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Geacht college,
Hierbij bieden wij u de Wijkagenda Overschie 2019-2022 aan die de gebiedscommissie Overschie
in haar vergadering van 9 juli 2018 in ontwerp vastgesteld heeft.
Op basis van het voorwerk dat door de clusters en de gebiedsorganisatie verricht was, heeft de
gebiedscommissie in mei en juni participatie over de wijkagenda georganiseerd. Dit is gebeurd in
de vorm van een digitale enquête, een groot aantal straatinterviews, een reeks gerichte
bijeenkomsten met belangrijke wijkpartners en twee algemene bewonersavonden. Hierbij is veel
waardevolle input verzameld van bewoners en een groot aantal professionals en stakeholders
van Overschie. Ook de informatie en inzichten uit het recent verschenen Wijkprofiel zijn hierbij
betrokken. In goede samenwerking met de clusters Stadsontwikkeling, Stadsbeheer,
Maatschappelijke Ontwikkeling en Directie Veiligheid zijn de resultaten daarvan samengebracht
tot deze wijkagenda.
Zodoende bevat deze wijkagenda de doelen die voor bewoners, stakeholders en gemeente in
deze bestuursperiode belangrijk zijn voor Overschie. Door met volle kracht gezamenlijk uitvoering
te geven aan deze agenda, zorgen we ervoor dat Overschie zich blijft ontwikkelen tot een gebied
dat veel te bieden heeft en waar het goed wonen, werken en recreëren is.
De doelen in deze wijkagenda worden vooralsnog als haalbaar ingeschat en leiden derhalve niet
tot knelpunten. Hoewel de doelen stuk voor stuk belangrijk zijn en alle aandacht verdienen, willen
wij u in het bijzonder attenderen op de navolgende onderdelen van de wijkagenda:
•

Het schoonniveau van de buitenruimte
Volgens het Wijkprofiel 2018 ondervinden bewoners van Overschie in toenemende mate last
van vuil naast containers en hondenpoep en is er een toename van zwerfvuil, graffiti en
onkruid op verharding.
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Uit de digitale enquête, de interviews en gesprekken uit het participatietraject komt zeer
duidelijk naar voren dat het beter schoonhouden van de buitenruimte hoge prioriteit moet
krijgen. Om die reden is in deze wijkagenda onder doel 3 ‘Verhogen veiligheid en
veiligheidsbeleving van de woonomgeving’ als inspanning opgenomen dat het
onderhoudsniveau van de buitenruimte op peil gehouden wordt door het gericht verhelpen
van verstoringen in de buitenruimte op specifieke locaties op basis van een wijk- en
datagestuurde aanpak. Voor Overschie is dit een belangrijke inspanning. De komende
periode zullen we goed blijven volgen hoe het schoonniveau in de wijk zich ontwikkelt.
•

De verkeersveiligheid in de wijk
Uit het Wijkprofiel 2018 blijkt onder meer dat bewoners van Overschie in toenemende
overlast ondervinden van verkeersgedrag zoals te hard rijden en dat er relatief veel
ongelukken gebeuren. Deze knelpunten komen ook terug in de digitale enquête, de
interviews en gesprekken uit het participatietraject: een hoog percentage bewoners vraagt
om aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten en om meer toezicht en handhaving op
verkeersovertredingen. Daarom zijn in deze wijkagenda onder doel 3 ‘Verhogen veiligheid
en veiligheidsbeleving van de woonomgeving’ diverse inspanningen opgenomen, zoals het
gericht verbeteren van enkele benoemde verkeersonveilige plekken, het veiliger maken van
de omgeving van vijf basisscholen en het uitvoeren van handhavings- en gedragsacties. Het
is noodzakelijk dat deze inspanningen voldoende substantieel ingezet worden om de
verkeersveiligheid in Overschie daadwerkelijk te verbeteren.

