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Geacht CofleQe,

Hierbij bieden wij u hel Gebiedsverslag 2019 van het WijkcomitS Tarwevwjkaan.

Mei vriendeNjke groet.

R. van Attena S. Rqa
TechniKh voorxitter
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Format gebiedsverslag 2019

In de Verordening op de gebiedscommisslee is opgenomen det de gebiedscommissies, wijkraden of 
wtjkcomités verantwoordelt]k zijn voor hst verzorgen ven een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 
Uitoefening ven taken en bevoegdheden ten behoeve vart de raad. het college van burgmeester en 
wethouders en de burgerr^ster.

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 
gebledscomrmssies, wijkraden of wijkcomilés opgenomen. Deze kunr>en (globaal) verdeeld worden In 
drie onderdelen:

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers in het gebfed bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden..
Ia. het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstell^ van gebiedspiannen.

1. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie.

2. het (on) gevraagd (gekviraiinceerd) advies geven aan het gemeentebestuur.



Inhoud gebiedsvertlag

Voorwoord door de ^ebiedscommissie. wijkraad of wijkcootité

1 de communicatie mat en de participatie van de bewor>ers, maatachappaiijke organisaties 
en or>dememer3 in het gebed bij de voorbereiding, de vaststelling en de uiNoering 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 bewor>ersinltiatieven en participatie

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

4, De voortgang van de doelen uit de wijkagenda (NIEUW)

Bijlage - overzicht bewonersmitiatieven



Voorwoord door de gebfedscorrirmssie, wijkraad of wijkcomité

2019 stond In het tek^ om nog meer te ontdekk^ wat en hoe wy els Wijkcomité oroe rol kunnen 
pakken We hebben verschillende bijeenkomsten gehad, ter versterking van het team, onszelMit was 
voor een groot deel onder de regie van een Tratnee van de gemeente Rotterdam.

Met de wijknetwerker hebben we vele gesprekken gevoerd over wat onze rot is en hoe we hierin beter 
onszelf kunnen ontwikkelen. Geen van ons had eerder een hefe actieve betrokkenheid bij de wijk of bij 
de werkzaamheden van de Gemeente. Veel tijd hebben we besteed om te ontdoken wat er aliemaai 
gebeurt en ons de werkwijze eigen maken.

We zijn op veel leuke bijeenkomsten in de wijk geweest en hebben daar veie ge^reW<en gevoerd met 
bewoners

Tot eind van het jaar heb ik als bewonende rol van technisch vocxzitter uitgevoerd tijdens de openbare 
vergaderingen. E^ter in december ben ik uit de Tarwewijk verliuisd. Oe rest van het team wilen 
graag dat ik het voorzitterschap op mij blijf nemen, ik zal nog veel in de wijk aanwezig zijn vanwege 
mijn familie die hier r>og woont.

De rol als technisch voorzitter wil ik zeker nog een jaar op me nerr>en.

Manem Azerar



1 communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de 
uitvoenng van het gemeentelijk beleid in de gebieden.

Vergadeflngen en andere bijeenkomsten wijkcomité Tarwewijk 2019
Openbare vergaderingen Aantal vergaderingen; 11

24 Januari 
' 21 feM^ri
- 21 maart
• 18 april
- 23 mei
• 20 juni
• 17 juli
- 19 september
• 17 oktober

21 november
- 11 december

Locatie
> Wolphaertsbocht 356

Aantal bezoekers
oDenbare bileenkomsten

Gemiddeld vijf bezoekers per 
bijeenkomst

Pa rticipatleb Ijeenkometan
(door het wijkcomité
georganiseerde
bijeenkomsten)

- Bijna bij alle 
bewonersinitiatieven zijn wij 
aanwezig geweest.

Diverse locaties, allemaal in de 
wijk

" Plus verschillende 
bezoeken aan jubilarissen

- 2 jubilarissen bezocht die
hebben aangegeven dat ze 
aan bezoek od oriis stelde.

