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Gebiedsverslag Provenierswijk 2019

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
1a. 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 technisch voorzitter Wijkraad Provenierswijk

Voor u ligt het verslag van de wijkraad Provenierswijk over 2019. De wijkraad zet zich in om
de buitenruimte én de sociale sfeer in de Provenierswijk mooier en sterker te maken. Dit
doen wij door naar bewoners te luisteren waar verbeteringen nodig zijn en door initiatieven
van bewoners geldelijk te ondersteunen.

Betrokken bewoners
In de Provenierswijk zijn gelukkig heel veel bewoners die zich willen inzetten voor de wijk.
Zonder die inzet zou de Provenierswijk niet zo'n fijne wijk zijn en zou de wijkraad niet zo
goed kunnen functioneren. In de eerste plaats wil ik namens de wijkraad de wijkbewoners
van harte bedanken!
Bewoners zijn op zeer verschillende manieren betrokken. Sommigen helpen bij de Huizen
van de Wijk de Propeller of de Waerschut. Anderen draaien – vaak al jaren – mee in
werkgroepen, zoals de Groengroep of in een bewonersvereniging. Zelfs al komt een
bewoner slechts eenmaal langs bij een vergadering van de wijkraad; ook dat is een bijdrage
die wij waarderen. Immers, niet de wijkraad alleen, maar ook de bewoners zijn de ogen en
oren van de wijk!

Bewonersinitiatieven
De wijkraad hoopt dat iedereen die met een idee voor de wijk aan de gang wil, ook in de
komende jaren de weg naar wijkraad zal weten te vinden. In 2019 was onze pot voor
initiatieven schoon op en dat is in 2020 opnieuw de bedoeling. Jammer genoeg hebben we
in 2020 een lager budget. Daarom zullen we extra ons best doen daarmee het maximale te
bereiken.
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Informeren en adviseren
In 2019 bestond een belangrijk deel van onze tijdsbesteding uit informeren en adviseren. Het
informeren van bewoners en na bespreking in een openbare vergadering ook het adviseren
van de wethouders en (gemeente)raad. Een goed voorbeeld is de toenemende parkeerdruk
van fietsen in de wijk. Die druk werd in 2018-2019 nog verergerd door een toevloed aan
deelfietsen en -scooters. Hierover is in de wijkraad uitgebreid gesproken en daarna
geadviseerd. Maar daar stopt het niet – dit punt komt steeds weer terug als we wethouders
of raadsleden tegenkomen. Momenteel worden oplossingen gezocht in het verzamelen van
klachten per aanbieder en het realiseren van extra fietsvlonders op parkeervakken.

Een ander terugkerend thema waarover wij bewoners informeren is de realisatie van de
hoogbouw in het RCD (Rotterdam Central District) net ten zuiden en ten oosten van de
Provenierswijk. Centraal staat hierbij onze gedachte dat die hoogbouw weliswaar de druk op
de woningmarkt kan helpen verlichten, maar dat de leefbaarheid van onze wijk niet mag
worden achtergesteld bij andere gebieden in de stad. Het blijft in de komende tijd spannend
hoe de hoogbouwplannen zullen uitpakken.

Huishoudelijke mededelingen:

De wijkraad telt vijf leden:
Ingeborg Absil - i.absil@wijkraadrotterdam.nl
Klaas van der Burg   - k.vanderburg@wijkraadrotterdam.nl
Marjan van Hoorn - m.vanhoorn@wijkraadrotterdam.nl
Koos Krabbendam  - k.krabbendam@wijkraadrotterdam.nl
Dennis Willemsen - d.willemsen@wijkraadrotterdam.nl

De wijkraad kent een roulerend voorzitterschap; momenteel ingevuld door Klaas van der
Burg.



4

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.

De Wijkraad Provenierswijk probeert op diverse manieren de bewoners te betrekken bij wat
er in de wijk gebeurt:

Bij Wijkraadsvergaderingen
· De Wijkraad Provenierswijk heeft eenmaal per maand een openbare vergadering op de

dinsdagavond. Via posters op zichtbare locaties in de wijk worden de bewoners
uitgenodigd voor deze openbare vergadering.

· Voor meeste vergaderingen (afhankelijk van de agenda) worden alle huishoudens in de
Provenierswijk, via een huis-aan-huisflyer, uitgenodigd. Daarnaast worden bewoners ook
uitgenodigd via diverse media, zoals Facebook, de gemeentelijke website, de lokale
wijkkrant (Provenieuws) en via een eigen e-mailbestand van geïnteresseerde bewoners.

