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Voorwoord  
 

2019 is voorbij en dan zijn we alweer op de helft van de zitting van deze gebiedscommissie periode. In 

2018 zijn goede stappen gezet in hoe een gebiedscommissie (GC) zou moeten functioneren en dat 

hebben we in 2019 goed kunnen continueren en uitbreiden. 

We zijn er voor de bewoners. Diverse bewoners hebben via het inspreken tijdens een 

gebiedscommissievergadering of via het contacten van een gebiedscommissielid problemen op de 

agenda kunnen zetten. Dit leverde diverse ongevraagde adviezen op. Met ook goede resultaten. 

De verstandhouding met het college en de raad mag beter. Aan een gebied waar ook stedelijke 

problemen zijn, mag wat meer aandacht gegeven worden. De vele adviezen waar we antwoord op 

willen hebben moeten vaak met een reminder gevraagd worden. Dit geeft aan hoe onze GC in de 

problematiek staat. 

De vier werkgroepen doen goed voorbereidend werk voor de reguliere vergadering. Voor de 

besluitvorming van gevraagde en/of ongevraagde adviezen liggen de stukken dan klaar en op enkele 

wijzigingen na kan er snel besluitvorming plaatsvinden. 

Voor de bewonersinitiatieven, waar er steeds meer van komen, hebben we via de werkgroep 

Bewonersinitiatieven duidelijke afspraken gemaakt om deze snel af te kunnen handelen. Als 

voorbeeld hebben wij afgesproken dat voor initiatieven met een bedrag lager dan € 2.500, - de 

werkgroep gemandateerd is om deze zelf af te handelen.  

Mede door deze werkwijze in alle werkgroepen is het een genot om de reguliere vergaderingen voor 

te zitten. Ik ben trots om dit voor het tweede jaar te mogen doen, maar met zo’n team als dat er nu zit 

is dat ook niet zo moeilijk. 

Jan Pierweijer 
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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. 
 
Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en met 
bewoners van Hillegersberg-Schiebroek. In de Havenloods verschijnt eens per twee weken de 
gebiedspagina Hillegersberg-Schiebroek, op Facebook vindt interactie plaats door middel van het 
account HiS_Rdam en op de website www.rotterdam.nl/his is algemene informatie te vinden over het 
gebied en de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.  
 
Daarnaast wordt via www.bis.rotterdam.nl de agenda van de vergaderingen en bijbehorende 
documenten van de gebiedscommissie gepubliceerd. Uiteraard zijn bewoners, ondernemers en 
organisatie welkom om tijdens de vergaderingen van de gebiedscommissie te spreken over 
onderwerpen, die niet op de vergaderagenda van de gebiedscommissie staan. Deze mogelijkheid 
heeft enkele keren geleid tot het uitbrengen van ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur. De 
werkgroep Communicatie van de gebiedscommissie is bezig om de zichtbaarheid en bereikbaarheid 
van de gebiedscommissie te vergroten. Hiertoe heeft zij eind 2019 opdracht verstrekt aan een extern 
bureau om met een concreet plan te komen waarmee de gebiedscommissie haar zichtbaarheid en 
bereikbaarheid kan vergroten. 
 

 

http://www.bis.rotterdam.nl/
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Vergaderen in de wijk, bijeenkomsten organiseren en bijwonen 
De gebiedscommissie vergadert regelmatig in de wijk. In 2019 heeft de gebiedscommissie in totaal 
12 openbare vergaderingen gehouden en enkele besloten vergaderingen. Deze bijeenkomsten 
hebben plaatsgevonden op het gebiedskantoor aan de Argonautenweg 23. Bij de vergaderingen van 
de gebiedscommissie is altijd publiek aanwezig en daarnaast maakten er regelmatig bewoners, 
ondernemers of organisaties gebruik van het inspreekrecht. Of zij gaven een presentatie over uit te 
voeren of uitgevoerde bewonersinitiatieven. Ook hebben bewoners presentaties gegeven met 
betrekking tot onderwerpen die in de wijk speelden. Dit ging over diverse onderwerpen zoals 
verkeersproblemen, het onderhoud van de buitenruimte, maatschappelijke voorzieningen, etc. Zowel 
tijdens als na de vergadering besteedt de gebiedscommissie veel aandacht aan de punten die 
mensen naar voren brengen. Vrijwel altijd maakt een van de commissieleden een nadere afspraak 
met de inspreker en vindt daarover in de volgende vergadering terugkoppeling plaats aan de andere 
commissieleden.  
 
