
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de Wijkraad Afrikaanderwijk. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 22 februari 2021. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Technisch voorzitter    Wijkmanager 
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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   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Dit is het derde jaarverslag van de wijkraad Afrikaanderwijk en wij nemen u hierin mee in hoe 

het jaar is verlopen. Het jaar 2020 begon heel mooi voor ons, op 13 januari hadden wij onze 

nieuwjaarsbijeenkomst waarin wij onder het genot van een hapje, drankje, muziek en dans 

de bewoners en partners meenamen in de doelen voor 2020. De sfeer en energie zaten er 

goed in en er werden ter plekke allerlei mooie plannen gedeeld. Het zou immers het jaar 

worden van het Songfestival en de Afrikaanderwijk zou hierin een mooie bijdrage leveren. 

In februari werd bekend dat het Covid-19 virus ook in Nederland was ingetreden. Een pakket 

aan maatregelen volgde met op 23 maart de intelligente lockdown. De pandemie was een 

feit en niemand had zicht op wat de toekomst ons zou brengen. Ook in Afikaanderwijk waren 

we in verwarring en waren de zorgen groot. Maar in samenwerking met de Gemeente en 

Humanitas was er al snel een plan om elkaar door deze crisis heen te helpen.  

Gedurende de rest van het jaar bleven we in de greep van de pandemie, maar desondanks 

lukte het ons om toch ook mooie dingen voor en met de wijk te doen. Omdat er een algeheel 

gevoel was dat we iets moesten doen, hebben we met kinderen uit de wijk spandoeken 

gemaakt om elkaar een hart onder de riem te steken. Deze hebben we opgehangen aan de 

hekken op het Afrikaanderplein. In de zomer hebben gedurende zes weken elke vrijdag een 

wijkmaaltijd met een aanvullend programma gehad. Ondanks dat veel niet kon hebben we 

met elkaar steeds gezocht naar wat wel kon. 

In april was er een voorzitterswissel en de heer Dilwar werd unaniem tot technisch voorzitter 

gekozen. We hebben gevraagd advies geven op o.a de ontwikkelingen Leeuwenkuil en de 

ontwikkelingen Roseknoop. Daarnaast hebben we ongevraagde advies geformuleerd o.a. de 

derde oeververbinding en rattenoverlast in de wijk. Dit was echt nodig, en Gemeente heeft 

dit goed opgepakt en samen met ons een plan van aanpak gemaakt. 

De bewonersinitiatieven kwamen mondjesmaat binnen en we hebben met de Gemeente 

steeds gezocht wat wel of niet kan. En we hebben vooral geprobeerd zoveel mogelijk toe te 

staan vooral voor onze kinderen en jongeren. Onze openbare vergaderingen verliepen ook 

niet zoals vooraf gepland. Opeens moest alles digitaal. Dat was in het begin heel erg 

wennen. Soms liet de techniek ons in de steek. Maar desondanks hebben we 11 van de 12 

openbare vergaderingen kunnen doen en de besluiten die genomen moesten worden, 

kunnen nemen. 

Kortom het was in allerlei opzichten een moeilijk jaar, maar de wijk heeft zich van de beste 

kan laten zien. We hebben laten zien dat we klaar staan voor elkaar en dat er toch nog 

veerkracht zit in deze wijk. Daar zijn wij dan ook erg trots op en hopen dat we dat het 

volgend jaar verder kunnen uitbouwen 

In bijgaand document beschrijven wij kort en bondig hoe het is verlopen op het gebied van 

participatie, het geven van gevraagde en ongevraagd adviezen en toekennen van 

bewonersinitiatieven. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de wijkraad Afrikaanderwijk 

 

 

Muhammed Dilawar 
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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. 
 

Het afgelopen jaar was anders dan anders. Door de pandemie ging veel niet door en is er continu 

gezocht naar manieren om in contact te blijven met de wijk. Zo hebben we alle 75+ bezocht om te 

kijken wat de hulpvragen waren en ook hebben we een rondje langs de ondernemers gemaakt om op 

te halen wat leeft en wat er nodig is. Tijdens de zomer hebben we heel snel de zomerterrassen mede 

vorm en uitvoering gegeven door continue te kijken of er geen overlast of spanningen waren en welke 

vragen er leefden. Tijdens de zomervakantie is er uitgebreide programmering voor kinderen en dit 

hebben we als mogelijkheid gebruikt om te kijken wat kinderen van hun wijk vinden. Ook hebben we 

meegedaan met de Corona voorlichtingsbus. Eind van het jaar is er een bijeenkomst geweest in de 

Herman Costerstraat om met bewoners te kijken hoe we de straat kunnen vergroenen. Ook in de 

tweebosbuurt hebben we een opruim en vergroendag gehad.  

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

De wijkactieplannen zijn opgesteld in nauw overleg met de clusters en de wijkpartners. Omdat 

iedereen in de greep was van de pandemie is er steeds geprobeerd om te denken en te doen wat wel 

kan. Digitale overlegvormen zijn opgezet en succesvol uitgevoerd.  

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 2020 bedroeg € 6,5 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. 