•

Het project Sidelingepark
Een van de maatregelen uit het Wijkactieplan Overschie 2018 is om het Sidelingepark te
ontwikkelen tot een aantrekkelijke centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud, ingericht op
bewegen en activiteiten. Vanwege de centrale ligging en beschikbare ruimte biedt dit
wijkpark veel potentie om een aantrekkelijke plaats te worden voor ontmoeting, sport, spel
en cultuur voor verschillende leeftijdsgroepen, in lijn met de doelen van de stedelijke visie
op buitenspelen ‘Kom op naar buiten!’. In het participatietraject over de wijkagenda is dit
wederom als een belangrijke gewenste ontwikkeling naar voren gekomen. Daarom is in de
wijkagenda onder doel 5 ‘Levendigere wijk door stimulering van sporten en culturele
activiteiten’ als inspanning opgenomen de realisatie van het project Sidelingepark om het
park dé centrale plek in de wijk voor spelen, sporten en ontmoeten te maken. De planvorming
over dit project is gestart, maar uit de viermaandsrapportage over het Wijkactieplan 2018
blijkt dat deze achterloopt op schema doordat de benodigde ontwerpcapaciteit nog niet
beschikbaar was. Dit is dus een punt dat aandacht behoeft.

Wij verzoeken u deze Wijkagenda Overschie 2019-2022 vast te stellen. Graag zien wij uw besluit
tot vaststelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de gebiedscommissie Overschie,

A.H. Koffijberg
Wijkmanager

A.G. Snoeck-Henkemans
Technisch voorzitter

Karakteristiek van de wijk

Overschie heeft een oppervlakte van 15,1 km². Het
noordelijke deel van Overschie is een weids, dun
bebouwd veenweidegebied met agrarische,
recreatieve en natuurfuncties. Ook ligt hier de
luchthaven Rotterdam The Hague Airport.
Het zuidelijke deel is het stedelijke gebied van
Overschie. Dit deel heeft een historische kern met
een dorps karakter en een rustig, groenstedelijk
woonmilieu met veel water. Het wordt in tweeën
gesneden door rijksweg A13. Er is een grote
verscheidenheid aan bebouwingsvormen:
historische bebouwing, vrijstaande villa´s en flats
wisselen elkaar af.

Dankzij de ligging aan de noordrand van de stad is voor
de inwoners van Overschie het centrum van Rotterdam
binnen handbereik, maar ook het groen van Midden
Delfland. Er is gemeenschapszin, een bloeiend
verenigingsleven, en het is er relatief veilig. Dorp in de
stad is een belangrijke kwaliteit waarmee Overschie
zich onderscheidt van veel andere Rotterdamse wijken.
De historische waarden in het oude dorp en de linten
bepalen de identiteit van Overschie en geven de wijk
cachet.
Overschie kent de volgende CBS-buurten: Overschie
(dorp), Kleinpolder, Zestienhoven, Landzicht, Schieveen
en Noord Kethel. Op bovenstaande kaart is de
onderverdeling van het gebied in buurten aangegeven.
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Aantal inwoners
% autochtoon
% gezinnen
% leeftijd 0-15 jaar
% leeftijd 15-65 jaar
% leeftijd 65+ jaar
% inkomen laag
% inkomen midden
% inkomen hoog
% eengezinswoningen
% koopwoningen
% sociale huurwoningen
% particuliere huurwoningen