Behalve de openbare vergaderingen heeft de gebiedscommissie zich in verschillende werkgroepen 
georganiseerd, die minimaal één keer per maand informeel bijeenkomen: fysiek, Maatschappelijke 
Ontwikkeling/Veiligheid, bewonersinitiatieven en communicatie. Deze werkgroepen bereiden 
(on)gevraagde adviezen voor die in de openbare vergadering worden vastgesteld. De leden van de 
verschillende werkgroepen bezoeken stedelijke themabijeenkomsten, bewoners(groepen) en 
instellingen. Zij nemen ook deel aan informatieavonden of organiseren deze (mede). Naar aanleiding 
van deze contacten en het inspreken van bewoners worden ook ongevraagde adviezen voorbereid en 
verzonden naar het college. In verschillende gevallen hebben leden van de werkgroepen ook in direct 
contact met de ambtelijke organisatie onderwerpen besproken die daarna ook in uitvoering zijn 
genomen. Een bijkomend voordeel in het contact met de wijken is het directe contact tussen (leden 
van) de gebiedscommissie en de verschillende bewonersorganisaties in het gebied. 
 
Een greep uit de verschillende onderwerpen waarin de gebiedscommissie een actieve rol heeft gehad 
in samenspraak met bewoners en ambtenaren: verkeerssituatie rond de Fatimaschool, blackspot 
Ringdijk-Wilgenlei, nieuwbouw scholen Wolfert Dalton, Rijndam en de aan- en afvoer van leerlingen, 
IP Linkerrottekade/Irenebrug, grondwaterproblematiek, (ultra)fijnstofmetingen, het horecagebiedsplan 
en de ontwikkelingen rond Schiebroek Zuid. Afgelopen jaar is de gebiedscommissie met 
vertegenwoordigers van de watersportverenigingen en ambtelijke ondersteuning, het water van de 
Bergse Plassen opgegaan om daar de onderhouds- en veiligheidssituatie te bespreken, als ook de 
waterkwaliteit. Dit heeft geleid tot de afspraak om twee keer per jaar een gezamenlijke schouw uit te 
voeren en waar nodig maatregelen te treffen. Met betrekking tot de waterkwaliteit van de plassen is in 
2019 door SB een advies voorbereid die in 2020 wordt afgerond en gepresenteerd. 
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In 2019 heeft de gebiedscommissie de discussie gevoerd over de samenwerking met 
Stadsontwikkeling. Stadsontwikkeling en Stadsbeheer overleggen nadien periodiek met de 
gebiedscommissie over de lopende en geplande werken met als doel gebiedsgerichte kennis in te 
brengen en zorg te dragen voor goede participatie en informatie naar de bewoners. 
De gebiedscommissie heeft zich in 2019 ingezet om aandacht te krijgen voor de Bergse Dorpstraat bij 
het college. Dit heeft geleid tot inzet Kadaster om samen met ondernemers en vastgoedeigenaren te 
komen tot een visie op de Bergse Dorpstraat. 
 

 
  

1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van wijkagenda’s 
Hillegersberg en Schiebroek. 
 
