Deelsessies
1. Tarwewijk
Volgens onze veiligheidsindex is dit de grootste aandachtwijk van de stad. De doorstroming van
de bewoners is erg hoog. Hoe gaan wij om met de aanpak van de veiligheid in dit gebied? En
waarom experimenteren wij juist hier met een nieuwe vorm van bewonersbetrokkenheid via
loting? De wijkmanager en leden van het wijkcomité verzorgen een rondleiding.

2. Merwede-Vierhaven
Bezoek aan M4H (Merwe-Vierhavens), een nieuwe stedelijke en economische ontwikkeling in
Rotterdam West. Bezoek de Science Tower en krijg een rondleiding door het gebied waar
innovatieve bedrijvigheid, een voedseltuin, Studio Daan Roosegaarde, Atelier van Lieshout en
het Dakpark de veelzijdigheid van dit nieuwe stuk Rotterdam illustreren.

3. Wijk kop van Feijenoord
Een stuk Rotterdam met een ligging aan de rivier met twee uiteinden van diverse samenstelling
op één schiereiland. Stadsontwikkeling in optima forma. Hoe ontwikkelt dit deel met een
afgelegen ligging zich met behoud van de historische kenmerken en mixen de oude en nieuwe
bewoners met elkaar?

4. RDM en Maritieme Capital
Bezoek aan het RDM terrein (de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij) op het schiereiland Heijplaat. RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de
haven. Midden in de haven en verrassend dichtbij de stad werken bedrijven, studenten en
onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan de slimste haven. Een
inspirerende plek waar Rotterdam Maritime Capital zichtbaar wordt.

5. Noordereiland
Een eiland in de Nieuwe Maas, een uniek stuk Rotterdam, van groot belang als één van de drie
stedelijke oeververbindingen. Eilanders, bij monde van enkele leden van een daar gekozen
wijkraad leiden u rond en vertellen over hun inzet voor een goed woon- en leefklimaat en
zorgen om niet tussen wal en schip te vallen, in dit geval tussen Noord en Zuid.

6. Dakpark
Onder een verzameling megastores en boven, op negen meter hoogte, een park met een
prachtige inrichting en ligging. Bekijk dit park, leer hoe de bewoners samenwerken met de
stakeholders in een right to cooperate en geniet van het uitzicht en omgeving.

7. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15
gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing,
risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Breng een
bezoek aan de meldkamer op hun hoofdkantoor in het World Port Centre op de Wilhelminapier
en leer hoe zij vanuit hier hun taken zo optimaal proberen uit te voeren.

8. Katendrecht
Vroeger Chinatown, zeemanskwartier en hoerenbuurt, tegenwoordig home of the hip en
droombestemming voor foodies. Schiereiland Katendrecht heeft zich in een paar jaar tijd
ontpopt tot een van de meest bruisende zones van de stad, zonder zijn rauwe rafelrandjes te
verliezen. Wandel door dit gebied en bezoek de Fenixloodsen.

9. Pendrecht
Eén van de zuidelijkere naoorlogse wijken van de stad. Ook hier experimenteren wij met een
gelote wijkraad: het wijkcomité. Waar gaat hun aandacht naar uit in dit voor velen onbekendere
stuk Rotterdam?

10. Feijenoord City
Een nieuw stadion is een gigantisch project, een aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling.
In Feyenoord City worden dan ook extra appartementen, hotels, horeca en een nieuw
bioscoopcomplex gebouwd. Er is ook ruimte voor bedrijven die innoveren op het gebied van
sport. Zo wordt het stadion geen losstaand complex, maar wordt Feyenoord City verweven met
het Stadionpark. Daarnaast bevat Feyenoord City een uitgebreid sociaaleconomisch programma,
zodat niet alleen het gebied opknapt, maar ook de inwoners van de aangrenzende wijken baat
hebben bij de ontwikkeling.

11. NPRZ (onderwijs)
In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam,
corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan
een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat
opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde
van de vier grote steden in Nederland.

12. Erasmus MC
Prof. dr. Steegers (afdelingshoofd verloskunde en gynaecologie) van het Erasmus MC zal in een
presentatie het belang van sociale verloskunde uitleggen: de invloed van achterstand en
armoede op de uitkomst van zwangerschap. Op basis van zijn onderzoek is de gemeente
Rotterdam gestart met programma’s als Stevige Start en Moeders van Rotterdam waar heel
duidelijk het medische en sociale domein verbonden worden. De presentatie zal gecombineerd
worden met een bezoek aan het Moeder en Kind Centrum van het Erasmus MC in het Sophia
Kinderziekenhuis.

