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Jaarverslag 2019
Bergpolder

Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord van de wijkraad Bergpolder.

1. Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in de gebieden en de toegepaste interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
gebiedsplannen.

2. Beschikbaar gestelde middelen voor bewonersinitiatieven en participatie.

3. De (on) gevraagde adviezen aan het gemeentebestuur.

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda.

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven
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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

2019 was een divers jaar. Ondanks dat Bergpolder niet de grootste wijk van
Rotterdam Noord is en er geen Huis van de Wijk gevestigd is in de wijk hebben
er toch omvangrijke activiteiten plaatsgevonden in de (onze!) wijk waar veel
buurtbewoners mee in aanraking zijn gekomen. Belangrijk aspect hierbij is dat
vrijwel elke bewoner cq doelgroep aan kon sluiten.

Actieve wijkbewoners hebben succesvolle activiteiten opgezet. Zo zijn onze
pijlers als groen (schoonmaakactie) en jeugd (project van Sammy Sedano)
goed vertegenwoordigd in 2019. Ook verkeer is een belangrijk onderdeel van
onze wijkagenda; de parkeerpilot is hier een mooi voorbeeld van waar veel tijd
in is gestoken. Daarnaast is er ook goed overleg met andere wijkraden en trekt
Bergpolder bijvoorbeeld samen met het Liskwartier op voor het grootschalige
Happy 2 Move festival.

Ook ongevraagd laat de wijkraad van zich horen. Er zijn -ongevraagde-
adviezen uitgedeeld aan het college van B&W over Het HKT blok en de
vuurwerkzones.

In 2020 zetten wij, samen met de ondersteuning vanuit de Gemeente
Rotterdam, de stijgende lijn voort om Bergpolder nog meer de schone, veilige,
duurzame maar vooral sociale wijk te laten zijn die het is. Met een glansrol voor
de Schieweg!
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1.communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden.

In 2019 heeft de wijkraad Bergpolder veel aandacht besteed aan het betrekken van de bewoners.
De wijkraad heeft in 2019 de wijkagenda een herijking gegeven. De wijkagenda 2019-2022 was
opgesteld op basis van de input tijdens de inloopavond van 12 juli 2018 in het Van Maanenbad en de
enquêtes onder bewoners en ondernemers. Na een ruim jaar als wijkraad te hebben gefunctioneerd
was de wijkraad van mening voldoende informatie te hebben voor een herijking van de wijkagenda.

Geveltuinendag 2019

De informatie is opgehaald in de verschillende wijkraadsvergaderingen, maar ook door tijdens een
openbare vergadering de straat op te gaan en daardoor met bewoners te praten over de
fietsenproblematiek. De wijkraad is gesprekken aangegaan met diverse bewoners uit de wijk, heeft
enquête momenten voor supermarkten georganiseerd en tijdens diverse activiteiten in de wijk zoals de
infodag rattenbestrijding. Maar ook is de wijkraad aanwezig geweest bij grote bewonersinitiatieven om
met bewoners in gesprek te gaan zoals bij de activiteiten van de bewonersorganisatie of bij de
geveltuinendag waarbij we met een tafel, prikbord en een kaart stonden om met bewoners in gesprek
te gaan over de wijk en enquêtes via het door de gemeente nieuw ontwikkelde instrument de
Gemeentepeiler.
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Kinderactiviteiten op de Tak van Poortvliet.
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Ook is er in samenwerking met de wijkraad Liskwartier weer het Happy to move festival gehouden.
Ondanks het slechte weer toch weer een mooi evenement.

Op basis van het inspreken van bewoners van de bekende HKT-blokken van Vestia heeft de wijkraad
een ongevraagd advies geschreven en heeft de wijkraad ingesproken tijdens de commissie.

Vanuit de stedelijke uitwerking van meer parkeervoorzieningen in Noord heeft de wijkraad erop
aangedrongen op het houden van een informatieavond voor de omwonenden van de verschillende
locaties.
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De wijkraad heeft een fietslichtenactie gehouden waarbij samen met de wijkagent fietsers zijn
gewezen op mankementen aan hun fiets.
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Samen met Stadsbeheer geeft een actie plaatsgevonden tegen de overlast van ratten op het
Insulindeplein.
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Een heel mooi bewonersinitiatief is van Bart van Lier. Hij heeft de schoonmaakploeg Bergpolder
opgestart.

