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Voorwoord

Inleiding
Voor u ligt het gebiedsverslag van de wijk Agniesebuurt in Rotterdam Noord over het jaar 2020.
Het derde jaar waar de wijkraad Agniesebuurt bewoners en ondernemers van de Agniesebuurt
mag vertegenwoordigen. Als voorzitter zal ik u namens de wijkraad meenemen in dit
bijzondere jaar.

Corona
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat onze samenleving tot stilstand kwam.
Uitgestorven straten, lege speelpleinen, kraakheldere blauwe lucht zonder vliegbewegingen
en natuurlijk de boodschappentrolleys en kofferbakken vol met toiletpapier. Maar ook
ambulances met hulpverleners in witte pakken, massaal klappen op het balkon voor de zorg
en vooral afstand houden van elkaar én regelmatig handen wassen. De samenleving is
compleet veranderd sinds de uitbraak van het SARSCov-2-virus. Niet alleen zien we grote verschuiving van
fysieke informatie en participatie naar de digitale
wereld,
maar
ook
een
steeds
grotere
sociaaleconomische ongelijkheid in de maatschappij
ontstaan. En in onze kleine wijk, waar dorpse,
stedelijke, regionale en provinciale vraagstukken
samenkomen, zien we dat meer Agnieseburen, de
inwoners en ondernemers uit de Agniesebuurt, het
steeds moeilijker krijgen.

Agniesebuurt Sterker Door
Keuzes die nu worden gemaakt hebben invloed op ons leven in de toekomst. Ook in 2020 is
ons streven om te leiden door het goede voorbeeld te geven, lead by example. Na een aantal
weken intelligente lockdown kregen we verontrustende berichten van ouderen die door
isolement erg eenzaam waren. Snel schakelend met de #GoedeBuren zorgde we voor een
hartverwarmende actie waar ouderen gekoppeld werden aan vrijwilligers die boodschappen
voor ze halen, de hond uitlaten of een luisterend oor bieden. Daarnaast kregen alle 75-plussers
een prachtige hortensia thuisbezorgd met de boodschap: “Het is niet altijd even makkelijk deze
weken binnen maar weet dat de wijk en uw buren aan u denken”.
Toen er zorgwekkende berichten binnenkwamen dat ondernemers, ZZP-ers, maar vooral de
gezinnen daarachter letterlijk zonder eten kwamen te zitten is er binnen enkele uren in
samenwerking met KejuCares een distributienetwerk vanaf de grond af opgebouwd om hen
direct te voorzien van een warme maaltijd. Vrijwilligers vanuit heel Rotterdam, maar ook uit
Den Haag, Utrecht en zelf Brussel hielpen wandelend, fietsend, rennend of op rolschaatsen
met de maandenlange bezorging van de warme maaltijden. De sociale controle en cohesie
werd hierdoor enorm versterkt.
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Toen we op de hoogte werden gesteld dat jongeren vanwege de coronacrisis dakloos werden
en noodgedwongen op straat moesten slapen is er zeer snel actie ondernomen en hebben 27
jongeren tijdelijke huisvesting kunnen vinden in voormalig hostel de Mafkees aan de
Vijverhofstraat. Tijdens hun verblijf hebben zij ook een steentje bijgedragen aan Agniesebuurt
Sterker Door.
De wijkraad was vertegenwoordigd in het Regionaal Operationeel Team die aan de hand van
het bestuurlijk afwegingskader de gemeente adviseert en is in de eerste weken voorafgaand
en tijdens de intelligente lockdown intensief betrokken bij processen. Daarnaast hebben we
bijgedragen aan de inventarisatie van opstart-maatregelen voor de stad Rotterdam uit de crisis
die gebruikt wordt om economisch herstel te bieden voor de stad. Een concreet voorbeeld die
direct werd opgevolgd zijn de terrasvlonders voor horecaondernemers.

