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Voorwoord door de voorzitter van het Wijkcomité Nesselande

Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de wijk Nesselande in Prins Alexander.

Als technisch voorzitter van het wijkcomité Nesselande is het ook dit jaar weer een eer om u mede
namens de overige leden van het comité dit verslag aan u te mogen aanbieden.

Met het toesturen van dit jaarverslag, blijven wij aandacht vragen voor de infrastructuur van een nog
steeds groeiend Nesselande. Wij vinden het belangrijk dat het doel, de opzet en uitkomst van
participatiemomenten hieromtrent serieus worden meegewogen in de verdere uitwerking van en
eventuele veranderingen in de infrastructuur binnen Nesselande.

Terugkijkend, is het jaar 2019 voor het wijkcomité een leerzaam jaar geweest waarin wij allen zijn
gegroeid. Daarnaast hebben wij intern ook veranderingen doormaakt. Denk hierbij aan het vertrek van
een wijkcomitélid en de wijkmanager waar wij overigens een fijne samenwerking mee hebben gehad.
Gelukkig hebben wij daar weer twee sterke krachten voor teruggekregen.

Het wijkcomité begint steeds meer vorm en bekendheid te krijgen. Tegelijkertijd zien wij graag dat
meer bewoners ons weten te vinden. De komende periode willen wij hier extra aandacht aan besteden
en onze zichtbaarheid in de wijk proberen te vergroten in samenwerking met de gebiedsorganisatie.

Als gebied heeft Nesselande het afgelopen jaar een aantal nieuwe en mooie ontwikkelingen
doormaakt: De lang verwachte start van de nieuwbouw nabij het strand, de verplaatsing van het
jaarlijkse evenement Culinesse naar de nieuwe evenementenlocatie, de verhuizing van de bibliotheek
en om niet te vergeten de vuurwerkshow wat een daverend succes was!

Namens het wijkcomité wil ik mijn dank uitspreken richting de wijkmanager, wijknetwerker en alle
overige betrokkenen van de gebiedsorganisatie en clusters die ons nog steeds volop ondersteunen op
verschillende gebieden.
Uiteraard danken wij ook de bewoners die zich voor een fijn en gezond Nesselande blijven inzetten.

Tot slot kijken wij dit jaar wederom uit naar een prettige samenwerking met u, het college B&W, het
Wijkcomité Zevenkamp en de gebiedscommissie Prins Alexander.

Alvast onze dank.

Met vriendelijke groet,

Mitchell Murk
Technisch voorzitter
Wijkcomité Nesselande
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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.

Wij hebben het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers en organisaties gecommuniceerd via onze
tweewekelijkse gebiedspagina in het huis-aan-huisblad De Havenloods, via onze eigen pagina op
www.rotterdam.nl, via onze Facebookpagina Rotterdam Prins Alexander @Gebied.PrinsAlexander en
via onze Twitterpagina Prins Alexander @PrinsAlexander.
Wij nodigden bewoners, ondernemers en organisaties uit voor vergaderingen om aanvragen voor
bewonersinitiatieven toe te lichten. Daarnaast hebben bewoners, ondernemers en organisaties
gebruik gemaakt om tijdens de vergaderingen van ons wijkcomité in te spreken over onderwerpen, die
niet op onze vergaderagenda stonden.

In mei 2019 organiseerden wij een participatietraject over het nieuwe vuurwerkbeleid van Rotterdam
en het idee om vuurwerkshows in de wijk te organiseren. Dit deden wij in de vorm van een enquête.
De enquête leverde 211 reacties uit Nesselande en 1.300 reacties uit heel Prins Alexander op. Uit de
enquête kwam naar voren dat bewoners heel verschillend over vuurwerk denken. De resultaten
vormden de basis voor ons advies aan de burgemeester. De burgemeester besloot mede op grond
van ons advies een geweldige vuurwerkshow te (laten) organiseren aan ons strand tijdens de
jaarwisseling 2019 – 2020.

Leden van het wijkcomité waren het afgelopen jaar aanwezig bij diverse activiteiten, die in Nesselande
werden georganiseerd. Wij noemen als voorbeeld het hijsen van de Blauwe Vlag voor een schoon,
veilig en duurzaam strand en onze aanwezigheid bij de overleggen van Stadsontwikkeling met
bewoners over het inrichtingsplan Siciliëboulevard en Brandingdijk – West.

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

In 2019 is gewerkt met de wijkagenda’s, die het college van B&W in 2018 heeft vastgesteld. In 2019
was derhalve het toepassen van interactieve beleidsvorming niet van toepassing.
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget Wijkcomité Nesselande

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités beschikten in 2019 gezamenlijk over een budget
voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie van € 6,1 miljoen. Het Wijkcomité Nesselande
beschikte in 2019 over een budget van € 109.012, -. Het overzicht van inkomsten en uitgaven treft u
hieronder aan.

