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Gebiedsverslag Charlois 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. 
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord  

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  
 

 

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

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag Charlois 2019 aan. Daarmee voldoen wij het aan de 

Verordening op de gebiedscommissies, waarin is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag. 

Bij aanvang van ons inspreken tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 16 oktober 2019 heeft 

de gebiedscommissie Charlois ingesproken en daarbij aangegeven dat het wel heel bijzonder is om 

eindelijk eens raadsleden te kunnen toespreken als gebiedscommissie. Zoveel raadsleden zijn er 

namelijk niet de brug overgestoken om eens een vergadering bij te wonen van de Gebiedscommissie 

Charlois. We missen de betrokkenheid van het college en de raadsleden voor het gebied Charlois. Het 

is een van de armste gebieden van Rotterdam en er zijn ontzettend veel uitdagingen. 

 

We betreuren het feit dat de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Kathmann, nog geen interesse 

heeft getoond voor ons werk als gebiedscommissie. Er moet geen beeld gaan ontstaan dat de 

wethouder liever in China zit dan in Charlois. Bij dezen nodigen wij dan ook mevrouw Kathmann uit 

om een van onze levendige bijeenkomsten bij te wonen.  

 

De bezuinigingen op het budget voor bewonersparticipatie is naar de bewoners toe steeds moeilijker 

uit te leggen. We vergaderen met het financiële mes op onze keel wat de sfeer naar de aanvrager toe 

niet ten goede komt. Ons gevoel is dat dit college meer bezorgd is over de stenen op de Coolsingel 

dan met de mensen in Charlois. Dit blijkt ook uit de bezuiniging op het budget voor 

bewonersparticipatie, dat door dit college wordt ingezet voor gecentraliseerde projecten. Wij vragen 

dan ook om meer middelen beschikbaar te stellen voor bewonersinitiatieven. De bewoners mogen niet 

worden ontmoedigd om hun wijk schoner, veiliger en leefbaar te houden.  

 

Wij zijn blij met de in 2019 ingediende bewonersinitiatieven. Ook dit onderwerp komt aan bod in dit 

verslag. 

 

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan meerdere voor het gebied Charlois relevante stedelijke 

thema’s en binnen het gebied Charlois specifiek aandacht besteed aan diverse (lokale) onderwerpen, 

zoals de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, de parkeerproblematiek in west Carnisse en Oud 

Charlois, het (Herzien) locatieprofiel Zuiderpark, het danken van vrijwilligers, enz. 

 

Rotterdam, 17 februari 2020 
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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. 
 

Voor de maandelijkse vergaderingen van de gebiedscommissie, waarin onder andere de 

bewonersinitiatieven aan bod komen, worden de bewoners via alle beschikbare media uitgenodigd 

(pagina stadskrant, facebook). Leden van de gebiedscommissie geven ook ‘acte de préséance’ bij 

activiteiten die in de wijken plaatsvinden. Afgelopen jaar presenteerde de commissie zichzelf ook weer 

tijdens de Zuiderparkdagen.  

 

Vergaderingen en andere bijeenkomsten gebiedscommissie Charlois 2019 

Openbare 

gebiedscommissie-

vergaderingen 

Aantal vergaderingen: 12 

- 21 januari 

- 18 februari 

- 18 maart 

- 15 april 

- 20 mei 

- 17 juni 

- 15 juli 

- 2 september 

 

- 23 september 

- 28 oktober 

 

- 18 november 

 

- 16 december 

Locaties: 

- Huis van Carnisse (Carnisse) 

- ZuidRijk (Zuidwijk) 

- RDM Events (Heijplaat) 

- Huis van de Wijk Oud-Charlois 

- Huis van Carnisse (Carnisse) 

- ZuidRijk (Zuidwijk) 

- Hoornbeeck College (Carnisse) 

- Punjab Cricket Club Rotterdam 

(Zuidrand) 

- Huis van de Wijk Oud-Charlois 

- Wartburg College - locatie De 

Swaef (Zuidpleingebied) 

- Punjab Cricket Club Rotterdam 

(Zuidrand) 

- Huis van Carnisse (Carnisse) 
 

 

Aantal insprekers bij 

openbare bijeenkomsten 

In totaal 34   

Aantal bezoekers 

openbare bijeenkomsten 

In totaal 255 

bezoekers/aanwezigen; 

gemiddeld 21 per bijeenkomst  

 

Werkbijeenkomsten (niet 

zijnde openbare 

bijeenkomsten 

gebiedscommissie, onder 

meer bedoeld voor 

voorbereiding van 

adviezen, presentaties 

over actuele 

onderwerpen, enz.) 

