
 

  

 

  

 

 

 
 

 
 

Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag Overschie 2019 aan dat de gebiedscommissie Overschie in 

zijn vergadering van 17 februari 2020 in ontwerp heeft vastgesteld. Ook in 2019 hebben wij ons weer 

met veel energie en enthousiasme ingezet voor Overschie en hebben vele bewoners mooie 

initiatieven georganiseerd en met ons mee geparticipeerd. Via deze aanbiedingsbrief willen wij 

echter een aantal uitdagingen voor het gebied in 2020 extra onder uw aandacht brengen. 

 

Als eerste maken wij ons zorgen dat door de grote korting op ons budget voor 2020 de levendigheid 

en samenhorigheid van ons gebied onder druk komt te staan doordat er minder bewonersinitiatieven 

kunnen worden georganiseerd.  

 

Daarnaast blijkt uit het nieuwe Wijkprofiel 2020 wederom dat Overschie slecht scoort op het gebied 

van aanwezige voorzieningen. De ontwikkeling van de zgn. Starrenburg-locatie, met mogelijk o.a. 

een multifunctionele binnensport-voorziening, bestaande uit een sporthal en zwembad, zou een 

stevige versterking van het voorzieningenniveau betekenen, en een impuls zijn voor het centrum van 

Overschie. Naar verwachting neemt u in uw Voorjaarsnota 2020 daarover een besluit. Het grote 

belang en de kansen die dit voor Overschie met zich mee brengt, kunnen wij niet genoeg 

benadrukken. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel leesplezier toe 

bij ons Gebiedsverslag 2019. Wij verzoeken u dit verslag te betrekken bij de opstelling en de 

vaststellingsprocedure van de Jaarstukken 2019 van de gemeente Rotterdam. 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de gebiedscommissie Overschie, 

 

     

 

 

      

A.H. Koffijberg     A.G. Snoeck Henkemans 

wijkmanager     voorzitter 
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Voorwoord 
 
 
Met plezier bied ik u namens de gebiedscommissie en de gebiedsorganisatie Overschie het 
Gebiedsverslag 2019 aan. Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar van de huidige 
gebiedscommissie na de verkiezingen van maart 2018. Inmiddels vormen wij met elkaar en met onze 
ambtelijke ondersteuning een goed ingewerkt team, waar iedereen zijn rol gevonden heeft, en met 
elkaar zetten wij ons vol enthousiasme in voor Overschie. 
  
Het mooiste aan het werk van gebiedscommissielid zijn altijd de leuke, mooie, en waardevolle 
initiatieven waar bewoners mee komen. De ene keer draait het om sport, de andere keer om cultuur, 
maar allemaal hebben ze gemeen dat bewoners zich willen inzetten voor hun wijk en de verbinding 
met hun wijkbewoners zoeken. In 2019 hebben er 48 goedgekeurde bewonersinitiatieven 
plaatsgevonden. Zoals elk jaar houden we ook een verkiezing van het beste bewonersinitiatief. In 
2019 was de 1e plaats voor musical Wilde Haren waarbij meer dan 100 bewoners op het podium 
stonden. Als gebiedscommissie proberen we altijd bij elk bewonersinitiatief langs te gaan en ook in 
2019 is dat weer gelukt. Op deze plek willen wij graag alle bewoners die in 2019 een 
bewonersinitiatief hebben aangevraagd en hebben geholpen bij een van de vele initiatieven heel erg 
bedanken voor hun inzet. 
 
Ook in 2019 hebben we weer vele adviezen richting het college gestuurd, vaak met waardvolle input 
van bewoners die meewillen participeren over wat er in hun wijk speelt. Naast deze participatie 
hebben wij ook afgelopen jaar weer veel samengewerkt met partners in de wijk, zoals 
bewonersorganisatie BOOS, de woningcorporaties, de welzijnsorganisatie WMOradar en nog vele 
anderen. Door veel met de partners in de wijk samen te werken, maken wij Overschie beter. 
 
Tot slot was er nog een personele wisseling in de gebiedscommissie. Joost Brand vond het na 5 ½ 
jaar tijd om het stokje over te dragen aan Cees van der Kleij. Op deze plaats willen wij Joost ook nog 
een keer bedanken voor zijn inzet voor Overschie de afgelopen jaren. 
 
 
Namens de Gebiedscommissie Overschie, 
 
Jeroen van der Steen 
Lid gebiedscommissie Overschie 
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1 Communicatie met en participatie van bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in Overschie bij de voorbereiding, de 
vaststelling en de uitvoering van het gemeentelijk beleid 
 
 
De gebiedscommissie Overschie staat voortdurend in verbinding met de wijk. De leden van de 
commissie bewegen zich dagelijks midden tussen de bewoners en ondernemers van Overschie. 
Door gesprekken te voeren, zelf bijeenkomsten te organiseren en bijeenkomsten van wijkpartners bij 
te wonen, weet de gebiedscommissie wat er in de Overschiese leefgemeenschap gaande is. Wat 
houdt de mensen bezig, wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun zorgen? Wat gaat er goed, en wat 
moet beter?  
 
Deze waardevolle informatie vertaalt de gebiedscommissie in de adviezen die zij uitbrengt aan het 
stadsbestuur. Daarnaast brengt de gebiedscommissie deze kennis mee in de samenwerking met 
clusters en partners, en gebruikt zij de kennis bij het nemen van besluiten over het toekennen van 
bewonersinitiatieven. 
 
Vergaderen in de wijk 
De gebiedscommissie legt de verbinding met de wijk nog sterker door haar maandelijkse 
vergaderingen niet in het gebiedskantoor te houden, maar steeds op verschillende locaties in de wijk. 
Zo is de gebiedscommissie in 2019 voor haar 11 openbare vergaderingen te gast geweest bij een 
speeltuinvereniging, bij de scouting, het museum, Tuinieren voor Ouderen, twee sportverenigingen, 
twee zorgvoorzieningen en bij twee kunstenaarscollectieven. 
 
Doordat de vergaderingen midden in de wijk plaatsvinden, in een ongedwongen atmosfeer, weten 
bewoners de gebiedscommissie goed te vinden. Er is vaak publiek aanwezig: gemiddeld waren er in 
2019 16 personen, hetzelfde aantal als in 2018. Vrijwel elke vergadering maken enkele bewoners 
gebruik van de mogelijkheid tot inspreken, bijvoorbeeld over woonoverlast, verkeersproblemen, het 
onderhoud van de buitenruimte, veiligheid en maatschappelijke voorzieningen.  
 
Zowel tijdens als na de vergadering besteedt de gebiedscommissie veel aandacht aan de punten die 
bewoners naar voren brengen. Vaak maakt een van de commissieleden een nadere afspraak met de 
inspreker, en vindt daarover in de volgende vergadering schriftelijk terugkoppeling plaats aan de 
andere commissieleden en het publiek. 
 
Daarnaast heeft de gebiedscommissie in 2019 besloten om voortaan alle uitgebrachte adviezen 
alsmede alle ontvangen terugkoppelingen op de uitgebrachte adviezen, standaard in de agenda van 
de openbare vergaderingen op te nemen, zodat deze stukken voor alle bewoners te zien zijn. 
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Bijeenkomsten organiseren en bijwonen 
De gebiedscommissie organiseert (of is betrokken bij de organisatie van) tal van bijeenkomsten en 
gesprekken over specifieke onderwerpen, zoals de inrichtingsplannen voor Overschie-Oost en de 
Zestienhovensekade, de cultuurhistorische verkenning voor Schieveen, het bestemmingsplan 
Zestienhoven, het Actieprogramma Verenigingen, de Visie Openbare ruimte, het nieuwe locatieprofiel 
voor het Sidelingepark en de uitbreiding van de Skaeve Huse.  
 