Digitale besluitvorming
Door de coronamaatregelen kan de wijkraad sinds maart 2020 geen fysieke openbare
vergaderingen meer organiseren. Dankzij de tijdelijke wet digitale besluitvorming (die tot nu
toe elke twee maanden is verlengd) is het voor bestuurscommissies mogelijk om digitale
formele vergaderingen te hebben voor besluitvormingsdoeleinden, zoals het vaststellen van
adviezen, bepalen van budgetverdeling en toekennen van bewonersinitiatieven. Vanwege de
ICT-kennis heeft het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: college) besloten om
de wijkraad Agniesebuurt extra bevoegdheden te geven betreffende het organiseren van
digitale vergaderingen. Door
deze extra bevoegdheden zijn
we in staat geweest om de
vergaderingen rechtstreeks op
meerdere
platformen
te
streamen waardoor het aantal
digitale bezoekers in relatie tot
fysieke bezoekers explosief is
gestegen.
Met
name
de
vergadering met wethouder
Grauss, die als eerste wethouder
een digitale vergadering heeft
bijgewoond
van
een
bestuurscommissie
(unicum),
leidde tot onverwacht veel
digitale kijkers. Deze succesvolle
manier van digitaal vergaderen
begint langzaamaan navolging
te
krijgen
bij
andere
bestuurscommissies. In 2019
heeft het college ook beroep
gedaan op de wijkraad voor de ontwikkeling van een digitaal presentiesysteem, ROADI, die
op termijn het fysieke papierwerk moest vervangen. Dankzij intensieve samenwerking met de
gemeente Rotterdam was het systeem gebruiksklaar vóór de overstap naar het digitale
vergaderen voor alle bestuurscommissies. Bestuurscommissieleden dienen middels dit
systeem hun aanwezigheid dan ook te bevestigen.
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Het belang van tegenmacht
2020 gaat ook de geschiedenis in als het jaar dat de wijkraad vurig botste met het
gemeentebestuur. “Wijkraden vormen tezamen met het gemeentebestuur één gemeentelijke
overheid”1. Helaas moeten we constateren dat het gemeentebestuur dit geregeld ‘vergeet’.
Tijdens de bijeenkomst met voormalig wethouder Kathmann over het Rotterdams
bestuursmodel in het Bibliotheektheater op 7 juli 2020 werd er uitgesproken dat het (nog
steeds) te vaak wij tegen zij is bij allerlei te nemen gemeentelijke besluiten en of gemeentelijke
plannen. Hoewel de samenwerking op sommige vlakken (met bepaalde clusters) zeer goed is
en op de bovengenoemde bijeenkomst (wederom) beterschap aangaande communicatie werd
toegezegd hebben we in de praktijk moeten ervaren dat woorden net zo belangrijk moeten zijn
als daden en dat tegenmacht, ook op wijkniveau, ontzettend essentieel is. Dit zal ik nader
toelichten aan de hand van 2 casussen die absoluut geen schoonheidsprijs verdienen.

Inrichtingsplan Vijverhofstraat
Op 24 oktober 2019 ontving de wijkraad een gevraagd advies inzake het voorlopig
inrichtingsplan Vijverhofstraat. Door het organiseren van informele- en formele bijeenkomsten
en heel veel gesprekken met Agnieseburen is de wijkraad met een afgewogen en gedragen
reactie gekomen. In het vastgestelde advies heeft de wijkraad aangegeven dat de wijk zich
niet kan vinden in de voorlopige plannen als gepresenteerd door medewerkers van de
gemeente Rotterdam. Met name de
voorgestelde bomenkap aan de
woningzijde om de auto meer ruimte te
geven kon absoluut geen goedkeuring
krijgen van de omgeving. Dit ging
bovendien in tegen de doelstelling van
de wijkagenda2 waarin staat:
“Het bestaande groen
moeten we koesteren en
daar waar nodig is
verbeteren”.
Het gemeentebestuur heeft dit advies
naast zich gelegd en vervolgens
besloten haar plan ongewijzigd uit te
voeren, met daarin dus ook de kap van
19 gezonde bomen. In de maanden na
dit besluit zijn steeds meer bewoners
zich gaan ergeren aan dit voornemen
en voerden steeds meer acties voor
het behoud van de bomen.
@Telegraaf

1

Verordening op de gebiedscommissies 2014
Voorzien van een positief oordeel van het college en door de gemeenteraad definitief vastgesteld in
2018

2

6

Ondanks de noodkreet van Agnieseburen startte het
gemeentebestuur op 29 oktober onverlet met haar
groenwerkzaamheden aan de Vijverhofstraat.
Wat er daarna gebeurde had het gemeentebestuur
niet verwacht. Agnieseburen verzamelden zich
massaal bij de te rooien bomen en demonstreerden
tegen de groenwerkzaamheden. Uit protest klom een
Agniesebuur in een boom en blies vredig op een fluit.
De demonstratie bracht veel bekijks en honderden
mensen sloten zich hierbij aan. De groene
werkzaamheden werden door de wijkraad
uitgezonden via een livestream waar 13.300 mensen
tegelijkertijd aanschouwden wat er gebeurde op de
Vijverhofstraat. 14 politiebusjes, 3 ambulances, 4
brandweerauto’s, 1 speciale unit en tientallen BOA’s
waren
aanwezig
tijdens
deze
groene
werkzaamheden. Had dit anders gekund, of zelfs
helemaal voorkomen kunnen worden? Absoluut, wat
mij betreft…
Er staat nog 1 boom in de Vijverhofstraat die niet gekapt is. Door een fout heeft de gemeente
de ‘te redden boom’ gerooid en deze per ongelijk laten staan. Er is nu een actie “last tree
standing”. Volgend jaar vertel ik wat daarmee is gebeurd…

