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Voor een coöperatieve gebiedsontwikkeling rondom Park
1943 en het Grote Visserijplein zijn we op zoek naar een
procesleider die met kennis van het wijknetwerk en ervaring
met gemeentelijke organisaties vorm kan geven aan een
integraal proces van wijkontwikkeling. Hierbij worden fysieke
opgaves gecombineerd met sociale doelen, economische
kansen en aandacht voor veiligheid. Vestiging in Bospolder-
Tussendijken is geen vereiste maar affiniteit met en kennis
van de wijk is een pre. Geïnteresseerd? Stuur een korte
motivatie met cv voor donderdag 7 april 9:00 naar 
info@delfshavencooperatie.nl t.a.v. van Robbert de Vrieze.

Opdracht: Een uitvoeringsplan maken voor de coöperatieve gebiedsontwikkeling Park 1943/ 
Visserijplein en omliggende complexen. Dit gebeurt op basis van een kansenkaart en 
stakeholdersanalyse voor het gebied. Het resultaat is in juli 2016 een gedragen voorstel met 
interventies in het gebied die het aantrekkelijker, weerbaarder en duurzamer maakt.

• De kracht en de energie van het gebied naar boven halen. Met bewoners, ondernemers en 
betrokken partijen in het gebied invulling geven aan coöperatieve gebiedsontwikkeling.

• Het (verder) in kaart brengen van de maatschappelijke opgave in het gebied.
• Potenties voor fysieke verbeteropgaven in gebied benutten, bijvoorbeeld middels 

vergroening, wateropgave en klushuizen. Waar mogelijk deze koppelen aan sociale-, 
economische- en veiligheidsopgaven.

• Nauw contact houden met stichtingsbestuur van de Delfshaven Coöperatie, Parkraad Park 
1943, programmamanagers gemeentelijke diensten en Havensteder.

• Gedurende april, mei en juni 2 dagen per week bovengenoemde opdracht uit te kunnen 
voeren.

• Startbijeenkomst in april met stakeholders vanuit de wijk, gemeente (SO, MO en SB) en 
Havensteder om problemen en kansen in kaart te brengen

• In de periode tot juli worden nog minimaal twee sessies in de wijk gehouden om tot een 
verdere aanscherping van de kansen en interventies te komen. 

De procesleider legt verantwoording voor zijn activiteiten af bij het bestuur van de Delfhaven 
Coöperatie en de vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, Frank Belderbos en Peter Pol.
Hiervoor zal hij/zij regelmatig over de voortgang van zijn activiteiten melding maken.

Inhoud van proces Coöperatieve Gebiedsontwikkeling Park 1943/ Groot Visserijplein en 
omliggende complexen:

Elementen van de Coöperatieve Gebiedsontwikkeling die in ieder geval meegenomen moeten 
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worden (het basispakket):
1. Mobiliseren van ideeën van bewoners en hen zo actief mogelijk bij het proces betrekken 
2. Tot een betere inrichting te komen van het Park 1943 waardoor het meer gebruikt gaat wor-

den door de buurt. Het park als impuls voor Gezondheid en Bewegen 
3. Zorgen dat water in en om Park 1943 een asset van het gebied wordt: hoe de wateropvang

beter organiseren en hier een zichtbaar project van maken die de aantrekkelijkheid en de 
gebruiksmogelijkheden van het park en de omgeving vergroot. 

4. Tot een groenere en gezondere inrichting te komen van het Park 1943 (inclusief een water-
berging in het Park), Groot Visserijplein en omliggende woningcomplexen, in het bijzonder 
de Mathenesserflats en de Gijsingflats, bijvoorbeeld via groene daken en betere benutting 
van de binnentuinen.

5. Renovatie woningcomplexen Mathenesserflats en Professor-Oud complex en verkenning 
van mogelijkheden bij Gijsingflats, inclusief isolatie en aansluiting op warmtenet. Hoe ambi-
tie van plannen verhogen door o.a. koppelingen met andere interventies.

Daarnaast hebben we een pluspakket waarvan we de mogelijkheden willen verkennen, maar die 
we al dan niet willen doorzetten afhankelijk van de aanwezige energie en middelen ervoor.

6. Een kwaliteitsimpuls geven aan het Visserijplein, waarbij verblijfskwaliteit en gebruik van 
het plein buiten markttijden verbeterd wordt.

7. De scope uit te breiden met andere wateroverlastplekken in het gebied.
8. Vernieuwbare energie toevoegen in het gebied, bijvoorbeeld dak van Pier 80 met zonnepa-

nelen bekleden en toepassing van innovaties vanuit het M4H gebied (zoals windmolens 
Sugu-club, Smart Grids). Daarnaast is het interessant om mogelijkheden van nieuwe orga-
nisatie- en financieringsvormen van energietransities te onderzoeken.

9. Transformatie van (rest)openbare ruimte met groene- en verblijfskwaliteit.
10. Doorontwikkelen en toepassen van nieuwe vormen van co-creatie.

Gevraagde competenties: 
• Capaciteit om personen en partijen te

enthousiasmeren en te verbinden.
• Integraal en discipline-overstijgend denk- en

handelingsvermogen.
• Affiniteit met gemeentelijke organisatie en stedelijke

gebiedsontwikkelingsopgave.
• Capaciteit om abstracte opgaven voor de toekomst

te vertalen in concrete projecten voor morgen 
• (Globale) kennis hebben van de implicaties van de

gebiedsontwikkelingsopgave.
• Kennis van lokale wijknetwerken.
• De taal spreken van zowel bewoners als betrokken

organisaties.
• Sterke communicatieve eigenschappen.

Belangrijke stakeholders in het gebied

• Delfshaven Coöperatie (Milja Kruijt, Robbert de Vrieze)
• Gemeente Rotterdam (SO, MO en SB, gebiedsorganisatie, stadsmarinier) (Marie Jose van 

Ansem, Marlin Cornet, Marleen ten Vergert, Jetze van der Ham, Danielle van den Heuvel)
• Havensteder (Mathenesserflats en Gijsingflats) (Mark van de Velde, Marcel Hogervorst)
• Parkraad Park 1943 (Martin van Briemen)
• VEC BoTu (Jamila Talai, Tonny van Sommeren)
• Gebiedscommissie en Gebiedsdirecteur
• Markt, Pier80, Bibliotheek
• Bewonersinitiatieven en individuele bewoners 

Wateropgave Vergroening
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Weerbare stedelijke wijk rond Park 1943