Begroting Realisatie Saldo
Budget 2019      109.012
Uitgaven bewonersinitiatieven 21.132
Uitgaven participatie en representatie          2.376
Bijdrage aan Wijkcomité Zevenkamp 15.000
Totaal 109.012 38.508 70.504

Toelichting
- Wijkcomité Nesselande heeft in 2019 in totaal 9 aanvragen voor bewonersinitiatieven

gehonoreerd. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2018 met 2 toegenomen. In totaal is
een bedrag van € 21.132 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is inclusief teruggestorte
bedragen. Een specificatie is vermeld in bijlage 1.

- Een bedrag van € 2.376, - is besteed aan participatie en representatie. Het gaat voornamelijk
om vergaderkosten.

- Wijkcomité Nesselande heeft op 26 september 2019 € 15.000 ter beschikking gesteld aan
Wijkcomité Zevenkamp.

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

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. Het college heeft aangegeven ernaar te streven om in 2019 90% van
alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

In 2019 heeft ons wijkcomité 10 adviezen aan het college verstrekt, waarvan 9 gevraagde adviezen en
1 ongevraagde advies. Het college heeft bij het opstellen van dit jaarverslag begin februari 2020 op 8
adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar 2019 gezien is dat een terugkoppelings-
percentage van 80%. Dat is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 2018, waarin het college
een terugkoppelingspercentage van 33,3% behaalde.

We zien dat de kwaliteit van de terugkoppeling erg uiteenloopt. Soms volstaat het college met een
algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin niet ingegaan wordt
op de specifieke reactie van ons comité. Soms is er een prima terugkoppeling, waarin het college
puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten. Een dergelijke reactie zien we graag vaker
terugkeren.

Tot slot merken we op dat via Notubiz een overzicht van de adviezen en reacties van het college kan
worden opgevraagd. We constateren dat dit overzicht onvoldoende van kwaliteit is. Het is niet mogelijk
om dit overzicht naar bestuursorgaan te filteren. We zien in dit overzicht vaker dat een tussenbericht
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ten onrechte als reactie van het college is aangemerkt en we zien dat het verkeerde terugkoppelings-
document is gekoppeld aan ons advies. We vragen het college om dit systeem substantieel te
verbeteren. Vanwege deze gebreken zijn alle adviezen en reacties handmatig gecontroleerd om tot
onderstaand overzicht te komen.

Wij hebben in de laatste kolom van onderstaande tabel aangegeven in hoeverre het gemeentebestuur
onze adviezen heeft overgenomen. Wij hebben de volgende aanduidingen gehanteerd:

= het gemeentebestuur heeft onze adviezen overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen ten dele overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen niet overgenomen.

Onderwerp advies Datum
advies Type advies

Datum
reactie
college

Terug-
koppeling

Beleidskader Dienstverlening 2019-2022 06-02-2019  Gevraagd 26-04-2019 ja
Locatieprofiel Oeverpark Nesselande 15-05-2019  Gevraagd 28-06-2019 ja
Meerjarenbeleid Bibliotheek R’dam 2021-2024 24-05-2019  Gevraagd 16-10-2019 ja
Overlast strand Nesselande 12-07-2019  Ongevraagd 13-11-2019 ja
Uitbreiding gebruik 3e veld OMHC 24-09-2019  Gevraagd nee
Actieprogramma Verenigingen 01-10-2019  Gevraagd 16-12-2019 ja
Aanvullend advies vuurwerkzones 09-10-2019  Gevraagd 08-11-2019 ja
Ventverbod lachgas 22-10-2019  Gevraagd 18-12-2019 ja
Consultatie Kantoren en Bedrijfsruimte 18-11-2019  Gevraagd nee
Herijking verdeelmodel budget 16-12-2019  Gevraagd 10-1-2020 ja

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Wethouder Kathmann heeft als portefeuillehouder voor Wijken de gemeenteraad beloofd om via het
gebiedsverslag over de voortgang van de uitvoering van de wijkagenda te rapporteren. Voor
Zevenkamp zijn onderstaande doelen geformuleerd. De rapportage staat vermeld onder elk doel.

Doel 1 Verbeteren kwaliteit woonomgeving

· Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen buitenruimte op basis van wijk-
en data gestuurde aanpak, 3x per jaar terugkoppeling op de wijk- en data gestuurde aanpak.

· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele aanpassingen
bij herinrichting buurten, met aandacht voor groen.

· Continueren van aanpak schoon op strand en omgeving.

