




Bloemhof is een dicht bebouwde, vooroorlogse wijk die met 14.000 inwoners. Naast veel sociale 
woningbouw is een groot deel van de woningen particulier bezit.
In het noorden zijn veel portiekwoningen en in het zuidelijk deel vooral laagbouw met veel kleine straatjes.  
De Lange Hilleweg, de belangrijkste verkeersader, scheidt deze twee zo van elkaar verschillende delen van 
de wijk. Bloemhof heeft verschillende buurten met elk een eigen karakter en meerdere gezichten, zowel qua 
woonmilieus als in sociale opbouw. In veel opzichten gaat het steeds beter met Bloemhof. De positieve 
kanten worden steeds beter zichtbaar. Tegelijk is er veel werk te verzetten. 

Er zijn veel betrokken bewonersgroepen, die zich actief 
inspannen om het wonen en leven in Bloemhof naar 
een hoger plan te tillen. Ook de samenwerking van 
scholen en andere professionals op het gebied van 
opgroeien van kinderen is opvallend goed.
De positieve ontwikkelingen moeten verder 
gestimuleerd en uitgedragen worden. Tegelijk zijn er 
binnen het wijkprofiel nog serieuze punten aan te wijzen 
die de komende jaren aandacht verdienen.

Het Wijkprofiel 2018 Bloemhof laat op alle indexen 
verbetering zien. Dit vertaalt zich nog niet naar een 
betere beleving, want hier wordt niet goed gescoord. 
Zo staat bij bewoners het gevoel van veiligheid onder 
druk, waarbij vandalisme een opvallend probleem is 
binnen de subjectieve meting.
Mooi om te zien is dat op het vlak van capaciteiten, het 
kunnen deelnemen in de maatschappij, een duidelijke
verbetering zichtbaar is. Er moet echter nog veel 
aandacht naar toe. De cijfers liggen hier behoorlijk 
onder het Rotterdamse gemiddelde.

Bloemhof heeft meer vertrouwen in het functioneren 
van de stad als geheel. Als het gaat om de 
leefomgeving is het vertrouwen in de overheid en de rol 
van de gemeente verbeterd. Dit komt overeen met het 
stedelijk beeld.

De fysieke index maakt duidelijk dat er ontevredenheid 
is over de openbare ruimte verkeersdruk, rommel, vuil 
op straat en onkruid. Ook de thema’s over wonen 
scoren onvoldoende. Parkeerproblematiek springt er 
hierbij boven uit. 
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Het wijkprofiel Bloemhof is te vinden op 
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/
feijenoord/bloemhof

Bloemhof



De krachtige bewoners in Bloemhof richten zich vaak op het versterken van de capaciteiten van de eigen 
groep. Dit is van grote waarde. Ingeschat wordt dat uitwisseling onder groepen de basis voor het goed 
samenleven in de wijk nog verder kan verstevigen. Dit blijkt nodig. Het blijkt dat niet iedereen het respect 
voor anderen met een verschillende culturele achtergrond kan opbrengen. 

Een belangrijke uitdaging is het versterken van de 
financiële situatie van bewoners. Te veel mensen 
hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit 
zorgt voor serieuze problemen die ook invloed hebben 
op de geestelijke gezondheid, voeding en opvoeding. 

Veel bewoners nemen al zeer lang niet deel aan het 
arbeidsproces. Het hebben en behouden van betaald 
werk is al dan niet in relatie tot de financiële problemen 
een serieuze verbeteropgave. 

Wat maar niet van het lijstje af wil is de vervuiling van 
zwervend huisvuil, hondenpoep en grof vuil. 

Daarnaast de terugkerende woninginbraken en de 
verschillende vormen van woonoverlast. Omdat de 
huidige inzet hierop nog onvoldoende (duurzame) 
resultaten heeft, moet er stevig op ingezet worden.