· De wijkraadsleden spreken ook veel bewoners op straat en/of bij activiteiten in de wijk en
nodigen daarbij de bewoners uit voor de vergaderingen en andere activiteiten van de
Wijkraad.

· Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is er een mogelijkheid om in
Activiteitencentrum de Waerschut een van de wijkraadsleden te spreken.

· Om heel de wijk goed te bereiken vergadert de Wijkraad niet standaard op één locatie,
maar juist op diverse locaties in de wijk.

· Sommige vergaderingen staan in het teken van een specifieke thema’s, zoals:
o op 7 mei was er een speciale Wijkraadsvergadering over het thema

Jongeren;
o op 4 juni was er een vergadering met het Cluster Maatschappelijke

Ontwikkeling (MO) over de 4maandsrapportage van het Wijkactieplan
2019. Aanwezige bewoners zijn toen geïnformeerd over wat MO in de
afgelopen 4 maanden in de wijk heeft gedaan;

o op 10 december is het thema Beschermd Stadsgezicht besproken;
o in juni is er na afloop van de vergadering een zomerborrel georganiseerd;
o en in december is een Eindejaarsborrel georganiseerd.

Bij andere activiteiten die de Wijkraad i.s.m. de gebiedsorganisaties heeft georganiseerd,
zoals:
· op 7 maart een bijeenkomst over ontwikkelingen Rotterdam Central District (RCD) voor

een groep sleutelfiguren (bewoners) uit de wijk. Met deze bewoners is onder andere de
opzet van een brede bewonersavond besproken;

· op 13 juni een bewonersavond voor alle bewoners van de Provenierswijk over de
ontwikkelingen RCD;

· op 15 juni tijdens het jaarlijkse Wijkfeest was de Wijkraad vertegenwoordigd op de
speciale Info- en Banenmarkt (bewonersinitiatief);

· op 14 november meegedaan met de Informatiebouwmarkt voor Agniesebuurt en
Provenierswijk over onder andere ontwikkelingen RCD en Schiekadeblok;

· de wijkraad heeft november vorig jaar fietslabels laten maken om fietsers op een ludieke
manier op hun ‘slordige’ parkeergedrag te wijzen. Op de labels staat de tekst: ‘fietsen
opzij, voetgangers blij’. De labels zijn uitgereikt aan bewoners.
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· tot slot: Wijkraadsleden bezoeken diverse activiteiten in de buurt en zijn vaak aanwezig in
het Huis van de Wijk De Propeller en Activiteitencentrum De Waerschut. Hier bereiken ze
veel buurtbewoners.

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

De Wijkactieplannen zijn opgesteld door de clusters Stadsontwikkeling (SO), Stadsbeheer
(SB), Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en de directie Veiligheid i.s.m. de
gebiedsorganisaties. De Wijkraden hebben wel input kunnen leveren tijdens de zogenoemde
tafeltjesavond op 12 november 2018. Tijdens deze avond zijn de genoemde clusters in
gesprek gegaan met alle Wijkraden in gebied Noord en daarbij is input opgehaald voor het
opstellen van de Wijkactieplannen 2019.
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

De bestuurscommissies op gebiedsniveau beschikken 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 leggen 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
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

Budget Wijkraad Provenierswijk
Noord - Provenierswijk  Begroting  Realisatie  Saldo
Begroting        78.287                 -
Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -        67.033
Uitgaven Participatie                 -        10.543
Uitgaven Representatie                 -             642
Totaal        78.287        78.219         68

1 Incl. 10%-regeling
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Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

In 2018 en 2019 heeft de Wijkraad het budget voor bewonersinitiatieven volledig
besteed of zelfs overschreden. Er zijn veel bewonersinitiatieven ingediend want de
Provenierswijk kent veel actieve bewoners die zich willen inzetten om hun wijk
fraaier, leefbaarder, schoner en groener te maken en om de saamhorigheid te
vergroten. En zij willen dat vooral samendoen met andere bewoners uit de buurt.
Hun ideeën en initiatieven konden worden gerealiseerd dankzij het
bewonersinitiatievenbudget. De Wijkraad vindt het dan ook zeer spijtig dat dit
budget in 2020 met ruim 11.000 euro is gekort. Hierdoor zal helaas een aantal
initiatieven het komende jaar niet kunnen worden toegekend en uitgevoerd.
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3. Het (on)gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te
adviseren. Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd
adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie,
wijkraad of wijkcomité. 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, wijkraden of wijkcomités.

