
Geacht college,

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2019 aan.
Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Liskwartier vastgesteld  in de openbare
vergadering van 20 februari 2020.
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J. Oppelaar Reidar Plokker
Secretaris Liskwartier Technisch voorzitter
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Voorwoord door de wijkraad Liskwartier

Geachte Lezer,

Bijgaand treft u aan het jaarverslag van de wijkraad Liskwartier over het jaar 2019. Het betreft hier sec
een verantwoording over de werkzaamheden en uitgaven van het afgelopen jaar. De wijkraad doet
uiteraard veel meer dan in een dergelijk verslag is te vatten. Eigenlijk zijn wij als hecht team van vijf
betrokken bewoners constant in gesprek met onze medebewoners en werken wij voortdurend aan tal
van zaken die onze wijk leuker maken. Uit het recente wijkprofiel 2020 blijkt dat onze bewoners deze
inzet waarderen. Dat motiveert ons om ook in 2020 ons werk met onverminderd enthousiasme voort te
zetten!

Reidar Plokker

Technisch Voorzitter wijkraad Liswartier
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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.

Ook in 2019 heeft het Liskwartier ingezet op het betrekken van de bewoners bij hun advisering,
adviezen, acties en het indienen van bewonersinitiatieven. De wijkraad is trots op de regelmatig goed
gevulde vergaderzalen van actieve en belangstellende Liskwartierders.

In 2019 heeft de wijkraad Liskwartier op verschillende manieren gecommuniceerd met haar bewoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Onderstaand een korte opsomming hiervan:

- Promotie stands op openbare bijeenkomsten zoals Koningsdag en de Ronde van Noord
- Actief beheer van Facebook pagina
- Communicatie via e-mail
- Communicatie via de wijkkrant
- Actief uitnodigen van bewoners voor de wijkraadsvergaderingen via flyeracties.
- Het organiseren van seizoensborrels.
- Actief benaderen van bewoners voor indienen bewonersinitiatieven.
- Deelname aan verschillende werkgroepen zoals het Hofbogenoverleg en de Verkeerstafel

Noord.

Desalniettemin ziet de wijkraad dit nog als een continue opgave om alle Liskwartierders te bereiken,
hun wensen en behoeften te inventariseren en zo te komen tot nog breder gedragen doelen en acties.
Dit ziet zij als een actie voor het jaar 2020.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget wijkraad

budget wijkraad 2019
Noord - Liskwartier  Begroting  Realisatie  Saldo
Begroting      106.759                 -
Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -      110.896
Uitgaven Participatie                 -        16.112
Uitgaven Representatie                 -             940
Totaal      106.759      127.948  -21.189

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

De wijkraad Liskwartier heeft in 2019 niet actief gekozen voor het zetten van ’schotten’ tussen de
diverse onderdelen van het budget, noch voor het instellen van een subsidieplafond. Uit de cijfers lijkt
een overschrijding van het beschikbare budget. Via deze weg vraag de wijkraad aandacht voor
zogenaamde wijkoverstijgende initiatieven, een veelvoorkomend fenomeen in ons gebied, en derhalve
een juiste administratieve verdeling over de betrokken wijken. In het jaar 2020 zal de wijkraad actiever
sturen op een periodiek overzicht van de financiën en op basis van de nieuwe budgetverdeling, die
ongeveer 10.000 euro lager zal zijn dan in 2019, hernieuwde keuzes maken over het al dan niet
honoreren van initiatieven.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
Terugkoppeling adviezen wijkraad Liskwartier 2019
Aantal adviezen Reacties van of namens het

college
%

12 11 92%
Wijkraad Advies Gevraagd/ongevraagd Terugkoppeling door

college
Liskwartier Concept beleidskader

Dienstverlening 2019-
2022

Gevraagd Ja

Liskwartier Jaarverslag 2018
Liskwartier

Gevraagd Ja

Liskwartier OV Vervoerplannen
2020

Gevraagd Ja

Liskwartier Aanwijzing
vuurwerkzones 2019

Gevraagd Ja

Liskwartier Meerjarenbeleid
Bibliotheek Rotterdam
2021-2024

Gevraagd Ja

Alle wijkraden in
Noord

Herijking
Horecagebiedsplan

Gevraagd Ja

Alle wijkraden in
Noord

Beleidsregels en
nadere regels
bewonersinitiatieven

Gevraagd Ja

Liskwartier Vervolgproces
inrichting Hofbogen

Ongevraagd Ja

Liskwartier Ventverbod op
verkoop lachgas

Gevraagd Ja

Liskwartier Actieprogramma
Verenigingen

Gevraagd Ja

Liskwartier Herijking verdeelmodel
budget wijkraden

Gevraagd Ja

Liskwartier, Oude
Noorden

Aan de slag met
verkeersveiligheid

Ongevraagd Nee

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
De wijkraad Liskwartier wil nog opmerken dat zij van mening is om niet te hoeven rapporteren over de
wijkagenda aangezien zij geen directe aansturing op de uitvoering hiervan heeft. In 2018 heeft de
gemeenteraad de doelen uit alle wijkagenda’s vastgesteld en de verordening op de
gebiedscommissies zegt hierover:

“De aldus vastgestelde agenda’s zijn een opdracht aan het college (en de ambtelijke organisatie) om
tot de uitvoering over te gaan. Jaarlijks worden hiervoor wijkactieplannen opgesteld.”