Bloemhof lijkt in positieve zin op een kantelpunt te 
staan, maar is nog bijzonder kwetsbaar. 
In de omliggende wijken Hillesluis, Vreewijk en 
Tarwewijk worden op dit moment intensieve integrale 
programma’s voorbereid die in het bijzonder gericht zijn 
op verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving. 
We dienen hier waakzaam te zijn voor een 
waterbedeffect. Wanneer rond Bloemhof intensieve 
veiligheidsaanpakken worden ingezet, mag de 
aandacht voor veiligheid hier niet ontbreken.
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Vijf doelen
De vijf doelen voor Bloemhof

1. Zichtbaarder en intensiever toezicht, 
effectievere handhaving en groter 
bewustzijn van regels

2. Meer samen met meer vertrouwen

3. Mooiere en schonere wijk

4. Meer kansen creëren en meer aanmoedigen

5. Beter zorgen voor elkaar



De Wijkraad Bloemhof heeft zeer veel inspanningen verricht om bewoners bij het opstellen van de 
wijkagenda te betrekken. De Wijkraad heeft een vier bijeenkomsten georganiseerd waarop bewoners hun 
inbreng konden geven. De raad is bij zes koffietafels geweest, heeft zes bijeenkomsten bezocht en zeker 
tien bezoeken afgelegd aan onder meer bewonersgroepen en ouderkamers. Behalve deze activiteiten 
heeft de wijkraad gesproken met professionals en belanghebbenden. Dit alles om een goed beeld te 
krijgen wat er speelt in de wijk en bewoners gelegenheid te geven uit te spreken wat hen bezig houdt en 
waaraan in de wijk behoefte is. Zo is gewerkt aan het ophalen van punten waaraan de komende jaren 
volgens de bewoners hard aan gewerkt moet worden.

De wijkraad heeft zorgvuldig afgewogen wat de 
belangrijkste thema’s zijn en wat daaronder valt met 
daarbij de bedoeling een wijkagenda op te stellen die 
herkenbaar is voor de bewoners van Bloemhof. Behalve 
de punten voor de wijkagenda heeft de wijkraad 
hierdoor ook een behoorlijke lijst met concrete punten 
die bewoners bezig houden maar niet direct in de 
wijkagenda passen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld 
aan langdurige overlastsituatie op bepaalde plekken en 
achterstallig groenonderhoud in bepaalde straten. 
Hoewel deze punten hier niet ter plekke benoemd 
worden komen ze wel terug in de gekozen doelen en 
zal de wijkraad ze aankaarten bij de gemeentelijke 
organisatie. 

De vijf wijkdoelen die de wijkraad heeft opgesteld naar 
aanleiding van de inbreng die verkregen is zijn voor 
Bloemhof:

1.  Zichtbaarder en intensiever toezicht, 
Effectievere Handhaving en groter bewustzijn
van regels

2.  Meer samen met meer vertrouwen

3.  Mooiere en schonere wijk

4.  Meer kansen creëren en meer aanmoedigen

5.  Beter zorgen voor elkaar

Veel problemen die de bewoners signaleren hebben te 
maken met het handhaven van en het toezicht houden 
op de regels. Zij geven aan regelmatig te maken te 
krijgen met ongewenst gedrag van anderen. Het gaat 
daarbij over uiteenlopende zaken. Burenoverlast komt 
vaak voor, verkeersgedrag komt regelmatig voor als 
een bron van irritatie en gevaar. Zo wordt er regelmatig 
te hard gereden door auto’s en scooters, scooters 
blokkeren regelmatig het voetpad waar je ook een 
goede kans loopt een fietser te ontmoeten die het 
wegdek mijdt. Ook dubbel parkeren en het parkeren op 
straathoeken komt vaak voor en levert gevaarlijke 
situaties op. Het verkeerd aanbieden van vuil wordt ook 
elders genoemd. Behalve de burger moeten ook 
bedrijven en instellingen zich aan de regels houden. 
Verhuurders moeten hun woning onderhouden en 
ondernemers hebben ook te zorgen dat hun buren geen 
overlast ondervinden. Rondom de buitenruimte van 
horecagelegenheden, wordt gemeld, dat er in het 
openbaar geürineerd wordt.
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Doel 1 Zichtbaarder en intensiever 
toezicht, effectievere handhaving en 
groter bewustzijn regels