11, maandelijks m.u.v. augustus Deze bijeenkomsten hebben 

deels plaatsgevonden in het 

gebiedskantoor Zuiderparkweg 

300, deels op locatie in de wijken. 

 

Participatiebijeenkomsten 

(door de gebiedscommissie 

georganiseerde 

bewonersbijeenkomsten) 

- 13/1 Charlois verwelkomt 

2019 

- 5/3 Voorbereiding advies 

Masterplan Buitenruimte 

Heijplaat 

Diverse locaties, allemaal in de 

wijk 
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Vergaderingen en andere bijeenkomsten gebiedscommissie Charlois 2019 

- 6/5 Bewonersbijeenkomst 

over het Locatieprofiel 

Zuiderpark 

- Mei/juni: in totaal 7 

bewonersbijeenkomsten 

i.v.m. de parkeerproblematiek 

in west Carnisse en Oud-

Charlois 

- 6/11 Bewonersbijeenkomst 

verkenning 24-

uursvergunning 

Onderzeebootloods 

- 7/12 Vrijwilligersdag Charlois  

 

Bezoeken huwelijks- en 

leeftijdsjubilea 

- Huwelijksjubilea > 20 

- Leeftijdsjubilea > 9 

 

 

 

Hart van Zuid en Eurovisie Songfestival Rotterdam 2020 

Er zijn grootschalige projecten op Rotterdam Zuid. Het project Hart van Zuid is een positieve 

ontwikkeling maar behoeft wellicht meer afstemming met het Songfestival. Wij zijn benieuwd of 

eventuele afstemming tussen deze twee projecten uw aandacht heeft zodat alles in goede banen 

wordt geleid. 

 

Het Songfestival kan voor het gebied Charlois een positieve impuls zijn voor het gebied. 

Charlois wordt het uithangbord voor Nederland. Daarom moet er nog meer aandacht en zorg komen 

zodat ons gebied toonbaar is, waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Meer aandacht voor 

onderhoud, de mensen en de veiligheid. 

 

Vrijwilligersfeest 

Voor de gebiedscommissie Charlois zijn vrijwilligers een onmisbare schakel in de samenleving. Deze 

vrijwilligers zijn het cement van de wijken. Zonder hun inzet zal veel stilvallen. Of dat nu is bij de 

sportverenigingen, buurthuis, school of hun inzet in de buitenruimte als containeradoptant of 

buurtpreventieteam. Als gebiedscommissie vinden we het dus ook belangrijk om deze vrijwilligers en 

mantelzorgers te bedanken. Dit doen we nu al meerdere jaren door op de dag van de vrijwilliger, in 

2019 op 7 december, hun een feest te geven. Deze geste wordt door de vrijwilligers en mantelzorgers 

zeer gewaardeerd. Dit vertaalt zich dan ook in een groei van bezoekers, 275, ongeveer 20 % meer 

dan de vrijwilligersdag 2018. 

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

Parkeerproblematiek west Carnisse en Oud-Charlois 

Al langere tijd wordt door bewoners van west Carnisse geklaagd over te weinig parkeerplaatsen. En 

daarmee was de vraag wel/niet invoeren van betaald parkeren actueel. In de periode van de 

gebiedscommissie 2014-2018 is een draagvlakonderzoek onder de bewoners gehouden en een 

advies gevraagd aan de toenmalige gebiedscommissie. Omdat de uitkomst van het 

draagvlakonderzoek toen was dat er geen meerderheid was voor invoering betaald parkeren, heeft de 

gebiedscommissie in 2014 negatief geadviseerd. De parkeerdruk in dit gedeelte van Carnisse is de 

laatste jaren echter alleen maar toegenomen. Vandaar dat de gebiedscommissie zelf de stap heeft 



 

6 

 

genomen om hierover met de bewoners te gaan praten; niet alleen in west Carnisse, maar ook in 

Oud-Charlois. Dit omdat de verwachting is dat bij invoering van betaald parkeren in west Carnisse het 

waterbedeffect in Oud-Charlois merkbaar zal zijn. In totaal zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd (2 in 

west Carnisse en 5 in Oud-Charlois), waar per buurt met bewoners en ondernemers over dit 

onderwerp gesproken is. Een hoge opkomst bij elke bijeenkomst tot wel ruim 175 bewoners op 5 juni 

in de Vogelbuurt. De insteek was om naar de bewoners te luisteren en hen te informeren over het 

aanstaande draagvlakonderzoek en om meningen en ideeën op te halen. De bewoners in west 