I.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wtjkactieplanrten

in de loop van het jaar zijn we gestart om bij elk bewonersinitatief aanwezig te zijn Minstens twee 
comité leden zijn er de laaste maanden aanwezig. We sluiten naast de formele vergaderirvgenaan bij 
andere actrviteiten m de wijk.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewoners!nitiatieven en participatie

Budget gebtedscommissie



De gebledscommissie beschikt over een budget voor partcipetie, bewonersinitiat«ven en 
representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln ' voor de gezamenlijke gebiedscommiseies, 
wijkraden of wfjkcomités In het jaarlijks verslag legt de g^iedscommissies, wijkraden of wijkcomitès 
verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, 
bewonersinrtiatiêven en representatie.

budget gebiedscommissie, wijkraed, wükcomité 2019

Chartois • Tarwewilk Bearotlna Realisatie Saldo
Bearotino 136 830 ,
Uitaaven Bewonersinltlatieven 99 934
Ultoaven Particioatie . 28 217
Uitaaven Reoresentatie _ 4 730
Totaal 138.830 132.881 8.949

We hebben 21 bewonersimtiatieven toegekend en vijf hebben we afgewezen Een drietal initiatieven 
was gebied breed. In dat geval hebben we de a^yegi^g gemaakt of de activiteit voldoende 
meerwaarde heeft voor onze bewoners Het f$ goed om te zten dat er zoveel variatie zit in de 
aanvragen Het gaat van Talentontwikk^ing bij kinderen op het gebied van muziek, schaatsbaan 
tijdens de kerstvakantie, tot duurzame voeding en spoken words.

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

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies. wijkraden of wljkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren, 
gebiedscommisstes, 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 66% 
en m 2016 59%. Het college streeft ernaar om in 2019 90% van alle adviezen - gevraagd en 
ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies

2019

Advies Datum Soort advies Beantwoord? Cluater

Tussentijdse actualisering Horecagebiedspisn 181219 Gevraagd Ja (240120)* DtrV

smm: önöêifti^n ctt^af&fl^naasb de afval containers
020719 Gevrsagtf Ja (671119)

mfmmnmtMcni 210319 Ja(.2971ffl
oeietdsregei Bewonersimtiatieven 280519 Ja (090120)
Stertnotftiabeatemmmgspian Tarwewijk 250619 Gevraagd
Totaaf

Ind. lO%<B9«ling



3. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

De wijkegenda heeft verschillende focuspunten, de grootste ultdagir>g Is het vergroten van het 
veiligheidsgevoel.

De uitkomst van het Wijkprofiel heeft een stijging op deze Index laten zien van 11%. Het gaat dus 
goed maar we moeten nog beter sc^n.

Om de verbetering door te zetten Is tange termijn commitment cruciaal cm kanteling te realiseren 
De extra rnzet die overheid, organisaties er> bewoners uitvoeren rs dus noodzakeNjk om vol te houden.

W9 vinden het als wrjkcomité fasbg om een direct verband te leggen met de inzet

Vele gerichte activiteiten hetoen bijgedragen aan de ingezede weg van verbetering, enkele willen we 
expliciet benoemen,

• Het mrichten van een wijkhub, waarvan uit gewerkt wordt leidt tot veel beter contact met de 
bewoners.

» Het spr^en van bewoners in de wijk vergaderen in de wijkhub, Wolphaertsbocht 356
• Het spreekuur van de Burgemeester, directie veilig in de wijk.
• De extra inzet van Politie, Toezicht er^ handhaving en wijkteams.
• Actieve acties op het ontmoeten van bewoners, bv fn de Verschoorbuurt en Tarwebuurt.
• TV programma het geheim van de larwewijk
• Het ter beschikking gestelde pand aan de bewoners van de Tarwewijk (Wolphaertsbocht 314 