Criminaliteit komt helaas regelmatig voor in de wijk. 
Inbraken en drugshandel worden regelmatig gezien en 
terugdringen is noodzakelijk. Vanzelfsprekend leiden 
ernstige gebeurtenissen als schietpartijen tot een 
onveiligheidsgevoel. Daarom is inzet om dit te 
voorkomen wenselijk, en als het gebeurt, is opsporing 
en communicatie met de buurt belangrijk. In een aantal 
wijken rondom Bloemhof zet de gemeente extra in op 
de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid. 
Voorkomen moet worden dat de problemen van die 
wijken zich naar Bloemhof verplaatsen en zich daar 
nestelen. Een waterbedeffect moet voorkomen worden.
Behalve toezicht en handhaving hoort hierbij ook 
voorkomen en het bewust maken van regels. Dat 
betekent dat bewoners en ondernemers geholpen 
moeten worden hun veiligheid te vergroten en dat de 
bewoners bewust gemaakt moeten worden van 
ongewenst gedrag.

daarmee kunnen discriminatie en spanningen tussen 
bevolkingsgroepen verminderen. Hiervoor kunnen 
ontmoetingen en activiteiten georganiseerd of 
ondersteund worden. 
De wijk is gebaat bij een lagere doorstroming. In 
sommige delen wonen bewoners erg kort om daarna 
weer de wijk te verlaten. Dit moet verminderen, zodat 
bewoners weer een sterkere binding met de wijk krijgen 
en onderdeel worden van het sociale netwerk. Ook als 
bewoners een positieve stap maken met hun inkomen.

Bewoners hebben vaak weinig vertrouwen in de 
overheid, de huisbaas en de handhavers. Daardoor 
twijfelen bewoners of zij oplossingen kunnen bieden 
voor hun problemen. Als het lukt bewoners oplossingen 
te laten zien voor hun problemen, waarbij ook rekening 
gehouden wordt met hun belangen en wensen, zal dit 
vertrouwen gaan stijgen. Een regelmatig terugkerend 
punt is de terugkoppeling van acties op meldingen die 
gebeuren. Ook dit kan helpen het vertrouwen te 
vergroten.

Ongeorganiseerde bewoners moeten ook betrokken 
worden. Communicatie over wat er in de wijk gebeurt, 
kan het vertrouwen vergroten. Het delen van activiteiten 
via gemeenschappelijke communicatie kan ook meer 
mensen betrekken bij de activiteiten. Dit draagt bij aan 
de eerder genoemde onderlinge bekendheid. 

Vervolg doel 1
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Doel 2 Meer samen met meer
vertrouwen

Bloemhof kent enorm veel op zichzelf staande 
initiatieven. Zij hebben veel waarde, maar zijn 
geregeld vooral met een eigen selecte groep bezig. 
Het actief inzetten op de samenwerking tussen deze 
groepen vergroot het aantal initiatieven dat 
georganiseerd kan worden en vergroot de kansen 
van mensen om zichzelf te ontwikkelen. 

Het vergroot ook de onderlinge bekendheid en



Het vuil op straat kwam bij alle gesprekken naar boven 
als onderwerp. Het is zowel een zorg als een ergernis. 
De oplossing ligt in handhaving, bezien of werkwijze en 
capaciteit van de ophaaldienst voldoende zijn en of er 
voldoende ondergrondse containers zijn. Een 
onderzoek naar oplossingen en gedragsverandering 
van mensen is een start. Meer vuilnisbakken op straat 
is een veelgehoorde wens die ook een bijdrage kan 
leveren. Veel hondenbezitters noemen die wens nu er 
een opruimplicht is ingesteld. Daarover wordt ook 
gemeld dat deze onvoldoende gehandhaafd wordt. 
Bijzondere aandacht verdienen ongedierte, vooral 
ratten, muizen en duiven waarover veel meldingen zijn. 
Het strooien van brood en ook andere etenswaren moet 
tegengegaan worden. Meer broodbaken kunnen een 
oplossing zijn en er moet ook gekeken worden of er 
andere effectievere oplossingen zijn.
Het illegaal dumpen van afval in de buitenruimte door 
ondernemers en mensen buiten de wijk moet bestreden 
worden. 

Het groenonderhoud moet beter. Heggen van zowel de 
gemeente, woningbouwverenigingen en huurders 
worden niet altijd goed bijgehouden en hinderen niet 
alleen het zicht maar ook voorbijgangers. Meer groen is 
ook een wens.

Speelplaatsen in de openbare ruimte moeten op orde 
zijn en ook het wegdek moet voldoende onderhouden 
worden.