Duimdrop
Met de emotie van de bomenkap nog vers in het geheugen wordt de wijk vervolgens een week
later opgeschrikt met het voornemen dat het college Duimdrop in 2021 zal wegbezuinigen. De
relatie met- en het vertrouwen in het gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie is op dat
moment in een diepe afgrond gekomen. Met veel ongeloof moesten we huilende kinderen
aanhoren die leden van de
wijkraad
aanspraken
en
vertelden dat duimdrop gaat
sluiten. De wijkraad was hier niet
over geïnformeerd door het
gemeentebestuur en ook binnen
de gemeentelijke organisatie was
de communicatie hierover niet in
orde. Verbaasd en verbijsterd dat
het college, juist in een periode
dat het heel erg moeilijk is voor
kinderen, wil stoppen met
duimdrop ontstaan er individuele acties door commissies, waar het college geen gehoor
aangeeft. In samenspraak met BSW stelde de wijkraad Agniesebuurt een advies op waar ik
vervolgens draagvlak voor heb gezocht. 147 e-mails, 29 telefoongesprekken en 2 Microsoft
Teams overleggen zorgden ervoor dat er binnen 48 uur! 14 wijkraden, 2 wijkcomités en 1
gebiedscommissie het advies unaniem medeondertekenden. De boodschap was duidelijk:
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Duimdrop Moet Blijven! De brede en goede samenwerking heeft geholpen want duimdrop
heeft een jaar uitstel gekregen.

Vooruitblik naar 2021
In 2020 zijn er door de coronacrisis relatief weinig nieuwe bewonersinitiatieven ingediend. Dit
beeld is in heel Rotterdam zichtbaar. Dat maakt de initiatieven die uitgevoerd zijn extra
bijzonder. Ik denk hierbij aan de silent disco waar Agnieseburen een geweldige avond met
elkaar hadden en 8:46 of your time, een project geïnspireerd op de gebeurtenissen in Amerika
digitaal tot leven gebracht door jongeren. Maar ook de buurt praat mee, waarmee we
bewonersparticipatie in de plannen voor het Zomerhofkwartier willen stimuleren.
In 2021 is de laatste evaluatie van het bestuursmodel. Blijven de wijkraden bestaan of komt er
weer een gebiedscommissie? Wij organiseren samen met de commissie veilig & bestuur én
de griffie een conferentie over de lokale democratie begin 2021 in ons mooie theater Hofplein
en zullen nauw betrokken zijn bij de processen die leiden tot een nieuw bestuursmodel.
Met nog een vol jaar in functie gaan we ook in 2021 wederom voor een Levendige,
Aantrekkelijke en Vitale Agniesebuurt in samenwerking met de Agnieseburen. Wij rekenen
hierbij op volle steun van het college, de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat.
De wijk is aan zet.
Namens de gehele wijkraad Agniesebuurt en haar ondersteuning.
Marvin Biljoen
Voorzitter wijkraad Agniesebuurt

8

1. Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in de Agniesebuurt bij de voorbereiding, de vaststelling
en de uitvoering van het gemeentelijk beleid.
In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de wijkraad invulling heeft geeft aan haar
werkzaamheden.

Vergaderingen/ bijeenkomsten
Elke maand heeft de wijkraad haar openbare vergadering. Tijdens deze vergadering worden
bewonersinitiatieven en (formele) besluiten vastgesteld. De vergaderingen zijn ook informatief
van aard. Er is altijd publiek aanwezig en vrijwel elke vergadering maken enkele bewoners,
ondernemers of organisaties gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Zowel tijdens als na
de vergadering besteedt de wijkraad veel aandacht aan de punten die bewoners, ondernemers
of organisaties naar voren brengen. Vaak maakt een van de wijkraadsleden een nadere
afspraak met de inspreker, en vindt daarover veelal in de volgende vergadering terugkoppeling
plaats. Regelmatig worden er tijdens de openbare vergadering presentaties door medewerkers
van de gemeente Rotterdam uit diverse clusters gegeven over onderwerpen die in de wijk
spelen of waar de wijkraad gevraagd advies over dient te geven.