*TARW£KRACHT), om bewoners te versterken door medebewor>ers met 'sterke schouders'.
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biflaoe bewonersinitiatieven
Be won e rs in itiaticf v«e Toeoekend
19-0066 Cahsthenics Eveni srortevent vnor innn eo nu<i Oozoomer Mee 2.256
19*0070 Geluk oo Zuid 2019 ODzoomer Mee 4.242
19-0199 Een mooie Blankenburotuin Oozoomer Mee 2.380
19*0201 Cre-actief Oozocmer Mee 3.100
19*0202 ODenino seizoen van 0^. Lus Oozoomer Mee 566
19*0208 Biihouden oianterbakken Oozoomer Mee 1.630
19*0216 Hef den kina 4 mei Linker Maasoever Oozoomer Mee 2.860
19*0233 Ktckboksles Oozoomer Mee 3.512
19*0264 BHV Bas «cursus * nerOalina Oozoomer Mee 1.797
19*0301 TafwewiikZomer^tival Oozoomer Mee 4.149
19*0390 Sterk Oozoomer Mee 1 750
19*0395 Activiteiten Birasol/Oraidla 2019 Oozoomer Mee 2.110
19*0415 Geveftuintles Bilhouden Oozccmer Mee 585
19-0441 Daa van het Kind Oozoomer Mee 1.5C0
19*0634 In de wijk" Oozoomer Mee 570
19-0675 Soeakerbox Oozoomer Mee 710
19*0676 Binden m de Harmonie ^55-» flat) Oozoomer Mee 1.160
19-0745 TextieiwerkDlaats Oozoomer Mee 1 852
19*0746 Duurzame voedmo Oozoomer Mee 650
1 ^817 Week van Hooo zomer 2019 Oozoomer Mee 3.683
19*0824 Lets ao Moerkerkestraat Oozoomer Mee 8.300
19*0852 United Worlds Oozoomer Mee 300
19*0917 OenkSDort - Dammen en Schaken Oozoomer Mee 315
19-0924 Zomerdaaen Verschoorbuurt Oozoi^er Mee 7?ft
19*0925 Zomerdaaen Millmxlxjurt Oozoomer Mee 2.78S
19*0926 Zomerdaaen Gaesbeekbuurt Oozoomer Mee 410
19*1003 Creadub voor ouderen Oozoomer Mee 1.350
19-1020 Kunst cultuur en bewecinc in Atelier 565 Oozoomer Mee 9.860
19*1139 Ooknaobeurt * Buurttuin • Hof van Bas Oozoomer Mee 420
19-1169 Kamovuur Charlois ^zoomer Mee 1 500
19*1205 H al toween Oozoomer Mee 800
19-1213 Wiikmaaltlld Oozoomer Mee 4 500
19-1240 Meeraroen. rood en blauw Oozoomer Mee 3,075
19-1251 Halloweenfeest2019 Oozoomer Mee 1.000
19-1469 Mini Week van Hooo 2019 - Deot^ber Oozoomer Mee 1.525
19-1517 Talentorofect Muziek 6 Creatief Tarwewiik Oozoomer Mee 9.905
19*1535 Kerstvlenno Mnnsherenolein Oozoomer Mee 1.482
19*1581 Oostarten Reoair Café Charlois Oozoomer Mee 487
19*1669 IJsbaleie Tarwewiik Oozoomer Mee 5.049
19-1748 Storvtellina in de wrik Oozoomer Mee 2.500
19*1753 Zuid voor Zuid Oozoomer Mee 1.000
19-1834 Jli maa erziin fTarwewiik) Oozoomer Mee 3.500



Retour 2018 18-0670 We^k van Hoon Oezoomer Mee •245
Retour. 18-1880 Jli maccrziin Oozoemer Moe -300
Retour 19-0216 Herdenkina 4 mei Oozoomer Mee -310
Retour. 19*0264 6HV basiscursus Oozoemer Mee -479
Retour 19-0301 Tarwe wiikZomeffftSlfsral Oozoomer Mee -111
Retour. 19-0634 Inde Wrtk Oozoomer Mee -45
Retour. 19-0652 United Worlds Oozoomer Mee •21
Retour. 19-1139 OoknaobeurtSuurttuIn Oozoomer Mee -420
Totaal 99.934