Tevens heeft de gebiedscommissie een aantal wijkgesprekken mogelijk gemaakt via de 
Bewonersorganisatie Overschie en daaraan deelgenomen, onder meer in de Becramming, de 
Ziedewijstraat en de Lemkensstraat. En ieder jaar organiseert de gebiedscommissie een grote 
bijeenkomst rond de verkiezing van het Beste Bewonersinitiatief Overschie.  
 
 

 
 
 
Al deze bijeenkomsten vinden midden in de wijk plaats, steeds zo dicht mogelijk bij de plek waar de 
erbij betrokken bewoners en ondernemers wonen en werken. Daardoor hoeven de mensen minder 
ver te reizen en is de opkomst bij de bijeenkomsten hoog. 
 
Of het nu gaat om veiligheid, maatschappelijke ontwikkeling, de buitenruimte, milieu of ruimtelijke 
ontwikkeling: op allerlei terreinen heeft Overschie met belangrijke ontwikkelingen te maken, die 
dikwijls direct invloed hebben op het dagelijks leven van veel bewoners van Overschie. Daarom wil 
de gebiedscommissie zich hier goed in verdiepen. Vrijwel wekelijks komt de gebiedscommissie bijeen 
om zich over alle onderwerpen gericht te laten informeren door vertegenwoordigers van clusters en 
partners. Daarnaast brengen de gebiedscommissieleden werkbezoeken bij belangrijke partners in de 
wijk en op locaties waar ontwikkelingen plaatsvinden. Op deze manieren zorgen de commissieleden 
ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van wat er gaande is in Overschie, zodat zij die informatie 
effectief kunnen inzetten bij hun werkzaamheden in en voor de wijk. 
 
Communicatiekanalen 
Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en met 
bewoners van Overschie. In de Stadskrant, die huis-aan-huis bezorgd wordt, verschijnt eens per twee 
weken de gebiedspagina Overschie, op Facebook vindt interactie plaats door middel van het account 
Overschie010 en op de website www.rotterdam.nl/overschie is algemene informatie te vinden over 
Overschie en de gebiedscommissie Overschie. Daarnaast is er een samenwerking met het 
maandelijkse huis-aan-huis magazine Natuurlijk in Overschie. Hierin worden de nieuwsartikelen van 
de gebiedspagina in de Stadskrant doorgeplaatst. Ook worden er soms extra artikelen opgenomen 
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over specifieke thema’s. Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie. 
Het is geen uitgave van de gemeente, maar wordt door actieve partijen in de wijk uitgegeven.  
 

 Gebiedspagina Overschie 
Eens per twee weken verschijnt de Stadskrant met een pagina met nieuws over Overschie. Op 
deze pagina wordt altijd vooruitgekeken; welke bewonersinitiatieven gaan plaatsvinden, welke 
bijeenkomsten zijn er te bezoeken, welke activiteiten worden er georganiseerd? Daarnaast 
krijgen alle jubilarissen een plekje op de pagina. Als bewoners 60 jaar getrouwd zijn, gaat een 
van de gebiedscommissieleden met een bloemetje langs om het echtpaar te feliciteren. Hier 
wordt een foto van gemaakt en als het echtpaar er geen bezwaar tegen heeft, plaatst de 
communicatieadviseur de foto met een bijschrift op de pagina.  

 

 
 
 

 Facebook Overschie010 
Het Facebookaccount Overschie010 heeft ruim 6000 volgers. Dit kanaal belicht lokale 
initiatieven, zet bijzondere Overschieënaren in het zonnetje en er wordt relevante (lokale) 
informatie op gedeeld. Het kanaal blijft levendig door de interactie met de bewoners, en tussen 
bewoners onderling. Door de gesprekken op Overschie010 ontstaat er een beeld van wat er 
speelt in Overschie en wat de bewoners bezighoudt. Vragen die via het account binnenkomen 
worden snel beantwoord. Of er wordt doorverwezen naar 14010 of de BuitenBeter app. Ook 
Twitter wordt ingezet als communicatiemiddel.  

 

 www.rotterdam.nl/overschie  
Op de pagina www.rotterdam.nl/overschie kunnen bewoners terecht voor algemene informatie 
over Overschie. Hier zijn de contactgegevens van de leden van de gebiedscommissie te vinden 
en de agenda en vergaderstukken van de gebiedscommissie. Ook staat hier informatie over 
plannen en bekendmakingen. 
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1.a  Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de wijkagenda 
 
Wijkagenda Overschie 2019-2022 
In het voorjaar van 2018 is de Wijkagenda Overschie opgesteld. In een wijkagenda zijn kort en 
bondig de vijf richtinggevende doelen voor een wijk voor deze bestuursperiode 2019-2022 
opgenomen. Inwoners, organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van Rotterdam 
hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. In de periode mei-juni heeft de gebiedscommissie 
participatie over deze wijkagenda georganiseerd. Dit is op verschillende manieren gebeurd, nl.: 
• een digitale enquête onder de inwoners van Overschie; 
• een reeks interviews tijdens de oldtimerbraderie op 2 juni 2018; 
• een serie gerichte bijeenkomsten met belangrijke wijkpartners, t.w. de Jongerenraad, Café Goed 

Gesprek, WMOradar, Buurt Bestuurt Welschen, de Bewonersvereniging Overschie, de Onder-
nemersvereniging Overschie en Woonstad Rotterdam; 

• twee algemene bewonersavonden in Wijktheater In de Lugt en in Basisschool Park 16Hoven. 
 
De resultaten van deze participatie-onderdelen zijn gebruikt om de vijf richtinggevende doelen te 
bepalen die voor bewoners, stakeholders en gemeente in deze bestuursperiode belangrijk zijn voor 
Overschie. In juli 2018 heeft de gebiedscommissie de wijkagenda in ontwerp vastgesteld, in oktober 
2018 heeft de Raad de wijkagenda definitief vastgesteld.  
 
Wijkactieplan Overschie 2019 

Na de vaststelling van de wijkagenda hebben de clusters, in samenspraak met de 
gebiedsorganisatie, de concrete maatregelen benoemd die in 2019 uitgevoerd konden gaan worden. 
Deze 44 maatregelen zijn opgenomen in het Wijkactieplan Overschie 2019. Begin 2019 is gestart met 
de uitvoering hiervan. Iedere vier maanden is een rapportage uitgebracht over de voortgang van alle 
acties. In het najaar van 2019 is het Wijkactieplan 2020 opgesteld; in december heeft het 
Rayonberaad dit plan vastgesteld. Dit plan bevat een nieuwe reeks van acties die in 2020 
gerealiseerd zullen worden. Door op deze manier met volle kracht gezamenlijk uitvoering te geven 
aan de wijkagenda, zorgen we ervoor dat Overschie zich blijft ontwikkelen tot een gebied dat veel te 
bieden heeft en waar het goed wonen, werken en recreëren is. 
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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. voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 
wijkraden en wijkcomités in heel Rotterdam.  
In het jaarlijks gebiedsverslag legt de gebiedscommissie verantwoording af over de besteding van het 
budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 
 
Budget gebiedscommissie Overschie 2019 
Het bedrag waar de gebiedscommissie Overschie over beschikt, bedroeg voor 2018 €235.421 (nl. het 
reguliere budget van €206.544 en de eenmalige toevoeging vanuit de 10%-regeling van €28.877). 
Met dit geld voert de gebiedscommissie haar taken uit. Het grootste deel van het budget heeft de 
gebiedscommissie besteed aan bewonersinitiatieven. Een ander deel heeft de gebiedscommissie 
ingezet voor het organiseren van participatie, de verkiezing van het beste bewonersinitiatief en 
gerichte thema’s. En tot slot zijn uitgaven gedaan voor representatie. Onderstaande tabel laat zien 
hoe de gebiedscommissie het budget in 2019 besteed heeft. 
 