Terugkoppeling adviezen wijkraad Provenierswijk 2019
Aantal adviezen Reacties van of namens het

college
%

8 8 100%

Wijkraad Advies Gevraagd/ongevraagd Terugkoppeling door
college

Provenierswijk Standplaats eetkraam
Proveniersplein

Ongevraagd Ja

Provenierswijk Jaarverslag 2018
Provenierswijk

Gevraagd Ja

Provenierswijk Uitgangspuntennota
Cultuurbeleid 2021-
2024

Gevraagd Ja

Alle wijkraden in
Noord

Herijking
Horecagebiedsplan

Gevraagd Ja

Alle wijkraden in
Noord

Beleidsregels en
nadere regels
bewonersinitiatieven

Gevraagd Ja

Provenierswijk Vuurwerkzones Gevraagd Ja
Provenierswijk Ventverbod op

verkoop lachgas
Gevraagd Ja

Provenierswijk Herijking verdeelmodel
budget wijkraden

Gevraagd Ja

Toelichting
Vorige jaar heeft de Wijkraad Provenierswijk haar teleurstelling geuit over het zeer lage
responspercentage op de uitgebrachte adviezen van onze Wijkraad. Dit percentage lag ook
bij de andere Wijkraden in Noord heel laag. Gelukkig kunnen we dit jaar constateren dat de
respons boven verwachting hoog is, namelijk 100%. College ga zo door in de komende
jaren.

Wel merken we het volgende op: we krijgen nog steeds te vaak onverwacht een
adviesaanvraag binnen en daar verlangt het college meestal heel snel een reactie op. Dit
vinden wij niet goed. Wij willen het college van goede adviezen voorzien. Daarvoor is het
nodig dat we ons advies baseren op wat de bewoners van onze wijk vinden. Daar willen wij
de nodige tijd voor krijgen. Op basis van goede bewonersinbreng kunnen we een volwaardig
advies voor het college opstellen. Wij vragen u hiermee rekening te houden door op tijd de
adviesvraag te sturen en voldoende tijd aan ons te gunnen om dit te kunnen doen.



9

Daarnaast pleiten wij voor een reactie op maat op onze adviezen. Het komt te vaak voor dat
een reactie op een advies heel algemeen is. Dezelfde reactie wordt naar alle
bestuurscommissies gestuurd terwijl onze adviezen juist heel wijkgericht zijn. Dan willen wij
ook een inhoudelijke reactie, die ingaat op onze wijkspecifieke advies. In sommige gevallen
heeft het college het overigens wel goed gedaan. Als voorbeeld de reactie op de
Vuurwerkzones. In dat advies is het college heel specifiek ingegaan op de opmerkingen en
het advies vanuit onze Wijkraad.
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NIEUW

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.

Doel 1: Verbeteren leefomgeving en leefmilieu

De wijkraad is blij met de realisatie van de vele groene bewonersinitiatieven. Echter groene
bewonersinitiatieven alleen zijn niet voldoende om het bestaande groen te behouden, te verbeteren
en uit te breiden. Hiervoor zal de wijkraad in overleg gaan met de gemeente om te komen tot een
actueel groenplan voor de wijk dat bovendien aansluit op de bestaande en geplande groene
passages door Noord.
Er is aandacht voor de problematiek rond fundering en grondwater. De wateroverlast is in de wijk,
bijvoorbeeld de Hoevebuurt, een blijvend probleem. Een oplossing lijkt niet voor handen. Door natte
tuinen sterven bomen en planten.
Het gebruik van e-deelfietsen en -scooters is toegenomen, wat mogelijk positief is voor de
luchtkwaliteit, maar de overlast van foutgeparkeerde voertuigen neemt daarnaast ook toe, vooral
langs de grenzen van het handhavingsgebied. De wijkraad is voor uitbreiding van het
handhavingsgebied en voor vaste parkeerplekken voor e-deelvoertuigen. We gaan in gesprek met
het cluster Mobiliteit.

Doel 2: Versterken van sociale cohesie en meer betrokkenheid

Het langs elkaar heen leven en niet gezamenlijk gebruikmaken van voorzieningen leidt tot
uitsluiting. De wijkraad stimuleert gezamenlijke bewonersinitiatieven die de binding tussen
(groepen) bewoners versterken. Daarnaast is een gevarieerd aanbod van activiteiten voor de
diverse groepen en combinaties ervan in de twee ontmoetingsplekken van de wijk (Huis van de
Wijk Propeller en Activiteitencentrum de Waerschut) van belang.
Het is vanzelfsprekend maar de wijkraad is er voor alle bewoners van de Provenierswijk. Wij zijn
bekend in de wijk en veel bewoners weten ons te vinden op de openbare vergaderingen of via
andere kanalen. We blijven ons inzetten om de verschillende groepen te betrekken bij de
onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Doel 3: Aantrekkelijker en leefbaarder woonomgeving

