  
worden. Als je even iets 

doet en dan weer weg 
gaat, dan ben je het 

kwijt. Dat heeft ook met  
vertrouwen winnen te 

maken. Met mensen waar 
de bewoners een band 

mee krijgen.”



“Nou ik zou het fijn  
vinden dat we met  
de hele buurt samen  
buiten zouden komen. 
Bijvoorbeeld samen 
te barbecueën. 
Gewoon lekker gezellig 
praten en eten. 
Dingen samendoen, 
dat is wel echt wat er mist hier.”



“Ik ben heel tevreden 
over de stadsmarinier 
en de huismeester die 
er voor de hele wijk is. 
Sinds alle veranderingen 
zoals het verdwijnen van 
de deelgemeente, 
‘lopen alle lijnen dood’. 

Er moeten korte en 
heldere lijnen zijn  
weten waar je terecht 
kan. Gewoon één  
laagdrempelijke  
plek, zoals nu bij  
de stadsmarinier. 
Zou enorm helpen.”



“Als ik het heb over 
ons heb ik het over 
alle wijkpartners én 
de bewoners. 
Alleen samen met  
de bewoners wordt 
onze inzet duurzaam 
en gedragen door  
de wijk.  
 
Mijn ambtite is dat 
mijn functie niet 
meer nodig is. Dan 
kunnen en moeten  
de gewone structuren 
het dragen.”



“Mijn buurvrouw 
heeft m’n sleutel,  
ik heb haar sleutel. 

De buurvrouw  
beneden die me net 
belde zit ook in het 
bestuur, zij zegt, je 
bent m’n moeder, 
vriendin, steun en 
toeverlaat.  
De buurvrouw  
hierboven is  
gewoon, hoi, hallo
en als je iets nodig 
hebt waarschuw 
even. Verder niets, 
dat is nooit  
gegroeid. Iedereen 
roept al “Diana jij 
mag geen covid 
krijgen”



“Ik heb aan een woord 
een bloedhekel en dat is 

dat we neergezet  
worden als  

‘achterstandswijk’,  
ik zeg het is een  

‘verbeterwijk’, dit is een 
wijk, die als je de  

mensen kent dan gaan 
ze voor je door het vuur. 

Dit is een dorp.  
Als ik nu iemand nodig 

heb, en ik bel, dan  
staat-ie er even later.”



“Wat goed is dat  
je bij armoede wel 
elkaar nodig hebt  
en je hebt meer  
medemenselijkheid. 
Veel mensen helpen 
elkaar. Eten gooi 
je niet weg. Er zijn 
whatsapp groepen 
waarin altijd wordt 
gedeeld wat er over 
is. Je gebruikt iets 
zelf of je geeft het 
door”



“Eigenlijk moet je een ombudsman-achtige 
positie creëren in de wijk, iemand die overal 
door heen breekt. Mensen verleiden om te  
komen, dat lukt alleen als er iemand zit die 
hun taal spreekt, luistert en die ze vertrouwen, 
die iets daadwerkelijk kan betekenen voor je 
en dat ook bewezen heeft.”  



"Wij doen activiteiten voor iedereen  
en het maakt niet uit welke nationaliteit. In de 
wijk missen wij een gastvrije ontmoetingsplek 
waar bewoners en jongeren bij elkaar kunnen 
komen. Een plek voor onze activiteiten en  
ontmoeting met anderen in de wijk.’’