Overschie Begroting 2019 Realisatie 2019 Saldo 2019 

Bewonersinitiatieven  182.834  

Participatie en representatie  37.023  

Representatie  188  

Totaal 235.421 220.044 15.377 

 
De voornaamste oorzaak voor dit positieve saldo is dat in 2019 bedragen terugontvangen zijn van 
bewonersinitiatieven uit 2018 die geen gebruik hebben hoeven te maken van de gegeven 
garantstelling.  
 
Bewonersinitiatieven Overschie 2019 
Een belangrijke taak van de gebiedscommissie is het toekennen van bewonersinitiatieven. De 
commissie realiseert zich goed hoe waardevol het is dat bewoners zich willen inzetten voor hun 
buurt, en dat zij hun tijd en energie beschikbaar willen stellen voor de Overschiese gemeenschap. 
Dankzij het budget dat zij hiervoor heeft, maakt de gebiedscommissie het mogelijk om deze 
initiatieven daadwerkelijk te realiseren. Zo helpen bewoners en gemeente elkaar om Overschie een 
plek te laten zijn waar het fijn is om te wonen. 
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De gebiedscommissie heeft een vaste werkwijze rondom bewonersinitiatieven. Wanneer een 
aanvraag voor een bewonersinitiatief binnenkomt, vindt er als eerste een intakegesprek met de 
indieners plaats. Een lid van de gebiedscommissie en een medewerker van het gebiedsteam voeren 
dit gesprek altijd gezamenlijk. Daarin komen alle aspecten van het initiatief aan bod. Op basis hiervan 
wordt in samenwerking met Opzoomer Mee of het subsidiebureau het advies opgesteld en 
geagendeerd. 
 
Tijdens de commissievergadering zijn de indieners zelf aanwezig en geven zij een inhoudelijke 
toelichting op hun initiatief. Alle vragen die de leden erover hebben, stellen zij rechtstreeks aan de 
indieners, die deze vragen direct beantwoorden. Op deze manier krijgt de commissie een duidelijk 
beeld van het doel, de aanpak en de kosten van het initiatief. Vervolgens komen de commissieleden 
tot een weloverwogen besluit over het initiatief. 
 
Als bijlage bij dit gebiedsverslag is een overzicht gevoegd waarin alle 48 in 2019 toegekende 
bewonersinitiatieven weergegeven zijn. Daarnaast zijn in Overschie in 2019 157 Opzoomer-
initiatieven (tot € 250) toegekend. 
 
Budget Overschie 2020 
Eind 2019 heeft het college besloten tot een herijking van het verdeelmodel voor de budgetten van de 
gebieden. Het gevolg van deze herverdeling is een zeer sterke verlaging van het budget voor het 
gebied Overschie: in 2020 bedraagt het budget slechts € 159.319, dit is maar liefst 32% minder dan 
het beschikbare budget in 2019. Hiermee is Overschie disproportioneel gekort ten opzichte van de 
andere wijken in de stad, bovendien op basis van onjuiste aannames. Het is onvermijdelijk dat dit 
grote negatieve gevolgen zal hebben voor de initiatieven van de Overschiese bewoners. De 
gebiedscommissie betreurt dit besluit dan ook zeer, en roept het stadsbestuur op om een 
reparatiemaatregel te nemen, teneinde het budget in evenwicht te brengen met de behoefte van de 
wijkbewoners. 
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3 Het (on)gevraagd advies geven aan het gemeentebestuur 
 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 
De gebiedscommissie is bevoegd om het gemeentebestuur te adviseren. De gebiedscommissie kan 
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 66% voor de gezamenlijke gebiedscommissies, in 2016 75% en in 2017 68%. Het college 
streefde ernaar om in 2019 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te 
koppelen aan de gebiedscommissies. 
 
Onderstaand overzicht toont over welke onderwerpen de gebiedscommissie in 2019 gevraagd en 
ongevraagd advies uitgebracht heeft. Tevens is aangegeven of terugkoppeling plaatsgevonden heeft. 
 

Gebied Onderwerp advies gevraagd advies gegeven terugkoppeling %

door college aan college door college terugkoppeling

Overschie Beleidskader dienstverlening ja ja ja

RK Kerk Burg. Baumannlaan nee ja ja

Ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven ja ja nee

Vervoerplan RET 2020 ja ja ja

Nadere regels bewonersinitiatieven ja ja ja

Meerjarenbeleid bibliotheek Rotterdam 2021-2024 ja ja ja

Beleidsregel evenementenmarkten ja ja ja

Horecagebiedsplan Overschie 2019-2021 ja ja ja

Uitgangspuntennota cultuurbeleid 2021-2024 ja ja ja

Cultuurhistorische verkenning Overschie nee ja ja

Bestemmingsplan Zestienhoven nee ja nee

IP Zestienhovensekade-West ja ja ja

Vuurwerkzones ja ja ja

IP Overschie-Oost ja ja ja

Aanwijzingsbesluit Overschie ja ja ja

Actieprogramma verenigingen ja ja ja

Ventverbod op verkoop van lachgas ja ja ja

Tijdelijk baggerdepot Soesterbergstraat nee ja ja

Straatnaamgeving locatie Delftse Schie ja ja ja

Straatnaamgeving locatie Zaventembaan ja ja ja

Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge ja ja nee

Koersen Kantoren en Bedrijfsruimte ja ja ja

Herijking verdeelmodel budget gebieden ja ja ja

Straatnaamgeving locatie A16 ja ja ja

Straatnaamgeving locatie Zestienhovensekade ja ja ja

Locatieprofiel Sidelingepark ja ja nee

Uitbreiding Skaeve Huse ja ja nee

Vervanging beschoeiing Delftweg nee ja ja

subtotaal 23 28 23 82%

Uitgebrachte (on)gevraagde adviezen en terugkoppeling door college 2019

 
 
De gebiedscommissie Overschie beschouwt het adviseren van het gemeentebestuur als een 
belangrijke taak. Deze adviezen gaan over concrete onderwerpen die actueel zijn en die zowel voor 
de stad als voor Overschie belangrijk zijn.  
 
Om tot een goed advies te komen, organiseert de gebiedscommissie participatie rondom het 
onderwerp. Door gericht in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers die een relatie met het 
onderwerp hebben, krijgt de commissie scherp zicht op wat er speelt. Met de opgehaalde informatie 
kan de commissie haar advies de juiste inhoud geven en het heel concreet en Overschies maken.  
 
Ook legt de gebiedscommissie in haar adviezen zo veel mogelijk de relatie met de Wijkagenda 
Overschie, door concreet aan te geven welke mogelijkheden het onderwerp biedt om concrete doelen 
en maatregelen uit de Wijkagenda te realiseren. De gebiedscommissie benoemt in haar adviezen niet 
uitsluitend de problemen, maar vooral de kansen op het bereiken van verbeteringen, die het wonen 
en werken in Overschie prettiger maken en de inwoners een betere toekomst bieden. 
 