 
In 2019 zijn de bestaande wijkagenda’s in de gebiedscommissie besproken met de vraag of de 
wijkagenda’s die in 2018 zijn vastgesteld nog een herijking behoeven. In Hillegersberg zijn geen grote 
ontwikkelingen waarvoor in 2019 een herziening in de wijkagenda nodig was. Prioriteit is gelegd bij de 
wijkagenda Schiebroek en m.n. de ontwikkelingen in Schiebroek Zuid. Op 27 september 2019 heeft de 
gebiedscommissie besloten de wijkagenda voor Schiebroek te herijken. Hiertoe heeft de commissie 
een werkgroep ingesteld die samen met de gebiedsorganisatie de herijking op doelniveau heeft 
voorbereid. Vervolgens is in de openbare vergadering van 24 september de herijkte wijkagenda 
Schieboek door de commissie vastgesteld. Het opgestelde wijkactieplan 2020 is afgeleid van de 
herijkte wijkagenda. 
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Herijkte doelen Schiebroek: 
 

Was Wordt 

Doel 1: Focus! Op Schiebroek Zuid, waarbij als 
subdoelen taalbeheersing, verbeteren uitgangspositie 
jeugd en laagdrempelige ontmoetingsplekken als 
richtinggevende subdoelen zijn aangegeven 

Doel 1: Nog meer focus op Schiebroek Zuid, waarbij de 
focus is uitgewerkt in de subdoelen: 
1) verbeteren aanpak armoede en schulden 
2) meer adequate inzet op wijkteam en verbetering 
samenwerking partijen in de werkvelden taal, armoede, 
opvoedondersteuning en jeugd. 
3) meer inzicht in instroom en uitstroom en de effecten 
daarvan op wonen en leven in de wijk. 

Doel 2: Meer aandacht voor (leef)milieu (gezondere 
woonomgeving) 

Dit doel blijft. Bij subdoel Duurzaamheid toevoegen: 
verduurzamen woningen en intensiveren aardgasvrij. 

Doel 3: Buitenruimte: “Schoon+heel=veilig!” Dit doel blijft. Gevraagd wordt meer nadruk op de 
onkruidbestrijding te leggen. 

Doel 4: Verbeteren woonomgeving Dit doel blijft. Een tweetal zaken uit de bestaande 
wijkagenda (borging stempelstructuur en 
draagvlakonderzoek Juristenbuurt) zijn uitgevoerd. 
Toevoegen als subdoelen: Meer groen in de 
bouwopgave en kwaliteitsverbetering bestaand groen 
waarbij betrokkenheid van bewoners bij het groen in 
hun omgeving wordt vergroot. 

Doel 5: Vitalere wijkeconomie Dit doel blijft; maar de genoemde subdoelen worden 
anders geformuleerd: 

1) Bestendigen en waar nodig het versterken 
winkelgebieden Peppelweg en Teldersweg 

2) Verbeteren positie weekmarkt 

  
 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 
Budget gebiedscommissie 2019 
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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Overzicht budgetverdeling gebieden: 

 
 
 
 
Budget en uitgaven gebiedscommissie HiS 2019  
 

Hillegersberg - Schiebroek Begroting   410.534              -   

Uitgaven Bewonersinitiatieven             -    318.479   

Uitgaven Participatie             -      42.850   

Uitgaven Representatie             -       4.550  

Totaal Hillegersberg - Schiebroek   410.534    365.879  

 
Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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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%. 
Het college streefde ernaar om in 2018 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - 
gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. In de toelichting hieronder leest u wat de 
actuele cijfers zijn voor 2019 in Hillegersberg Schiebroek.  
 
Toelichting: 

