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Geacht College,

Hierbij bieden wij het Gebiedsverslag 2019 aan van de Wijkraad Feijenoord. Deze is 
vastgesteld m de vergadering van 12 febr\jari ji.

Wij hopen u voldoende te hebben gernformeerd.

Met vriéndelijke groet

Wijkmanager 
Wijkraad Feijenoord

Technisch voorzitter 
Wijkraad Feijenoord
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Inhoud gebiedsv^rslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wi|kcomité

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, mastscnappelijke organisabes 
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uiNoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden
la.het toepassen van Interactieve beieidsvoiming bij het opstellen van gebiedsplannen

2 Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitlatieven en participatie 

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

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

Sijlage - overzicht bewonersmitiatieven
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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

Dft ts het jaarverslag 2019 van de wijkraad Ferjenoord. Met dit veralag willen wij u een inkijk 
geven m onze inspanningen van het afgelopen jaar en de resultaten hiervan.
Ook in 2019 zijn we vol energie aan de slag gegaan om vanuit dit nieuwe experimentele 
wijk bestuur aandacht te krijgen voor de thema's in de wijk Fetjenoord.
In april heeft er een voorzitters wissel plaatsgevonden en is mevrouw Daoudi gekozen tot de 
nieuvire technische voorzitter
Hel afgelopen jaar werd gedomineerd door gedoe Zo was er gedoe rondom Humanilas en 
het vinden van een juiste communicatie en afstemming. Ook was er gedoe rondom het 
beheer en exploitatie van het huis van de wijk Dam. Er was gedoe rondom de openstelling 
van speeltuin De Middenstip en gedoe door de vele schietincidenten op de 
Oranjeboomstraal. Het jaar eindigde met gedoe rondom parkeren.
Als wijkraad blijven wij ons zorgen maken voor het gebrek aandacht voor deze zogenoemde 
'focuswijk', met veel toekomstige potentie. Ook bij de recente ontwikkelingen rond 
'Feijenoord City' lijken er weinig ogen gericht op de impact die dit op onze wijk kan gaan 
krijgen. Met name het hiertoe gepresenteerde mobiliteitsplan baart ons grote zorgen. 
Daarom een ongevraagd advies hierover. Een ander speerpunt van de wijkraad is de 
vergroening van de wijk. Ook hier lijkt geen schot in te komen omdat eerst elders in de stad 
wordt geïnvesteerd. Ook hierover Is een ongevraagd advies geschreven.
Het gemis aan een goed wijkcommunicatleplatform maakt participatie en communicatie met 
de wijk erg ingewikkeld en arbeidsintensief. Dat werd het afgelopen jaar erg duidelijk 
Maar zijn ook goede koppelingen gemaakt met de wijk en hebben we inzet van vrijwilligers 
en actieve bewoners beloond door o.a ze de mogelijkheid te bieden om samen uil te gaan 
naar een comedyshow in ahoy en hebben we een groot aantal bevironers fijne feestdagen 
bezorgd door mee te doen m de actie zuid voor zuid

Voor wat betreft bewonersinitiatieven hebben vre het afgelopen jaar extra aandacht gegeven 
aan de kwaliteit van de bewonersinitiatieven en of Iets wel of niet een bewonersinitiatief Is. 
We hebben Ner een participatie avond voor georganiseerd en de bewoners kaders 
meegeven en ook hulp geboden. Bij de beoordeling van de bewonersinitiatieven proberen 
we steeds meer de koppeling te maken tussen de wijkagenda doelen en de toegevoegde 
waarde die een activiteit heeft.

In bijgaand document beschrijven wij kort en bondig wat we hebben gedaan op het gebied 
van participatie, het geven van gevraagde en ongevraagd adviezen en het toekennen van 
bewonersinitiatieven.

Met vriéndelijke groet,
Namens de wijkraad Feijenoord

M. Daoudi 

Technisch voorzitter



I .communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststellingen de 
uivoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden.

De communicatie in da wijk gebeud veelal door de individuele wijkraadsleden Daarnaast 2i]n er 
minimaal 12 openbare vergadering in het huis van de wijk de Dam. Waarbij elke deelnemer de 
mogelijkhed heeft om m de spreken. De opkorr>st bij de vergaderingen is wisselend. at)ankelijk van 
de agenda, en kent een gemiddelde van 8 bezoekers per vergadering.

