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3083537
Geacht college,
Namens de wijkraad Agniesebuurt, bieden wij u onze Wijkagenda 2019-2022 aan. Deze
wijkagenda is tot stand gekomen met inbreng van bewoners en ondernemers van de
Agniesebuurt. Binnen de korte termijn die ons gesteld is hebben wij hen op de volgende manier
hierbij betrokken:
•
•
•
•
•
•

Het houden van (digitale) enquêtes.
In gesprek op straat (deur aan deur, supermarkt).
Tijdens en na afloop van de openbare vergaderingen.
Een inloopavond specifiek voor de wijkagenda op 2 juli 2018.
Tijdens de informatiebijeenkomsten Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt.
In gesprek met bezoekers van de bewonersinitiatieven (ZoHo Binnenstebuiten,
Straatfeest voor de bewoners).

De voorliggende wijkagenda is door de wijkraad Agniesebuurt in concept vastgesteld en wordt
in de openbare vergadering van 27 augustus a.s. formeel bekrachtigd.
Met vriendelijke groet,
namens de leden van de wijkraad Agniesebuurt,

Okach Bouchtaoui
Wijkmanager Agniesebuurt

Bijlage: Wijkagenda Agniesebuurt 2019-2022

Marvin Biljoen
Technisch voorzitter

Inleiding

Dit is de wijkagenda van de Agniesebuurt voor de periode 2019 tot en met 2022. In de wijkagenda
staan de lange termijn doelen voor de wijk. Acties die voortvloeien uit de opgaven en doelstellingen
hebben verschillende schaalniveau, Van wijkniveau tot specifieke straten. De acties staan niet in
deze agenda. De acties zullen worden verwoord in één of meer wijkactieprogramma’s. Deze
actieprogramma’s zullen worden opgesteld na vaststelling van deze agenda.
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Begrensd door een karakteristieke Noordsingel en de doorgangswegen Heer Bokelweg, Schiekade en
Bergweg, ligt de Agniesebuurt tegen het centrum van Rotterdam aan.

Karakter gevend is het historische, voormalige
Hofpleinstation en de Hofpleinlijn met haar Hofbogen
(rijksmonument welke dwars door de Agniesebuurt
heen gaat), het grote Techniconcomplex en het
Zomerhofkwartier. De Luchtsingel vormt een directe
verbinding met het stationsgebied en het centrum van
Rotterdam. Er wonen ruim 4000 mensen met veel
plezier in de kleinste wijk van gebied Rotterdam Noord
met verschillende achtergronden. Doordeweeks zijn er
veel jonge bezoekers in het straatbeeld (voornamelijk
voor onderwijs in het Techniconcomplex) en is de wijk
thuis voor veel creatieve ondernemers.