Datum

Openbare (digitale) vergaderingen Wijkraad Agniesebuurt3
Locatie
Bezoekers Bezoekers
fysiek
livestream

13 januari
10 februari
9 maart
6 april
11 mei
8 juni
6 juli
14 september
5 oktober
9 november
7 december

De Banier
Vervallen
Wijkcoop 010
Vervallen vanwege Coronacrisis
Vanwege de Coronacrisis hebben deze
openbare vergaderingen digitaal
plaatsgevonden via Microsoft Teams.
De vergaderingen waren voor
belangstellenden via de ‘livestream’ van
Notubiz en Facebook te volgen. Het in de
kolom ‘bezoekers via livestream’ vermelde
getal tussen haakjes geeft weer hoeveel de
stream is opgevraagd via de website link
gebiedscommissies.notubiz.nl. Het officiële
uitzendkanaal van de openbare digitale
vergaderingen van de wijkraad. Daarnaast
het totale aantal kijkers.

10
15
-

(445) 669
(74) 500
(64) 5867
(50) 731
(63) 334
(27) 137
(39) 147

Bijna 6000 bezoekers volgden de openbare vergadering in juli met wethouder
Grauss!

3

In 2020 heeft de wijkraad 12 informele vergaderingen gehouden. Deze maandelijkse bijeenkomsten zijn nietopenbaar en bedoeld voor onder meer voorbereiding van adviezen, presentaties over actuele onderwerpen, enz.
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Het uitnodigen voor de openbare vergadering doet de wijkraad Agniesebuurt zelf. Afhankelijk
van de agenda worden alle huishoudens in de Agniesebuurt via een huis-aan-huisfolder
uitgenodigd. Ook wordt gebruik gemaakt van de diverse social media platformen en overige
communicatiekanalen om de uitnodiging te verspreiden. De wijkraadsleden spreken
bovendien veel bewoners en ondernemers (digitaal) en nodigen hen dan ook uit voor de
openbare vergaderingen én andere activiteiten van de wijkraad.

De wijkraad Agniesebuurt heeft zich tevens in verschillende werkgroepen georganiseerd, die
regelmatig informeel bijeenkomen. Deze werkgroepen bereiden onder andere (on)gevraagde
adviezen voor die in de openbare vergadering worden vastgesteld. De leden van de
verschillende werkgroepen bezoeken stedelijke themabijeenkomsten, bewoners(groepen) en
instellingen. Zij nemen ook deel aan informatieavonden of organiseren deze (mede). Naar
aanleiding van deze contacten en het inspreken van bewoners worden ook ongevraagde
adviezen voorbereid en verzonden naar het college. In verschillende gevallen hebben
wijkraadsleden ook in direct contact met de ambtelijke organisatie onderwerpen besproken die
daarna ook ter uitvoering zijn gebracht.
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Bijeenkomsten
Aantal keer
1

Fysiek / Digitaal
Fysiek

1
1
1
1

Fysiek
Fysiek
Fysiek
Fysiek

1
1
1

Fysiek
Fysiek
Fysiek

1

Fysiek

7
5
5

Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal

4
4
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal
Fysiek/ Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal
Digitaal