Extra aandacht is gegeven aan het proces rondom het horecagebiedsplan. Hiervoor zi^n twee 
participatiebijeenkomst geweest voor bewoners en onderr>emêrs. Zijn er parbcipatiebijeenkomsten 
geweest over bewonersiniliatieven, veiligheid m de wijk. en parker^
We zijn als wijkraad^id ook aangeschoven bij diverse (stedelijke)consultaties en werkconferenties 
over oa taai. Feyenoordcity, Schoor) en NPRZ-beleid, ontwerp bestemming si^annen etc Ook zijn. 
naast de reguliere contacten, diverse gesprekken geweest met Humanitas, Politie, directie veiligheid 
en andere relevante partijen

l .a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactleplannen

Wjkactiêpian is onder regie van de wijkmanager met de dusters gemaakt op basis van de 
WIJ kagenda

2. Met beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinttiabeven en participatie 

Budget gebiedscommissfe
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiat«ven en 
representatie Hel budget 2019 bedroeg € 6.1 min.^ voor de gezamenlijke gebiedscommissies. 
wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommrssies, wijkraden of wijkcomités 
verenNvoordtng ef over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, 
bewonersinitialieven en representatie.

Beetuursorqaan Bearotina
Centrum • Gebiedscommissie 290.818
Deifshaven - Gebiedscommissie 393.665
Deifshaven • Mab^enesse 107.485
Deifshaven • Middelland 136.266
KraCro • Gebiedscommissie 430.543
Noord - Acniesebuurt 75.627
Noord - Berd bolder 99.072
Noord - Biirdoro 126.451
Noord - Liskwartler 106.759
Noord • Oude Noorden 156.012
Noord - Provenierswiik 78 287
Hilleoersbera • S^lebroek 410.634
Overschie 235 421
PA • Gebiedscommissie 369.721
PA - Nesselande 109.012

Ind. lOVreeeling



PA • Zevenksmo 132.212
Charlois - Gebi«dscommlssi6 311.406
Charlois - PenörechJ 139 1S2
Charlois • Tanivêwiik 136.830
Feiienoofd - Afrikaandefwlik 103.513
Feitenoord • Bloemhof 150.382
Feiienoord - Feüenoord wük 106.078
Fettenoord - Hillesljis 136.205
Fenenoord • Kalendreohr 96.031
Feiienoord - Koo van Zuid 113.370
Feiienoord • Nooröereilsnd 77 639
Feiienoord - Vreewijk 152.890
IJ ssel monde • GeDied8Commi.<»ie 451.456
Hoek van Holland 180.037
HooQvliet - Gebied so^missie 323.453
Perms 142.998
Rozenburg 246.050
Totaal 6.117.878

öudoet oebiedscommissie. w/ikraao . wijkcomfté 2019
Feiienoord • Feiiertoord wak BeurotïnQ Realisatie Saldo
Beorolinq 106.078 .
LMdaven Bewonersinliiafieven . 105 766
üitaaven Particir>a}iR 2.690
Uilqaven ReDfesentatie _ 900
Totaal 106.078 109.356 •3.276

Zie de btifage voor een uitsfifitsing ven de öewonersinitiatieven

Bewondr$jnttiati«ven Jaaroverzicht 2019
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toelichten als
- het aandeel peftiCipabe * representatie > bewonersinitiatieven
• het saldo budget en realisatie > 10 % van het budget totaal.
• er bijzonderheden te melden zijn

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

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomitès zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren, 
gebiedscommissies. wijluien of wijkcomités Kunnen gevraagd en i^gevraagd adviseren. Hel college 
ken 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 koppels aan de gebiedscommissies.

Feneno(Xd

unoerwerp
OV-vervoerplannen 2020
Herijking Horecsgebiedsplan
Meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam
Vuufwerkzones
Bijgewerkte beleidsregels en nadere regels 
bewonersinitia lieven

Gevraagd V
Gevraagd

Gevraagd M ♦ I. V

SrV.mg
I

11-26-20
Actieprogramma Verenigingen Gevraagd 12-16-2019
Ventverbod lachgas Gevraagd 12-18-2019
Structurele tinancrering van het Hefpark Ongevraagd 7-2-2Ö20

toelichtir>g

De wijkraad heeft het afgelopen jaar het gevoel gehad dat de problemen in de wijk nauwelijks 
erkend worden en dat heeft geleidt tot een verhoogd aantel ongevraagde adviezen. Tot op heden Is 
op geen van deze ongevraagde adviezen een reactie gekomen. Daarom het lage percentage van 
58%



NIEUW
4. De voortgang van de doeken uit de wijkagenda
Om de raad m staat (e 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.