Veel bewoners hebben te maken met persoonlijke 
problemen die hen hinderen vooruit te komen. Alleen 
met het wegnemen van problemen als armoede, 
schulden, taalachterstand kunnen mensen een nieuwe 
start maken. Omdat niet iedereen op tijd de weg naar 
hulp vindt, kunnen problemen rondom inkomen en 
schulden te laat in beeld komen waardoor deze zich 
verder opstapelen. 

Armoede heeft ook negatieve gevolgen voor de 
gezondheid. 
Kinderen groeien op in armoede met bewezen grote 
gevolgen voor hun toekomst. Specifieke inzet hierop is 
dringend nodig. De focus ligt hierbij op ouderen en 
gezinnen met kinderen. Het vergroten van bekendheid 
met voorzieningen en regelingen, draagt hier aan bij.

Het is belangrijk in te zetten om mensen te motiveren 
om aan het werk te gaan en ze te ondersteunen, zodat 
ze aan de slag kunnen. Werken in de wijk geeft de 
gelegenheid om beter op hun wensen in te gaan. 

De jeugd van Bloemhof is gebaat bij extra inzet waarbij 
de gemeente samen met basisscholen en partners 
positief gedrag aanmoedigen en een plezierig en 
gezond opvoedingsklimaat bouwen. 

De betrokkenheid van ouders met hun kind is een 
middel om de ontmoeting tussen betrokken 
volwassenen te stimuleren. De scholen vormen hier een 
natuurlijke ontmoetingsplek wat vraagt om medewerking 
van de basisscholen in de wijk.

Doel 3 Mooiere en schonere wijk Doel 4 Meer kansen creëren en meer 
aanmoedigen
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Doel 4 vervolg
Meer kansen creëren en meer 
aanmoedigen

Doel 5 Beter zorgen voor elkaar
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De jeugd heeft bovendien recht op een eigen plek, 
een stimulans om zichzelf te ontwikkelen. De 
aandacht gaat meestal naar overlastgevende jeugd 
en bestrijding van de overlast, maar positieve 
aandacht ontbreekt vaak. Zij hebben aanmoediging 
nodig om zelf activiteiten op te zetten en te 
ontwikkelen. Ondersteuning is gewenst, zodat  de 
activiteiten succesvol worden. 
Deze ondersteuning ontbreekt nu. 

In Bloemhof leven behoorlijk veel mensen die onze 
zorg verdienen. Zo moeten we voorkomen dat 
ouderen vereenzamen of de hulp die zij nodig 
hebben, niet krijgen. Bloemhof wil een 
levensbestendige wijk zijn, waar ouderen zelfstandig 
blijven wonen en zo nodig een plek vinden om dat te 
doen met de noodzakelijke hulpverlening. Diezelfde 
hulp geldt ook voor de mantelzorgers. 
Activiteiten voor senioren zijn belangrijk om 
vereenzaming te bestrijden en hen een waardevolle 
oude dag te geven.
Een groep die gemakkelijk vergeten wordt zijn de 
gehandicapten. Ook zij hebben behoefte aan eigen 
activiteiten en een eigen welzijnsaanbod. En, net als 
ouderen, behoefte aan goede toegankelijke 
openbare ruimten. 

Een groep die onze steun verdient, zijn bewoners 
die kampen met psychische problemen en die vaak 
als ‘verwarde personen’ genoemd worden. 
Zij komen bijvoorbeeld uit een instelling en nemen 
de eerste stappen naar zelfstandigheid of wonen 
hier onder begeleiding. De begeleiding die deze 
mensen nodig hebben laat vaak te wensen over. Dit 
leidt tot problemen bij hun functioneren, geeft 
regelmatig overlast  en soms zelfs tot dreigende 
situaties. De gemeente moet ervoor zorgen dat 
hierin orde gebracht wordt.
Hierbij past ook de wens om het aantal nieuwe 
mensen die bij deze groep horen in de wijk te 
beperken. Op dit moment moeten de zorgverleners 
hun aandacht helaas over teveel personen verdelen. 
Een pas op de plaats en ervoor zorgen dat zij die 
hier al wonen de benodigde ondersteuning krijgen, is 
hard nodig.