 

 

Feijenoord - Afrikaanderwijk  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 80.600 26.487 54.113 

Participatie en representatie 20.895 13.825 7.070 

Totaal 101.495 40.312 61.183 

budget wijkraad Afrikaanderwijk 2020 
 

 

 

Bewonersinitiatieven  Totaal  

20-0037 Schaatsbaan Afrikaanderplein    3.232  

20-0090 Activiteiten Lalla Rookh / Stichting Welzijn Surinamers    6.200  

20-0101 Openluchttheater Afrikaanderwijk    3.000  

20-0175 Zuiderspoorpad speelt mee    3.000  

20-0183 Intrekkinig Spoken Poetry Open Mic      -740  

20-0183 Spoken Poetry Open Mic    1.480  

 
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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20-0183 Spoken Poetry Open Mic, verlaging      -740  

20-0190 internationale vrouwendag    1.000  

20-0233 Voorlichting en themabijeenkomsten    1.400  

20-0237 Holi Festival 2020    2.000  

20-0237 Holi Festival 2020, verlaging   -2.000  

20-0429 Bloemen in de Tweebosstraat       400  

20-0446 Ons Theehuis    3.000  

20-0534 Beplanten van 3 boomspiegels       400  

20-0537 Vergroenen straat    1.000  

20-0598 Aanvraag voedselpakketten       500  

20-0612 Pakketjes tegen corona       500  

20-0617 Theater van het Weerzien    2.000  

20-0672 Generatie TV    1.250  

20-0673 Art piece Afrikaanderpark    2.000  

20-0689 Power Plants    1.000  

20-0727 Sharing & Caring    2.000  

20-0761 Wereldvakantie in Afri       900  

20-0778 Niet alleen       500  

20-0778, Niet alleen, verlaging      -500  

20-0790 Wereldkeuken in het park       750  

20-0875 Project Kind en Armoede    2.000  

20-0876 Buurtactiviteiten voor volwassenen    5.000  

20-0885 Activiteiten op het Christiaan de Wetplein       720  

20-1021 Geveltuinen opknappen in de Tweebosbuurt    1.000  

Retour 2019, 19-0352 Zuiderspoor Olympics      -290  

Retour 2019, 19-0352, Zuiderspoor Olympics          1  

Retour 2019, 19-1612, Materialen taal- en naailessen   -2.179  

Retour 2019, 19-1838 Koningsdag Afri 2020   -7.797  

Retour 2019, 19-1848 Olifantenpaadjes/koningsdag   -5.500  

Eindtotaal  26.487  

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
 

 

 

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%, 

2018 59% en in 2019 93%. Het college streeft ernaar om in 2020 90% van alle adviezen – gevraagd 

en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

Onderwerp Soort advies Datum terugkoppeling  
Locatieprofielen evenementen  Gevraagd 3-24-2020  
MIRT-verkenning oeververbindingen regio 
Rotterdam Gevraagd 5-7-2020  
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concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den 
Haag ( RES ) Gevraagd 6-26-2020  
OV-Vervoerplannen 2021 Gevraagd 7-7-2020  
Jaarwisseling 2020 Gevraagd 7-27-2020  
Ratten overlast Afrikaanderwijk  Ongevraagd 7-28-2020  
Beleidsplan MO en jeugdhulp en LAT Gevraagd 10-16-2020  
Wegbezuinigen Duimdroppen Ongevraagd 11-5-2020  
PvE Roseknoop - IP20-00045 Gevraagd 12-9-2020  
PvE - Parkstad Blok S Gevraagd    
       
   Aantal adviezen Reactie    
   10 9 = 90%   

 
 

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.   

 

1.a Doel 1: Gezonde wijkeconomie  

1.b Toelichting  

De Afrikaanderwijk raakt steeds beter doorbloedt tussen de wijken Katendrecht, Entrepot en 

Wilhelminapier. De winkels zijn weer gevuld, maar het ondernemerschap kan nog alle steun 

gebruiken om verder te ontwikkelen en weerbaarder te worden. Er dient aandacht te zijn voor het 

bestaande horeca-aanbod. Lokaal ondernemerschap is daarbij een speerpunt, evenals de markt 

waarvan de wijk meer voordeel kan hebben 

1.c  Voortgang: groen.  

2.a Doel 2: Kwalitatief goede buitenruimte en verbindingen dragen bij aan een interessant en 

aantrekkelijk woonmilieu  

2.b Toelichting  

Het verbeteren van de verbindingen naar en in de wijk kan aandacht gebruiken. Het beter vindbaar 

maken van de Afrikaanderwijk vanuit de omgeving van de metrostations is belangrijk. Het verbinden 

van het buiten- en binnendijkse deel van de wijk, de relatie met het te ontwikkelen maashavenpark 

en een goede verbinding met Katendrecht zijn hier voorbeelden. Er is in de versteende 

Afrikaanderwijk veel meer groen nodig. Een groenere buitenruimte maakt de wijk ook 

aantrekkelijker voor bezoekers. 

 

2.c  Voortgang: oranje. De meeste geformuleerde acties zijn uitgevoerd. Een aantal is ivm corona 

vertraagd. 