Samen met veel (geplande) bouwwerkzaamheden,
culturele evenementen en horeca zorgt dat voor een
enorme opgave.
Wanneer we naar het wijkprofiel 2018 kijken, dan zien
we dat het met veel zaken beter gaat in de
Agniesebuurt, maar dat er ook nog voldoende
uitdagingen liggen. Dan gaat het vooral om Milieu,
Openbare ruimte, Veiligheid (Diefstal, Vandalisme,
Overlast) en Sociaal (Leefomgeving, Capaciteiten,
Binding).
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Het wijkprofiel voor de Agniesebuurt in 2018 laat een positieve trend zien ten opzichte van de
wijkprofielen uit 2016 & 2014. De wijk is merkbaar in transitie en het is belangrijk om gebruik te
maken van kansen en mogelijkheden die zich bij deze verandering voordoen.
De Agniesebuurt zal initiërend en integraal moeten inspelen op de demografische groei en
toenemende levendigheid en bedrijvigheid om de effecten ervan in goede banen te leiden. Dit
vertaalt zich in een drietal hoofdopgaven.
Leefomgeving
De eerste opgave richt zich op de Leefomgeving in
brede zin. Het is een breed gehoorde wens van
bewoners en bezoekers om vormen van vervuiling
tegen te gaan. Vervuiling naast de containers en
rommel op straat blijft hardnekkige problematiek. Een
integrale aanpak met zowel preventieve als repressieve
maatregelen is nodig om het tij te keren. Bewoners,
ondernemers, welzijnsvoorzieningen en
woningcorporaties die gehuisvest zijn in of anderzijds
betrokken zijn bij de Agniesebuurt zijn bereid om mee te
denken en werken aan een pilot die geschreven kan
worden voor de aanpak van vervuiling in de
Agniesebuurt.
Er is veel behoefte aan meer (gebruiks)groen zoals het
creëren van een groen wandelpad op het dak van de
Hofbogen en vergroenen van de Teilingerstraat (tegel
eruit, groen erin).
De parkeerdruk in sector 710 is hoog en op de
doorgaande wegen wordt de maximumsnelheid
overschreden. Bouw-, sloop- en wateroverlast zijn
klachten die tijdens de diverse bijeenkomsten over de
aanpak van de buitenruimte in de Agniesebuurt naar
voren zijn gekomen.
Trefwoorden bij deze opgave zijn:
• Aanpak buitenruimte Agniesebuurt (in relatie tot de
wateropgave - rioolvervanging)
• Hofbogen (groen wandelpad en verder openen en
invullen van ruimtes onder het dak van de
hofpleinlijn), ZoHo (vernieuwing Zomerhofkwartier)
• Pilot aanpak vervuiling
• Vergroenen en /verduurzamen: Denk bv. duurzame
oplossingen voor huisvuil, verbeteren luchtkwaliteit,
hittestress, zonnepanelen, daken benutten
• ‘Rotterdam Circulair’; Mobiliteit en infrastructuur:
oplossing voor parkeerdruk voor auto’s en fietsers,
behoud goede bereikbaarheid van openbaar
vervoer, leukere wandelroutes
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Veiligheid
De tweede opgave ligt op het vlak van de Veiligheid.
We doelen daarmee op zowel de fysieke als de sociale
veiligheid. Denk voor fysieke veiligheid bijvoorbeeld
aan: vandalisme, diefstal/autokraak, overlast (o.a.
verwarde personen en locaties), verkeersveiligheid
maar ook aan ondermijning. In algemene zin ligt er een
opgave in uitbreiding van toezicht- en
handhavingscapaciteit.
Naast fysieke veiligheid verdient sociale veiligheid
aandacht. Teveel kinderen groeien op in armoede en
andere kwetsbare omstandigheden. Het wijknetwerk
moet worden versterkt en welzijnswerk moderner,
zichtbaarder en toekomstbestendiger ingevuld worden.
Hierdoor hoeven minder ouderen in een sociaal
isolement te komen en kunnen meer individuen en
gezinnen zelfredzaam worden, waardoor er minder
armoede- en schuldenproblematiek is. Een sterkere
taalvaardigheid is hierbij van belang. Aansluiting wordt
gezocht met het in het coalitieakkoord aangekondigde
Deltaplan Schulden. Aandachtspunt onder bewoners is
ook de (slechte) gezondheid en belemmeringen die dit
met zich meebrengt.
Trefwoorden bij deze opgave zijn:
• Aanpak overlast (locaties en verwarde personen)
vandalisme en diefstal (aan auto’s),
• Aanpak Armoedebestrijding (pilot),
• Sociaal, maatschappelijke instellingen (bekendheid)
• Taalachterstand en gezondheid.

Jeugd
De derde opgave betreft de Jeugd in de Agniesebuurt.
De wijk vindt de toekomst van de jeugd belangrijk
genoeg om er apart aandacht aan te besteden:
schuldenproblematiek, betere schoolprestaties, minder
criminele jeugd, veiliger opgroeien op school, thuis en in
de wijk, betere sociaal emotionele gezondheid, minder
jongeren die op straat hangen en drugsoverlast (door
jeugdigen). Het gaat om het beter maken van de
leefomstandigheden van kinderen en jongeren met als
doel het stimuleren van de sociale, emotionele, fysieke
en cognitieve ontwikkeling en kansen. Een belangrijk
aandachtspunt bij de aanpak van probleemjongeren is
het versterken van het welzijnswerk, vooral voor
signalering, interventie, bemiddeling en opvang. Ook
begeleiding bij het vinden van stageplekken is een
noodzakelijk item. Jongeren met een migranten
achtergrond geven aan moeilijk stageplekken te kunnen
vinden.
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Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen en de opgaven in de Agniesebuurt dan volgen daar de
volgende vier ER-doelen uit.