Rapportage doel 1

· Ingezet is op behoud van de kwaliteit van de woonomgeving middels uitvoering van de
storing- en onderhoudsplannen Stadsbeheer. Meldingen over de buitenruimte zijn afhankelijk
van de prioritering binnen interne afhandeltermijn opgepakt of binnen regulier onderhoud
opgepakt. Monitoring hiervan heeft plaatsgevonden middels de in 2019 ingevoerde CROW-
schouw-methode.

· In 2019 is de inzet voor het strand en omgeving voortgezet. In de zomerperiode is wanneer
gewenst extra inzet gepleegd op basis van de afspraken van het warmweer-protocol.
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· In 2019 heeft ook de doorontwikkeling van het warmweer-protocol heeft aandacht gekregen.
Dit mede i.r.t. ontwikkelingen met betrekking tot mogelijke (nieuwe) evenementen binnen het
locatieprofiel en de mogelijke ontwikkeling van een atletiek-accommodatie.

Doel 2 Verhogen veiligheid(sbeleving)

· Continueren van warm-weerprotocol voor de Badplaats Nesselande (de specifieke inzet zoals
deze nu aanwezig is moet blijven)

· Programmering voor Senioren en Veiligheid

Rapportage doel 2

· Het warm weer protocol was dit jaar wederom van kracht en is aangescherpt. Het gehele
zomerseizoen is daardoor, op een enkel incident na, goed verlopen. Het warm weer protocol
wordt in 2020 opgenomen in het reguliere werk.

· De kleinschalige programmering voor senioren is in 2019 voorbereid en staan gepland voor
het 1e kwartaal 2020.

Doel 3 Passender programmering voor gezinnen

Behoud voorzieningen in de Kristal en passender programmering voor de jeugd.

Rapportage doel 3

· Het Huis van de Wijk is onderdeel van het multifunctioneel gebouw De Kristal. De bibliotheek
heeft eind 2019 De Kristal verlaten en een locatie op het winkelcentrum betrokken. De
samenwerking en afstemming tussen Buurtwerk en de bibliotheek blijft bestaan.

· Het restaurant van Humanitas in De Kristal is al enige tijd gesloten en de alternatieve
voorziening in het Huis van de Wijk is ook gestopt. Eind 2019 is er een nieuw initiatief gestart
waarbij een lokale horecaondernemer samen met vrijwilligers van Buurtwerk en Humanitas
twee wekelijks op maandagavond een warme maaltijd aan gaat bieden in het Huis van de
Wijk.  Op de andere maandagen wordt er gekookt door vrijwilligers “de smaak van vroeger”.

· In het Huis van de Wijk zijn diverse activiteiten voor jeugd opgestart.
· De evaluatie van een uitbreiding gebruik extra veld OMHC is uitgevoerd en deze is voorgelegd

aan het wijkcomité Nesselande. Zij hebben positief geadviseerd.
· Dit jaar is Excelsior 4 All gestart met clinics, met 1 uur per week op dinsdagmiddag 16 -1 7

uur.  Hiermee wordt bijgedragen aan de programmering op het Krajicek Playground
Nesselande. Het Sportbedrijf is gevraagd om vanuit Sportprogrammering buurtsport in te
zetten op dit veld. Dit gaat van start in 2020.

· Trackstars (atletiek en thiatlonvereniging aan de Kosboulevard) heeft gezamenlijk met de
andere Rotterdamse atletiekverenigingen PAC en RA een atletiekvisie opgesteld. Met hen is
een gesprek gevoerd over verlenging van hun baan en accommodatiewens. Wethouder sport
heeft aangegeven opdracht te geven tot een onderzoek naar verlenging van de baan.
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Doel 4 Verbeterde verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

· Vermindering klachten hard rijden door maatregelen (handhaving, kleine aanpassingen
wegontwerp, verkeersmaatregelen)

· Verkennen mogelijkheden voor verbetering veiligheid oversteken bij hoofdwegen en scholen
(Toolkit scholen)

· Meer op huidig en toekomstig gebruik in te richten Siciliëboulevard bij definitieve inrichting
(beperking snelheden, parkeermogelijkheden fietsen en motoren, oversteekbaarheid)

Rapportage doel 4

· Vermindering klachten te hard rijden: Er zijn in Nesselande snelheidsmetingen uitgevoerd aan
de Laan van Avant-Garde en de Brandingdijk. Deze tonen aan dat men niet systematisch te
hard rijdt, maar juist rijd op een snelheid die gepast is op deze wegen. Maatregelen om de
snelheid te matigen zijn hier op dit moment niet aan de orde. Wanneer er aanleiding toe is,
zullen nog bijkomende snelheidsmetingen worden uitgevoerd.