Buurt
Overschie
6.744
73
26
16
67
16
41
39
19
44
56
24
19

Buurt
Kleinpolder
7.694
47
20
18
63
19
60
32
9
20
29
61
9

De verschillende buurten van Overschie hebben elk hun
eigen karakteristiek.
Buurt Overschie
Aan de bocht van de Schie ligt de historische dorpskern
van Overschie. Rondom deze kern zijn uitbreidingen
gebouwd, deels voor en deels na de oorlog,
grotendeels bestaande uit blokken grondgebonden
woningen in een stratenplan.
Buurt Kleinpolder
Samen met de buurt Overschie vormt de buurt
Kleinpolder het stedelijke gebied van Overschie.
Kleinpolder bestaat vrijwel geheel uit de naoorlogse
uitbreidingen, voornamelijk in de vorm van portiekflats
van vier verdiepingen, en daarnaast enkele hogere
flats. Sinds eind jaren ’80 hebben grote investeringen in
de woningvoorraad plaatsgevonden, deels renovatie en
samenvoeging, deels sloop-nieuwbouw. Deze
herstructurering is inmiddels ver gevorderd. De
openbare ruimte bestaat voornamelijk uit
gemeenschappelijke tuinen tussen de bebouwing. Dit
geeft de buurt een groen uiterlijk. De voornaamste
winkelfuncties van Overschie zijn te vinden in
Kleinpolder-West aan de Burg. Baumannlaan, waar
enkele jaren geleden het nieuwe winkelcentrum Hoge
Schie gerealiseerd is. Ook bevinden zich hier
basisscholen, een bibliotheek, een zwembad,
zorgvoorzieningen en het wijkpark Sidelingepark.
Buurt Zestienhoven
De buurt Zestienhoven kent een grote diversiteit. Het
noordelijke deel van de polder Zestienhoven is voor een
belangrijk deel in gebruik door Rotterdam The Hague
Airport en het bedrijventerrein Hoog Zestienhoven. Ten
zuiden van het vliegveld wordt een hoogwaardige
woonwijk ontwikkeld, Park 16Hoven, met vrijstaande of
geschakelde woningen en appartementen en een groen
en waterrijk karakter. Tevens zijn er bedrijven,
sportfaciliteiten en scholen. In het westelijke deel van
Zestienhoven bevindt zich het park ‘De Buitenplaats’
met onder meer een hertenkamp. Aan de uiterste
westzijde ligt het complex Zestienhoven met 120
woningen. In het zuidelijkste deel van het gebied, nabij
het lint van de Overschiese Kleiweg, bevinden zich een
aantal volkstuincomplexen met meer dan 350
volkstuinen.

Buurten
Z-L-S-NK
3.175
79
44
27
61
12
34
32
34
95
65
20
14

Overschie
totaal
17.613
63
26
19
64
17
49
35
16
39
45
41
14

Rotterdam
totaal
634.262
50
19
16
69
15
51
33
16
26
33
45
22

Buurt Landzicht
Ten zuidwesten van het vliegveld Rotterdam The Hague
Airport ligt de (kleine) woonwijk Landzicht. De wijk
omvat vijf straten met in totaal 200 sociale
huurwoningen met één woonlaag. De wijk is gebouwd in
1941 om de woningnood na het bombardement op
Rotterdam te verminderen. De grotendeels autochtone
bevolking heeft relatief lage inkomens. De sociale
samenhang in de wijk is groot: de meeste mensen
wonen er tientallen jaren.
Buurt Schieveen
De polder Schieveen bevindt zich in de noordrand van
Overschie. Er wonen circa 350 mensen. Ten oosten van
de rijksweg A13 bestaat Schieveen overwegend uit een
open polderlandschap. De komende jaren krijgt een
deel van deze polder de functie van natuur- en
recreatiegebied. Ten westen van de A13 heeft
Schieveen het karakter van een landgoederenzone.
Langs de Schie zijn de buitenplaatsen De Tempel en
Nieuw Rhodenrijs en de begraafplaats Hofwijk. Tegen
de gemeentegrens met Midden-Delfland, aan de
oostoever van de Schie, bevindt zich het buurtschap De
Zweth.
Buurt Noord Kethel
De polder Noord Kethel is het meest noordwestelijke
deel van Overschie. Een groot deel van deze polder
kent een open polderlandschap met agrarische en
recreatieve functies. Door de polder loopt de
Kandelaarweg, waaraan het buurtschap ‘De Kandelaar’
gelegen is. Er wonen ongeveer 70 mensen. In het
zuidelijk deel van het gebied bevindt zich de OostAbtspolder, waar een golfcourse gerealiseerd wordt.
Overschie telt bijna 18.000 inwoners. De
leeftijdsopbouw en inkomensverdeling in Overschie
liggen ongeveer op het Rotterdamse gemiddelde.
Het percentage gezinnen en autochtonen ligt boven
het Rotterdamse gemiddelde.
Overschie is een van de veertien gebieden binnen
de gemeente Rotterdam. Veel andere gebieden zijn
opgedeeld in meerdere wijken, die elk hun eigen
wijkagenda kennen. Voor Overschie is dit niet het
geval. Dit betekent dat er voor Overschie één
wijkagenda bestaat, die op het gehele grondgebied
van Overschie betrekking heeft.
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Hieronder worden de belangrijkste fysieke, sociale en veiligheidsopgaven van Overschie aangegeven,
gerangschikt naar thema.
Fysiek
Buitenruimte
Een goed onderhouden, aantrekkelijke openbare ruimte
in de woongebieden is van betekenis voor het
leefklimaat, het woonmilieu en de veiligheidsbeleving.
Volgens het Wijkprofiel hebben bewoners van
Overschie waardering voor het groen, de fietspaden en
de verlichting, maar ondervinden mensen in
toenemende mate last van vuil naast containers,
hondenpoep, vernieling van meubilair en verzakkingen
in de bestrating. Ook is er een toename van zwerfvuil,
graffiti, onkruid op verharding en onverzorgd openbaar
groen. De belangrijkste opgaven zijn:
• Schoon: beter verwijderen van zwerfvuil, onkruid en
graffiti in Kleinpolder, Landzicht, Overschie en
Zestienhoven.
• Heel: verzorgder openbaar groen en herstel van
verzakkingen in de bestrating.
• Meer datagestuurde inzet plegen en meer
burgerbetrokkenheid bij de buitenruimte
organiseren.
• Levensloopbestendig woongebied waarborgen
(vanuit programma Langer Thuis).
Voorzieningen
Om de woonwijken in Overschie toekomstbestendig te
houden, is de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
goede voorzieningen belangrijk. Volgens het Wijkprofiel
zijn in Overschie buitensport-voorzieningen en
speeltuinen in voldoende mate aanwezig. Onvoldoende
aanwezig zijn detailhandel, binnensport, basisscholen,
voortgezet onderwijs, zorg, openbaar vervoer en
georganiseerde speelvoorzieningen. De voornaamste
opgaven zijn:
• Toekomstperspectief detailhandel verbeteren door in
te zetten op een compacter winkelgebied aan Burg.
Baumannlaan en een kleine buurtsupermarkt in Park
16Hoven.
• Inzetten op kleinschalige horeca in oude dorpskern
en op horecavoorziening in park De Buitenplaats.
• Kwalitatieve verbetering bestaande
basisschoolaccommodaties en uitbreiding van
basisschoolaccommodatie in Park 16Hoven.