In 2019 zijn in totaal 30 adviezen aan het college uitgebracht waarvan 15 gevraagde adviezen en 15 
ongevraagde adviezen. Op 11 adviezen uit 2019 (4 gevraagd en 7 ongevraagd) is reactie van het 
college nog niet binnengekomen. Hierbij wordt opgemerkt dat van dit aantal 5 adviezen in de laatste 
vergadering van 2019 (december) zijn uitgebracht en de reacties in 2020 verwacht worden (Noot: bij 
schrijven van dit verslag in februari 2020 zijn de reacties nog niet ontvangen).  Tevens is er nog 
steeds geen reactie ontvangen van de wethouder betreffende parkeren Plaswijckpark op een tweetal 
adviezen die reeds gegeven zijn in 2017! Van de ontvangen adviezen varieert de reactietijd in 2019 
gemiddeld van 1 tm 4 maanden. Uit de overzichten blijkt dat de reactietijd in het algemeen op 
ongevraagde adviezen langer is dan bij de gevraagde adviezen. Van de 11 nog niet ontvangen 
reacties bevinden zich ook een tweetal adviezen, waarvan één betrekking heeft op een 
bestemmingsplan en één direct ambtelijk is opgepakt en mogelijk in 2020 zal worden afgerond. De 
verwachting is dat gezien de trajecten waarin deze twee adviezen zijn opgenomen, er geen formele 
reactie van het college meer komt. 
Concreet betekent dit dat op 63% reactie is gekomen, rekening houdend met de laatste maand en de 
twee specifieke adviezen bedraagt het percentage reacties 87%.  
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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 voortgang op hoofdlijnen in het behalen van 
de doelen uit de wijkagenda. Hieraan liggen de jaarlijkse acties ten grondslag. Voorliggende 
rapportage betreft het oordeel van de gebiedscommissie op kenmerkende activiteiten die het doel 
ondersteunen. Daarnaast wordt er ambtelijk ook gerapporteerd op het wijkactieplan door middel van 
de 12-maandsrapportage. De 12-maandsrapportage betreft een ambtelijk oordeel en wordt separaat 
gerapporteerd en ter informatie aan de gebiedscommissie verstrekt. 
 

De gebiedscommissie HiS is van mening dat met betrekking tot de doelen: 
verbeterde verkeerssituatie in Hillegersberg, een vitalere wijkeconomie 
(Bergse Dorpstraat) en de focus op Schiebroek Zuid, de gemeente nog ver is 
van de te bereiken doelen. De gebiedscommissie maakt zich daar ernstig 
zorgen over. Er is meer inzet en tempo nodig gezien de huidige 
ontwikkelingen m.b.t deze doelen. 

 

 

Betekenis kleur voortgang: 

 Conform planning 

 Niet conform planning; extra aandacht nodig  

 Wordt niet gerealiseerd 
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Wijkagenda Hillegersberg 

1.a Doel : Verbeterde verkeerssituatie in Hillegersberg  

1.b Toelichting: Verschillende acties zijn dit jaar uitgevoerd. O.a. is het project Kleiweg-Uitweg 
gestart t.b.v. verbetering situatie fietsers en voetgangers. Bij een tweetal belangrijke acties, het 
opstellen van een gebiedsverkeerscirculatieplan en het ontwikkelen van fysieke oplossingen voor 
de problematiek Plaswijckpark, zijn er onvoldoende resultaten geboekt. Het 
gebiedsverkeerscirculatieplan is op stedelijk verzoek gekoppeld aan het stedelijk opgestelde 
Mobiliteitsplan. Dit heeft vertraging tot gevolg gehad. In 2020 staat het gebiedscirculatieplan als 
actie benoemd, stedelijk is medewerking toegezegd. In 2017 heeft de gebiedscommissie de 
wethouder geadviseerd met betrekking tot de parkeerproblematiek Plaswijckpark. Tot op heden 
heeft de gebiedscommissie geen reactie ontvangen, ook niet op de rappels en is er geen voortgang 
te melden in dit dossier.  

1.c Voortgang 

 

 

2.a Doel : Verbeterde woonomgeving 

2.b Toelichting: De acties die vallen onder dit doel zijn met name de acties ter ondersteuning van de 
bewoners en het treffen van maatregelen rond de funderings- en grondwaterproblematiek in 
Hillegersberg. Deze lopen volgens planning. De bewoners, de gemeente en het waterschap trekken 
samen op in het programma-overleg Grondwater waarin ook een gebiedscommissielid deelneemt. 