1

Digitaal

1
1

Digitaal
Digitaal

1
1

Digitaal
Digitaal

1
1
1

Digitaal
Digitaal
Digitaal

Activiteit
Bijeenkomst Subsidieregeling Lokale Culturele
Programmering LCP
Bijeenkomst De Betrokken Stad
Bijeenkomst Wijkprofiel
Werksessie Betrokken Stad
Bijeenkomst Het Rotterdams Bestuursmodel met
wethouder Barbara Kathmann
Bijeenkomst Comité Nationale Belangen
Bijeenkomst afsluiting gebiedsconferenties
Bijeenkomst Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2020 - 2023
Werksessie Ik Val Op; fietsverlichting actie
Rotterdam Noord
Werkgroep Verkeer
Werksessie WijkBV
Werksessie wijkgericht werken met de Rotterdamse
clusters
Bijeenkomst ZoHo Citizens
Werksessie voorbereiding lokale basisdemocratie
Wijknetwerk Noord (BBLAP)
Bijeenkomst Bewoners Advies Groep Hofbogenpark
Bijeenkomst herinrichting Vijverhofstraat
Bijeenkomst (Schetsontwerp) Hofbogenpark
Bijeenkomst ZoHo Beraad
Bijeenkomst Omgevingsvisie
Bijeenkomst Leyten/Stebru + Kickstad inzake ZoHo
Bijeenkomst RMA
Bijeenkomst Energietransitie
Bijeenkomst Gemeentelijk beleid verkamering
Bijeenkomst evaluatie horecabeleid
Bijeenkomst Maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp en lokale agenda toegankelijkheid
Bijeenkomst Rotterdam 2022: hoe communiceren
we dan met elkaar?
Bijeenkomst Rotterdamse Klimaatalliantie
Bijeenkomst Maatschappelijke coalities in Coronatijd
Bijeenkomst herstel van de stad
Bijeenkomst verantwoording welzijnsactiviteiten
Samen Ondernemend Leren
Bijeenkomst Sport en bewegen in Rotterdam Noord
Bijeenkomst groenonderhoud in Noord
Bijeenkomst strategisch kader wonen met zorg voor
kwetsbare Rotterdammers
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Communicatiekanalen
Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en
met bewoners van de Agniesebuurt. In de Stadskrant, die huis-aan-huis bezorgd wordt,
verschijnt eens per twee weken de gebiedspagina Noord, op Facebook vindt interactie plaats
door
middel
van
het
account
Wijkraad
Agniesebuurt,
op
de
website
www.rotterdam.nl/agniesebuurt is algemene informatie te vinden over de Agniesebuurt en de
wijkraad Agniesebuurt. Daarnaast is er een samenwerking met het tweemaandelijkse huisaan-huis magazine De Noorderzon en de facebookpagina Noord010inBeeld en ten slotte is er
een nieuwsbrief.

• www.rotterdam.nl/agniesebuurt
Op www.rotterdam.nl/agniesebuurt kunnen
bewoners
terecht
voor
algemene
informatie over de Agniesebuurt. Hier zijn
de contactgegevens van de leden van de
wijkraad en ambtelijke ondersteuning te
vinden en de agenda en vergaderstukken
van de wijkraad. Ook staat hier informatie
over plannen en bekendmakingen.

• Facebook Wijkraad
Agniesebuurt
Het Facebookaccount Wijkraad
Agniesebuurt heeft een select
groepje volgers dat langzaam
groeiende is. Door het plaatsen
van live video’s hebben we het
bereik sterk zien vergroten. Het
kanaal belicht lokale initiatieven,
zet bijzondere Agnieseburen in
het zonnetje en er wordt
relevante (lokale) informatie op
gedeeld. Het kanaal moet in
2021 nog levendiger worden.
Om
deze
ambitie
te
verwezenlijken wordt er een
communicatieplan opgesteld en
uitgevoerd in 2021.
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• Gebiedspagina Noord
Eens per twee weken verschijnt de Stadskrant met een pagina met nieuws over Rotterdam
Noord. Op deze pagina wordt veelal vooruitgekeken; welke bewonersinitiatieven gaan
plaatsvinden, welke bijeenkomsten zijn er digitaal te bezoeken, welke digitale activiteiten
worden er georganiseerd en wat houdt de wijkraden bezig?
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• Noorderzon010
Noorderzon010 informeert over initiatieven, evenementen en ontwikkelingen in het Oude
Noorden en de Agniesebuurt. Hierin worden de nieuwsartikelen uit de Agniesebuurt en het
Oude Noorden geplaatst Ook worden er soms extra artikelen opgenomen over specifieke
thema’s of bewonersinitiatieven. Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de wijkraad
Agniesebuurt. Het is geen uitgave van de gemeente, maar wordt door actieve partijen uit Noord
uitgegeven.
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• Noord010inBeeld
Noord010inBeeld brengt actuele
ontwikkelingen en gebeurtenissen
in Rotterdam Noord in beeld door
middel
van
uitgebreide
fotoreportages met begeleidende
tekst en doorverwijzingen. De
fotoberichten van Noord010inbeeld
vormen historische documenten
waarmee we de veranderingen in
de wijken van Noord vastleggen.
Het digitale archief wordt mede
mogelijk gemaakt door de wijkraad
Agniesebuurt.

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

Wijkagenda Agniesebuurt 2019-2022
In het voorjaar van 2018 is de Wijkagenda Agniesebuurt opgesteld. In een wijkagenda zijn kort
en bondig de vier richtinggevende doelen voor de wijk in de bestuursperiode 2019-2022
opgenomen. Agnieseburen, organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de
Gemeente Rotterdam hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. In 2020 is de bestaande
wijkagenda in de wijkraad besproken met de vraag of de in 2019 door de gemeenteraad
vastgestelde wijkagenda nog een herijking nodig had. In de Agniesebuurt zijn in 2020 geen
grote ontwikkelingen die afwijken van de reeds vastgestelde doelen waarvoor een herziening
nodig was. Prioriteit is gelegd bij het Wijkactieplan.

