
Opbouwwerker Theo Noordermeer
vertrekt per 1 april naar andere baan
Na dik 8 jaar in Zevenkamp als opbouwwer-
ker werkzaam geweest te zijn, verruilt Theo
Noordermeer per 1 april zijn vertrouwde
werkstek in Zevenkamp voor een baan bij
het Woningbedrijf Rotterdam. Hij zal zijn
krachten daar gaan inzetten als wijkteam-
manager in Overschie.
Acht jaar opbouwwerk
Vanaf november 1991 is Theo al
werkzaam in Zevenkamp bij de
Bewonersorganisatie Zevenkamp
(BOZ). Bij zijn komst stond het
wijkbeheer in Zevenkamp nog in

kinderschoenen en was de
BOZ nog druk doende om bewo-
ners te organiseren rond proble-
men die op dat moment speelden
in de wijk. Toen ging het om de
veiligheid van de metro-overgan-
gen en het verlengen van buslijn
35 over de totale Zevenkampse
Ring.
Zijn opdracht was om meer bewo-
ners in de wijk actief te krijgen
rondom wijkbeheervraagstukken
in hun directe woon- en leefomge-
ving. Nu 8 jaar later kan Theo te-
rugkijken op een woelige tijd in
Zevenkamp. Een periode waarin
veel is opgebouwd en gereali-
seerd. Een paar voorbeelden van
wat zoal is opgepakt geven hier
een goed beeld van.

1 De BOZ heeft na 7 jaar knok-
ken een nieuw kantoor gekregen
in Wijkgebouw de Scheg. Zaten
ze eerst in een kleine ruimte waar-
in zowel gewerkt als vergaderd
moest worden, nu zitten ze in een
spiksplinternieuw kantoor met een
aparte vergaderruimte en kantoor
voor het opbouwwerk, een eigen
reproruimte voor het kopieerwerk
en opslag van het archief en een
Wijkinformatie Winkel, waar be-

woners met hun vragen terecht
kunnen, aan de achterkant van het
wijkgebouw, aan het Spinet.

2 In 1994 werd door de BOZ
meegedaan aan de organisatie van
de grote opzoomerdag in Rotter1

dam. Op 28 mei stond de hele
wijk op z'n kop. Zo'n 600 bewo-
ners waren die dag in de weer om
van hun straat en buurt een mooie,
schone en opgeknapte straat en
buurt te maken. De opzoomerdag 
was het startpunt voor vele jaren
actief opzoomeren in Zevenkamp.

3 In september '98 was het ein-
delijk zover: De speeltuin van Ze-
venkamp werd geopend! Speel-
tuin Taka Tukaland is sindsdien dé
speelvoorziening voor veel kinde-
ren en hun ouders geworden. Zes
jaar hard werken, overleggen met
gemeente en deelgemeente, door
zeer vasthoudende bewoners uit
de wijk. resulteerde in een van de
mooiste speeltuinen in Rotterdam.
Een bijzondere speeltuin, omdat
ook gehandicapte kinderen er met
hun niet gehandicapte vriendjes en
vriendinnetjes kunnen spelen.

4 Het wijkbeheer heeft vaste
vormen aangenomen. Gemeente-
lijke diensten, deelgemeente,
wijkorganisaties en bewoners zit-
ten regelmatig met elkaar om de
tafel om te praten over het beheer
van de wijk, de buurt en de straat.
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Inzet elke keer weer is om in goe-
de samenwerking met elkaar te
werken aan een fijne woon- en
leefomgeving in Zevenkamp,
waar alles schoon, heel en veilig
is. Dat dit niet elke keer lukt zal
duidelijk zijn. Maar de motivatie
is er van alle partijen om er iets
goeds van te maken. De twee
buurttafels die sinds kort in de
wijk bestaan zijn hier een goed
voorbeeld van. Aan de buurttafel
kunnen bewoners met deelge-
meente en diensten praten over
hun buurt en afspraken maken
welke zaken aangepakt moeten
worden.

5 Vele activiteiten werden door
het opbouwwerk in samenwerking

met anderen opgepakt. Zoals: de
komst van Duimdrop, de speel-
voorziening voor kinderen achter
Bas v.d. Heijden; diverse bouw-
projecten in de wijk, zoals de
nieuwbouw aan het zuidelijk wijk-
park en uitbreiding van kinderop-
vang Tommie aan de Carry van
Bruggensingel; de straatplannen
van het Woningbedrijf Rotterdam;
de oprichting van het platform
Achternesse, een samenwerkings-
verband van verschillende organi-
saties en bewonersgroepen die
zich wilden bemoeien met de
nieuw te bouwen wijk naast Ze-
venkamp, Nesselande; diverse ac-
tiviteiten voor en door de jeugd in
Zevenkamp; de plannen voor de
herinrichting van het Zuidelijk

Wijkpark en de herinrichting van
het Dikke Vriendjesplein; etc.

Met gemak kan de lijst van voor-
beelden nog even doorgaan. Er is
veel werk verzet en opgebouwd.
Voor de nieuwe opbouwwerker
een mooi startpunt om mee verder
te gaan.

De toekomst
De plek die Theo achterlaat zal
natuurlijk weer opgevuld worden
door een nieuwe opbouwwerker.
Op dit moment is nog niet bekend
wie dit zal worden. Inzet zal zijn
om het werk zoveel mogelijk door
te laten gaan. U zult daar tezijner-
tijd nog wel meer over horen.

GEVRAAGD MET SPOED !!!!
Uitbreiding van redactieteam voor de wijkkrant de Bugel

Heb jij zin om met ons team een
krant te maken over je eigen
wijk Zevenkamp? Kom dan
eens langs bij de redactie of bel
ons even.

Wij zoeken met spoed
medewerk(st)ers die voor ons leu-

ke stukjes kunnen schrijven over
van alles wat er in de wijk ge-
beurt. Heb je geen ervaring met
schrijven, maar heeft het wel je
interesse? Geen nood. Er bestaat
de mogelijkheid om op kosten van
de wijkorganisatie hier een cursus
voor te volgen.

Ook zijn we op zoek naar iemand
die ons wil helpen bij het werven
van nieuwe adverteerders voor de
wijkkrant.
Voor meer informatie: kom langs
bij de redactie, wijkgebouw
de Scheg, Ambachtsplein 141
of bel ons even: tel. 010-2892406
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