
NABIJ
Alles is hier bij de hand: familie, 
vrienden, kennissen, maar ook 
belangrijke voorzieningen. Waar 
netwerken goed worden benut, 
zorgen bewoners voor elkaar. Ze 
bieden elkaar als het nodig is de 
helpende hand of houden een 
oogje in het zeil.

VERTROUWD
Veel mensen wonen hier al lang. 
Ze zien veel bekende gezichten 
als ze door de buurt lopen. 
Nieuwe bewoners zijn altijd 
welkom, maar de wijk moet wel 
vertrouwd blijven. Dat kan als 
nieuwe bewoners openstaan 
voor de omgangsnormen in Oud 
Mathenesse.

RUSTIG
Oud Mathenesse is een vrij 
rustige woonwijk. Saai is het 
allerminst, maar de wijk ligt 
in de luwte van de stad en dat 
waarderen bewoners.

ACCEPTEREN
In Oud Mathenesse accepteren 
bewoners het leven zoals het is. 
Sommigen mopperen dat het 
minder wordt, maar tegelijkertijd 
zijn hun wensen bescheiden.

TOEGANKELIJK
Het is een toegankelijke wijk. 
Letterlijk, omdat starters 
op de woningmarkt hier een 
goede en betaalbare woning 
kunnen vinden. En omdat er 
woningen beschikbaar zijn 
voor tijdelijke bewoners. Maar 
ook in figuurlijke zin is het een 
toegankelijke wijk: er is ruimte 
voor bewonersinitiatieven.

NABIJ netwerken verbinding zorgzaam

VERTROUWD aanwezig zekerheid betrouwbaar

RUSTIG overzichtelijk menselijke maat ontspannen

ACCEPTEREN zelf oplossen veerkracht alles bij de hand

TOEGANKELIJK bereikbaar eigen plekkie verdraagzaam

Het merk “Oud Mathenesse”:
Deze 5 kernwaarden vormen samen het merk Oud Mathenesse. Laat 
je bij het werken inspireren door de kernwaarden en de teksten die erbij 
staan. Niet alle kernwaarden zijn altijd even belangrijk. Werken aan het 
merk zorgt voor een sterke succesvolle wijk.



Oud Mathenesse is een wijk met een heel eigen sfeer. Gelegen op de grens tussen Rot-
terdam en Schiedam, tussen dijken en wegen, vormt de wijk een afgebakend stukje stad. 
Verspreid over de landenbuurt, de schepenbuurt en het witte dorp wonen ongeveer 7100 
mensen. Veel jonge stellen, alleenstaanden en ouderen hebben hier een woning die naar 
hun zin is. Maar ook gezinnen – van allerlei nationaliteiten – voelen zich hier goed thuis.

Wat bindt de bewoners en ondernemers aan deze plek? Dat is samen met mensen die 
er wonen en werken onderzocht. Het resultaat is samengevat in vijf kernwaarden. De 
kernwaarden die aan de achterzijde staan beschreven vormen de bouwstenen van het merk 
“Oud Mathenesse”. Ze geven weer wat waardevol is om te behouden, te versterken en door 
te geven aan iedereen die nieuw is in de buurt. De toekomst van Oud Mathenesse als een 
vitale, aantrekkelijke wijk heeft succes wanneer alle organisaties, instellingen en bedrijven 
die werken in Oud Mathenesse zich laten inspireren door de kernwaarden. Wanneer ieder 
zich de vraag stelt op welke wijze het merk versterkt kan worden.

Oud Mathenesse
Wonen aan de grens