In 2019 is samen met Stadsbeheer en de woningbouwcorporatie Onze Woning (BVOW) een 
bezoek gebracht aan de wijk en zijn de problemen m.b.t. zettingen en wateroverlast besproken. In 
de wijk zijn grote zettingen zichtbaar en is gebleken dat op korte en lange termijn geen maatregelen 
kunnen worden genomen om delen van de wijk (gevel-tot-gevel) op te hogen. In 2019 is gestart met 
het opstellen van een bredere aanpak van delen van 110-Morgen op basis waarvan het opknappen 
van de buitenruimte stedelijk geagendeerd kan worden. Dit betreft niet alleen de buitenruimte, maar 
ook sociale en veiligheidsissues in de wijk. Het wijkprofiel heeft een dusdanige schaal dat de 
problemen in delen van 110-Morgen niet zichtbaar zijn. Het blijkt dat het duiden en geagendeerd 
krijgen van de problematiek vanuit de wijk moeizaam is. Hier wordt in 2020 op doorgepakt. 
Opgemerkt wordt dat de visie op de Ceintuurbaan vanwege budget en capaciteitsgebrek bij 
Stadsontwikkeling geen prioriteit heeft gekregen in 2019 en waarschijnlijk ook niet in 2020. Het 
opstellen van een dergelijke visie wordt wel breed gedeeld gezien de ontwikkelingen rond de 
Ceintuurbaan. Er is echter nog geen concrete planning. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de 
actie wel binnen de periode van de wijkagenda wordt uitgevoerd. 

2.c Voortgang  

 

 

3.a Doel: Verbeteren van de maatschappelijke situatie kwetsbare bewoners 
3.b Toelichting: De acties die in 2019 zijn uitgezet zijn over het algemeen uitgevoerd. Hierbij wordt 
wel opgemerkt dat er zorgen zijn met betrekking tot het bereiken van ouderen bij de 75+ 
huisbezoeken in het Molenlaankwartier en 110-Morgen. Het is moeilijk om met deze ouderen in 
contact te komen. Dat het contact moeilijk te leggen is kan te maken hebben met de mogelijkheid 
dat de ouderen samen met directe familie en hun netwerk hun leven inrichten en geen verdere 
bemoeienis wensen of dat vanwege “gevoel van onveiligheid” de deur niet wordt opengedaan. Ten 
aanzien van het verkrijgen van inzicht in de pedagogische en opvoedkundige kwaliteiten van jonge 
gezinnen (m.n. in 110-Morgen) is in 2019 geen aandacht gegeven vanwege prioriteitstelling bij het 
cluster Maatschappelijke Ontwikkeling voor Schiebroek Zuid. Dit zal wel voor 2020 toegezegd en 
zal deel uitmaken van de bredere verkenning problematiek in 110-Morgen. 

3.c Voortgang 
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4.a Doel: Een gezondere leefomgeving en vergroten leefbaarheid en veiligheidsbeleving 

4.b Toelichting: De acties t.b.v. dit doel verlopen volgens planning, waarbij de volgende zaken extra 
worden belicht: samen met de bewoners van het luchtmeetnet HiS, de gemeente en DCMR is 
afgesproken dat er aandacht wordt gegeven aan het meten van ultrafijnstof. Concreet zal medio 
2020 in HiS een ultrafijnstofmeter worden geplaatst.  
T.a.v. de waterkwaliteit Bergse Plassen en de onderhoudssituatie is een schouw georganiseerd 
door de gebiedscommissie met stadsbeheer en een vertegenwoordiging van de 
watersportverenigingen. Deze schouw zal voortaan twee keer per jaar worden uitgevoerd door SB 
in samenwerking met de watersportverenigingen en een vertegenwoordiging van de 
gebiedscommissie. 

4.c Voortgang 

 

 

5. a Doel: Vitalere wijkeconomie 
5.b Toelichting: De acties die behoren bij dit doel betreffen met name de Bergse Dorpstraat waar de 
leegstand zorgelijk is. De gebiedscommissie heeft de Bergse Dorpstraat onder de aandacht van de 
wethouder gebracht. Hiertoe zijn nadere maatregelen op getroffen die in 2020 verder uitwerking 
krijgen. Specifiek genoemd wordt het instellen van BIZ (ook aan de Kleiweg) en het onderzoek om 
tot een visie te komen, uitgevoerd door het Kadaster i.s.m. winkeliers en pandeigenaren aan de 
Bergse Dorpstraat. Gezien de oplopende leegstand in de winkelstraat maakt de gebiedscommissie 
zich ernstig zorgen en is van mening dat er meer inzet voor en tempo moet komen in de aanpak. 