3.a Doel 3: Een betere en meer diverse woningvoorraad 

3.b toelichting 

In de Afrikaanderwijk zijn belangrijke ontwikkelingen rondom de woningvoorraad. Naast nieuwbouw 

zoals Parkstad wordt ook een belangrijk deel van de bestaande voorraad aangepakt. De 

woningvoorraad is in de huidige situatie nog te eenzijdig en verouderde sociale woningbouw vormt 

een te groot deel. Goede communicatie en een aanvaardbaar sociaal plan zijn van groot belang 

voor deze aanpak. De ontwikkelingen in de Tweebosbuurt vragen voorrang. Hiervoor is door de 
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partners, ieder op zijn eigen werkterrein, extra aandacht nodig. Ook moet er aandacht zijn voor de 

verbinding nieuw en oud. Zowel fysiek als sociaal. 

 

3 c. voortgang: Groen. De bouwplannen liggen op schema en ook is er echt aandacht voor 

verbinding. 

4.a. Doel 4: Schoner en veiliger op straat 

4.b. Toelichting 

vuil en zwerfvuil in de Afrikaanderwijk is een groot probleem evenals de overlast door plaagdieren. 

Daarnaast zijn er twee plekken in de wijk waar vaak overlast door jeugd wordt ervaren, namelijk de 

Tweebosbuurt en Transvaal. Als er incidenten plaats hebben, vinden deze vaak later op de avond 

plaats in de randen van de wijk. Bewoners van de Afrikaanderwijk voelen zich nog niet veilig 

genoeg. 

4.c. Voortgang: Oranje. Een aantal actie konden ivm corona niet uitgevoerd worden. En een aantal 

niet geplande acties (intensieve aanpak rattenoverlast) zijn wel opgepakt. 

5a Doel 5 Meer mensen doen mee 

5.b. Toelichting 

Teveel bewoners staan aan de zijlijn. Financiële en sociale belemmeringen spelen daarbij een 

beduidende rol. Een belangrijk doel de komende jaren is dat er meer mensen naar vermogen actief 

worden in en voor de wijk en uit de schuldenlast geholpen worden. De stap naar werk moet 

makkelijker gemaakt worden. Bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen voor ontwikkeling 

op het gebied van gezondheid (schuldenstresssituaties) en in de thuissituatie dient voorrang te 

krijgen. Aandacht voor het tegengaan van vereenzaming bij het grote aantal ouderen dat in de 

Afrikaanderwijk woont, is hard nodig. Ook moet er aandacht komen voor jongeren tussen 12 en 23 

jaar. Dit is een zeer kwetsbare groep waar preventief momenteel te weinig aandacht voor is. 

 

5.c Voortgang: Rood: de meeste acties konden ivm de corona-maatregelen niet uitgevoerd worden. 

Er zijn wel alternatieven gevonden. Maar dat was wel beperkt. 
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bijlage bewonersinitiatieven  
 

Bewonersinitiatieven  Totaal  

20-0037 Schaatsbaan Afrikaanderplein    3.232  

20-0090 Activiteiten Lalla Rookh / Stichting Welzijn Surinamers    6.200  

20-0101 Openluchttheater Afrikaanderwijk    3.000  

20-0175 Zuiderspoorpad speelt mee    3.000  

20-0183 Intrekkinig Spoken Poetry Open Mic      -740  

20-0183 Spoken Poetry Open Mic    1.480  

20-0183 Spoken Poetry Open Mic, verlaging      -740  

20-0190 internationale vrouwendag    1.000  

20-0233 Voorlichting en themabijeenkomsten    1.400  

20-0237 Holi Festival 2020    2.000  

20-0237 Holi Festival 2020, verlaging   -2.000  

20-0429 Bloemen in de Tweebosstraat       400  

20-0446 Ons Theehuis    3.000  

20-0534 Beplanten van 3 boomspiegels       400  

20-0537 Vergroenen straat    1.000  

20-0598 Aanvraag voedselpakketten       500  

20-0612 Pakketjes tegen corona       500  

20-0617 Theater van het Weerzien    2.000  

20-0672 Generatie TV    1.250  

20-0673 Art piece Afrikaanderpark    2.000  

20-0689 Power Plants    1.000  

20-0727 Sharing & Caring    2.000  

20-0761 Wereldvakantie in Afri       900  

20-0778 Niet alleen       500  

20-0778, Niet alleen, verlaging      -500  

20-0790 Wereldkeuken in het park       750  

20-0875 Project Kind en Armoede    2.000  

20-0876 Buurtactiviteiten voor volwassenen    5.000  

20-0885 Activiteiten op het Christiaan de Wetplein       720  

20-1021 Geveltuinen opknappen in de Tweebosbuurt    1.000  

Retour 2019, 19-0352 Zuiderspoor Olympics      -290  

Retour 2019, 19-0352, Zuiderspoor Olympics          1  

Retour 2019, 19-1612, Materialen taal- en naailessen   -2.179  

Retour 2019, 19-1838 Koningsdag Afri 2020   -7.797  

Retour 2019, 19-1848 Olifantenpaadjes/koningsdag   -5.500  

Eindtotaal  26.487  

 

 

 

 

 


