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Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

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 (NIEUW)

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven
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Voorwoord door de wijkraad Oude Noorden

In 2018 is in Noord gestart met het experiment wijkraden. Door verhuizing van 1 van de
wijkraadsleden naar een andere wijk eind augustus 2019, is er in het najaar een nieuw wijkraadslid
toegetreden. De wijkraad heeft zich verschillende taken eigen gemaakt. Het gaat dan om het periodiek
bijeenkomen voor werkoverleg. Daarin stond het voor bespreken van de bewonersinitiatieven
centraal, en werden daarnaast andere actualiteiten of vragen vanuit de clusters besproken. Ook
kwamen afspraken of activiteiten aan de orde waarin de gebiedsorganisatie haar netwerk aan dat van
de wijkraad verknoopte.

De periodiek georganiseerde wijk-overstijgende themabijeenkomsten voor Noord zijn redelijk goed
bezochte momenten. Op deze bijeenkomsten deelden cluster-collega’s informatie over gemeentelijk
beleid of programma’s die voor Noord relevant zijn.

De onduidelijkheden of beperkingen in de ondersteuning van het eerste jaar werden in dit tweede jaar
helaas niet meer met evenveel begrip door de wijkraadsleden ontvangen. Enerzijds leidde dit tot
creatieve oplossingen door bijvoorbeeld zelf communicatiemiddelen te organiseren, anderzijds tot een
bijstelling van verwachtingen en ambities, al dan niet gepaard met de mate waarin men zich betrokken
voelt. Hoewel de wijkraad ziet dat diverse ambtenaren zich inzetten, draagt dat niet per definitie bij
aan het effect dat de wijkraad op punten beoogt en het gevoel dat ze daarbij ervaren. De zoektocht
naar hun eigen rol is niet één die vanzelf gaat. Dat kost meer tijd en ondersteuning dan gedacht. In
2019 is meer zichtbaar geworden dat de omvang van Oude Noorden en haar opgave, mogelijk niet
goed aansluit bij de schaal van de wijkraad zoals deze nu is gekozen.

Zowel de wijkraad als gebiedsondersteuning beschouwen de positieve houding om samen te kijken
naar wat wél mogelijk is als een groot goed en is dan ook een heel belangrijke motor om met elkaar
verder te bouwen.

Gelukkig borduurt de wijkraad voort op de energie van actieve Noorderlingen, die ook in 2019 veel
initiatieven namen. Dit is nog steeds dagelijks voelbaar in de Huizen van de Wijk en op allerlei andere
plekken, iets dat veel aantrekkingskracht uitoefent. Het resultaat hiervan is dat het beschikbare budget
voor bewonersinitiatieven opnieuw volledig besteed (en overschreden) is.

In 2020 ligt de focus van de wijkraad met name op verkeer, schoon-heel-veilig-acties, groeninitiatieven
en talentontwikkeling.
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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.

· Facebook ter informatie en communicatie, laagdrempelige manier.
· Uitnodigingen middels flyers bij reguliere vergaderingen gekoppeld aan een thema.
· Reguliere vergadering voor inspraak.
· Kennissessie Opzoomer Mee in combinatie met reguliere vergadering van de wijkraad.
· Deelname en aanjagen informatiemarkt die elk kwartaal plaatsvindt.
· Verkeerstafel Eudokiaplein, koppeling met de RMA.
· Start werkgroep verkeer voor en door bewoners.

· Aanwezigheid verkeersveiligheidsactie Zwartjanstraat/Noordmolenstraat en Bergweg.

· Aanwezigheid gehonoreerde bewonersinitiatieven.

· Kwartaal nieuwsbrief en ruimte in Noorderzon en Havenloods-bijlage .

· Uitbouwen mailinglist.

· Aanwezigheid bij vergaderingen van de nieuw gevormde BIZ Noorderboulevard.

· Aansluiting bij Groenweb Noord, ter bundeling en versterking van groene initiatieven.

· Stimuleren van het indienen van initiatieven d.m.v. Initiatiefrijk Noord met diverse wijkraden uit
Noord.

· In gebruik nemen van de Gemeentepeiler.

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

· Informatie van bezoekers informatiemarkten en tafels (water/groen/verkeer).
· Online stellingen en foto’s posten waarop kon worden gereageerd.
· Reguliere vergadering voor inspraak.
· Gesprekken Havensteder over jaarplan.
· Gesprekken met BIZ Zwartjanstraat en Zwaanshals.
· Wijkgericht enquête via Gemeentepeiler.
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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 legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités
verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie,
bewonersinitiatieven en representatie.