5.c Voortgang 

 
 

 

 

Wijkagenda Schiebroek 

1.a Focus op Schiebroek Zuid  

1.b Toelichting: Verschillende acties zijn dit jaar uitgevoerd. Op het gebied van taal zijn er diverse 

initiatieven zoals trainingen en netwerkbijeenkomsten ontplooid met medewerking van partijen in de 

wijk zoals basisscholen, de welzijnspartij, Excelsior4all en de stichting Lezen en Schrijven. Voor wat 

betreft opvoedondersteuning wordt de ingezette ouder-kind training Meet en Play vervangen door 

het preventieve aanbod uit het beleidskader Jeugdpreventie; dit beleidskader voorziet in preventief 

aanbod gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op het gebied van kinderen en 

gezondheid zijn o.a. Lekker Fit! Excelsior Street League en de schoolsportvereniging ingezet. De 

contacten met de moeders van Timon blijft een aandachtspunt. De focus op Schiebroek Zuid zal de 

komende jaren speerpunt blijven en heeft ook na de herijking van de wijkagenda Schiebroek nog 

meer focus gekregen in 2020. 

1.c  Voortgang 

 

 

2.a Meer aandacht voor (leef)milieu (gezondere woonomgeving) 

2.b. Toelichting: De ingezette acties in 2019 horend bij dit doel zijn onder meer terug te voeren op 

de thema’s luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en duurzaamheid: Op 24 september heeft een 

bijeenkomst met de initiatiefnemers van het luchtmeetnet en gebiedscommissie plaatsgevonden 

over de luchtkwaliteit. In 2020 zal een ultra fijnstof meeting door de DCMR  gaan plaats vinden. Het 
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nieuwe Actieplan Geluid is vastgesteld. Stedelijk is bekeken welke maatregelen in de gebieden 

zullen worden getroffen. Op 31 december 2019 waren fase 1 en 2 gereed, de LED verlichting is hier 

geplaatst (betreft gedeelte Wilgenplaslaan en gedeelte Meidoornsingel) De werkzaamheden lopen 

door tot en met juli 2020 

2.c  Voortgang  

 

 

3. a Buitenruimte: “Schoon+heel=veilig!” 

3.b Toelichting: Op het gebied van schoon en heel zijn diverse schouwen en bijeenkomsten 

georganiseerd voor en met bewoners. N.a.v. de verzoeken en knelpunten vanuit de bewoners die 

tijdens de schouwen genoemd zijn, is een aantal maatregelen inmiddels ingepland. Een voorbeeld 

hiervan is het toevoegen van groen tussen de singel en de tram aan de Meidoornsingel. Enkele 

andere zaken zijn nog in onderzoek, zoals het plaatsen van eendentrapjes in de singels langs de 

Melanchtonweg, Wilgenlei en in de singels rondom VTV Lusthof. Op het gebied van 

verkeersveiligheid is voor de oversteek bij de Ringdijk ter hoogte van de Plaswijcklaan een 

verbetervoorstel gemaakt. Er is alleen nog geen budget voor gevonden. Dit is doorgeschoven naar 

2020. Met betrekking tot het onderzoeken van verbetermogelijkheden van de blackspot Ringdijk-

Wilgenlei: Hiertoe is de planvorming afgerond en gereed voor uitvoering. Rondom de 

verkeerssituatie van de Fatimaschool zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met de school, 

bewoners van Vuurpijlstraat en de Larikslaan om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

3. c Voortgang 

 

 

4.a  Verbeteren woonomgeving  

4.b Toelichting De acties die horen bij dit doel hebben betrekking op culturele voorzieningen 

mobiliteit en parkeeroverlast. Het experiment lokale culturele programmering loopt door tot 1 januari  