1. Agniesebuurt LevendigER
Iedere dag werken we samen met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de wijk aan een basisniveau
op het gebied van schoon, heel en veilig. Gastheerschap speelt hierbij een belangrijke rol. Een goede balans tussen
wonen, werken en recreëren. De buitenruimte wordt intensief gebruikt, maar de wijk moet ook kunnen ademen. De
komende jaren ligt er voor de wijk een grote bouwopgave. De vervuiling (zwerfafval rondom onderwijsinstellingen,
naast plaatsing bij containers, graffiti) kan de gemeente middels een pilot in samenwerking met scholen, bewoners,
ondernemers en wooncorporaties aanpakken. De verkeersveiligheid dient verbeterd te worden: Aandacht voor
snelheidsbeheersing, veilige oversteekplaatsen, fietsparkeermogelijkheden en asociaal verkeersgedrag (i.s.m.
politie). Een oplossing dient er te komen voor de parkeerdruk.
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2. Agniesebuurt AantrekkelijkER en VitalER
Groen in een drukke stad als Rotterdam heeft een belangrijke functie. Dat geldt zeker ook voor de Agniesebuurt.
Door de verstedelijking en verdere verdichting staat het groen onder druk waardoor een belangrijke functie vervaagt
of zelfs verdwijnt. Het bestaande groen moeten we koesteren en daar waar het nodig is verbeteren. Groen is
aantrekkelijk en rustgevend en zorgt voor betere luchtkwaliteit. Bij bouwontwikkelingen moeten we serieus kijken
naar de mogelijkheid om nieuw groen aan te leggen waardoor nieuwe aantrekkelijke verblijfsgebieden ontstaan.
Vooral bij het Zomerhofkwartier is het van belang om een evenwicht te vinden tussen bouwen en groen.
Het ongebonden spelen voor kinderen in de buitenruimte van Rotterdam wordt steeds moeilijker. Een
kindvriendelijke wijk is een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van gezinnen in de stad. De meeste
speelplekken bestaan uit redelijk standaard speeltoestellen. Het is voor kinderen juist van belang dat ze een
uitdaging vinden in hun spel en de fantasie hiermee geprikkeld wordt. Met de komst van steeds meer jonge
gezinnen in de wijk is het belangrijk dat peuters en kleuters ook een speelplek krijgen in de wijk. Tevens dient er
meer variatie te komen met ook beweegaanleiding voor volwassenen en ouderen (fitnesstoestellen) en mensen met
een beperking. (Visie Kom op naar Buiten). Bij het modulair toepassen van mogelijkheden dient er een betere
afstemming op de omgeving en behoefte plaats te vinden.

Gezondheid en vitaliteit maken het Rotterdammers makkelijker om werk te vinden en te houden, talenten te
ontwikkelen, kinderen op te voeden en naar elkaar om te kijken. De basis voor een gezond en vitaal leven begint bij
de Rotterdammer zelf en de gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. In Agniesebuurt is de
grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit.
Met aandacht voor: gezond gewicht voor jong en oud door gezonde voeding, voldoende bewegen, niet roken,
minder alcoholgebruik en terugdringen van diabetes en depressie.
Bij de vele ontwikkelingen in de wijk blijven we inzetten op gebouwen die bijdragen aan een aantrekkelijke stad, door
woningdifferentiatie (klein, middel, groot, oud – nieuw, huur en koop), maar ook de sociale aspecten moeten hierin
worden meegenomen zodat samen leven tot stand komt en omarmd wordt. Gebouwen sluiten naadloos op de
buitenruimte aan. De plint speelt hierin een belangrijke rol door de juiste invulling te krijgen. Daarnaast is de
buitenruimte niet alleen op straat te vinden, maar steeds meer op daken. In de Agniesebuurt zijn er een paar
ontwikkelingen die de wijk in de komende jaren aangrijpend zullen veranderen in positieve zin. “Hier liggen de
kansen voor het grijpen en zou het goed zijn als de gemeente voldoende budget reserveert om deze ontwikkelingen
te faciliteren”. Het gaat hierbij om: Hofbogen, Aanpak grote delen buitenruimte (vernieuwen riool, wateroverlast,
herinrichting straten) en Herontwikkeling van het Zomerhofkwartier..
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Kunst en Cultuur is een essentiële pijler voor een
aantrekkelijke en vitale wijk. Want kunst en cultuur
stimuleert de lokale economie, bevordert de sociale
cohesie, ontwikkelt creatief talent en verfraait de
buitenruimte. Hiervoor is een culturele infrastructuur
nodig m.b.t locaties, ontmoetingsplekken,
programmering en creatieve ondernemers. De
gemeente kan hierin een faciliterende en
ondersteunende functie vervullen op het gebied van
bijvoorbeeld de ontwikkeling van geschikte locaties, het
vergunningentraject, het beschikbaar stellen van
programmeringsbudget en projectsubsidies als ook het
zichtbaar maken van de activiteiten. De culturele
programmering moet aansluiten bij de wijk en haar
bewoners en/of bij de toekomstige visie op de
omgeving.