De leden van de gebiedscommissie stellen regelmatig zelf de adviezen op. Dit gebeurt in kleinere 
werkgroepen en in nauwe samenwerking met de gebiedsorganisatie en met de betrokken clusters. 
Op die manier brengen de commissieleden rechtstreeks hun eigen kennis en expertise in. Daarmee 
geven zij extra kwaliteit en betekenis aan de adviezen. 
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Vervolgens bespreekt de commissie de adviezen in haar openbare vergaderingen. Dit gebeurt in een 
open gesprek, waarin de leden met elkaar wisselen wat hun gedachten en argumenten bij het 
onderwerp zijn. Ieder lid komt daarbij aan bod. Er is alle ruimte om suggesties tot aanpassingen en 
aanvullingen naar voren te brengen. Regelmatig hebben ook mensen uit het aanwezige publiek 
inbreng in het gesprek, wat vaak van toegevoegde waarde is doordat dat het onderwerp heel 
concreet maakt en dichtbij brengt. Op deze wijze komen de commissieleden met elkaar tot een 
gemeenschappelijk eindadvies. 
 
Toen de gebiedscommissie in het najaar van 2018 signaleerde dat er te weinig terugkoppeling kwam 
op uitgebrachte adviezen, heeft opschaling naar het Rayonberaad plaatsgevonden. Naar aanleiding 
daarvan zijn maatregelen tot verbetering genomen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 over 70% van 
de uitgebrachte adviezen een schriftelijke terugkoppeling ontvangen is. Dit was een verbetering ten 
opzichte van 2017, toen dit percentage voor Overschie slechts 57% bedroeg. Voor het jaar 2019 
bedraagt het terugkoppelingspercentage 82%. Dit is opnieuw een verbetering, maar het geambieerde 
terugkoppelingspercentage van minimaal 90% is nog niet behaald. De gebiedscommissie verzoekt 
het college daarom om erop toe te zien dat in 2020 en verdere jaren het terugkoppelingspercentage 
van tenminste 90% daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
 
De kwaliteit van de terugkoppeling is naar het oordeel van de gebiedscommissie nog steeds 
wisselend. Doorgaans is ten aanzien van uitgebrachte adviezen over inrichtingsplannen de 
terugkoppeling heel behoorlijk, en worden de adviespunten van de gebiedscommissie voldoende 
zorgvuldig onderzocht en waar mogelijk ook overgenomen. Echter, in diverse andere zaken bemerkt 
de gebiedscommissie dat haar adviezen weinig daadwerkelijk effect sorteren en ervaart zij de 
kwaliteit van de terugkoppeling alsmede de follow-up nog als onvoldoende. De gebiedscommissie 
roept daarom het college wederom op om gericht te werken aan verbetering van de kwaliteit van de 
terugkoppeling op uitgebrachte adviezen.  
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4 De voortgang van de doelen uit de wijkagenda 
 

In 2018 is de Wijkagenda Overschie 2019-2022 vastgesteld. Deze wijkagenda bevat de doelen voor 
Overschie voor de periode 2019-2022. Om zichtbaar te maken welke progressie er op deze doelen 
behaald wordt, is stadsbreed afgesproken om vanaf 2019 in het gebiedsverslag te rapporteren over 
de voortgang van de wijkagenda-doelen. Dit gebeurt in dit hoofdstuk. 
Hieronder wordt ieder doel vermeld en toegelicht. Vervolgens wordt bij ieder doel aangegeven welke 
voortgang in 2019 geboekt is. Daarbij wordt telkens eerst een samenvatting gegeven van de 
gerealiseerd acties uit het Wijkactieplan Overschie 2019, gevolgd door een vermelding van de op dat 
doel betrekking hebbende scores uit het Wijkprofiel 2020. Tot slot wordt bij ieder doel de voortgang 
met een kleur aangeduid, waarbij geldt: 
 

 = op koers 

 = niet op koers; extra aandacht nodig  

 = wordt niet gerealiseerd 

 
 

Doel 1: Sterker voorzieningenaanbod van detailhandel, horeca, scholen en  
  maatschappelijke dienstverlening 

 
Toelichting op het doel 
Om de woonwijken in Overschie toekomstbestendig te houden, is de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van goede voorzieningen belangrijk, bijvoorbeeld basisscholen, sportaccommodaties, 
huizen van de wijk, cultuuraanbod, detailhandel, zorg en openbaar vervoer. Op diverse onderdelen is 
Overschie prima bedeeld, maar, in de afgelopen jaren zijn ook diverse voorzieningen verdwenen en 
van enkele andere gemeentelijke voorzieningen is het voortbestaan allerminst zeker. De detailhandel 
staat onder druk, in Park 16Hoven is geen detailhandel of horeca aanwezig en is er een tekort aan 
basisschoolaccommodatie en openbaar vervoer. Verder heeft een aantal bestaande, verouderde 
basisschoolaccommodaties in Kleinpolder dringend vernieuwing nodig. Om deze redenen zijn in de 
Wijkagenda de volgende richtinggevende acties bij dit doel benoemd:  
 
•  Aansturen op een compacter, krachtiger winkelgebied aan de Burg. Baumannlaan, en de 

vestiging van een kleine buurtsupermarkt in Park 16Hoven mogelijk maken.  
•  Mogelijk maken van een horecavoorziening in park De Buitenplaats en het stimuleren van meer 

kleinschalige horeca in oude dorpskern.  
•  Samen met schoolbesturen zorgen voor kwalitatief goede basisonderwijsinstellingen in de wijk, 

waaronder het vernieuwen van verouderde basisschool-accommodaties en het uitbreiden van 
basisschool-accommodaties in Park 16Hoven.  

•  Bewaken dat de in Overschie aanwezige voorzieningen, zoals zwembad, bibliotheek, 
wijktheater, speeltuinen, educatieve tuin etc., tezamen toereikend blijven voor Overschie als 
aantrekkelijk woon- en leefgebied.  

•  Verbeteren bekendheid van maatschappelijke dienstverlening zoals Vraagwijzer, Wijkteam, 
schuldhulpverlening, CJG, thuiszorg en Huizen van de wijk.  

 
Voortgang van het doel 
 
• Acties uit het Wijkactieplan 

Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling onderzoeken samen de mogelijkheden en 
haalbaarheid van een integrale gebiedsontwikkeling van de Starrenburg-locatie, met als mogelijke 
component een multifunctionele binnensport-voorziening, bestaande uit een sporthal en een 
zwembad. Bij de Voorjaarsnota 2020 zal een besluit over de voorgestelde scenario’s genomen 
worden. De transformatie van de RK Kerk aan de Burg. Baumannlaan naar appartementen kan 
doorgang vinden; de verbouwing start in het voorjaar van 2020.  
In het bestemmingsplan Zestienhoven dat in 2019 vastgesteld is, is de vestiging van een 
horecavoorziening in De Buitenplaats planologisch mogelijk gemaakt. De start van de realisatiefase 
staat gepland voor 2020. Ook is mogelijk gemaakt dat in de Hof van Maasdam een kleine 
buurtsupermarkt, daghoreca en maatschappelijke voorzieningen gaan komen. In 2020 wordt een 
partij geselecteerd voor de fysieke ontwikkeling van dit gedeelte van de Hof van Maasdam. De 
tijdelijke onderwijshuisvesting aan de Xerxesweg (5 lokalen) is in 2019 gerealiseerd. De bouw van de 
tijdelijke school aan de Woensdrechtstraat is gestart, deze wordt medio 2020 opgeleverd.  
Het plan voor de nieuwbouw van de Albert Schweitzerschool is in 2019 ontwikkeld, de uitvoering zal 
enigszins later dan gepland starten, nl. medio 2020. De planvorming voor de Daltonschool en CBS 
Het Podium is nog gaande. 