Bestuursorgaan Begroting

Centrum - Gebiedscommissie     290.818

Delfshaven - Gebiedscommissie     393.685

Delfshaven - Mathenesse     107.485

Delfshaven - Middelland     136.266

KraCro - Gebiedscommissie     430.543

Noord - Agniesebuurt       75.627

Noord - Bergpolder       99.072

Noord - Blijdorp     125.451

Noord - Liskwartier     106.759

Noord - Oude Noorden     155.012

Noord - Provenierswijk       78.287

Hillegersberg - Schiebroek     410.534

Overschie     235.421

PA - Gebiedscommissie     359.721

PA - Nesselande     109.012

PA - Zevenkamp     132.212

Charlois - Gebiedscommissie     311.406

Charlois - Pendrecht     139.152

Charlois - Tarwewijk     138.830

Feijenoord - Afrikaanderwijk     103.513

Feijenoord - Bloemhof     150.362

Feijenoord - Feijenoord wijk     106.078

Feijenoord - Hillesluis     136.205

Feijenoord - Katendrecht       96.031

Feijenoord - Kop van Zuid     113.370

Feijenoord - Noordereiland       77.839

1 Incl. 10%-regeling
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Feijenoord - Vreewijk     152.890

IJsselmonde - Gebiedscommissie     451.458

Hoek van Holland     180.037

Hoogvliet - Gebiedscommissie     323.453

Pernis     142.998

Rozenburg     248.050

Totaal 6.117.576
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budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2019

Noord - Oude Noorden  Begroting  Realisatie  Saldo

Begroting 155.012                  -

Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -      171.067

Uitgaven Participatie                 -        15.100

Uitgaven Representatie                 -             487

Totaal 155.012      186.655
-

31.643

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

Uit de cijfers lijkt een overschrijding van het beschikbare budget. Diverse malen gedurende
het jaar vroeg zij om een gespecificeerde opgaaf van de kosten. Dit bleek echter onmogelijk,
waardoor een helder overzicht van de uitgaven (en het daarmee samenhangend restant)
ontbrak. Ook is onduidelijk welke kosten er specifiek onder welke noemer zijn geboekt. Iets
waar in 2020 meer inzage in dient te zijn, meent de wijkraad.
Via deze weg vraagt de wijkraad aandacht voor zogenaamde wijk overstijgende 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, hernieuwde
keuzes maken over het al dan niet honoreren van initiatieven.



7

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.

Terugkoppeling adviezen wijkraad Oude Noorden 2019

Aantal adviezen Reacties van of namens het
college

%

12 10 83%

Wijkraad Advies Gevraagd/onge
vraagd

Terugkoppeling
door college

Oude Noorden Jaarverslag 2018 Oude Noorden Gevraagd Ja

Oude Noorden Evaluatie cameratoezicht Gevraagd Ja

Alle wijkraden in Noord Herijking Horecagebiedsplan Gevraagd Ja

Alle wijkraden in Noord Beleidsregels en nadere regels
bewonersinitiatieven

Gevraagd Ja

Oude Noorden Vuurwerkzones Gevraagd Ja

Agniesebuurt, Bergpolder,
Oude Noorden

Inrichting Hofbogenpark Ongevraagd Ja

Oude Noorden Trillingen vrachtverkeer Ongevraagd Ja

Oude Noorden Ventverbod voor de verkoop van
lachgas

Gevraagd Ja

Oude Noorden Herijking verdeelmodel budget
wijkraden

Gevraagd Ja

Oude Noorden Fietsenstalling aan de
Kabeljauwsestraat 37

Ongevraagd Ja

Oude Noorden Concept locatieprofiel voor het
Noordplein

Gevraagd Nee

Oude Noorden, Liskwartier Aan de slag met
verkeersveiligheid

Ongevraagd Nee
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Toelichting
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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 doelen uit de wijkagenda.

Invullen -> tabel met 5 doelen + toelichting + voortgang

De wijkraad Oude Noorden wil 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. De wijkraad is tot nu toe gematigd
positief over de voortgang en de actualiteit van de wijkagenda.

Stratenmaker

Groener

Veiliger

Vooruitgangmaker

Inclusiever

Atelier
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bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend

18-1409 Waterkijker Opzoomer Mee            7.250

19-0036 Lief & Leed bbq Opzoomer Mee            1.100

19-0077 Schuif aan bij Linchy Opzoomer Mee            2.000

19-0082 Wereldkinderen Nieuwjaarsfeest Opzoomer Mee               500

19-0110 Soep en diverse maaltijden Project Opzoomer Mee               780

19-0167 Waterwijzer rond de Rotte Opzoomer Mee            4.000

19-0209 Theaterprogrammering Bluegrass Festival Opzoomer Mee            2.000

19-0221 Flash-Mob met wereldkinderen Opzoomer Mee               300

19-0222 Feestelijke Kinder Knutselmiddag met ouders Opzoomer Mee               300

19-0223 Samen met en bij elkaar ivm vakantie Opzoomer Mee               300

19-0224 Grote Kinderfamilie - High Tea Opzoomer Mee               300

19-0231 Lezingen over gezondheid Opzoomer Mee               690

19-0258 Koningsdag Opzoomer Mee            2.080

19-0266 Samen naar theatervoorstelling Stille Heldinnen
Disco Opzoomer Mee            1.900