2021. De cultuurscout heeft zich conform jaarplan 2019 ingezet op de speerpunten: zoals 

handhaven cultureel aanbod binnen het gebied, ondersteunen van nieuwe initiatieven, 

talentontwikkeling en het samenbrengen van kunst en cultuurliefhebbers.  Dit i.s.m. de LCP- 

coördinator, gebied en de afd. cultuur (cultuurtafel). Bij een tweetal belangrijke acties, het opstellen 

van een gebiedsverkeerscirculatieplan en het ontwikkelen van fysieke oplossingen voor de parkeer 

problematiek Plaswijckpark, zijn er onvoldoende resultaten geboekt. Het 

gebiedsverkeerscirculatieplan is op stedelijk verzoek gekoppeld aan het stedelijk opgestelde 

Mobiliteitsplan. Dit heeft vertraging tot gevolg gehad. In 2020 staat het gebiedscirculatieplan als 

actie benoemd, stedelijk is medewerking toegezegd. In 2017 heeft de gebiedscommissie de 

wethouder geadviseerd met betrekking tot de parkeerproblematiek Plaswijckpark. Tot op heden 

heeft de gebiedscommissie geen reactie ontvangen, ook niet op de rappels en is er geen voortgang 

te melden in dit dossier. Voor wat betreft het (bewaakt) fietsparkeren bij metrostation Meijersplein: 

Het aantal fietsparkeerplaatsen op deze plek wordt uitgebreid met 204 plaatsen. Deze worden allen 

voorzien van een overkapping, zoals ook in de bestaande situatie het geval is. Uitvoering ervan 

staat gepland voor Q1 van 2020. Daarnaast is een aanvraag ingediend bij de MRDH voor het 

instellen van een onderzoek naar het realiseren van een bewaakte (en eventueel bemande) 

fietsenstalling. Naar verwachting komt ook hier in Q1 2020 meer duidelijkheid over. 

4.c. Voortgang 
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5.a Vitalere wijkeconomie  

5.b. Toelichting: Ten aanzien van dit doel is in 2019 voor het laatste jaar de winkelstraatmanager 

ingezet. Verder is de aandacht in 2019 vooral uitgegaan naar de voorbereiding op de verlenging 

van de BIZ in 2021. De bedrijfscontactfunctionaris faciliteert de BIZ hierin. Begin 2019 zijn 

gesprekken gevoerd om de wensen/ideeën van de marktkooplieden en van de rondom gevestigde 

winkeliers te inventariseren. Naar aanleiding daarvan hebben enkele kleine aanpassingen 

plaatsgevonden. Zo is de artikelomschrijving van een paar kooplieden bijvoorbeeld aangepast. 

Daardoor mogen ze meer verkopen. En een paar plekken zijn licht gewijzigd. Verder heeft de markt 

van Schiebroek meegelift op een onderzoek dat onder kooplieden, omwonenden en bezoekers van 

alle Rotterdamse markten is gehouden. Dit onderzoek is in december 2019 afgerond. De 

uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten op basis waarvan nieuw beleid 

vormgegeven wordt, zodanig dat alle markten -en dus ook die in Schiebroek- vervolgens in 

positieve zin kunnen wijzigen. Het vormgeven van aangepast beleid m.b.t. de markten zal begin 

2020 in gang worden gezet. 

5.c. Voortgang 
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Bijlage bewonersinitiatieven 2019 
 