Derhalve zou onze verwachting zijn dat het college aan ons en de gemeenteraad rapporteert hoe het
met de uitvoering in relatie tot onze gestelde en door de gemeenteraad gestelde doelen en kaders
staat. In het kader van het continuerend leren en ontwikkelen heeft onze wijkraad wel de mogelijkheid
gekregen om actief mee te denken over het wijkactieplan voor 2020. Hierbij hebben we een
nadrukkelijke relatie met onze wijkagenda kunnen leggen. Ook is hierover met de aanwezigen
gesproken tijdens een openbare vergadering. De wijkraad is tot nu toe gematigd positief over de
voortgang en de actualiteit van de wijkagenda. Hoewel wij wel nog een verdiepende sessie rondom de
cijfers van het wijkprofiel gaan houden verwachten wij geen directie wijziging van de door ons en de
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gemeenteraad gestelde doelen. De voortgang zetten wij voor alle doelen momenteel dan ook op
ORANJE.

DOEL 1: LANDSCHAP: RUIMTELIJKE INRICHTING & GROEN
De wijkraad is trots op de realisatie van vele groene bewonersinitiatieven. De wijkraad functioneert
hierbij als aanjager waarna de bewoners dit gezamenlijk oppakken.

Belangrijkste doel voor 2020 is om samen met de gemeentelijke clusters te komen tot een
groenplan en zo de optimale aansluiting te maken bij de groene slinger door het gebied Noord.
Hiervoor wordt ingezet op een betrokkenheid van het al aanwezige netwerk Groenweb.

DOEL 2: BOUWEN & WONEN
Wijkraad Liskwartier ziet dat er onvoldoende doorstroommogelijkheden zijn voor mensen in het
Liskwartier. Daarom zien we graag initiatieven voor bouwplannen binnen het Liskwartier waardoor
bewoners van het Liskwartier makkelijker kunnen verhuizen naar een voor hen geschikte woning
binnen het Liskwartier. Bijvoorbeeld ouderen die in een bovenwoning wonen maar graag willen
doorstromen naar een voor hen geschikte woonruimte zodat er weer een gezinswoning vrijkomt
voor jonge mensen.

Er is blijvende aandacht voor het voorbereiden van de bewoners op de energietransitie en voor de
problematiek rond fundering en grondwater.

De wijkraad is trots op haar betrokkenheid bij de participatie rond de ontwikkeling van het dak van
de hofbogen en wil de discussie over het uiterlijk van de bogen op straatniveau nadrukkelijk blijven
voeren.

DOEL 3: SCHOON, HEEL & VEILIG
Verreweg het belangrijkste aandachtspunt voor dit doel is de verkeersveiligheid in het Liskwartier.
Hier is bij de gemeentelijke politiek al veel aandacht voor gevraagd. Daarnaast wil de wijkraad
inzetten op zichtbare handhaving in de wijk.

DOEL 4: SOCIAAL & INCLUSIEF
De wijkraad is er voor alle Lisbewoners. Hoewel wij goede bezoekersaantallen hebben en bekend
zijn in de wijk, zetten we hier ook in 2020 vol op in. Vooral waar het gaat om het betrekken van de
groepen die ons nog onvoldoende weten te vinden, zoals jongeren en ouderen. Verder zijn goede
ontmoetingsplekken en passende sport -en welzijnsactiviteiten belangrijk voor de wijkbewoners.

DOEL 5: CREATIEF & ONDERNEMEND
‘Leuk, leuker Liskwartier’ is en blijft het motto waar de wijkraad naar streeft. Levendigheid,
evenementen en een cultureel aanbod blijft een punt van aandacht.
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Bijlage: Toegekende bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief  Toegekend
18-1279 De lis terug in de Lischvijver            2.526
18-1279 De lis terug in de Lischvijver, verlaging              -836
18-1721 Communicatie en wijkkrant            6.475
18-1744 Projectplan 2019 Jubileumjaar MultiCultiKoor            1.000
19-0054 Concert Bergsingelkerk: Hartstocht en Minnepijn            1.000
19-0091 Buurt AED voor de wijk               414
19-0184 Geveltuinendag 2019            1.178
19-0361 Buurtspeeltuin Berkelselaan            8.415
19-0405 Huisje, boompje, bijtje            1.540
19-0485 Activiteitenprogramma 1e helft 2019 BOL            5.539
19-0571 Kleinkunst podium 18 mei a.s. in Lislokaal               210
19-0575 Kinderwandelvierdaagse Noord            3.606
19-0704 Hofbogen-estafette            4.510
19-0733 Biobloembollen op de Bergsingel               395
19-0827 Durf te Dansen            1.050
19-0849 Verenigingendag            2.200
19-0927 Villa Zebra Popt Up in Studio de Bakkerij            1.157
19-0990 Aanvulling budget Buurtspeeltuin Berkelselaan               950
19-1014 RORO Buiten            6.450
19-1015 Blik in de wijk Liskwartier            4.500
19-1032 Groene ontmoetingsplek voor het Liskwartier          10.000
19-1192 Kerstbomen in de Bergsingel II            1.850
19-1371 Pleinbioscoop Presenteert Buurtvertoningen               500
19-1442 5 kerstbomen in de Bergsingel - deel 3               620
19-1478 Onderhoud Pluktuin Bergselaan               250
19-1487 Woodentouch - slagwerkconcert in Noord            1.845
19-1575 Winterdiner            2.475
19-1593 Decembervoorstelling Keet            5.000
19-1685 Liskids Kerstvoorstelling            1.025
19-1702 Creatieve workshops in Lislokaal               570
19-1765 Koningsdag 2020            9.725
19-1827 Ook van jou festival          10.000
Retour, 18-1153 10-jarig Jubileum               -36
Retour, 19-0184 Geveltuinendag              -161
Retour, 19-0733 Bloembollen Bergsingel               -46
Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij          15.000
Totaal        110.896
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