Woningen
Volgens het Wijkprofiel zijn bewoners van Overschie
over het algemeen tevreden over hun woning. Wel
bevinden relatief veel woningen zich in een
funderingsrisicogebied, met name in Overschie-dorp.
En relatief veel bewoners ervaren wateroverlast in hun
tuinen en onder hun woningen. Om in de toekomst te
kunnen voldoen aan de woonbehoefte, is het nodig om
nieuwe woningen te bouwen voor diverse categorieën
en om bestaande woningen toekomstbestendig te
maken. Overschie biedt mogelijkheden voor uitbreiding
van het rustige, groenstedelijke woonmilieu, waarbij de
ligging aan de Schie als kwaliteit benut kan worden. De
belangrijkste opgaven zijn:
• Nieuwe woningen bouwen, specifiek voor middenen duur segment, gezinnen en ouderen (mede in
relatie tot Langer Thuis).
• Kwaliteit bestaande woningen verbeteren: aanpak
funderingsproblemen, aanpak wateroverlast onder
woningen en in (gemeenschappelijke) tuinen,
verduurzaming van woningen.
• Rioolvervangingsopgave koppelen aan de opgave
voor funderingsaanpak, energietransitie en
klimaatadaptatie.
Mobiliteit
Voor het functioneren van Overschie als woongebied
buiten de Ring zijn goede, veilige verbindingen (met
name langzaam verkeer en OV) naar de binnenstad,
naar de aangrenzende woon- en werklocaties en naar
voorzieningen in het buitengebied van groot belang. De
voornaamste opgaven zijn:
• Verminderen barrièrewerking van snelwegen: betere
langzaam-verkeersroutes onder de A13 en over de
A20.
• Betere OV-bereikbaarheid, m.n. Park 16Hoven, Sint
Franciscus Gasthuis, Hofwijk en last-mile verbinding
RTHA.
• Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten (duurzaam
veilig, schoolomgevingen, verkeersgedrag).
• Verminderen parkeerdruk in Kleinpolder en
Overschie en tegengaan parkeren in de wijk door
passagiers van RTHA.
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Sociaal