13 

 

In 2019 is een aanzet tot een voorzieningenplan opgesteld. Het Kernteam Voorzieningen Overschie, 
dat de integrale afstemming over de maatschappelijke voorzieningen gaat verzorgen, is nog niet 
geformeerd, dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 van start gaan. 
Gedurende 2019 heeft op uiteenlopende manieren communicatie plaatsgevonden over de 
maatschappelijke dienstverlening in Overschie. In oktober is de nieuwe Gebiedsgids Overschie 
uitgebracht. De activiteiten in het Huis van de Wijk zijn uitgebreid voor verschillende doelgroepen. 
 
• Scores uit het Wijkprofiel 

Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat de tevredenheid over het aanbod en de beschikbaarheid van 
voorzieningen gedaald is ten opzichte van 2018. In de buurten Kleinpolder en Overschie-dorp 
ervaren bewoners vooral dat de parkeermogelijkheden in de buurt sterk afgenomen zijn, en 
daarnaast de eerstelijnszorg en binnensportvoorzieningen. In de overige buurten scoort met name 
het ervaren aanbod van winkels, bank/postkantoor, basisscholen en openbaar vervoer lager dan in 
2018. 
 

 niet op koers; extra aandacht nodig  

 
 

 
 
 

Doel 2: Duurzamere woonomgeving in de buurten Kleinpolder en Overschie-dorp 
 
Toelichting op het doel 
Relatief veel bewoners van de buurten Overschie-dorp en Kleinpolder ervaren overlast van stank en 
geluid, veroorzaakt door autoverkeer, vliegverkeer en bedrijven. Ook ervaren mensen relatief vaak 
gezondheidsbelemmeringen. De A13 en de A20 vormen fysieke barrières in de woonkern van 
Overschie. Ondanks de ingezette herstructurering is een deel van de woningvoorraad verouderd. 
Veel woningen hebben lage energielabels en bevinden zich in een funderingsrisicogebied. Veel 
bewoners ondervinden wateroverlast in hun tuinen en onder hun woningen. Om deze redenen zijn in 
de Wijkagenda de volgende richtinggevende acties bij dit doel benoemd: 
 
•  Samen met Woonstad en Woonbron wateroverlast aanpakken bij probleemcomplexen in 

Overschie-dorp en Kleinpolder.  
•  Stimuleren van verduurzaming van oudere woningen.  
•  Aanpakken van funderingsproblemen bij risicoblokken in Overschie-dorp.  
•  Meewerken aan transformatie van het complex Welschen 2 op basis van resultaten van de 

gezamenlijke huis-aan-huis-aanpak.  
•  Doorvoeren van functionele wijzigingen en groenverbeteringen bij integrale 

buitenruimteprojecten zoals Kleinpolder-Oost en Zestienhovensekade, en waar mogelijk 
anticiperen op energietransitie.  
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•  Verminderen negatieve effecten van A13, A20 en vliegveld op de woonomgeving, waaronder 
geluid, emissies, barrièrewerking en parkeerexcessen. 

 
Voortgang van het doel 
 
• Acties uit het Wijkactieplan 

Eind 2019 heeft het ingenieursbureau aan Woonstad en Woonbron de eindrapportage uitgebracht 
over de resultaten van het veldwerk dat in 2018 en 2019 uitgevoerd is bij zes complexen waar 
problemen met wateroverlast spelen onder andere bij Welschen 2. Op basis hiervan vindt in maart 
2020 met alle betrokken partijen overleg plaats over het uit te voeren maatregelenpakket.  
In 2019 heeft Funderingskracht drie bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de kwetsbare 
blokken in Schiewijk en aan de Zestienhovensekade. Een relatief klein deel van de betreffende 
bewoners heeft stappen gezet om funderingsonderzoek te laten uitvoeren; bij ongeveer de helft van 
de blokken zijn de bewoners nog onderling met hun buren in gesprek. In 2020 wordt bij drie blokken 
met een urgente opgave procesbegeleiding bij funderingsherstel aangeboden.  
In januari 2019 is de transformatie van het complex Welschen 2 van start gegaan. Eind 2019 was 
bijna geheel fase 1 uitverhuisd. Ook is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid. 
Op diverse locaties is de buitenruimte verbeterd. Zo is medio 2019 gestart met de uitvoering van de 
rioolvervanging en het vastgestelde inrichtingsplan voor het oostelijke deel van de 
Zestienhovensekade, waarbij een nieuw profiel aangelegd wordt met meer ruimte voor langzaam 
verkeer en groen. Het inrichtingsplan voor het westelijke deel is eind 2019 vastgesteld. Ook het 
inrichtingsplan voor de fasen 1a en 1b van Overschie-oost is eind 2019 vastgesteld. Hier vindt 
eveneens rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte plaats, waarbij waterpasserende 
verharding en meer groen aangelegd wordt. De planvorming van fase 2 is in 2019 gestart. Verder is 
de herinrichting van Kleinrijk fase 2 voltooid, en is het overgrote deel van de herinrichting van De 
Entree afgerond, het resterende deel volgt medio 2020. Tot slot is in 2019 de Duyvesteynstraat 
verbeterd en is het jaagpad langs de Delfshavense Schie aangelegd. 
Rijkswaterstaat werkt aan de opstelling van het Meerjarenprogramma Geluidsanering; uitvoering van 
maatregelen langs de A13 worden niet eerder dan 2021 voorzien. Begin 2020 start de Provincie met 
het opzetten van een Burgermeetnet Geluid rondom de luchthaven. Het project met de fijnstofmeters 
in Overschie is begin 2019 afgerond. In het voorjaar van 2019 zijn via een bewonersinitiatief de 
muren noordelijke onderdoorgangen onder de A13 door een kunstenaar beschilderd. In het najaar 
van 2019 is het project gestart tot verbetering van de oost-west-verbinding Baanweg-Ruggeweg en 
de Baanwegtunnel. 
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• Scores uit het Wijkprofiel 
Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat in de buurten Kleinpolder en Overschie-dorp de ervaren 
wateroverlast in de tuinen ongeveer gelijk is gebleven of iets gedaald is, terwijl de overlast in of onder 
de woningen toegenomen is. In Overschie-dorp is de tevredenheid over de warmte-isolatie van de 
woningen afgenomen. In Kleinpolder zijn veel mensen de bebouwing beduidend aantrekkelijker gaan 
vinden, vermoedelijk vanwege de realisatie van Kleinrijk en De Entree. 
Zowel in Kleinpolder als in Overschie-dorp is de stank- en geluidhinder die mensen ondervinden van 
verkeer fors gestegen; ook ervaart men meer stankoverlast van het riool. 
De NO2-concentraties in beide buurten hebben zich duidelijk gunstig ontwikkeld ten opzichte van 
2018 en ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde.  
 

 op koers 

 
 

Doel 3: Verhogen veiligheid en veiligheidsbeleving van de woonomgeving 
 
Toelichting op het doel 
Overschie scoort gunstig op diefstal, geweld, inbraken, overlast en vandalisme, maar er zijn signalen 
over toenemende overlast van drugshandel en van verwarde personen en ergernis over 
verkeersgedrag zoals te hard rijden en stoepparkeren. Voor het leefklimaat en de veiligheidsbeleving 
in de wijk is ook een goed onderhouden, aantrekkelijke openbare ruimte van belang. De scores voor 
zwerfvuil, vuil naast containers, onkruid, verzakkingen in de bestrating en onverzorgd openbaar groen 
zijn achteruit gegaan, zowel objectief als subjectief. Om deze redenen zijn in de Wijkagenda de 
volgende richtinggevende acties bij dit doel benoemd: 
 
•  Meer burgerparticipatie via Buurt Bestuurt, Buurtwhatsapp-groepen en Buurtpreventie.  
•  Handhaven van het huidige veiligheidsniveau, en indien nodig gerichte inzet op inbraken, 

drugsgerelateerde overlast en overlast van verwarde personen en hanggroepen in Kleinpolder 
en Overschie-dorp.  