Wijkactieplan Agniesebuurt 2020
In het kader van het verbetertraject Wijkgestuurd werken is voor het Wijkactieplan2020
(WAP2020) voor de wijk Agniesebuurt een pilot opgezet waarbij de wijkraad Agniesebuurt
medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het WAP2020. In het proces heeft de wijkraad
de eerste focus aangebracht en daarna in 3 sessies samen uitgewerkt met de clusters
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Stadsontwikkeling (SO), Stadsbeheer (SB,) Bestuursen Concernondersteuning (BCO), de Wijkmanager en Gebiedsnetwerker van de
Gebiedsorganisatie en de rayondirecteur. Dit heeft geresulteerd in een mooi en smart
WAP2020 voor de Agniesebuurt. Helaas konden veel acties door de Coronamaatregelen niet
uitgevoerd worden.
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en
participatie

Budget gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités
De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie.
Het budget 2020 bedroeg € 6.526.365,00 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.

Budget Wijkraad Agniesebuurt 2020
Het bedrag waar de wijkraad Agniesebuurt over beschikt, bedroeg voor 2020 € 68.373.
Met dit budget voert de wijkraad Agniesebuurt haar taken uit. Het grootste deel van het budget
heeft de wijkraad besteed aan bewonersinitiatieven. Een ander deel heeft de wijkraad ingezet
voor het organiseren van participatie, informatie- en gerichte themabijeenkomsten. Hierin zijn
ook de uitgaven van andere wijkraden uit het gebied Noord meegenomen. En tot slot zijn
uitgaven gedaan voor representatie. Onderstaande tabel laat zien hoe de wijkraad het budget
in 2020 besteed heeft.
Noord – Agniesebuurt
Begroting
Begroting
68.373
Uitgaven Bewonersinitiatieven
Uitgaven Participatie en Representatie
Totaal
68.373
Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven.

Realisatie
59.465
14.475
73.940

Saldo

-5.567

In 2018, 2019 en 2020 heeft de wijkraad het
budget voor bewonersinitiatieven volledig
besteed of zelfs overschreden. Er zijn veel
bewonersinitiatieven
ingediend
want
de
Agniesebuurt 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 bewonersinitiatieven
budget. De wijkraad vindt het dan ook zeer spijtig
dat dit budget in 2020 met ruim 11.000 euro is
gekort. Vanwege de coronamaatregelen zijn er in
2020 veel minder initiatieven ingediend en
uitgevoerd ten opzichte van de vorige jaren. In
2021 hopen we hier weer een positief herstel van
te zien.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De wijkraad is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het
college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de wijkraad of deze volledig volgen. Het
college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties
66%, in 2016 75%, in 2017 68%, in 2018 59%, in 2019 59% en 2020 56%. Het college streeft
ernaar om 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen
aan de wijkraad.
Onderstaand overzicht toont over welke onderwerpen de wijkraad in 2020 gevraagd en
ongevraagd advies uitgebracht heeft. Tevens is aangegeven of terugkoppeling
plaatsgevonden heeft.
Terugkoppeling adviezen wijkraad Agniesebuurt 2020
Aantal adviezen
Reacties van of namens het
%
college
9
5
56%
Wijkraad
Advies
Gevraagd/
Terugkoppeling
Ongevraagd
door college
Agniesebuurt
Venstertijden parkeren en Ongevraagd
Ja
verkeersveiligheid
Alle wijkraden in Noord
Eisen stellen aan bouwOngevraagd
Ja
sloop- en
graafwerkzaamheden in
aangewezen
risicogebieden
Agniesebuurt
Onrust met betrekking tot
Ongevraagd
Ja
5G
Agniesebuurt
Beleidsplan
Gevraagd
Ja
maatschappelijke
ondersteuning en lokale
agenda toegankelijkheid
Alle wijkraden in Noord
Gebieden markering
Gevraagd
Ja
jaarwisseling 2020
Agniesebuurt
Stand van zaken
Gevraagd
Nee
vlonderinitiatief
4
17 bestuurscommissies
Afbouwen Duimdroppen
Ongevraagd
Nee
per 2021
Alle wijkraden in Noord
Verkamering van
Ongevraagd
Nee
woningen
Agniesebuurt
Beoordelingskader ROER Gevraagd
Nee
t.b.v. omgevingsvisie