Aandacht voor panden in verval. Bij renovatie of vernieuwbouw pleit de wijkraad voor behoud en zo
mogelijk versterking van de bestaande hoogwaardige (onder meer 19de eeuwse) bouwkundige en
omgevingskwaliteit van de woningen (beschermd stadsgezicht).
De sleetsheid van de straten en pleinen in de Jacob Loisbuurt en het beperkte groen vergt
aandacht. Het geplande grootonderhoud van de Jacob Loisbuurt moet een herinrichting worden,
opdat de smalle straten een nieuw profiel krijgen waar meer ruimte is voor groen en bredere
stoepen. Zowel De Heultuin (wateroverlast) als het speelplein op het Jacob Loisplein moeten
worden meegenomen in de herinrichting Jacob Loisbuurt.
De plannen voor het RCD met hoogbouw (tot 200 meter of hoger) langs de randen van de
Provenierswijk zijn van invloed op de leefbaarheid van (delen van) de wijk, met name lichtvervuiling,
geluidsoverlast en minder zon in de donkere maanden van het jaar. Wat gevolgen heeft voor
verduurzamen van woningen.

Doel 4: Verbeteren (verkeers)veiligheid

Verkleinen van de ervaren onveiligheid in de wijk. De wijkagent heeft sinds een paar maanden op
de dinsdagmiddag een spreekuur (Pieter de Raadtstraat 72) voor bewoners, waarmee zij haar
zichtbaarheid wil vergroten.
De wijkraad voert overleg met het cluster veiligheid over een kindveilige route van de basisschool in
de Hoevebuurt naar huis.
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Handhavingsgebied voor overlastgevende e-deelfietsen en -scooters en zwerffietsen en wrakken
uitbreiden. Handhaving meer zichtbaar op straat, met aandacht voor fietsers die zich niet aan de
regels houden en automobilisten die te hard rijden op Walenburgerweg en Schiekade.

Doel 5:  Energietransitie – verduurzamen wijk

Er is blijvende aandacht voor het voorbereiden van de bewoners op de energietransitie. Bij
renovaties van woningen in de wijk kan een slag worden gemaakt om die gasloos te maken en
hiermee de kwaliteit van leven voor wijk en bewoners te verbeteren.
De wijkraad realiseert zich dat verduurzaming van de wijk met zijn 19de eeuwse woningen geen
gemakkelijke opgave is en dat de nieuwe hoogbouw langs de randen van de wijk eveneens een
nadelige invloed zal hebben.
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Bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via  Toegekend
19-0306 Geveltuindag Provenierswijk Opzoomer Mee               500
19-0493 Lente in de Heultuin Opzoomer Mee               720
19-0525 Eenzame ouderen persoonlijk benaderen Opzoomer Mee            2.170
19-0591 Muziek voor en door de buren Opzoomer Mee            1.969
19-0744 Iftar voor alle bewoners Provenierswijk Opzoomer Mee               925
19-0846 Verfraaien gevel Van der Sluysstraat Opzoomer Mee            6.500
19-0998 Voetbaltoernooi Baljuwplein Opzoomer Mee            1.510
19-1007 Onderhoud Moestuin Opzoomer Mee            5.215
19-1265 Regenopvang in de straat Opzoomer Mee            2.475
19-1296 Mobiele Studio Opzoomer Mee            7.200
19-1500 Begroting deel 1A Provenieuws Wijkkrant Opzoomer Mee          10.000
19-1501 Begroting 1B Communicatie en Festiviteiten Opzoomer Mee            5.500
19-1552 Groen Groep Provenierswijk Oostelijk deel Opzoomer Mee            2.000
19-1553 Vervangen herdenkingsbord Suus Kleywegt Opzoomer Mee            1.000
19-1554 Restauratie Baljuwelen Opzoomer Mee            7.641
19-1562 Onderhoud Heultuin Opzoomer Mee               995
19-1589 Een vies Baljuwplein, isnie fijn! Opzoomer Mee            1.955
19-1590 Informatiebord Ungerplein Opzoomer Mee            2.500
19-1591 Houtsnippers t.b.v. Ungerplein Opzoomer Mee               120
19-1592 Inrichting Groendriehoek Opzoomer Mee            1.900
19-1609 Plantenbak kop Spoorsingel Opzoomer Mee            1.217
19-1786 Onderhoud Kunstwerken Buitenruimte
(aanvulling) Opzoomer Mee            2.000
19-1790 Grote ronde plantenbak Opzoomer Mee            1.182
Retour, 19-0306 Geveltuindag Provenierswijk Opzoomer Mee              -161
Totaal          67.033


