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ZELFREGIEHUIS DELFSHAVEN VINDT PLEK BIJ SCHIEZICHT
Twee wijkinitiatieven bundelen de krachten op één gedeelde, gezamenlijke plek
Met ingang van 7 november jl. is het Zelfregiehuis Delfshaven verhuisd naar een nieuwe
locatie. In Bospolder-Tussendijken. Het Zelfregiehuis is ingetrokken bij collega
wijkinitiatief Schiezicht aan de Mathenesserdijk 272B /Spangesekade 176. Deze –
vooralsnog tijdelijke – oplossing biedt volgens beide partijen volop kansen voor de wijk.
Beide wijkinitiatieven blijven hun eigen programma’s en activiteiten bieden. De
bundeling van krachten en kennis op één gezamenlijke, gedeelde plek maakt ook veel
mogelijk op het gebied van samenwerking.
‘’We zijn teleurgesteld dat wij onze plek aan de Taandersstraat vlakbij het park 1943 hebben
moeten verlaten. Gelukkig hebben wij een warm onderkomen gevonden bij onze mede collega's
en initiatiefnemers Schiezicht. Uiteindelijk zijn wij wel op zoek naar een definitieve plek in de
wijk waar wij al onze activiteiten weer kunnen bundelen.”
Zelfregiehuis Delfshaven
‘’Wij zijn verheugd en blij dat wij onze collega’s van het Zelfregiehuis een tijdelijke plek kunnen
bieden. De komst van Zelfregiehuis naar Schiezicht zorgt er ook voor dat er nu flink wat
gecombineerde ervaring en kennis over de wijk op één plek zit. Vanuit onze
gemeenschappelijke locatie aan de Schie gaan wij samen verder met krachtige projecten voor
Bospolder-Tussendijken’’
Schiezicht
De ruimte voor maatschappelijk initiatief in de stad wordt steeds schaarser, mede door
bezuinigingen op welzijn, verkoopprogramma's van gemeentes en woningbouwcorporaties,
gentrification en woningnood. Het Zelfregiehuis Delfshaven en Schiezicht werken graag verder
samen met woninggcorporatie Havensteder en de Gemeente Rotterdam aan duurzame
huisvesting voor lokale initiatieven, die zo belangrijk zijn voor het behalen van de doelstellingen
van het integraal beleidsplan zorg en welzijn Heel de Stad en het programma Veerkrachtig BoTu
2028. Dit programma heeft tot doel om in 10 jaar tijd van Bospolder-Tussendijken (BoTu) een
veerkrachtige wijk te maken die stijgt naar het sociaal gemiddelde.
Zowel het Zelfregiehuis Delfshaven als Schiezicht zijn wijkinitiatieven, van waaruit betrokken
ondernemers en ondernemende bewoners zich inzetten voor de buurt. Meer informatie over
beide partijen op pagina 2 van dit persbericht.
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Over het Zelfregiehuis Delfshaven
Het Zelfregiehuis Delfshaven is een laagdrempelige en veilige plek in de wijk, waar mensen
stappen kunnen en durven zetten in hun leven. Doel is dat mensen (weer) zelf kunnen beslissen
hoe hun leven er uit ziet. Het hebben van zelfregie resulteert in kleine en grote acties die de
kwaliteit van individuele mensen groter maken, waardoor zij beter kunnen participeren in de
maatschappij. Zo is er een Oude Wijze Vrouwen groep, een Proefgroep rondom gezonder leven
en een Textiel-atelier, allemaal in het pand van Schiezicht. De buitenactiviteiten van het
Zelfregiehuis inclusief het zaaiprogramma voor de wijk vinden plaats in het Bollenpandje van de
Buitenboel aan de Rosier Faassenstraat 22.
Volg het Zelfregiehuis op Facebook: @zelfregiehuisdelfshaven
Over Schiezicht:
Schiezicht is een wijkonderneming en ontmoetingsplaats voor en door bewoners van
Delfshaven, in het bijzonder Bospolder-Tussendijken. Door middel van activiteiten wil Schiezicht
bewoners met elkaar verbinden en de wijk leuker en levendiger maken. Schiezicht biedt leuke,
leerzame en toegankelijke activiteiten rondom eten, koken en creativiteit. Activiteiten voor,
door en samen met de buurt. Zoals onze aanschuifmaaltijden Schaften aan de Schie, de
Kookclub Kadekantine en Schiezicht Klassiek. Ook zijn er diverse ruimtes te huur voor
kleinschalige activiteiten. Schiezicht bestaat uit een groep ondernemende bewoners en sociaal
ondernemers, die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor Delfshaven.
Volg Schiezicht op social media:
Facebook: @schiezicht
Instagram: @schiezicht
Vernieuwde website www.schiezicht.com komt officieel op 7 december online
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