19-0280 Waterfestival aan de Rotte Opzoomer Mee            9.750

19-0314 Jaarplan Pijnackerplein 2019 Opzoomer Mee            5.000

19-0339 Iftarmaaltijd Oude Noorden Opzoomer Mee               250

19-0345 Bazaar "Samenleving staat centraal" Opzoomer Mee            1.250

19-0357 Terug naar het Oude Noorden Opzoomer Mee            2.750

19-0466 North Free - Bevrijdingsfestival Opzoomer Mee            1.850

19-0519 Buurt, Blues en BBQ Opzoomer Mee            1.000
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19-0562 Geveltuinendag Rottebocht 2019 Opzoomer Mee               400

19-0659 Gezellige middag voor kinderen en ouderen Opzoomer Mee               662

19-0677 Iedereen Einstein Opzoomer Mee            4.000

19-0712 Iftar voor alle nationaliteiten Opzoomer Mee            1.350

19-0719 Klimop's Got Talent Opzoomer Mee            2.000

19-0740 Iftar voor alle bewoners Oude Noorden Opzoomer Mee               675

19-0771 Saamhorigheid van bewoners Opzoomer Mee            2.000

19-0844 Activiteitenprogramma Woelwijk Opzoomer Mee            2.250

19-0874 Tula's Feest Opzoomer Mee            1.423

19-0907 Zomerfeest Hofdijk Opzoomer Mee               400

19-1009 Pijnackerplein festival Opzoomer Mee            2.500

19-1082 Wereldkinderen, Sinterklaas en acrobaten pieten Opzoomer Mee               900

19-1083 Grote knutselmiddag Opzoomer Mee               300

19-1084 Vakantieverhalen en strips Opzoomer Mee               300

19-1103 Carnaval du Nord Opzoomer Mee            2.250

19-1128 Lief en Leed Opzoomer Mee            3.500

19-1131 Burendag 2019: kunst met de buren Opzoomer Mee            1.470

19-1170 Plastic vissen en de Waterkijker experience Opzoomer Mee            2.500

19-1212 Kleurrijk Verbinden Noorderboulevard Opzoomer Mee            2.000

19-1216 Lief & Leedmiddag voor buitengesloten mensen Opzoomer Mee               975

19-1219 Beplanting bij Orkide Opzoomer Mee               750

19-1309 Aanvraag bijdrage pleinenfonds Oude Noorden Opzoomer Mee            7.500
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19-1325 Productie nieuw boekje Koopmanshuis Opzoomer Mee            2.500

19-1327 Mantelzorgdag Opzoomer Mee               950

19-1362 Jaarprogramma Stichting Rottetalent Opzoomer Mee            9.900

19-1363 Kerst Opzoomer Mee            2.735

19-1396 In stand houden van de geveltuinen Opzoomer Mee               519

19-1480 Wijkmaaltijd voor eenzame ouderen op 2e kerstdag Opzoomer Mee            1.950

19-1498 50 jaar arbeidsmigratie in Nederland Opzoomer Mee            3.625

19-1585 Aanvulling jaarprogramma St Rottetalent Opzoomer Mee            2.600

19-1655 Meet and greet ontbijten in de Mozaiek Opzoomer Mee            7.750

19-1676 Ontwikkeling 'Het Vriendenhof' deel 1 Opzoomer Mee            8.500

19-1677 Ontwikkeling 'Het Vriendenhof' deel 2 Opzoomer Mee            8.000

19-1690 Bingo in de Mozaiek Opzoomer Mee            1.680

19-1695 Productie en uitgaven boek over Oude Noorden Opzoomer Mee            9.330

19-1716 Samen staan we sterk Vrouwengroep Oude
Noorden Opzoomer Mee               675

19-1730 Heliport Actief Opzoomer Mee            4.000

19-1735 Oud en Nieuw Opzoomer Mee               475

19-1736 Gezellig samen (leren) haken en breien Opzoomer Mee               750

19-1737 Samen koken met vrouwen uit de wijk Opzoomer Mee            1.125

19-1745 Klaar met het stenen tijdperk! Opzoomer Mee            1.589

19-1755 Ouder worden in Noord Opzoomer Mee            1.000

19-1766 Jaarplan 2020 Opzoomer Mee            7.000

19-1791 Activiteitenprogramma Top van Noord Opzoomer Mee            8.050
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19-1799 Kerstverlichting Hofdijk e.o. Opzoomer Mee            1.985

19-1830 Open up contest Rotterdam Noord Opzoomer Mee            5.000

Retour 2018 17-1497 Place BON TON Opzoomer Mee
          -
3.700

Retour 2018 18-0500 Kookmiddag Opzoomer Mee
             -
200

Retour 2018 18-0604 Gezellige middag van der Ploeg Opzoomer Mee               -79

Retour, 17-0729 Expositieruimte G126 Opzoomer Mee
             -
428

Retour, 19-0077 Schuif aan bij Linchy Opzoomer Mee
          -
1.614

Retour, 19-0659 Gezellige middag voor kinderen Opzoomer Mee               -55

Totaal        171.067
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