Wonen in een wereldstad
De bouw van 18.000 woningen in 4 jaar. Minder sloop 
van goedkope woningen (3.000) en grondige opknap 
van nog 5.000. Woonoverlast wordt tegengegaan met 
nieuwe wet & leegstaande kantoren worden 
getransformeerd in woningen (min 180.000 m2). Er 
wordt doorgegaan met vermindering van steen en 
vergroting van groen (operatie Steenbreek) en er wordt 
een Deltaplan geschreven voor wateroverlast. In 
vuilcontainers worden meer sensoren geplaatst en er 
wordt geïnvesteerd in mobiliteit.

Nieuwe economie 
Jongeren gaan pas van school als ze een baan hebben 
en er wordt geanticipeerd op de effecten van de 
energietransitie door omscholing. Ook wordt er 
geïnvesteerd in de nieuwe economie qua scholing en 
ondernemerschap. Ook wordt er ingezet op vitaal en 
gevarieerd winkelaanbod door onder andere blending.

Iedereen doet mee
Aanpak discriminatie en taaloffensief voor zowel 

nieuwkomers als Rotterdammers. Doorzetting 
bijstandsaanpak en bewustwording 
arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast wordt er ingezet 
op burgerschapsvorming en ontwikkeling op scholen 
met aandacht voor wereldreligies en culturen.

Een veiligere stad
Intensivering aanpak drugs en ondermijnende 
criminaliteit en een extra stadsmarinier. Aanpak op 
weerbaarheid digitale criminaliteit en versimpeling 
veiligheidspreventie in eigen buurt.

Minder Armoede 
Er wordt een Deltaplan schulden gemaakt waarin 
effectieve en samenhangende aanpak wordt gecreëerd. 
Hierin komt aandacht voor armoedecasuïstiek in 
wijkteams en aandacht op scholen. Inrichting van een 
perspectieffonds om Rotterdammers versneld uit de 
schuld te halen.

Vitale Rotterdammers 
Ontwikkeling masterplan ouderen (wonen, 
eenzaamheid, vitaliteit, dementie, veiligheid en digitale 
vaardigheid) & opstellen Langer Thuis akkoord met 
hierin ruimte voor innovatieve voorstellen. Er worden 
Fitfestivals 55+ aangeboden en er wordt een pilot 
gestart met inkoop van kleinere aanbieders (of Right to
co-operate). Ook wordt er verder geïnvesteerd in de 
professionalisering van Wijkteams en in preventieve 
maatregelen voor Jeugdgezondheid.en levensstijl. Er 
komt één actieplan voor nachtopvang, beschermd 
wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, GGZ-
keten, verwarde personen. 
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Samenhang Collegeprogramma, Stedelijke programma’s & staand beleid

Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven aan de volgende thema’s
Energietransitie is de ambitie om CO2 reductie van 440-640 kiloton te realiseren, 10.000 woningen 
aardgasvrij te maken en een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord (gebaseerd op het landelijke akkoord) 
te schrijven. Ook ambitie om 15.000 woningen te verduurzamen en duurzaam rijden te vergemakkelijken en 
faciliteren samenwerking bewoners en ondernemers in energiecoöperaties.

Coalitieprogramma en 
staand beleid



Onderwijs
Aandacht voor loopbaanleren en energietransitie op 
loopbaan & bevordering studiekeuze met goede 
arbeidsmarktperspectieven. Verder wordt ingezet op 
stageplek bemiddeling en vervolgstappen op de 
arbeidsmarkt & wordt er een leer-werkakkoord gesloten.
Levendige stad
Meer ruimte voor creativiteit en cultureel 
ondernemerschap (festivals, pop-ups), culturele 
bestemmingen verspreiden over de stad & verspreiding 
evenementen over de stad. Meer maatwerk voor 
horecaondernemers en meer focus op bewegen en 
buitenspelen in de buitenruimte. Inzet op Citylab010, 
digitale meningspeilingen en right to co-operate wordt 
toegevoegd. 
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.
grondexploitatie- en vastgoedportefeuilles. Vanwege de 
grote vraag naar woningen streeft de gemeente naar 
start bouw van 10.000 nieuwbouwwoningen in de 
periode 2017 tot en met 2019

Cluster MO
De gebiedsopdracht aan Buurtwerk in het kader van het 
Nieuw Rotterdams welzijn loopt door tot en met 2020. 
Aandachtsgebieden binnen deze opdracht zijn onder 
ander het sociaal versterken van ouderen, preventieve 
ondersteuning van jeugd, tegenprestatie, 
schulddienstverlening en taal.
Het beleidskader jeugd ‘Rotterdam Groeit’ loopt tot 
2022. Hoofddoel van het beleidskader is dat kinderen 
en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien. 
Binnen het beleidskader is onder andere aandacht voor 
wijkprogrammering voor jeugd en jongeren en alcohol-
en drugsgebruik.