Schoonmaakploeg Bergpolder
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Bij het Spoorpunt aan de Insulindestraat is sterke behoeft aan vergroening. Samen met de bewoners
wordt een vergroeningplan uitgewerkt.

Vergroenen is een van de doelen vanuit de herziene wijkagenda van de wijkraad Bergpolder.
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Met de stichting Tussentuin is op basis van een opdracht van water sensitive een workshop gehouden
om een vergroeningsplan bij het Spoorpunt verder te ontwikkelen.

Workshop vergroeningsplan spoorpunt.
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget wijkraad

budget wijkraad 2019
Noord - Bergpolder  Begroting  Realisatie  Saldo
Begroting        99.072                 -
Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -        81.835
Uitgaven Participatie                 -        20.912
Uitgaven Representatie                 -             510
Totaal        99.072      103.257    -4.185

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

Ook in 2019 zijn er weer voldoende bewonersinitiatieven ingediend. Er zijn veel aanvragen in het
kader van jeugd- en kinderactiviteiten. Ook vergroening, schoon in de buitenruimte en diverse kunst
en cultuur aanvragen maken onderdeel uit van de initiatieven. Een belangrijk initiatief is het realiseren
van een oorlogsmonument in de Treubstraat. Dit door bewoners ontwikkelde initiatief is erkend door
de stad en zal in 2020 worden geplaatst.

Bijeenkomst initiatief realisatie oorlogsmonument Treubstraat.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling

Terugkoppeling adviezen wijkraad Bergpolder 2019
Aantal adviezen Reacties van of namens het

college
%

8 7 88%

Wijkraad Advies Gevraagd/ongevraagd Terugkoppeling door
college

Bergpolder Jaarverslag 2018 Gevraagd Ja
Alle wijkraden in
Noord

Herijking
Horecagebiedsplan

Gevraagd Ja

Alle wijkraden in
Noord

Beleidsregels en
nadere regels
bewonersinitiatieven

Gevraagd Ja

Bergpolder Vuurwerkzones Gevraagd Ja
Agniesebuurt,
Bergpolder, Oude
Noorden

Inrichting
Hofbogenpark

Ongevraagd Ja

Bergpolder Verbouwingsplannen
Vestia – HKT

Ongevraagd Nee

Bergpolder Ventverbod op
verkoop lachgas

Gevraagd Ja

Bergpolder Herijking verdeelmodel
budget wijkraden

Gevraagd Ja
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Doel 1 (wijkagenda): Fietsen/parkeren

Verminderen overlast van deelfietsen. Opruimen van wees- en wrakfietsen. Uitbreiding van het
aantal fietsnietjes. Wachtlijsten voor tweede en derde auto per woning. Meer parkeerplekken door
herinrichting.

De overlast van deelfietsen is door het gemeentelijke gunningsbeleid behoorlijk verbeterd.

Doel 2 (wijkagenda): Hofbogen

In samenspraak met bewoners wil de Wijkraad Bergpolder meedenken over de mogelijkheden tot
onderhoud, functie van de Hofbogen en functie van het dak van de Hofbogen. Bergpolder is een
wijk die dicht op elkaar is gebouwd. De Hofbogen bieden een ideale gelegenheid en kans om
diverse functies in de wijk beter tot zijn recht te laten komen.

De wijkraad Bergpolder is goed betrokken bij de ontwikkelingen rond de Hofbogen. Na een lastige
start door de onbekendheid van een nieuwe eigenaar is het planproces nu in volle gang. De keuze
van de gemeente om de Hofbogen ruimtelijk in te bedden in hun omgeving door middel van een
ruimtelijk plan wordt door de wijkraad omarmd. De betrokkenheid van bewoners per blok blijft een
aandachtspunt van zorg. Ook de invulling van de verschillende bogen en de relatie daarvan met de
directe omgeving vraagt de nodige aandacht.

Doel 3 (wijkagenda): Leegstand/ Buitenruimte

Tegengaan zwerfvuil en naast-plaatsingen. Correct gebruik van de openbare ruimte door
winkeliers. Groenonderhoud. Onderhoud verzakte stoepen en straten.