Veilig

Zorg en ondersteuning
Uit het Wijkprofiel komt naar voren dat de buurten
Overschie-dorp, Zestienhoven en het buitengebied
bovengemiddeld scoren op inkomen, arbeid, opleiding,
taal en gezondheid. Bewoners van deze buurten voelen
zich thuis in hun buurt en gaan goed met elkaar om.
Met name in Kleinpolder zijn er relatief veel mensen die
geen startkwalificatie hebben, geen betaald werk
hebben en een bijstands- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Ook hebben
mensen er minder contacten in de buurt. Ook blijkt er
veel onbekendheid te zijn met maatschappelijke
voorzieningen zoals Vraagwijzer, schuldhulpverlening,
CJG, thuiszorg en bewonersorganisaties. Bewoners
ervaren in hun buurt een tekort aan voorzieningen voor
jongeren en ouderen. De voornaamste opgaven zijn:
• Terugdringen van armoede en schulden, m.n. in
Kleinpolder en Landzicht.
• Tegengaan van sociaal isolement, m.n. in
Kleinpolder en Overschie (veel 65+’ers en
kwetsbare personen).
• Verbeteren bereikbaarheid en bekendheid van
maatschappelijke dienstverlening.
• Stimuleren bewonersinitiatieven en actieve
bewonersnetwerken.

Uit het Wijkprofiel blijkt dat de veiligheidsindex in vier
jaar tijd duidelijk verbeterd is, zowel objectief als
subjectief. Overschie scoort gunstig op diefstal, geweld,
inbraken, overlast en vandalisme. In Zestienhoven en in
het buitengebied zijn er relatief veel inbraken in
bergingen en tuinhuizen en diefstal uit auto’s. De
ervaren overlast van drugs en drugshandel neemt toe,
evenals van verkeersgedrag. De voornaamste opgaven
zijn:
• Inzet op toename overlast van drugs en drugshandel
in Kleinpolder.
• Inzet op overlast van verwarde personen in
Kleinpolder en Overschie.
• Stimuleren burgerparticipatie op veiligheid via Buurt
Bestuurt, Buurtwhatsapp-groepen en
Buurtpreventie.
• Meer handhaving op verkeersovertredingen, APV en
afval in Kleinpolder, Landzicht, Overschie en
Zestienhoven.

Gezondheid
Wonen in het Rijnmond-gebied brengt
gezondheidseffecten met zich mee. De snelwegen A13
en A20, de luchthaven en het nabijgelegen
bedrijventerrein Spaanse Polder zijn bronnen van geluid
en emissies van schadelijke stoffen. De scores voor
luchtkwaliteit zijn de laatste jaren duidelijk verbeterd.
Veel bewoners ervaren overlast stank- en
geluidsoverlast door verkeer en bedrijven, en er zijn
veel geluidbelaste woningen. In Overschie ervaren
mensen relatief vaak gezondheidsbelemmeringen. De
belangrijkste opgaven zijn:
• Verminderen blootstelling aan schadelijke stoffen en
geluid afkomstig van weg- en vliegverkeer.
• Stimuleren gezonde levensstijl (sporten,
buitenspelen, voeding, alcohol en drugs).

Vijf doelen
Vanuit de opgaven zijn er vijf doelen voor
Overschie:
Doel 1

Sterker voorzieningenaanbod van
detailhandel, horeca, scholen en
maatschappelijke dienstverlening

Doel 2

Duurzamere woonomgeving in de
buurten Kleinpolder en Overschiedorp

Doel 3

Verhogen veiligheid en
veiligheidsbeleving van de
woonomgeving

Doel 4

Verbeteren maatschappelijke
participatie in de buurten
Kleinpolder en Overschie-dorp

Doel 5

Levendigere wijk door stimulering
van sporten en culturele
activiteiten
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Vanuit de genoemde opgaven worden hieronder de doelen voor Overschie voor de periode 2019-2022
aangegeven. Bij ieder doel worden inspanningen vermeld die kunnen bijdragen aan het doel.

Doel 1 Sterker voorzieningenaanbod
van detailhandel, horeca, scholen en
maatschappelijke dienstverlening
•

•
•

•

•

Aansturen op een compacter, krachtiger
winkelgebied aan de Burg. Baumannlaan, en de
vestiging van een kleine buurtsupermarkt in Park
16Hoven mogelijk maken.
Mogelijk maken van een horecavoorziening in park
De Buitenplaats en het stimuleren van meer
kleinschalige horeca in oude dorpskern.
Samen met schoolbesturen zorgen voor kwalitatief
goede basisonderwijsinstellingen in de wijk,
waaronder het vernieuwen van verouderde
basisschool-accommodaties en het uitbreiden van
basisschool-accommodaties in Park 16Hoven.
Bewaken dat de in Overschie aanwezige
voorzieningen, zoals zwembad, bibliotheek,
wijktheater, speeltuinen, educatieve tuin etc.,
tezamen toereikend blijven voor Overschie als
aantrekkelijk woon- en leefgebied.
Verbeteren bekendheid van maatschappelijke
dienstverlening zoals Vraagwijzer, Wijkteam,
schuldhulpverlening, CJG, thuiszorg en Huizen van
de wijk.