1 a wijkagenda doel Beter wonen

1 b. toelichting: Up to date houden en bestendig maken vastgoed

1. C Voortgang oran^ een aantal zaken zijn al ultgevoard, een aantal ook niet.

2. a Wijkagenda doel Aandacht voor opvoed* en leerklimaat en thuisbasis op orde
2.b Toelichbng Verstekken van het pedagogisch klimaat en bijdragen aan een stimulerend cpvoed* 
en leerklimaat

2. C Voortgang groen. Benoemde acties zijn uitgevoerd

3. a. Wijkagenda doel Aantretdcelljke buitenruimte
3.b Toelichting Een schonere en groenere buitenruimte

3. C. voortgang oranje. Nog gen groen toegevoegd.

4 a. Wijkagenda doel Een veiliger wijk Feijenoord

4. b. Toelichting Terugdringen overlast door zichtbaar optreden en aanwezigheid van de overheid

4. C voortgang, cranje Het lukt onvoldoende om de overlast te laten vercKvijnen.

5. a V^jkagenda doel Actievere bewoners en thuisbasis op orde

5.b Toelichting: meer mensen worden, naar vermogen, actief in en voorde wijk en komen uil de 
schuldenlast. Daarnaast wordt de stap naar werk makkeiijker gemaakt

5.C. voortgang, groen.



bijlage bewonersinitiatieve wijkraad Feijenoord

Omschrijving Initiatief Gevraagd Status TOegekend
Ondersteuning en coördinatie Hefpark €10.000 Betaald €5.000
Helder Meidenvoor de Wijk €9.326 Afgewezen €
Wijkschooi Feije noord €8.000 Ingetrokken €
W Ij kd ia logen Feije noord inclusieve samenleving €2.065 Ingetrokken €
Oudereninloop 2019 €4.000 Betaald €4.000
Stop Lachgas €8.950 Afgewezen €
Vrouwen en gezondheid €150 Betaald €150
Voetbaltoernooi Rotterdam Zuid € 1.968 Verantwoord Cl.968
Huiswerkbegeleiding De Dam € 3.530 Verantwoord €2-930
Kinderrestaurant Tante Nide €8.320 Ingetrokken €
Openluchttheater Afrikaanderplein €2.000 Afgewezen C
Paasontbljt op de Nieuwe Haven €260 Verantwoord €260
Blended Drums C 10.000 Verantwoord €5.000
Activiteiten Steenpfaat €4.600 Betaald €1.200
Wijkdiner activiteit; KirnJerrestaurar^t Tante Nicie €2.057 Afgewezen €
Internationaal Kinderfeest dag 2019 €2.000 Afgewezen €
Otaloogsessies €755 Verantwoord €250
Oag vanTula € 1.500 A^ewezen €
Make Moves €5.400 Afgewezen €
Zomerfeest Feljenoord 3 juli €5.000 Verantwoord €1.000
Buitenkookworkshop gezond eten €1.200 Afgewezen €
Hefpark Muziekpark 2019 €10.000 Verantwoord € 10.000
130-jarig jubileum GV Feljenoord Cl.000 Verantwoord €1.000
Stampioenöwarsstraten 125 jaar €6.600 Verantwoord € 6.600
Kinderactivlteiten Leeszaal € 1.720 Verantwoord €680
Viering Nationale buitenspeeldag € 1.425 Verantwoord €425
Helde rheidbokda) 2019 €9.850 Betaald € 7.988
Themadagen in elke maand €2.200 Ingetrokken €
Talkshow Gelul XL €1.500 Verantwoord Cl.500
Bestrijding Japanse Duizendknoop €9.950 Ingetrokken €
Mannen en jongeren in beweging € 5,972 A^ewezen €
mobiele patatkraam €200 Afgewezen C
Activiteit Humanitas Steenplaat € 150 Afgewezen €
Multicultureel Kinderfestljn €7.410 Verantwoord €1.400
Zomervakantieprogramma €4.900 Betaald €4.900
Kids-Start-Event € 1.900 Verantwoord C 1-475
Vakantieprogramma House of Esports €3,360 Betaald €3.360
Burendag/ wijk feyenoord schoon €2.280 Ingetrokken €
Viering van de Buren dag €1.400 Verantwoord €700
Opschoondag €5.715 Betaald € 5.715
Oudereninloop met aktiviteiten €3.680 Verantwoord €3.680
Feljenoord beweegt €6.104 A^ewezen C



Senioren op $trddt SOS €4.000 Betaald €2.000
Themadag latent € 2.390 Bet<»diü €2.390
Groen Blauw Schoolplein Agnesschool Persoonsdam €9.995 Betaald €9.995
Jaarafsluiting 2019 SVTH €2.020 Afgewe2en €
Jaarprogramma Stichimg Vrouwen Thema Huls 2020 €4.130 Ingetrokken €
Jong en oud in contact €2.795 Ingetrokken €
FeljenART, kunst voor kinderen €3.000 Ingetrokken €
CouscousfTiiddag voor bejaardenhuis De Steenplaat C 1.550 Ingetrokken €
Viering jaarwisseling € 1.400 Verantwoord €100
TV Feijenoord Wijkjournaal €9.950 Betaald €9.950
Zuid voor Zuid €1.000 Betaald €1.000
Winterspektakel in Feijenoord €3.864 Afgeweten €
Vrijwi IligersfeesC €9.940 Betaald €9.940
Sociaal Café Oranje boom straat € 5.370 Betaald €5.370


