Viktor Mihak
Eerste Wijkscout in gemeente
Rotterdam
Sinds 1 september is in Rozenburg een echte Wijkscout actief: Viktor Mihak. Misschien heb jij hem al
gesproken of voorbij zien rijden op de fiets. Als Wijkscout is hij namelijk zo veel mogelijk buiten en op straat.
In een openhartig interview vertelt Viktor wat hij al is tegengekomen.
Wanneer is jouw dag geslaagd?

Ik ben er voor iedere Rozenburger. Ik word er echt blij van
als ik iemand kan helpen. Ik houd me vooral bezig met het
verbinden van bestaande en nieuwe inwoners van Rozenburg
en met wat er in de buitenruimte gebeurt. Ook geef ik graag
tips over zuiniger omgaan met energie. Rozenburgers kunnen
bij mij terecht met vragen over deze onderwerpen en die kan
je makkelijk stellen. Gewoon als je mij tegenkomt op straat.
Als ik onderweg ben let ik zelf ook goed op. Als ik iets zie wat
vraagtekens oproept, stap ik erop af. Soms maak ik dan alleen
een praatje en geef advies. Als ik een bijdrage kan leveren aan
een oplossing, ben ik happy. Ik trek echt samen op met de
bewoners, luister naar hun wensen en motiveer ze om zich ook
in te zetten voor een sterk Rozenburg.

Weten de Rozenburgers jou al te vinden?

Ja, zeker! Sinds ik ben voorgesteld in de Rozenburgse Courant
heb ik ontzettend veel mail ontvangen. Echt heel leuk! Ik word
ook steeds vaker aangesproken op straat en dat is nu precies de
bedoeling. Laatst was ik bijvoorbeeld met iemand in gesprek,
gewoon in een voorstelrondje. Die persoon maakte van de
gelegenheid gebruik om een vraag te stellen over een verbod
op vrachtwagens in de Emmastraat. Ik ben dat uit gaan zoeken
en heb contact kunnen leggen tussen de vragensteller en de
verantwoordelijk verkeersambtenaar bij de gemeente. Ook als ik
zelf niet direct een antwoord heb, probeer ik te helpen.

Wat valt je op in Rozenburg?

Rozenburger in de Spotlight

Rozenburg heeft echt haar eigen charme. Waar zie je dat
tegenwoordig nog? Het dorpse ‘ons kent ons’ kom ik overal tegen.
Vooral bij de wat oudere Rozenburgers. Zelf woon ik ook in een
dorp, Hendrik-Ido Ambacht. Misschien dat ik mij daarom al zo snel
thuis voel!

Waar droomde jij van als kind?

Ik heb wel eens een balletje getrapt met Robin van Persie,
Leonardo de Vitor Santiago en Pascal Bosschaart. Als kind was ik
echt gek van voetbal. En als ik het zelf mag zeggen was ik ook wel

een talentje. Tot en met de jeugd heb ik bij Feyenoord gevoetbald.
Helaas voetbal ik zelf niet meer, maar ik kan nog steeds genieten
van een mooie wedstrijd van mijn club.

Wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt als
Wijkscout?

Via de gebiedscommissie is Samantha met mij in contact
gekomen. Zij is begin oktober de dierenvoedselbank gestart.
Dat vind ik wel een bijzonder initiatief. Helemaal omdat er veel
behoefte is aan dit soort activiteiten. De dierenvoedselbank heeft
nu al meer dan 40 aanmeldingen vanuit Rozenburg. Samantha
kwam eigenlijk bij mij met de vraag of er een ruimte beschikbaar
was voor haar werk voor de dieren. Zelf heb ik die ruimte
natuurlijk niet, maar ik heb haar wel kunnen doorverwijzen naar
organisaties die misschien wat voor haar kunnen betekenen.

Wat gaan wij de komende tijd van jou zien?

Zoals ik al in het begin zei, word ik er echt blij van als ik iemand
kan helpen. Dat geldt voor de huurders van Ressort Wonen, maar
ik help ook bij nieuwe initiatieven in Rozenburg. Ik ben nu bezig
met het realiseren van een wijkhub op het gebiedskantoor. Dat
wordt een plek waar je één of twee keer per week tijdens een
spreekuur terecht kunt met vragen. Voor Rozenburg lijkt het
mij goed als daar vertegenwoordigers van diverse bedrijven of
organisaties aanwezig zijn, zoals DIA, Joz, Handhaving, gemeente
en Ressort Wonen. Dan is de kans groot dat je meteen het juiste
antwoord krijgt en stappen kunt zetten. Het is de bedoeling dat
de wijkhub begin 2022 open gaat en echt een aanvulling is op de
vraagwijzer van de gemeente.

“Ik heb wel eens een
balletje getrapt met
Robin van Persie”