Doel 2 Duurzamere woonomgeving
in de buurten Kleinpolder en
Overschie-dorp
•
•
•
•
•

•

Samen met Woonstad en Woonbron wateroverlast
aanpakken bij probleemcomplexen in Overschiedorp en Kleinpolder.
Stimuleren van verduurzaming van oudere
woningen.
Aanpakken van funderingsproblemen bij
risicoblokken in Overschie-dorp.
Meewerken aan transformatie van het complex
Welschen II op basis van resultaten van de
gezamenlijke huis-aan-huis-aanpak.
Doorvoeren van functionele wijzigingen en
groenverbeteringen bij integrale
buitenruimteprojecten zoals Kleinpolder-Oost en
Zestienhovensekade, en waar mogelijk anticiperen
op energietransitie.
Verminderen negatieve effecten van A13, A20 en
vliegveld op de woonomgeving, waaronder geluid,
emissies, barrièrewerking en parkeerexcessen.

Doel 3 Verhogen veiligheid en veiligheidsbeleving van de woonomgeving
•
•
•
•
•
•
•

Meer burgerparticipatie via Buurt Bestuurt, Buurtwhatsapp-groepen en Buurtpreventie.
Handhaven van het huidige veiligheidsniveau, en indien nodig gerichte inzet op inbraken, drugsgerelateerde
overlast en overlast van verwarde personen en hanggroepen in Kleinpolder en Overschie-dorp.
Het onderhoudsniveau van de buitenruimte op peil houden door het gericht verhelpen van verstoringen in de
buitenruimte op specifieke locaties op basis van een wijk- en datagestuurde aanpak.
Gericht verbeteren van verkeersonveilige plekken zoals Fairoaksbaan en Kleinpolderplein.
Duurzaam veilig inrichten van gebiedsontsluitingswegen in Overschie-dorp.
Verkeersveiliger maken van de directe omgeving van de basisscholen.
Uitvoeren van handhavings- en gedragsacties, gericht op sociaal verkeersgedrag en ordentelijke openbare
ruimte
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Doel 4 Verbeteren maatschappelijke
participatie in de buurten
Kleinpolder en Overschie-dorp
•

•
•
•
•
•

Tegengaan van sociaal isolement onder ouderen
door extra beweegactiviteiten,
ontmoetingsbijeenkomsten, activiteitenkalender,
huisbezoeken en extra ondersteuning.
Uitvoeren en door ontwikkelen van Langer Thuisarrangementen.
Toename aantal woningen voor ouderen en
eenpersoonshuishoudens.
Stimuleren bewonersinitiatieven en actieve
bewonersnetwerken.
Gezamenlijke aanpak armoede en
schuldenproblematiek met welzijnsorganisatie en
corporatie.
Verminderen van taalachterstand en
laaggeletterdheid door het aanbod aan taallessen in
overeenstemming te brengen met de vraag en het
aanbod duidelijk te communiceren naar de
doelgroepen.

Doel 5 Levendigere wijk door
stimulering van sporten en culturele
activiteiten
•
•
•
•
•
•

•

Realisatie van het project Sidelingepark om het park
dé centrale plek in de wijk voor spelen, sporten en
ontmoeten te maken.
Versterken van de sport-, scouting- en
speeltuinverenigingen.
Stimuleren en faciliteren gebruik van bestaande
gemeentelijke gymzalen voor zaalsport.
Onderzoeken mogelijkheid tot realiseren
zaalsportvoorziening in project Starrenburg.
Bevorderen van een aantrekkelijk en gevarieerd
cultureel programma, i.s.m. Cultuurscout en LCPcoördinator.
Continuering mogelijk maken van de functie die
Museum Oud Overschie en de Grote Kerk vervullen
voor het culturele klimaat en de historische identiteit
van Overschie.
Ruimte bieden voor de kleinschalige creatieve
sector.
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Coalitieakkoord
en staand beleid

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

Iedereen doet mee
Dit thema behelst de aanpak van discriminatie en een
taaloffensief voor zowel nieuwkomers als
Rotterdammers. De bijstandsaanpak wordt
gecontinueerd. Er wordt gewerkt aan bewustwording op
het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast
wordt ingezet op burgerschapsvorming en -ontwikkeling
op scholen met aandacht voor wereldreligies en
culturen.