•  Het onderhoudsniveau van de buitenruimte op peil houden door het gericht verhelpen van 
verstoringen in de buitenruimte op specifieke locaties op basis van een wijk- en datagestuurde 
aanpak.  

•  Gericht verbeteren van verkeersonveilige plekken zoals Fairoaksbaan en Kleinpolderplein.  
•  Duurzaam veilig inrichten van gebiedsontsluitingswegen in Overschie-dorp.  
•  Verkeersveiliger maken van de directe omgeving van de basisscholen.  
•  Uitvoeren van handhavings- en gedragsacties, gericht op sociaal verkeersgedrag en ordentelijke 

openbare ruimte. 
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Voortgang van het doel 
 
• Acties uit het Wijkactieplan 

Door samen met de partners continu de veiligheidsontwikkelingen in de wijk scherp te monitoren en 
alert te reageren op gebeurtenissen en trends, wordt het relatief hoge veiligheidsniveau in Overschie 
vastgehouden. 
Buurt Bestuurt Welschen is veelvuldig bijeengekomen en vervult een belangrijke rol in dit deel van de 
wijk. Dit geldt ook voor het Buurtpreventieteam Kleinpolder-Oost, waarmee meerdere bijeenkomsten 
plaatsgevonden hebben. Op 8 juli hebben beide buurtpreventie teams een EHBO-cursus gehad. Een 
Buurt Bestuurt bij de Schout van Groenewegenstraat is nog niet van de grond gekomen, maar dit 
gaat mogelijk nog gebeuren, evenals aan het Saenredamplein. 
In 2019 zijn vulgraad-meters in (ondergrondse) wijkcontainers aangebracht; de lediging van de 
containers vindt sindsdien op die basis plaats. Op diverse locaties waren er aanloopproblemen, 
inmiddels functioneert het systeem beter. In het voorjaar en het najaar hebben grofvuilacties en extra 
schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden in Welschen 2 en Welschen 7; ook zijn de Schone 
Schie-actie en de KeepitClean-actie uitgevoerd. In 2020 worden diverse datagestuurde acties ingezet 
vanuit het programma 'In de bak' (voorkomen van naastplaatsingen). 
In een samenwerkingsverband van Stadsbeheer, Woonstad en de Gebiedsorganisatie is de 
rattenaanpak uitgevoerd in de omgeving van de Becramming. Na een positieve evaluatie is de actie 
voortgezet en wordt deze in 2020 uitgebreid naar de omgeving van de 7- Provinciënflats.  
De kruising Fairoaksbaan-Bovendijk was een black spot. In 2019 is deze kruising omgevormd tot een 
rotonde; de aanleg is eind 2019 afgerond. 
In het kader van de verkeersactieweek zijn in september 2019, in samenspraak met de directeuren 
van vier basisscholen, uiteenlopende verkeersacties uitgevoerd bij de scholen. 
In 2019 zijn op acht verschillende locaties snelheidsinformatiedisplays ingezet, dit wordt in 2020 
gecontinueerd. Daarnaast zullen diverse gedragsbeïnvloedingsacties rondom verkeersveiligheid 
uitgevoerd worden. Ook wordt voor elke school een schoolscan uitgevoerd, gericht op haal- en 
brenggedrag. De onveilige oversteek nabij de Xerxesweg wordt in het voorjaar van 2020 heringericht. 
De kruising Burg. Baumannlaan-Baanweg zal worden geanalyseerd en vervolgens verbeterd worden. 
 
 

 
 
 
• Scores uit het Wijkprofiel 

Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat de veiligheidsindex in alle buurten gestegen is ten opzichte van 
2018. Met name ten aanzien van diefstal en inbraak zijn de scores in alle buurten verbeterd, zowel 
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objectief als subjectief. Ook de objectieve scores voor overlast zijn gunstiger, vooral in Kleinpolder. 
Echter, ten aanzien van geweld en vandalisme zijn de objectieve scores in alle buurten gedaald. 
Maar waar de bewoners van de buitengebieden voor wat betreft geweld een verslechtering ervaren, 
ervaren de bewoners van Kleinpolder juist een sterke verbetering. En waar bewoners van Kleinpolder 
beduidend meer vandalisme ervaren, zien bewoners van de andere buurten op dat punt juist een 
verbetering. In alle buurten is de veiligheidsbeleving gedaald. 
In de buurten Kleinpolder en Overschie-dorp wordt een toename ondervonden van rommel op straat, 
van vuil naast containers en van gaten in de bestrating. Ten aanzien van hondenpoep is het beeld 
wisselend: in Kleinpolder is dit toegenomen, terwijl het in de andere buurten juist iets verbeterd is. En 
in Overschie-dorp is er een lagere score voor de straatverlichting, terwijl die in de buitengebieden 
juist verbeterd is. Over het algemeen worden het groen, de singels, de stoepen en de fietspaden 
hoger gewaardeerd dan het Rotterdamse gemiddelde. 
In alle buurten is het aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners gedaald ten opzichte van 2018, 
maar zijn de scores nog steeds relatief hoog. In alle buurten wordt een toename van agressief 
verkeersgedrag ervaren. In de buurten Kleinpolder en Overschie-dorp is er een toename van 
stoepparkeren, en is er een sterke toename van te hard rijden.  
 

 niet op koers; extra aandacht nodig  

 
 

 
 
 
 

Doel 4: Verbeteren maatschappelijke participatie in de buurten Kleinpolder en  
  Overschie-dorp 

 
Toelichting op het doel 
Met name de buurt Kleinpolder heeft op sociaal gebied aandacht nodig. De sociale index van deze 
buurt bedraagt 96. De beleving van de kwaliteit van leven ligt onder het Rotterdamse gemiddelde. 
Relatief veel mensen hebben geen betaald werk en ontvangen een bijstands- of arbeidsongeschikt-
heidsuitkering, en kampen met armoede en schulden. Ook zijn er vrij veel jongeren zonder 
startkwalificatie. Een bovengemiddeld aantal mensen ervaart gezondheidsbelemmeringen en heeft 
het gevoel problemen niet op te kunnen lossen. Er is ook veel onbekendheid met maatschappelijke 
voorzieningen. Relatief veel mensen ervaren discriminatie, en sociaal isolement komt veel voor, met 
name onder ouderen en kwetsbare personen. Om deze redenen zijn in de Wijkagenda de volgende 
richtinggevende acties bij dit doel benoemd: 
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•  Tegengaan van sociaal isolement onder ouderen door extra beweegactiviteiten, 
ontmoetingsbijeenkomsten, activiteitenkalender, huisbezoeken en extra ondersteuning.  