· Veiligheid oversteken: Verkeersveiligheid in schoolomgevingen heeft de aandacht van de
gemeente. In samenwerking met verschillende scholen in Prins Alexander zijn er recentelijk
maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

· Inrichting Siciliëboulevard en Brandingdijk West: Er heeft een inloopavond plaatsgevonden,
waarbij een flink aantal reacties op het gemeentelijke voornemen is binnengekomen. Deze
reacties pleiten er o.a. voor om een ander profiel te kiezen dan destijds is vastgesteld. Naar
aanleiding hiervan is er een Klankbordgroep met bewoners ingesteld om de voor- en nadelen
van diverse ingrepen te bespreken. De Klankbordgroep is driemaal bijeengekomen.

· De herstructurering van de Hoofdweg is momenteel in uitvoering. De doorstroming uit de wijk
levert daardoor extra vertraging voor het verkeer op. Wanneer het werk aan de Hoofdweg
gereed is, zal de doorstroming ten behoeve van het verkeer van en naar Nesselande
verbeterd zijn.

Doel 5 Beter benutten van de Badplaats Nesselande

· Verbeterd standplaatsenbeleid (heroverweging locaties en gebruik op basis van ervaringen)
· Verbreding locatie-aanbod horeca: in samenwerking met ondernemers uit het winkelcentrum de

mogelijkheden voor horeca op het strand op drukke stranddagen als verlengstuk van de
vestigingen in het winkelcentrum verkennen zonder dat het karakter van het strand verloren gaat
en strand gebonden evenementen mogelijk blijven.

· Verdere verkenning/ontwikkeling van recreatieve en sportieve mogelijkheden rond de Badplaats.
· Optimaal faciliteren van kenmerkende festiviteiten in de Badplaats passend binnen het

vastgestelde evenementenbeleid.

Rapportage doel 5

· In 2019 is gebleken dat het gebruik van huidige standplaatsen geen knelpunten oplevert. Eén
standplaats bij het Noorderstrand is verschoven in verband met de werkzaamheden voor de bouw
op het Noorderstrand.

· In 2018 is met horecaondernemers gesproken over mogelijkheden voor horeca op het strand. In
2019 is dit niet verder verkend.

· Recreatie en sportieve mogelijkheden: Stadsontwikkeling heeft 2019 een ontwikkelovereenkomst
voor de periode van een jaar gesloten met een ontwikkelaar / bouwer voor de uitwerking van de
plannen voor de realisatie van een Leisurecentrum aan de Kosboulevard. In het gebouw komen
diverse recreatieve gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld een speelparadijs, trampolinepark,
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bowling, lasergame en een escaperoom. De plannen voor het gebouw en de uiteindelijke
programmatische invulling worden momenteel uitgewerkt.

· Het college van B&W heeft voor de locatie Oeverpark een locatieprofiel vastgesteld. Het
locatieprofiel biedt binnen randvoorwaarden mogelijkheden voor meer evenementen. Het
Wijkcomité Nesselande vindt het jammer dat het college haar advies over het locatieprofiel niet
heeft overgenomen.
In 2019 heeft aantal spraakmakende evenementen plaatsgevonden. Culinesse vond dit jaar voor
het eerste plaats in het Oeverpark. Daarnaast vonden evenementen als de Nieuwjaarsduik, de
Ladiesride, de Nesseloop, de Nightrun en de Vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling 2019 – 2020
plaats. Op en rond het Maltaplein organiseerde de winkeliersvereniging regelmatig activiteiten.
Daarnaast organiseerden organisaties die in de wijk geworteld zijn diverse evenementen, zoals
het Timmerdorp, de Zomerweek en de Avondvierdaagse.
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Bijlage: bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend
19-0249 Samen gezelligheid planten Joop Moesmanpad Opzoomer Mee               420
19-0351 Ontmoetingsproject De Heerlijkheid Opzoomer Mee            8.580
19-0726 Zomerweek Nesseland 2019 Opzoomer Mee            4.500
19-0875 Timmerdorp Nesselande 2019 Opzoomer Mee            4.970
19-1019 Dansen in de wijk Nesselande Opzoomer Mee            4.584
19-1255 Van top tot teen verwenmarkt Opzoomer Mee            1.900
19-1661 De smaak van vroeger Opzoomer Mee            2.860
19-1754 Nieuwjaarsduik 2020 Opzoomer Mee               670
Diaconie Nesselande Subsidiebureau           -2.796
Retour 2018 18-0353 Yes to Dance Opzoomer Mee           -4.550
Retour, 19-1019 Dansen in de wijk Opzoomer Mee                 -6
Totaal 21.132