3. MeER betrokkenheid van Agnieseburen – bewoners en ondernemers Bewoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun buurt en zijn trots op hun buurt. Een deel van de bewoners
wordt nog te weinig bereikt. Communicatie en participatie vormen de basis om de beleving hierover te verbeteren.
Om meer begrip te krijgen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners is het belangrijk elkaar de komende jaren beter leren
kennen. Het productief maken en benutten van de talenten die we nog niet kennen en ontmoeting tussen
verschillende leefstijlen en culturen zijn hierbij belangrijk. We stimuleren en faciliteren het eigen initiatief van
bewoners en (sociaal) ondernemers die zich betrokken voelen bij hun buurt of wijk. We zoeken naar wegen om hun
initiatieven te realiseren, bijvoorbeeld via bewonersinitiatieven, zelfbeheer, Right to Challenge, Opzoomermee
straten etc. We sluiten aan bij de ideeën van bewoners en nemen waar nodig bestaande drempels weg. Het Huis
van de Wijk De Nieuwe Banier dient zich te ontwikkelen naar een ontmoetingsplek waar bewoners uit de hele
Agniesebuurt zich thuis voelen. De wijk in vorm en veilig houden kan de gemeente niet alleen. Van belang is dat
bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad ons laten weten wat niet in orde is en wat beter, wat veiliger en
wat mooier kan. Met deze informatie is de gemeente beter in staat om integrale keuzes te maken en capaciteit
gericht in te zetten.
Bewoners en ondernemers kunnen op verschillende manieren hun meldingen doorgeven, telefonisch en per mail.
Voor meldingen over de buitenruimte is er ook specifiek de BuitenBeterApp en meldingen die te maken hebben met
veiligheid kunnen bij het veiligheidsloket gemeld worden. Belangrijk is dat de gemeente zorg draagt voor tijdige
afhandeling van de meldingen en goede terugkoppeling naar de melders. Permanent aandachtspunt is bekendheid
van meldingsmogelijkheden te vergroten.
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4. VERsterken sociaaleconomische positie
Om de sociale problematiek in de Agniesebuurt te verbeteren wordt gefocust op jeugdigen en volwassenen. De
jeugd is de toekomst. Een stabiele basis zonder emotionele of fysieke armoede, zonder honger en verwaarlozing is
ieder kind gegund, maar niet vanzelfsprekend. Ook valt veel winst te behalen in het van jongs af aan versterken van
de sociale vaardigheden; of dat nu via sport, cultuur of onderwijs is. Voor jeugdigen is het doel dat zij betere
schoolprestaties leveren en vaker een schooldiploma en daarmee een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt halen.
Hiermee worden het zelfredzame burgers en nemen deel aan de samenleving. Hiertoe wordt samengewerkt met de
scholen en het welzijnswerk en onder andere ingezet op gelijke kansen, ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling,
huiswerkbegeleiding en tegen gaan van vroegtijdig schoolverlaten. Scholen kunnen bijvoorbeeld schooluitval
voorkomen door leerlingen succeservaringen mee te geven en hun talent te ontdekken. Extra aandacht is nodig
voor kinderen en jongeren die opgroeien met en rond drugs-, gebruik en criminaliteit.