•  Uitvoeren en doorontwikkelen van Langer Thuis-arrangementen.  
•  Toename aantal woningen voor ouderen en eenpersoonshuishoudens.  
•  Stimuleren bewonersinitiatieven en actieve bewonersnetwerken.  
•  Gezamenlijke aanpak armoede en schuldenproblematiek met welzijnsorganisatie en corporatie.  
•  Verminderen van taalachterstand en laaggeletterdheid door het aanbod aan taallessen in 

overeenstemming te brengen met de vraag en het aanbod duidelijk te communiceren naar de 
doelgroepen. 

 
Voortgang van het doel 
 
• Acties uit het Wijkactieplan 

In 2019 zijn in Overschie 572 inwoners ouder dan 75 jaar benaderd, waarvan er 70 daadwerkelijk 
bezocht zijn. Als opvolger van de actie ‘Samen Is Leuker dan Alleen’ heeft WMOradar in 2019 de 
methodiek Bakkie en Beppen ingezet met de bewoners van de Mookhoek. 
De aangestelde buurtsportcoach heeft op diverse pleinen in Overschie sportactiviteiten opgezet; 
daarnaast heeft hij het wandelvoetbal en het nordic walking begeleid en geholpen bij de 
ondersteuning van de jongerenraad. 
De beoogde inzet van de Expert financiën is nog niet gestart; dit is afhankelijk van de resultaten van 
de pilot in Zuid en Delfshaven die in het voorjaar van 2020 geëvalueerd wordt. Wel pleegt WMOradar 
inzet op schulddienstverlening in Overschie en verzorgt doorstroom naar de Kredietbank Rotterdam. 
De inzet op de promotie van het jeugdfonds heeft succes gehad: in 2019 zijn er in Overschie 113 
aanvragen gedaan, tegenover 49 in 2018. 
In 2019 zijn twee goedbezochte taalnetwerkbijeenkomsten georganiseerd, waarbij deelnemende 
partijen veel contacten gelegd en afspraken gemaakt hebben. De Stichting Lezen & Schrijven heeft 
veel nuttige informatie en materiaal verstrekt aan taalaanbieders. In 2020 krijgt dit een vervolg. 
 
• Scores uit het Wijkprofiel 

Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat de sociale index in Overschie ongeveer gelijk gebleven is ten 
opzichte van 2018. In Overschie-dorp is de index gestegen, in Kleinpolder gedaald. Het oordeel van 
bewoners over de kwaliteit van hun leven ligt in Kleinpolder zeer ver onder het Rotterdamse 
gemiddelde en is bovendien zeer sterk gedaald ten opzichte van 2018. In de andere buurten ligt deze 
score juist ver boven het Rotterdamse gemiddelde. 
Het aandeel bewoners met werk is iets toegenomen. In Kleinpolder hebben relatief veel bewoners 
een laag huishoudinkomen; in de andere buurten is deze score juist gunstiger dan het Rotterdamse 
gemiddelde. De subjectieve scores laten hetzelfde beeld zien: het percentage mensen dat zegt 
moeilijk rond te komen met het huishoudinkomen is in Kleinpolder fors hoger dan in de andere 
buurten, waar dit percentage bovendien duidelijk gedaald is ten opzichte van 2018. Het percentage 
volwassenen zonder startkwalificatie is afgenomen; ook bij de jongeren (18-23 jaar) is een lichte 
daling te zien. 
Het percentage bewoners dat zich actief voor de buurt inzet, ligt boven het Rotterdamse gemiddelde 
en is gestegen ten opzichte van 2018. Het aandeel bewoners dat actief is in een bewonersinitiatief is 
licht gedaald. Het percentage bewoners dat maandelijks een vereniging bezoekt, is licht toegenomen 
en ligt iets boven het Rotterdamse gemiddelde. 
In Kleinpolder, Zestienhoven en de buitengebieden ervaren mensen dat er onvoldoende plekken zijn 
voor gezamenlijke bewonersactiviteiten. Relatief veel bewoners in Kleinpolder en Overschie-dorp 
vinden dat er genoeg ouderenvoorzieningen zijn; in de andere buurten is deze score juist zeer laag. 
Het percentage bewoners dat aangeeft dat de gemeente voor meedoen zorgt en initiatieven 
ondersteunt, is gedaald, met name in Kleinpolder. 
In Kleinpolder is het percentage bewoners dat genoeg belangstelling van anderen ervaart, gedaald 
tot duidelijk onder het Rotterdamse gemiddelde, terwijl dit in de andere buurten hoger ligt en licht 
gestegen is. Het percentage bewoners dat gezondheidsbelemmeringen ervaart, is gedaald en ligt 
onder het Rotterdamse gemiddelde. Het percentage bewoners dat geen discriminatie ervaart, is 
gunstiger dan het Rotterdamse gemiddelde. 
 

 = op koers 
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Doel 5: Levendigere wijk door stimulering van sporten en culturele activiteiten 
 
Toelichting op het doel 
Bij het aantrekkelijk woon- en leefklimaat dat Overschie haar inwoners wil bieden, hoort ook een 
gevarieerd aanbod aan sport, kunst en cultuur. De laatste jaren is de culturele programmering 
verbeterd en beter bekendgemaakt, ook is er meer samenwerking tussen de partijen die culturele 
activiteiten organiseren. Bewoners hechten veel waarde aan de traditionele culturele evenementen 
en waarderen het wanneer er kleinschalige festivals in de wijkparken en de winkelgebieden 
plaatsvinden. Ook sport en beweging zorgt voor levendigheid in de wijk. Tezamen versterken deze 
evenementen en activiteiten de sociale verbanden binnen de wijk en tussen generaties. Om deze 
redenen zijn in de Wijkagenda de volgende richtinggevende acties bij dit doel benoemd: 
 
•  Realisatie van het project Sidelingepark om het park dé centrale plek in de wijk voor spelen, 

sporten en ontmoeten te maken.  
•  Versterken van de sport-, scouting- en speeltuinverenigingen.  
•  Stimuleren en faciliteren gebruik van bestaande gemeentelijke gymzalen voor zaalsport.  
•  Onderzoeken mogelijkheid tot realiseren zaalsportvoorziening in project Starrenburg.  
•  Bevorderen van een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel programma, i.s.m. Cultuurscout en 

LCP-coördinator.  
•  Continuering mogelijk maken van de functie die Museum Oud Overschie en de Grote Kerk 

vervullen voor het culturele klimaat en de historische identiteit van Overschie.  
•  Ruimte bieden voor de kleinschalige creatieve sector. 
 

 
 
 
Voortgang van het doel 
 
• Acties uit het Wijkactieplan 

In 2019 is een start gemaakt voor een uitvoeringsplan voor fysieke maatregelen in het Sidelingepark. 
Vanwege capaciteitsprobleem heeft Stadsontwikkeling het planproces tijdelijk moeten stilleggen; dit 
zal begin 2020 weer doorstarten. Wel hebben gedurende het jaar diverse uiteenlopende sportieve en 
culturele evenementen en activiteiten in het park plaatsgevonden. Ook op andere locaties in de wijk 
heeft sportprogrammering plaatsgevonden. De Overschiese Sportweek is succesvol verlopen, zowel 
het aantal aanbieders als het aantal deelnemers lag beduidend hoger dan in 2018. 
Over het buitenschools gebruik van de gymzaal van Basisschool Park 16Hoven is nog geen 
uitsluitsel ontstaan, dit wordt in de loop van 2020 verwacht.  
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In april 2019 heeft het Sportbedrijf de businesscase voor de vervanging van zwembad Overschie 
opgeleverd. Het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw op een andere locatie in Overschie, in 
combinatie met een sportzaal of sporthal, is eind 2019 opgeleverd. Bij de voorjaarsnota 2020 zal er 
een besluit over de voorgestelde scenario’s worden genomen. 
De Cultuurtafel Overschie heeft elke twee weken de culturele activiteiten in het gebied 
doorgesproken en afgestemd. Het Jaarplan van de Cultuurscout 2019 is, na input van de 
gebiedscommissie, vastgesteld en uitgevoerd. 
Wijktheater In de Lugt is in de vorm van adviezen, subsidies en kwartaalgesprekken ondersteund 
naar een steviger culturele voorziening. 
 