Helaas moet de wijkraad constateren dat hier nog veel aandacht op moet komen. Naast plaatsing is
een wekelijkse problematiek op verschillende locaties waarbij dumpen vanuit elders gaande lijkt te
zijn. De wijkraad vraagt aandacht voor meer aandacht op de handhaving hiervan. Onderhoud lijkt
de komende jaren niet van toepassing in Bergpolder. De wijkraad wil graag inzetten op vergroening
van de wijk.

In de wijk Bergpolder staan een hoop winkelpanden lang leeg, soms al jaren. Panden worden
omgezet naar woonruimtes door de horecavergunning te wijzigen, dan wel in te trekken zeker
gezien de vraag naar woningen in de wijk Bergpolder.

Leegstand is nog veel voorkomend. Aandacht voor een levendige wijk is noodzakelijk. Schieweg en
omgeving is daar een belangrijk aandachtsgebied.

Doel 4 (wijkagenda): Kinderspeelplaatsen

Aantrekkelijke wijk voor gezinnen met jonge kinderen door uitbreiding van het aantal
kinderspeelplaatsen.

Voor 2021 staat er onderhoud gepland aan de speeltoestellen op de Tak van Pootvliet en de
Markaystraat. In 2019 heeft de wijkraad veel aandacht besteed aan de gevoeligheden rond deze
speelplekken. De grote opkomst bij activiteiten voor kinderen op de Tak van Poortvlietstraat wijzen
op een behoefte. Een wat intensiever participatieproces rond dit onderhoud is nodig. Ook een
goede beoordeling over het verzorgingsgebied van de speelvoorzieningen en het inventariseren
van de behoefte is van belang.
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Doel 5 (wijkagenda): Veiligheid/Verkeer

Terugdringen van fietsendiefstal en drugsoverlast.

Fietsendiefstal lijkt niet te verminderen ondanks de aandacht vanuit handhaving. Over
drugsoverlast is weinig bekend. Er lijkt een verslechtering van het leefklimaat in Bergpolder gaande
te zijn. Cijfer matig wordt dit niet ondersteund, maar qua gevoel lijkt er meert gaande te zijn.

Verbetering van verkeersveiligheid op belangrijke wegen in de wijk. Aanpassing van
voetgangerslichten.

Verkeersveiligheid lijkt niet te zijn verbeterd. De vele hoofd- en verzamelwegen zorgen voor een
onveilige verkeerssituatie. Vooral weer de Schieweg heeft veel aandacht nodig. De wijkraad
verzoekt dringend de Schieweg onder de aandacht te nemen en voor de toekomst een korte en
lange termijn visie te ontwikkelen. Het lijkt logisch om dit op te hangen aan de ontwikkelingen van
de verkeerscirculatie.
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bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via  Toegekend
18-1390 Straatkunst opknappen Opzoomer Mee            2.255
19-0183 Geveltuinendag 2019 Opzoomer Mee            1.178
19-0283 Herdenking V1 Treubstraat 2019 Opzoomer Mee            2.085
19-0461 Vergroening Gordelweg 122 - 130 Opzoomer Mee            2.500
19-0574 Film in de Buurt / Bergpolder Opzoomer Mee            2.300
19-0809 Bergpolder Project Opzoomer Mee            2.842
19-1008 Kook & kind bijeenkomsten Opzoomer Mee            3.550
19-1011 Film Metropolis Opzoomer Mee            4.992
19-1044 Creatieve Workshop: Bij-vriendelijke kunst Opzoomer Mee               670
19-1218 Videoclip bewoners HKT-blok Opzoomer Mee               200
19-1411 Zwerfafval opruimen Opzoomer Mee               900
19-1565 Schaatspret Opzoomer Mee            3.990
19-1601 Spetterweekend Opzoomer Mee            7.955
19-1602 Springkussenweekend Opzoomer Mee            6.475
19-1603 Survivaldag Opzoomer Mee            7.915
19-1604 Circusspektakel Opzoomer Mee            3.303
19-1605 De zes woensdagen Opzoomer Mee            5.172
Retour, 17-1521 Continuering tuiniergroep Opzoomer Mee              -286
Retour, 19-0183 Geveltuinendag Opzoomer Mee              -161
Stichting Herdenking Treubstraat Subsidiebureau          24.000
Totaal          81.835
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