4

Agniesebuurt, Afrikaanderwijk, Bergpolder, Blijdorp, Bloemhof, Delfshaven, Feijenoord, Hillesluis,
Kop van Zuid, Katendrecht, Liskwartier, Middelland, Noordereiland, Oud-Mathenesse, Oude Noorden,
Provenierswijk, Vreewijk
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Adviesrecht
De wijkraad Agniesebuurt 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 de Agniesebuurt belangrijk zijn.
Om tot een goed advies te komen, organiseert de wijkraad participatie rondom het onderwerp.
Door gericht in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers die een relatie met het
onderwerp hebben, krijgt de wijkraad scherp zicht op wat er speelt. Met de opgehaalde
informatie kan de wijkraad haar advies de juiste inhoud geven en het heel concreet maken.
Ook legt de wijkraad in haar adviezen zo veel mogelijk de relatie met de wijkagenda
Agniesebuurt, door concreet aan te geven welke mogelijkheden het onderwerp biedt om
concrete doelen en maatregelen uit de wijkagenda te realiseren. De wijkraad benoemt in haar
adviezen niet uitsluitend de problemen, maar vooral de kansen op het bereiken van
verbeteringen, die het wonen en werken in de Agniesebuurt prettiger maken en de inwoners
een betere toekomst bieden.
De leden van de wijkraad stellen zelf de adviezen op. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met
de gebiedsorganisatie en betrokken clusters. Op die manier brengen de wijkraadsleden
rechtstreeks hun eigen kennis en expertise in. Daarmee geven zij extra kwaliteit en betekenis
aan de adviezen.
Vervolgens bespreekt de wijkraad de adviezen in haar openbare vergaderingen. Regelmatig
hebben ook mensen uit het aanwezige publiek inbreng in het gesprek, wat vaak van
toegevoegde waarde is doordat dat het onderwerp heel concreet is en dichtbij staat. Op deze
wijze komen de wijkraadsleden tot een gedragen advies.
Wel merkt de wijkraad op dat er nog steeds te vaak onverwacht een adviesaanvraag
binnenkomt en het college meestal heel snel een reactie verlangt. 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 en ondernemers van onze wijk vinden. Daar willen wij de nodige
tijd voor krijgen. Op basis van goede inbreng kunnen we een volwaardig advies voor het
college opstellen. De wijkraad roept het college op om hier rekening mee te houden.
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. De wijkraad
ziet dan graag een inhoudelijke reactie, die
ingaat op onze wijk specifieke advies en roept
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
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. Agniesebuurt LevendigER
Om dit doel te bereiken hebben we ingezet op een schone wijk, verbeteren van de veiligheid
en verbeteren van de verkeersveiligheid.

Schoon:
Wij wilden grootschalige campagnes/ bijeenkomsten
organiseren met Agnieseburen maar dat kon helaas
niet door corona. Ook zagen wij juist meer vervuiling
op straat omdat veel Agnieseburen thuis gingen
werken en zo ook meer vuil produceerden.
Daarnaast kon SB minder capaciteit leveren want
zeker in het begin van de crisis, vielen er ook
medewerkers van SB uit. Agnieseburen hebben
echter geregeld initiatief genomen om met kleine
groepjes, coronaproof, toch de straten schoon te
maken.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid kunnen we melden dat we blij zijn met de plaatsing van een
camera in de Teilingerstraat (winkelgebied). Uit de eerste reacties van de bewoners en
ondernemers blijkt dat ze hier erg tevreden over zijn. Wel komen er bij ons nog geregeld
klachten over overlast van groepen jongeren op bepaalde pleintjes in de wijk. Ook zien we dat
de verkoop van drugs op straat toeneemt. In het Wijkactieplan 2021 willen wij samen met de
Directie Veiligheid deze problemen aanpakken.

Verkeersveiligheid
Om de buurt verkeersveiliger te maken heeft SO de 30 km zones beter aangeduid. Ook
hebben wij, samen met medewerkers van SB, SO, politie en de gebiedsorganisatie, een
verkeerschouw gehouden. Dit leverde een aantal acties op die onze wijk weer iets veiliger
hebben gemaakt.
Parkeerdruk is in de wijk altijd een probleem geweest,
mede veroorzaakt door verschillende venstertijden.
Door de parkeerdruk rijden er veel auto’s door de wijk,
op zoek naar een parkeerplek. Dit komt de
verkeersveiligheid niet ten goede. Ook veroorzaken al
die rondrijdende auto’s veel luchtvervuiling. Begin van
het jaar hebben wij het gemeentebestuur geadviseerd
om de parkeertijden in heel de wijk naar 23 uur uit te
breiden. Dit is uiteindelijk een jaar later (1 januari
2021) ingevoerd. In 2021 zullen we de resultaten
hiervan delen.
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Doel 2. Agniesebuurt AantrekkelijkER en VitalER
Om dit doel te bereiken hebben we ingezet op sport en vergroening.