Carnisse waren blij met het feit dat er geluisterd werd naar hun klachten en hoopten op een snelle 

aanpak van hun probleem. In Oud-Charlois was de mening echter meer van ‘er is een probleem, maar 

dat is nu nog te overzien; het is druk maar we kunnen onze auto nog kwijt’. Ook de ondertoon ‘de 

gemeente zal het er wel doordrukken en waarom moeten we gaan betalen?’ hebben we in Oud-

Charlois ervaren. Met de informatie van deze bijeenkomsten en de uitkomst van de peiling heeft de 

gebiedscommissie Charlois haar advies gemaakt. Dit luidde invoeren van betaald parkeren in west 

Carnisse en niet in Oud-Charlois, wel het goed blijven monitoren om te zien wat er gebeurt met de 

parkeerdruk. De gebiedscommissie heeft haar taak om bewoners te betrekken bij besluitvorming en 

inzicht te geven hoe besluiten tot stand komen, hier mee ingevuld. 

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 leggen de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor 

participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

 

Charlois - Gebiedscommissie  Begroting   Realisatie   Saldo  

Begroting      311.406                  -    

Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -  251.868   

Uitgaven Participatie                 -        67.782    

Uitgaven Representatie                 -          5.282    

Totaal      311.406      324.932   -13.526  

 

In 2019 zijn via Opzoomermee in totaal 114 bewonersinitiatieven behandeld (10 meer dan in 2018). In 

werkelijkheid is het aantal wat hoger, bijvoorbeeld doordat evenals in 2018 meerdere 

bewonersinitiatieven ingebed zijn in de subsidieaanvragen van meerdere bewonersorganisaties en 

voor Wijkcentrum Huis van Carnisse wederom gekozen is voor een jaarprogramma in plaats van losse 

aanvragen.  

 

Van de 114 ingediende bewonersinitiatieven zijn er 86 toegekend (2018: 85), 8 afgewezen (2018: 7) 

en 14 ingetrokken (2018: 10). Eind 2019 waren 6 aanvragen nog in behandeling. Evenals eerdere 

jaren is sprake van een uiteenlopend aantal aanvragen per wijk: 

• Carnisse/Zuidplein  12 

• Heijplaat   10 

• Oud-Charlois   39 

• Wielewaal   10 

• Zuiderpark   5 

• Zuidwijk/Zuidrand  38 

 

 
1 Incl. 10%-regeling  
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Net als in eerdere jaren is via de website AgendaCharlois.nl, de gebiedspagina in De Havenloods en 

social media extra aandacht besteed aan het informeren van bewoners en ondernemers over in 

Charlois plaatsvindende activiteiten, zoals de bewonersinitiatieven. Ook via TV Charlois zijn meerdere 

bewonersinitiatieven voor het voetlicht gebracht. 

 

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. 

 
Binnen het nieuwe bestuursmodel is een grotere rol weggelegd voor het adviesrecht van de gekozen 

en gelote vertegenwoordigers, aldus het college.  

 

Helaas hebben de adviezen die we naar het college sturen onvoldoende impact. De zogenoemde 

streefwaarde van de mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling 

ontvangen op door hen verstrekte adviezen is 90%. Een mooi streven. Maar het college faalt en krijgt 

een dikke onvoldoende op dit punt. De realisatie was namelijk maar 59% in 2018. Bijna de helft van 

alle adviezen krijgt niet eens tijdig een terugkoppeling. Een voorbeeld van een advies dat anderhalf 

jaar na dato, met een brief van een aantal regels is beantwoord. In mei 2018 brachten wij als 

commissie ongevraagd advies uit over een belangrijk onderwerp wat in de wijk, maar ook op landelijk 

niveau heeft gespeeld. September 2019, 16 maanden later, ontvingen wij een reactie.  

 

Als gebiedscommissie hoopten we op verbetering in 2019. Helaas. Op 16 oktober 2019 was maar de 

helft van de adviezen van de gebiedscommissie Charlois beantwoord. Sindsdien zijn 12 reacties 

binnengekomen, waar onder een bericht van voortgang. Hierdoor is het percentage terugkoppeling 

alsnog uitgekomen op 88,9 % (incl. het voortgangsbericht inzake de Tussentijdse actualisering 

Horecagebiedsplan Charlois 2017-2022. 

