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Bijlage: Jaarverslag 2019 wijkraad Blijdorp

Onderwerp:
Aanbiedingsbrief jaarverslag 2019
wijkraad Blijdorp

Gebied Noord

Bezoekadres: Eudokiaplein 35
3037 BT  ROTTERDAM
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: http://www.rotterdam.nl/noord

Van: Wijkraad Blijdorp
Telefoon: 010 - 267 2123
E-mail: wijkraden@rotterdam.nl

Ons kenmerk:  BSD-GbNo-3544299
Bijlage(n): 1

Datum: 3 maart 2020

3544299

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

College van burgemeester en wethouders
Postbus 70012
3000 KP  ROTTERDAM
3000KP
]



1

Format gebiedsverslag 2019

In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of
wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de
uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester.

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in
drie onderdelen:

1. de 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.,
1a. het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen.

1. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie.

2. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

U wordt gevraagd voor 20 februari uw verslag aan je rayondirecteur aan te leveren, met in de cc:
- Robin Dompeling
- Anushé Habib
- Antonella Munjiza
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Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

1. de 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
1.a.het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda  (NIEUW)

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven



3

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

De wijkraad Blijdorp is actief sinds maart 2018. De wijkraad Blijdorp bestaat uit:

Marianne de Bever – van Eck

Bart van Drunen

Elske Schreuder

Fred de Jong

Michiel Strater

Middels de WAP heeft de wijkraad Blijdorp de aankomende 4 jaar de volgende
prioriteiten gekozen:

Groen – versterken van groene en duurzame initiatieven

Sociaal – aandacht voor eenzaamheid, kwetsbare ouderen en versterken van binding

Verkeersveiligheid vergroten

Buitenruimte – Beter onderhouden van de buitenruimte, aanpak zwerfvuil en
aandacht parkeren en fietsparkeren

Kunst en cultuur – ondersteunen kleinschalige initiatieven, stimuleren van ontmoeting
en minder grote evenementen in de parken.

De wijkraad is er voor en door bewoners en wil de doelstellingen in samenwerking
met het college van burgemeester en wethouders bereiken.
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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.

Met betrekking tot evenementenbeleid heeft de wijkraad Blijdorp gedurende 2019 geadviseerd richting
het college van burgemeester en wethouders. Deze adviezen hadden onder meer betrekking op het
locatieprofiel van het Vroesenpark en het Roel Langerakpark. Daarnaast heeft de wijkraad intensief
geadviseerd over de mogelijkheid van de Parade in het Vroesenpark.

Met betrekking tot het project Noorderbocht, Kanaalweg en Bentinckplein de wijkraad aangedrongen
op effectieve bewonerscommunicatie vanuit de belanghebbende gemeentelijke clusters.

Met betrekking tot de veiligheid en de verlichting van het Vroesenpark en de Daltonlaan is de wijkraad
in gesprek gegaan met bewoners tijdens verschillende wijkraadvergaderingen om de problematiek
vast te stellen en naar oplossingen te zoeken. Dit heeft geresulteerd in een vleermuizenprotocol voor
het Vroesenpark.

De wijkraad maakt voor de participatie van bewoners gebruik van de volgende tools; de
Gemeentepeiler, twitter, facebook, gebiedspagina en nodigen bewoners uit om in te spreken bij
thema’s en adviesaanvragen.

1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen

De Wijkactieplannen zijn opgesteld door de clusters SO, SB, MO, de directie Veiligheid ism de
gebiedsorganisatie.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget gebiedscommissie
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités
verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie,
bewonersinitiatieven en representatie.

1 Incl. 10%-regeling
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Bestuursorgaan Begroting
Centrum - Gebiedscommissie     290.818
Delfshaven - Gebiedscommissie     393.685
Delfshaven - Mathenesse     107.485
Delfshaven - Middelland     136.266
KraCro - Gebiedscommissie     430.543
Noord - Agniesebuurt       75.627
Noord - Bergpolder       99.072
Noord - Blijdorp     125.451
Noord - Liskwartier     106.759
Noord - Oude Noorden     155.012
Noord - Provenierswijk       78.287
Hillegersberg - Schiebroek     410.534
Overschie     235.421
PA - Gebiedscommissie     359.721
PA - Nesselande     109.012
PA - Zevenkamp     132.212
Charlois - Gebiedscommissie     311.406
Charlois - Pendrecht     139.152
Charlois - Tarwewijk     138.830
Feijenoord - Afrikaanderwijk     103.513
Feijenoord - Bloemhof     150.362
Feijenoord - Feijenoord wijk     106.078
Feijenoord - Hillesluis     136.205
Feijenoord - Katendrecht       96.031
Feijenoord - Kop van Zuid     113.370
Feijenoord - Noordereiland       77.839
Feijenoord - Vreewijk     152.890
IJsselmonde - Gebiedscommissie     451.458
Hoek van Holland     180.037
Hoogvliet - Gebiedscommissie     323.453
Pernis     142.998
Rozenburg     248.050
Totaal  6.117.576