Voor volwassenen is het belangrijk dat meer bewoners uit de Agniesebuurt zelfstandig rond kunnen komen en
hiermee meer regie krijgen op hun eigen leven. Middels een pilot voor de aanpak Armoedebestrijding kan hiernaar
toegewerkt worden. Toeleiding naar betaald werk is een belangrijk aandachtspunt. Rand voorwaardelijk hierbij is
een goede taalbeheersing en het verbeteren van de ervaren gezondheid. Taalachterstand wordt geconstateerd
zowel bij volwassenen als bij jeugd. Deze achterstand belemmert hen in hun dagelijks functioneren en hun
perspectief op een actieve deelname aan de samenleving. Energie en activiteiten die van nature ontstaan in een
wijk gericht op het wegnemen van achterstanden matchen niet altijd met het taalbeleid. We willen daarom met de
middelen vanuit ons huidige taalbeleid in een aantal wijken i.s.m. zorg, welzijn en initiatieven in de wijk
experimenteren met het wijk gestuurd inzetten van taal-middelen. Zodat we optimaal gebruik maken van zowel de
behoefte als het aanbod in de Agniesebuurt.
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Coalitieprogramma en
staand beleid

Openbare orde en veiligheid

Programma Beheer van de stad

Het stedelijke programma Openbare orde en veiligheid
ziet vanuit het programma Veilig@Rotterdam toe op
wijken waar bewoners, ondernemers en bezoekers zich
veilig en welkom voelen. Samen met partners,
bewoners en ondernemers wordt er gewerkt aan het
minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau
en versterken daar waar nodig is.

Met het programma Beheer van de stad wordt door het
college gewerkt aan de kwaliteit van de buitenruimte in
de stad en een zichtbaar beter resultaat op straat.

Verkeer en vervoer
Het programma Verkeer en Vervoer vraagt om een
samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en
de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid,
gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat
realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht
op een overgang naar duurzame mobiliteit.

Maatschappelijke ondersteuning
De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin
mensen samenleven en samenwerken. Deze
hoofddoelstelling is verwoord in het stedelijke
programma Maatschappelijke ondersteuning.
Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen
tussen mensen. Zelfredzame Rotterdammers krijgen de
ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te
benutten. Daar waar extra ondersteuning nodig is, staat
de gemeente klaar.

Rotterdam groeit
Economische zaken
De bijdrage aan het stedelijk programma economische
zaken zit hem vooral in het versterken van het
vestigingsklimaat voor bedrijven. Zowel het verder
verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte als
visitekaartje, alsook bereikbaarheid en
werknemerspotentieel zijn wijkdoelstellingen die hier
mee samenhangen.

Cultuur, sport en recreatie
Met het programma cultuur, sport en recreatie
stimuleert de gemeente het culturele en sportieve
klimaat in de stad. Doel is de sport- en
cultuurparticipatie van Rotterdammers te vergroten door
een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en
activiteiten.

Programma Rotterdam Vitale stad 2016-2020
Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad
2016-2020 zet de gemeente in op bevordering van de
gezondheid en van een gezonde leefomgeving.

Het programma Rotterdam Groeit loopt door tot 2022.
Hoofddoel is dat kinderen en jongeren kansrijker,
veiliger en gezonder opgroeien waarbij er aandacht is
voor wijkprogrammering voor jeugd en jongeren en
alcohol- en drugsgebruik.

Stedelijke inrichting
Het programma Stedelijke Inrichting omvat diverse
aspecten: ruimtelijke ordening, wonen, milieu,
buitenruimte, stedenbouw, bouw- en woning- toezicht &
-vergunningverlening, en duurzaamheid. De inzet van
dit programma is dat de bewoners vinden dat
Rotterdam een fijne woonstad is en dat zij zich steeds
meer op hun gemak voelen in hun buurt en wijk.
Daaraan dragen zij zelf bij door eigen initiatieven,
bijvoorbeeld voor betere speelruimte voor de kinderen,
een prettige en gezellige buitenruimte en de daarbij
behorende onderlinge contacten. De gemeente
faciliteert dergelijke initiatieven graag.
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Ruimtelijke ontwikkeling
Met het programma Ruimtelijke ontwikkeling werkt Rotterdam 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).
In de Agniesebuurt heeft de gemeente een tweetal programmamanagers aangesteld voor de fysieke
aanpak. Dit geldt voor de aanpak van de buitenruimte in relatie tot de wateropgaven en ook voor de
Hofbogen en ontwikkelingen Zomerhofkwartier is een programmamanager aangesteld. Deze hebben de
opdracht om genoemde projecten plannen van aanpak op te stellen.
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