Wonen in een wereldstad
De ambitie op dit thema is de bouw van 18.000
woningen in 4 jaar, minder sloop van goedkope
woningen (3.000 tot 2030) en grondige opknap van
5.000 woningen (tot 2030). Woonoverlast wordt
tegengegaan met nieuwe wetgeving. Leegstaande
kantoren worden getransformeerd in woningen (min
180.000 m2). De ingezette vermindering van steen en
toename van groen (operatie Steenbreek) wordt
voortgezet, en er wordt een Deltaplan geschreven voor
wateroverlast. In vuilcontainers worden meer sensoren
aangebracht, er komt strengere handhaving op
naastplaatsing van afval en er wordt geïnvesteerd in
mobiliteit.

Een veiligere stad
De aanpak van drugsgerelateerde en ondermijnende
criminaliteit wordt geïntensiveerd, onder meer door
aanstelling van een extra stadsmarinier. Er komt een
aanpak voor een betere weerbaarheid tegen digitale
criminaliteit. Het wordt voor bewoners makkelijker
gemaakt om zich in te zetten voor veiligheidspreventie
in hun eigen buurt.

Nieuwe economie
De inzet is dat jongeren pas van school gaan als ze een
baan hebben. Er wordt geanticipeerd op de effecten
van de energietransitie door omscholing. Ook wordt er
geïnvesteerd in de nieuwe economie op het gebied van
scholing en ondernemerschap. Verder wordt er ingezet
op een vitaal en gevarieerd winkelaanbod door minder
regels, branchering via bestemmingsplannen en
transformatie van leegstaande panden.

Minder armoede
Met een Deltaplan schulden wordt een effectieve en
samenhangende aanpak van de schuldproblematiek
gecreëerd. In de wijkteams komt meer aandacht voor
armoedecasuïstiek, en op scholen meer aandacht voor
het voorkomen van schulden. Een Rotterdams
perspectieffonds helpt Rotterdammers versneld uit de
schulden te komen.
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Staand Beleid

Vitale Rotterdammers
Er wordt een Masterplan ouderen ontwikkeld met daarin
aandacht voor wonen, eenzaamheid, vitaliteit,
dementie, veiligheid en digitale vaardigheid. In het op te
stellen Langer thuis-akkoord komt ruimte voor
innovatieve woonzorgcombinaties die prettig langer
thuis wonen mogelijk maken. Er worden Fitfestivals 55+
aangeboden en er wordt een pilot gestart met inkoop
van kleinere aanbieders (right to co-operate). Verder
wordt geïnvesteerd in de professionalisering van
wijkteams en in samenwerking met het wijknetwerk. Via
het programma 'Gezonde jeugd, gezonde toekomst'
komen er preventieve maatregelen in het kader van
jeugdgezondheid en levensstijl. Gezond gedrag wordt
gestimuleerd. Er komt één actieplan voor nachtopvang,
beschermd wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen,
de GGZ-keten en verwarde personen.
Onderwijs
Er komt aandacht voor loopbaanleren en facilitering van
onderwijsprogramma’s over de energietransitie.
Bevorderd wordt dat leerlingen kiezen voor opleidingen
met goede arbeidsmarktperspectieven. Verder wordt
ingezet op betere bemiddeling van jongeren naar
stageplekken en op de vervolgstap op de arbeidsmarkt.
Met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven wordt een
Rotterdams Leer-Werkakkoord gesloten. Kunst- en
Cultuureducatie wordt voortgezet en er komt extra
aandacht voor Natuur- en Milieueducatie. Verder wordt
aanvullend geïnvesteerd in onderwijshuisvesting
Levendige stad
Rotterdam biedt ruimte voor creativiteit en cultureel
ondernemerschap, vooral voor festivals en bijzondere
evenementen. Met het programma Stadscultuur wordt
integraal ingezet op cultuur, horeca en evenementen in
alle gebieden. Evenementen vinden verspreid over de
stad plaats. Bestaand maatschappelijk vastgoed wordt
ingezet voor culturele bestemmingen. Aan
horecaondernemers wordt meer maatwerk geboden.
Voor alle Rotterdammers is er cultuuraanbod. Het
programma Lekker Fit! Wordt voortgezet, de subsidie
voor scoutingverenigingen wordt verhoogd. Er komt
meer focus op bewegen en buitenspelen in de
buitenruimte. De inzet op Citylab010 wordt voortgezet,
digitale meningspeilingen en right to co-operate worden
toegevoegd.