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2019
Noord - Blijdorp  Begroting  Realisatie  Saldo
Begroting      125.451                 -
Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -        85.001
Uitgaven Participatie                 -        12.493
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Uitgaven Representatie                 -             115
Totaal      125.451        97.609   27.842

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren.
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college
kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een
onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%
en in 2018 59%. Het college streeft ernaar om in 2019 90% van alle adviezen – gevraagd en
ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

In 2019 heeft de wijkraad Blijdorp een gevraagd advies ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders inzake het bestaande locatieprofiel, de Parade in het Vroesenpark en nieuwe eventuele
evenmentenlocaties . De betreffende wethouder heeft hier per brief op gereageerd en de wijkraad
Blijdorp uitgenodigd voor een gesprek. Het verdere proces ten aanzien van het gebruik van beide
parken loopt.

Bewonersorganisatie Blijdorp
In 2019 heeft de Bewonersorganisatie Blijdorp besloten te stoppen met hun diensten.
Omdat hiermee de enige officiële ontmoetingsplek  en een aantal activiteiten in de wijk zou komen te
vervallen heeft de wijkraad zich ingezet om de betreffende functie van de wijkwinkel te behouden voor
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de wijk. Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en de gebiedsorganisatie  is onderzocht
over Solnetwerk de welzijnsaanbieder van het gebied de wijkwinkel in sociaalbeheer kan nemen.
Vanaf 2020 heeft Solnetwerk de huiskamer Blijdorp in beheer. Er zijn diverse bewoners die hebben
aangegeven een bijdrage te willen leveren voor de activiteiten en diensten van de huiskamer Blijdorp.

Binnenterrein Dresselhuystraat
Op het binnenterrein Dresselhuystraat zou een fietsenstalling worden gerealiseerd. Een aantal
bewoners gaven aan hierop tegen te zijn. Omdat er verschillende belangen en verschillende geluiden
zijn omtrent de behoefte en wensen van het binnenterrein maar niet echt duidelijk was wat de
werkelijke behoefte van de bewoners waren heeft de wijkraad een bijeenkomst gefaciliteerd.
Stichting tussen tuinen heeft met ondersteuning van de gebiedsorganisatie deze bijeenkomst
georganiseerd voor de bewoners van het blok om de behoefte, kansen en wensen te inventariseren.
Hieruit is een werkgroep ontstaan van een aantal bewoners die aan de slag zijn gegaan om te
onderzoeken of ze als bewoners het terrein in beheer kunnen nemen om zo een rustig en groen
binnenterrein te kunnen behouden.

toelichting

terugkoppeling adviezen gebiedscommissies 2017

aantal
adviezen

reacties van of
namens het

college %
Centrum (voorbeeld) 40 23 0,58
Charlois
Delfshaven
Feijenoord
Hoek van Holland
H'berg-Schiebroek
Hoogvliet
IJsselmonde
Kralingen - Crooswijk
Noord
Overschie
Pernis
Prins Alexander
Rozenburg
totaal 40 23 0,58
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toelichten als
- het % < 90 %
- er bijzonderheden te melden zijn

NIEUW
4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal er vanaf het
gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.

Invullen -> tabel met 5 doelen + toelichting + voortgang

1.a Wijkagenda doel xx

1.b Toelichting xx

1.c  Voortgang wit, rood, oranje, groen

2.a Wijkagenda doel xx

2.b Toelichting xx

2.c  Voortgang wit, rood, oranje, groen

3. enz

4.

5.



9

bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via  Toegekend
19-0473 Opstarten vrijwillig jeugdwerk Blijdorp Opzoomer Mee            5.000
19-0604 FLINK in Blijdorp Opzoomer Mee            2.057
19-0622 Buurttuin Eeuwige Moes Opzoomer Mee            2.103
19-0699 Bewegingsdag Atletiek Opzoomer Mee               550
19-0828 Atelier op Wielen Opzoomer Mee            3.000
19-0863 De lange lunch tafels der verbinding Opzoomer Mee            3.250
19-0868 Film in het park Opzoomer Mee            2.095
19-1220 Blije Bijen Bollenactie Blijdorp Opzoomer Mee            1.734
19-1232 De lange lunch tafels der verbinding (aanvulling) Opzoomer Mee            1.250
19-1465 Culturele Huiskamer Emmahuis Opzoomer Mee            6.335
19-1485 Wijkdocs op het grote doek Opzoomer Mee            8.250
19-1696 Lampionnenoptocht Opzoomer Mee               175
19-1772 Eerste Hulp bij Vergroening Opzoomer Mee            9.725
19-1795 Speeldernis Activiteiten Opzoomer Mee            9.975
19-1800 Nieuw jasje voor het Badkonijn Opzoomer Mee            2.551
Agnes Wijers Cultural Connections Subsidiebureau          24.643
Lumen Rotterdam Subsidiebureau            5.808
Vereniging Bewonersorganisatie Blijdorp Subsidiebureau           -3.500
Totaal          85.001
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