Directie Veiligheid
Ambities Veiligheid 2018-2022
De ambitie is dat Rotterdam alleen nog maar veilige 
wijken heeft waar bewoners, ondernemers en 
bezoekers zich veilig en welkom voelen. Iedere 
Rotterdammer moet zich vrij kunnen bewegen en zich 
veilig voelen in de stad.

Vanuit het programma Veilig@Rotterdam is in ieder 
geval aandacht voor de thema’s:
Preventie en aanpak High Impact Crime 
(woninginbraken, overvallen en straatroof); Aanpak 
(jeugd)overlast in de buitenruimte; Aanpak 
woonoverlast; Invulling horeca- en evenementenbeleid.

Staand beleid

Cluster Stadsbeheer
Ambitie 2018-2022
De ambitie van Stadsbeheer is vastgelegd in de 
Meerjarenkoers Stadsbeheer.
De ambitie is gericht op steeds verdergaande 
samenwerking met bewoners en ketenpartners met als 
doel de integrale- en samenhangende aanpak van 
zaken betreffende de buitenruimte. Dit alles binnen het 
reguliere jaarplan en jaarbudget met 
accentverschuivingen ten behoeve van prioriteiten 
binnen de wijken.Denk hierbij onder anderen aan 
programma’s
zoals Kom op naar buiten, Langer Thuis, 
Duurzaam dichter bij de Rotterdam. Daarnaast blijft de 
ambitie van Stadsbeheer overeind om de komende jaren 
stedelijk jaarlijks 40 km riool te vervangen. 

Cluster Stadsontwikkeling
Programma Ruimtelijke ontwikkeling & Stedelijke 
inrichting
De gemeente Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke 
woonstad met een sterke economie. Dit is vastgelegd in 
de Stadsvisie 2030 (2007) en bekrachtigd in het kader 
Stedelijke Ontwikkeling, Prospectus van de Stad (2013). 
De gemeente ontwikkelt zelf alleen nieuwe plannen als 
dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt deze 
niet oppakt. De gemeente verkoopt de gemeente 
overbodig geworden maatschappelijk vastgoed. Dit leidt 
op termijn tot verkleining van de gemeentelijke



De wijkraad en het gebiedsteam van Bloemhof zijn gemakkelijk bereikbaar.  Hieronder de contactgegevens.

Wijkraad Bloemhof

Diallo Djenabou
Wijkraadslid
dnyi.diallo@wijkraadrotterdam.nl
06 53 72 71 49

Ramazan Erdogan
Wijkraadslid
r.erdogan@wijkraadrotterdam.nl
06 55 81 73 35

Petra Franken
Wijkraadslid
p.franken@wijkraadrotterdam.nl
06 36 30 07 66

Marco van Lent
Wijkraadslid
m.vanlent@wijkraadrotterdam.nl
06 28 40 81 96 

Zulqurnain Raja
Wijkraadslid
z.raja@wijkraadrotterdam.nl
06 33 37 27 15

Gebiedsteam Bloemhof

Maurice Schweitzer
Wijkmanager
mhm.schweitzer@rotterdam.nl
06 83 37 81 42

Xenia Heemskerk
Wijknetwerker
xm.heemskerk@rotterdam.nl
06 20 86 77 18

Kopje
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget
dolor. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adip.

www.rotterdam.nl/link

Kopje
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget
dolor. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipis.

www.rotterdam.nl/link
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De wijkraad vergadert

Bewoners en andere 
geïnteresseerden zijn altijd 
welkom op de maandelijks 
vergadering. Daar kunnen 
bewoners ook inspreken.
Meer informatie over 
vergaderdata, agenda en 
onderwerpen kijk op:

www.rotterdam.nl/bloemhof

Algemene contactgegevens

Wijkraad Bloemhof
wijkraden@rotterdam.nl
Telefoon 14010

Postadres Wijkraad Bloemhof
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Gebiedsorganisatie Feijenoord
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl
Telefoon 14010

www.rotterdam.nl/feijenoord
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