• Scores uit het Wijkprofiel 

Uit het Wijkprofiel 2020 blijkt dat de beschikbaarheid van binnensportvoorzieningen in Overschie 
objectief beduidend geringer is dan het Rotterdamse gemiddelde. Dit is ook wat bewoners steeds 
sterker ervaren: in alle buurten is het percentage bewoners dat vindt dat er voldoende 
binnensportvoorzieningen in hun buurt zijn, duidelijk gedaald ten opzichte van 2018. Daarentegen ligt 
het aantal woningen waarbij een zwembad en voetbalvelden zich binnen de normafstand bevinden, 
ligt in Overschie juist hoger dan het Rotterdamse gemiddelde. Het percentage bewoners dat vindt dat 
er voldoende buitensportvoorzieningen in hun buurt zijn, is ongeveer gelijk gebleven. Het percentage 
bewoners dat regelmatig sport, ligt in Overschie iets boven het Rotterdamse gemiddelde. Ten 
opzichte van 2018 is het in Overschie-dorp licht toegenomen, terwijl het in de andere buurten licht 
gedaald is. 
Het percentage bewoners dat zegt dat er ruim voldoende speel- en sportplekken in de buurt zijn voor 
kinderen van 4 tot 13 jaar, is in Overschie iets hoger dan het Rotterdamse gemiddelde. Dit 
percentage is licht gestegen ten opzichte van 2018, met name in Zestienhoven. 
Het percentage bewoners dat regelmatig culturele voorzieningen bezoekt, ligt in Overschie lager dan 
het Rotterdamse gemiddelde. Ten opzichte van 2018 is dit in Overschie-dorp licht toegenomen, 
terwijl het in de andere buurten licht gedaald is. 
 

 niet op koers; extra aandacht nodig  
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Bijlage 1 Bewonersinitiatieven 
 

Organisatie Bedrag Gebied Toelichting 

Vrouwendag en wijkgesprekken 7.925 Overschie via Opzoomer Mee 

Overschiese Hike 2018 1.000 Overschie via Opzoomer Mee 

Fit event Spring in the Air 2.205 Overschie via Opzoomer Mee 

4 mei herdenking 2.581 Overschie via Opzoomer Mee 

Multiculturele openlucht Orkest 4.104 Overschie via Opzoomer Mee 

Musical Wilde Haren 11.498 Overschie via Subsidiebureau 

Zeskamp 402 Overschie via Opzoomer Mee 

Koningsdag 23.637 Overschie via Subsidiebureau 

Picknick in het Park 10.000 Overschie via Opzoomer Mee 

Open Tuinendag Overschie 1.750 Overschie via Opzoomer Mee 

High Tea i.c.m. een spelletjesmiddag 580 Overschie via Opzoomer Mee 

Kidz Camping United010 2.450 Overschie via Opzoomer Mee 

Master Your Own Bodyweight 166 Overschie via Opzoomer Mee 

Inna Yard Festival 0 Overschie via Opzoomer Mee 

Zomerkamp 2019 jeugd Overschie 3.080 Overschie via Opzoomer Mee 

Iftar voor de wijkbewoners 4.450 Overschie via Opzoomer Mee 

Ouderen Ontmoetingsdag 1.120 Overschie via Opzoomer Mee 

Judo010 2.859 Overschie via Opzoomer Mee 

Unltd Swim Overschie 2019 1.632 Overschie via Opzoomer Mee 

Podiumbeesten 5.283 Overschie via Opzoomer Mee 

Open Monumentendag 4.795 Overschie via Opzoomer Mee 

Oldtimerbraderie 3.170 Overschie via Opzoomer Mee 

Sprookjesfestival 2019 12.787 Overschie via Subsidiebureau 

Kampvuur Overschie 5.000 Overschie via Opzoomer Mee 

Kennismaken met het verenigingsleven 2.650 Overschie via Opzoomer Mee 

Appeltaart in In de Lugt 930 Overschie via Opzoomer Mee 

Smulfestival 4.000 Overschie via Opzoomer Mee 

Opzoomer grote opruimactie restafval 250 Overschie via Opzoomer Mee 

Truckrun 2019 6.021 Overschie via Opzoomer Mee 

Bikken bij de Buren 1.500 Overschie via Opzoomer Mee 

15-jarige bestaan De Fabriek 550 Overschie via Opzoomer Mee 

Helden 2.0 2.500 Overschie via Opzoomer Mee 

Professionalisatieslag Schone Schie 3.500 Overschie via Opzoomer Mee 

Sinterklaasintocht 7.499 Overschie via Opzoomer Mee 

Gelijk spel 1.468 Overschie via Opzoomer Mee 

Sportmiddag Overschie 575 Overschie via Opzoomer Mee 

Storm, kerstmusical 10.000 Overschie via Opzoomer Mee 

Kerstconcert KRPH 1.750 Overschie via Opzoomer Mee 

Weihnachtsoratorium 1.250 Overschie via Opzoomer Mee 

Lichtjesmarkt 6.125 Overschie via Opzoomer Mee 

Opruimfestival restafval 500 Overschie via Opzoomer Mee 

90-jarig bestaan HWD 5.700 Overschie via Opzoomer Mee 

Feestelijk heropenen winkelstraat 4.198 Overschie via Opzoomer Mee 

Zie Overschie 4.137 Overschie via Opzoomer Mee 

Muzieklessen voor jong en oud 8.770 Overschie via Opzoomer Mee 

Vrouwendag en wijkgesprekken 7.175 Overschie via Opzoomer Mee 

Nieuwjaarsdiner 520 Overschie via Opzoomer Mee 

Kerst is met elkaar zijn 865 Overschie via Opzoomer Mee 
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Bijlage 2 Gebiedscommissieleden Overschie goed bereikbaar 
 
 

  
Fred Baartman 
06-23239989 
fbr.baartman@gebiedscommissierotterdam.nl   
 

 
Cees van der Kleij    
06-29510773      
j.c.vanderkleij@gebiedscommissierotterdam.nl  

 
Edwin Kaptein      
06-14432858      
e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 
Kees van der Meer    
06-41296340     
c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl 

 
Ada van Noordwijk     
06-12678705      
a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 
Cock Ouwens     
06-44574135      
cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl 

mailto:fbr.baartman@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:j.c.vanderkleij@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl
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Anne Snoeck Henkemans    
06-51104949       
ag.snoeckhenkemans@gebiedscommissierotterdam.nl  
 

 
Jeroen van der Steen 
06-41608080   
j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 
Latif Tali 
06-42398995 
l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 
Sarah Wilton 
14010  
sy.wilton@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 
Mohammed Yousfi 
14010 
m.yousfi@gebiedscommissierotterdam.nl 
 

 

 

mailto:ag.snoeckhenkemans@gebiedscommissierotterdam.nl
mailto:j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.
mailto:l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl
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