Bijlage bewonersinitiatieven Hillegersberg-Schiebroek 
 

  Organisatie Toegekend 

1482 AED Terbregge  €            470,00  

1821 BO InHillegersberg 2019  €         9.900,00  

116 
Buurt AED voor de Peppelweg en 
omgeving  €            477,00  

207 Schaatsen in Schiebroek  €         1.950,00  

97 VCH Fietst tegen kanker  €         1.150,00  

213 Vrouwen verwendag  €            950,00  

346 Koningsdagviering wijk Schiebroek  €         7.000,00  

319 Koningsdag Kleiwegkwartier  €         5.175,00  

118 Koningsdag componistenwijk  €         6.600,00  

269 Koningsspelen voor jong en oud  €         1.400,00  

403 Schone en Bergse Plassen 2019  €       10.000,00  

270 Paasbrunch  €            550,00  

444 Kidsrun Koningsdagavond 26 april  €            550,00  

428 Waterpolo clinic  €            623,00  

1671 Zwemmen voor minder draagkrachtigen  €         8.000,00  

661 Luchtmeetnet HIS vervolg 2e jaar  €         9.300,00  

695 Zomermarkt Schiebroek Zuid  €         1.300,00  

706 Bloemenbuurt  €            705,00  

792 Muziek en Swingen  €         5.600,00  

836 Basketbal in de wijk  €         1.100,00  

764 Peppelrock  €         6.125,00  

806 Sport Carrousel 2.0  €         2.500,00  

749 Verbinding door activiteiten  €         2.460,00  

843 IDMZ en Buurt Boost  €         2.435,00  

835 Leren en voetballen  €         1.416,00  

631 Kerstmaaltijd  €         4.800,00  

546 Zomermiddag voor senioren  €         3.500,00  

747 SchieMove   €         3.000,00  

873 Poezie Lagogo  €         5.000,00  

770 Verken je wijk  €         7.596,00  

910 Zomervakantie activiteiten  €            950,00  

882 Spelletjesdag jongeren en senioren  €            570,00  

908 25 jr bo 110 Morgen  €         2.445,00  

986 Vuilprikactie Schiebroek  €         2.392,00  

880 Dames in trainingspakken  €         1.900,00  

928 Huttenbouwen  €         1.775,00  

920 De 3daagse met Activos  €         1.245,00  

838 North Sea Jazz Round Town  €         2.074,00  

884 Interculturele dag   €         2.500,00  

302 Boek een eeuw Kleiwegkwatier  €         9.350,00  

734 Speeldag voor de jeugd  €         3.690,00  

1067 Huttendagen Terbregge  €            500,00  
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1093 Zomerfeest  €         1.100,00  

1152 Seniorendag  €            675,00  

1223 Avond van gedenken  €            386,00  

1203 Intocht Sinterklaas Kleiwegkwartier  €         5.007,00  

1283 
Structurele activiteitensubsidie 110 
Morgen  €         8.015,00  

1225 Spooktocht Halloween  €            900,00  

1260 Senioren Yoga  €         1.500,00  

1303 Sint intocht 2019 Hillegersberg  €         7.000,00  

1318 Activiteiten Buurtuin het zwembad  €         2.450,00  

1301 Sportfeest Hillegersberg-Schiebroek  €         2.000,00  

1305 Leren van het verleden   €         1.550,00  

1290 Jong en oud openbare bloemschiksessie  €            405,00  

1381 Krans 4 mei  €            265,00  

1288 Jong en oud openbare lunches  €            600,00  

1263 St Perla's vriend viert de feestdagen  €            880,00  

1272 Halloween 2019 18-22  €         2.033,00  

1295 De koffie trolley  €            480,00  

1333 Diner Chantant  €         2.300,00  

1356 Halloween 2019 speeltuin de Torteltuin  €         1.415,00  

1351 Activiteiten Bsv Terbregge  €         1.600,00  

1334 Zingen en swingen op zaterdag  €         2.100,00  

1377 Winterfest  €         1.150,00  

1386 Sinterklaas 110 Morgen  € 700,00 

1284 Sinterklaas Schiebroek € 5.816,00 

1224 Uitbreiding gedenkbos € 9.373,00 

1413 Organisatiekosten SBO LIS € 7.530,00 

1414 Subsidie wijkmagazine SBO LIS € 9.880,00 

1470 Muziek en dan verbindend jong en oud € 1.955,00 

1488 Sinterklaasfeest bij de buurvrouw € 2.500,00 

1291 Inclusief Hillegersberg € 8.400,00 

1289 Aanschaf AED € 1.766,00 

1526 Kerst winterwonderland € 7.575,00 

1822 InHillegersberg 2020 € 9.990,00 

1600 Breng de kerst in huis  €         2.500,00  

1670 Kerstdiner op hockey  €         1.000,00  

1658 Buurt AED  €         1.616,00  

1780 Jubileumconcert ConcertSt Hillegersberg  €         2.400,00  

1731 Vuilprikacties Schiebroek  €         5.612,00  

1516 2e kerstmaaltijd Lommerijk € 4.800,00 

 
 
 
 
 
 