 

Het gaat niet eens zozeer om al het werk wat door gebiedscommissieleden en ambtenaren wordt 

verzet om tot een advies te komen. Dit zegt veel over het college hoe zij omgaat met haar burgers. Er 

wordt alleen maar het gevoel gegeven dat er naar hen wordt geluisterd met een gebiedscommissie. 

Een gebiedscommissie wat in de werkelijkheid niet meer mag zijn dan een tandeloze tijger.  

 

Neem de participerende democratie serieus en zie dit niet als een verplicht nummer. Het minste wat 

wij van dit college mogen verwachten is dat alle adviezen tijdig worden beantwoord. Daarom vragen 

wij de raad om het college een verbetertarget op te leggen. Dit om ervoor te zorgen dat meer adviezen 

tijdig een reactie krijgen. Ook vragen wij de raad om de ondersteuning van de gebiedscommissieleden 

uit te breiden. Deze mensen zetten zich met ziel en zaligheid in, maar met veel te weinig tijd en 

middelen. 
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2019 

Advies Datum Soort advies Beantwoord? Cluster 

Tussentijdse actualisering Horecagebiedsplan 

Charlois 2017-2022 
161219 Gevraagd Ja (240120)* DirV 

Herzien Locatieprofiel Zuiderpark 161219 Gevraagd  MO 

24-uursvergunning Onderzeebootloods 181119 Ongevraagd Ja (121219) DirV 

Ventverbod verkoop lachgas 270919 Gevraagd Ja (171219) DirV 

Actieprogramma Verenigingen 270919 Gevraagd Ja (161219) MO 

Parkeren Oud-Charlois 270919 Gevraagd Ja (031219) SO 

Straatnaamgeving Emmy van Overeemstraat 180719 Gevraagd Ja (041119) DV 

VO IP Lage Weide 180719 Gevraagd Ja (150120) SO 

VO IP Zuiderparkhof 180719 Gevraagd  SO 

Parkeren West Carnisse 180719 Ongevraagd Ja (160919) SO 

Programma van Eisen Zuiderparkhof (HvZ) 090719 Gevraagd Ja (020919) SO 

Vuurwerkzones 200619 Gevraagd Ja (081119) DirV 

Sluiting fietstunnel Maastunnel 200619 Ongevraagd Ja (111119) SO 

Beleidsregel Evenementenmarkten 230519 Gevraagd Ja (010819) DirV 

Meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam  230519 Gevraagd Ja (141019) MO 

Locatieprofiel Zuiderpark 230519 Gevraagd Ja (240619) MO 

Beleidsregel bewonersinitiatieven 090519 Gevraagd Ja (261119) MO 

PvE De Nieuwe Wielewaal 090519 Gevraagd Ja (141119) SO 

Vervoerplannen 2020 180419 Gevraagd Ja (270519) SO 

VO IP Gooilandsingel en Busstation (HvZ) 180419 Gevraagd Ja (170919) SO 

Havenvisie Rotterdam 300319 Gevraagd Ja (090919) SO 

Evaluatie cameratoezicht gebied Charlois 2019 210319 Gevraagd Ja (290719) DirV 

Masterplan Buitenruimte Heijplaat 180319 Gevraagd Ja (150519) SO 

Optimaliseren Huis van de Wijk Zuidwijk 180319 Gevraagd Ja (041219) MO 

Ontwerpbestemmingsplan Charloisse Lagedijk 421 180219 Gevraagd  SO 

Beleidskader Dienstverlening 2019-2022 110219 Gevraagd Ja (260419) DV 

Advies Voorlopige inrichtingsplan Aansluiting 

Sallandweg – Zuiderparkweg (Hart van Zuid) 
220119 Gevraagd Ja (010419) SO 

Totaal 27 - 24 - 

 

*Uitstelbericht Tussentijdse actualisering Horecagebiedsplan 

 

 

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. 