Sport
Sinds de installatie van de wijkraad pleiten wij voor het plaatsen van sporttoestellen in de
buitenruimte. We willen bewoners graag stimuleren om meer te bewegen. Zeker in deze rare
tijden waarbij de sportscholen gesloten zijn en er geen aanbod is van sportactiviteiten op
pleinen en straten is. Eind 2020 is ons toegezegd dat er één sporttoestel op het
Ammersooiseplein geplaatst worden. Wij zijn blij met deze toezegging, ondanks dat we slechts
één toestel voor de wijk veel te weinig vinden. We blijven daarom inzetten op meer
sporttoestellen in de buitenruimte.

Groen
Wij hebben ook ingezet op vergroenen van de wijk. Voor de herinrichting van de Vijverhofstraat
hebben wij het gemeentebestuur geadviseerd om over heel de straat geveltuintjes aan te
leggen. Dit advies is overgenomen en wordt in 2021 uitgevoerd. Wij zullen zoveel mogelijk
bewoners stimuleren om die geveltuintjes zelf in te richten en te onderhouden. Wij wilden graag
nog veel meer plekken, samen met bewoners, vergroenen. Vanwege de coronamaatregelen
zijn deze acties uitgesteld.
Tot slot heeft SB, op ons aangeven, een speelplek omheind aan de watheringestaat, waardoor
kinderen hier veiliger kunnen spelen.

3. MeER betrokkenheid van Agnieseburen - bewoners en ondernemers Het afgelopen jaar hebben onze bewoners laten zien dat ze enorm betrokken zijn bij hun buurt.
Kijkt vooral naar de voorbeelden die genoemd zijn in het Voorwoord. Via bewonersinitiatieven
hebben wij hier financieel aan bijgedragen. Het gaat dan niet alleen om maaltijden verzorgen
voor bewoners maar ook om acties om die eenzaamheid aanpakken, zoals de
Banierconcerten en de creapakketten voor eenzame dagen. Dit soort activiteiten hebben wij
zoveel mogelijk proberen te ondersteunen, niet alleen financieel maar ook sturend en
adviserend. Daarnaast hebben we steeds meer bewoners kunnen betrekken, ondanks corona,
bij de ontwikkeling van de grote projecten zoals het Hofbogendakpark en het
Zomerhofkwartier.

4. VERsterken sociaaleconomische positie
Het versterken van de sociaaleconomische positie
van bewoners en ondernemers uit de Agniesebuurt
is door de coronamaatregelen minder tot zijn recht
gekomen dan gewenst was. In de wijk zitten veel
kleine ondernemers. Die zijn, zoals bekend, hard
getroffen door de crisis. Het wordt een hele
uitdaging om dit in 2021 te versterken maar de
wijkraad staat voor hen klaar
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Bijlage bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief
20-0299 Jeugdtheater in de Agniesebuurt
20-0305 Noorderzon
20-0322 Banier Concerten 2020
20-0363 Denksportdag Rotterdam Noord 2020
20-0466 Maaltijdservice KejuKitchen
20-0490 Nieuwe aflevering OMMM
20-0576 Seniorenactiviteiten MVCN
20-0785 Silent Disco met de buren
20-0841 Loops Vlooienmarkt
20-0878 Voorstelling over de oorlog
20-0880 8:46 of your time
20-0930 45 jaar onafhankelijkheid Suriname
20-0943 De buurt praat mee
20-1002, Ontdek jouw talent - Agniesebuurt
20-1041, Schaatsbaan Ammersooiseplein
20-1174 Creapakketten voor de eenzame dagen
Retour 2019, 19-1388 Kerstviering
Totaal

Via
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee
Opzoomer Mee

Toegekend
5.500
4.000
2.745
2.775
8.800
950
2.750
1.214
2.000
2.500
2.800
6.578
6.250
3.300
6.273
1.250
-220
59.465

22

Bijlage Wijkraad In Beeld
Een kleine greep uit de verschillende bijeenkomsten & initiatieven waarin de wijkraad
Agniesebuurt in 2020 een actieve rol heeft gehad.
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06 20 43 01 96
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Laura van der Voort
14010
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Okach Bouchtaoui
Wijkmanager Agniesebuurt
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Geert Renes
Wijknetwerker Agniesebuurt
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14010
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