Cluster Stadsbeheer:
Ambitie Stadsbeheer 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. Dit verloopt via
programma’s zoals Kom op naar buiten, Langer Thuis
en Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. 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
overbodig geworden maatschappelijk vastgoed. Dit leidt
op termijn tot verkleining van de gemeentelijke
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 Maatschappelijke Ontwikkeling
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 alcoholen 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 zal er in ieder geval aandacht zijn
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.
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Leden gebiedscommissie Overschie
Fred Baartman
06-23239989
fbr.baartman@gebiedscommissierotterdam.nl
Joost Brand
06-26514052
j.brand@gebiedscommissierotterdam.nl
Edwin Kaptein
06-14432858
e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl
Kees van der Meer
06-41296340
c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl
Ada van Noordwijk
06-12678705
a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Anne Snoeck Henkemans
06-51104949
ag.snoeckhenkemans
@gebiedscommissierotterdam.nl
Jeroen van der Steen
06-41608080
j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.nl
Latif Tali
06-42398995
l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl
Sarah Wilton
14010
sy.wilton@gebiedscommissierotterdam.nl
Mohammed Yousfi
14010
m.yousfi@gebiedscommissierotterdam.nl

Cock Ouwens
06-44574135
cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl

Algemene contactgegevens
Gebiedscommissie Overschie
Email:
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Telefoon:
14010
Postadres: Gebiedscommissie Overschie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Gebiedsorganisatie Overschie
Email:
gebiedoverschie@rotterdam.nl
Telefoon:
14010
Website:
www.rotterdam.nl/overschie
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BIJLAGE

Participatie over de Wijkagenda Overschie 2019-2022
In mei en juni 2018 heeft de gebiedscommissie Overschie uitgebreide participatie over deze wijkagenda
georganiseerd. Hierbij zijn verschillende participatievormen ingezet, nl.:
• programmaparticipatie: via werkbijeenkomsten met clusters zijn, mede op basis van stedelijke
programma’s en de recente scores uit het Wijkprofiel, de samenhangende opgaven en doelen voor
Overschie bijeengebracht;
• een digitale bewonersenquête (periode: van 31 mei t/m 14 juni; respons: 348);
• een reeks straatinterviews tijdens een braderie aan de Burg. Baumannlaan op 2 juni;
• een serie gerichte bijeenkomsten met belangrijke wijkpartners, t.w. de Jongerenraad, Café Goed
Gesprek, WMOradar, Buurt Bestuurt Welschen, de Ondernemersvereniging Overschie, de corporaties
Woonstad Rotterdam en Woonbron en de Bewonersorganisatie Overschie;
• twee algemene bewonersavonden (op 11 juni in Cultuurpodium In de Lugt en op 12 juni in Basisschool
Park 16Hoven).
De resultaten en bevindingen van de enquête en de diverse bijeenkomsten zijn zo goed mogelijk verwerkt
in deze wijkagenda. Op deze wijze hebben inwoners en wijkpartners een actieve, waardevolle bijdrage
geleverd aan dit document en daarmee aan het mooier, beter en veiliger te maken van Overschie. En
doordat de gebiedscommissie ervoor kan kiezen om de wijkagenda na een jaar aan te passen als daar
aanleiding toe is, is het belangrijk dat bewoners en wijkpartners gedurende het jaar input blijven leveren
voor eventuele aanpassingen.
Ook bij de verdere uitvoering van de wijkagenda en de vertaling ervan in wijkactieplannen blijft er volop
participatie plaatsvinden. Daarmee is deze wijkagenda een uitnodiging aan de samenleving als
initiatiefnemer, partner of klant om samen verder te blijven bouwen aan een aantrekkelijke woon-, werken leefgemeenschap in Overschie.
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