De gebiedscommissie Charlois ziet af van rapportage over de Wijkagenda’s 2019-2022. 
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Bijlage bewonersinitiatieven 2019 
 

Bewonersinitiatief via  Toegekend  

18-1632 Het TV CHARLOIS Wijkjournaal Opzoomer Mee            9.950  

18-1708 Afwisselende concerten in de Oude Kerk 2019 Opzoomer Mee            3.425  

19-0017 Subsidie Culturele Commissie Heijplaat Opzoomer Mee            9.982  

19-0025 Nieuwe plantjes in bloembakken Opzoomer Mee            419  

19-0026 Magazine de Zuidrander Opzoomer Mee            1.493  

19-0030 Winterfestival Opzoomer Mee            2.072  

19-0034 Warme maaltijden ouderen in de Wielewaal Opzoomer Mee            3.960  

19-0059 Sportseizoensopening 2019 Opzoomer Mee            3.000  

19-0063 Workshops in Bibliotheek Charlois en Slinge Opzoomer Mee            1.600  

19-0071 Avondvierdaagse Zuidwijk Opzoomer Mee            3.380  

19-0139 Heropening 't Zonnetje Opzoomer Mee               775  

19-0151 Viering 4 en 5 mei Opzoomer Mee            2.348  

19-0157 25e Blommenfesteijn Opzoomer Mee            7.500  

19-0172 Kledingbeurs Janne Opzoomer Mee            1.525  

19-0195 Jetro Willems Cup Opzoomer Mee            4.686  

19-0198 Holi Festival 2019 Opzoomer Mee          10.000  

19-0230 Filmprogrammering Camera Japan @ Shofukan Opzoomer Mee               908  

19-0265 Van Swietenhof openbare tuin Opzoomer Mee            2.775  

19-0326 Paasfeest voor gezinnen met minima Opzoomer Mee               675  

19-0373 Viering Koningsdag 2019 Opzoomer Mee            1.850  

19-0437 Paasfeest in wijkrestaurant Let's (m)eet aan de Vliet Opzoomer Mee               550  

19-0440 Evenement voor verzamelaars Opzoomer Mee               450  

19-0442 Charlois kan tekenen! Opzoomer Mee            2.697  

19-0475 60 jaar bestaan "gebouw de Nieuwe Nachtegaal" Opzoomer Mee            2.170  

19-0501 Alle kinderen laten stralen Opzoomer Mee            2.000  

19-0510 Gezellige dag uit Opzoomer Mee            2.130  

19-0531 Ontmoetingstuin Hart van Oud-Charlois Opzoomer Mee            4.460  

19-0558 Bewonersbijeenkomst, Presentatie Dock en Haringparty Opzoomer Mee               765  

19-0584 Hemelvaartsactie Charlois Opzoomer Mee            1.030  

19-0598 Eenzame ouderen uit huis krijgen Opzoomer Mee            1.460  

19-0615 Carnisse draagt elkaar en bij Opzoomer Mee            3.000  

19-0667 Zuiderparkdagen 2019 Opzoomer Mee            7.500  

19-0668 Tentakel Festival 2019 Opzoomer Mee            4.000  

19-0669 Klassiek in de tuin Opzoomer Mee               725  

19-0711 Foute Kerst & Wintertruien Party Opzoomer Mee               925  

19-0716 Handen-uit-de-mouwen-straatfeest Opzoomer Mee            3.765  

19-0724 Nazomerfeest Back to the future Opzoomer Mee            3.762  

19-0757 Ouderendag Opzoomer Mee            1.150  

19-0758 Herfst muziekfestijn Opzoomer Mee            2.409  

19-0762 Open dag BSV Bodelo Opzoomer Mee               750  

19-0763 Voorjaarsfeest Opzoomer Mee               450  

19-0782 Voorjaarsmarkt voor alle kinderen Opzoomer Mee               948  

19-0783 High tea voor ouderen Opzoomer Mee               223  

19-0790 Welkom op Heijplaat Opzoomer Mee               300  

19-0791 14e Jazz in Charlois 2019 Opzoomer Mee            5.000  

19-0815 Kinderspeelfeest Opzoomer Mee               197  

19-0855 Jaarfeest De Heij Opzoomer Mee               930  

19-0871 Zuidwijks zomerspektakel Opzoomer Mee               750  

19-0883 Jaarprogramma Ruitervereniging Charlois Opzoomer Mee               500  
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Bewonersinitiatief via  Toegekend  

19-0888 Kampvuur Charlois Opzoomer Mee            2.150  

19-0905 Om de kinderen gezellig met elkaar te spelen Opzoomer Mee            1.730  

19-0936 Intocht Sint Nicolaas Charlois 2019 Opzoomer Mee            4.744  

19-0947 Sport- en speldag 2019 Opzoomer Mee               657  

19-0974 De Charlies Opzoomer Mee            1.000  

19-0975 Rotterdamse Kroeg Opzoomer Mee            1.367  

19-0976 Het Zomerhuis Opzoomer Mee            4.187  

19-0981 Kinderactiviteiten Opzoomer Mee            1.700  

19-0983 Steunnetwerk voor Vrouwen Opzoomer Mee               850  

19-0988 Opening Speelplek Hijkerveld Opzoomer Mee               750  

19-1004 Zomerfestival Opzoomer Mee            2.211  

19-1054 Ontmoetingskring Waelestein Opzoomer Mee               400  

19-1055 Buurtfeest burendag rondom Oude Kerk Charlois Opzoomer Mee               985  

19-1126 Festiviteiten Wielewaal 70-jarig bestaan Opzoomer Mee            1.485  

19-1157 Zang- dans en mosselavond Opzoomer Mee               670  

19-1191 Charloisse Winterfair Opzoomer Mee            5.000  

19-1211 Halloween Oud Charlois 2019 Opzoomer Mee            1.895  

19-1227 Intocht Sinterklaas Opzoomer Mee            2.045  

19-1276 Middag uit met buurtbewoners Opzoomer Mee               925  

19-1299 Heijplaat Post, kwartaalmagazine voor Heijplaat Opzoomer Mee            2.500  

19-1417 Aanschaf grote partytent i.v.m. terugkerende activiteiten Opzoomer Mee               680  

19-1435 Heijplaat in beweging Opzoomer Mee            1.000  

19-1468 Opstarten Repair Café Charlois Opzoomer Mee            1.983  

19-1489 Kerstgala 'Let's (m)eet a/d Vliet' Opzoomer Mee            1.480  

19-1502 Bijdrage 2020 Opzoomer Mee            1.080  

19-1503 Lichtjeswandeling Kerstavond Opzoomer Mee            1.020  

19-1506 Kerstdiner Opzoomer Mee            2.599  

19-1522 Wooden Touch - slagwerkconcert in Charlois Opzoomer Mee            2.000  

19-1547 Kerstdiner Horsten Opzoomer Mee               605  

19-1572 Kerstbijeenkomst ZuidRijk Opzoomer Mee            1.320  

19-1573 Multiculturele Kerstviering Opzoomer Mee            1.080  

19-1588 TV Charlois Wijkjournaal Opzoomer Mee            9.950  

19-1614 Afwisselende concerten in historisch Charlois 2020 Opzoomer Mee            7.105  

19-1652 Geraniumfeest 2020 Opzoomer Mee            2.500  

19-1728 Charlois Speciaal 2020 Opzoomer Mee            9.849  

19-1752 Zuid voor Zuid Opzoomer Mee            1.000  

19-1793 Incidentele activiteiten 1e halfjaar Opzoomer Mee            3.635  

Retour 2018 18-0291 Educatief Charlois Opzoomer Mee              -164  

Retour 2018 18-0315 Seizoen openingsfeest Opzoomer Mee               -80  

Retour 2018 18-1017 Halloween Lage Horsten Opzoomer Mee               -32  

Retour 2018 18-1274 Halloween Bodelo Opzoomer Mee              -117  

Retour, 18-1099 Halloweenfeest Opzoomer Mee              -207  

Retour, 19-0071 Avondvierdaagse Zuidwijk Opzoomer Mee              -964  

Retour, 19-0615 Carnisse draagt elkaar bij Opzoomer Mee           -1.449  

Retour, 19-0976 Het Zomerhuis Opzoomer Mee              -598  

Retour, 19-1055 Buurtfeest Burendag Opzoomer Mee               -55  

Retour Bewonersorganisatie Stichting Bewoners Zuidpleingebied na 
vaststelling subsidie 2018 Subsidiebureau -12.477 

Bewonersorganisatie Vereniging Werkgroep Oud-Charlois Subsidiebureau          10.500  

Bewonersorganisatie Wielewaal Subsidiebureau            9.560  

Bewonersorganisatie Stichting Bewoners Zuidpleingebied Subsidiebureau          11.390  

Stichting Bewonersorganisatie Zuidwijk Subsidiebureau            8.400  
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Bewonersinitiatief via  Toegekend  

Bewonersorganisatie Stichting Wijplaat Subsidiebureau          12.575  

Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand Subsidiebureau            2.130  

Totaal          251.868  

 


