
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Bergpolder bieden wij u het jaarverslag 2020 aan. 

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Bergpolder in concept vastgesteld en wordt in 

de openbare vergadering van 22 maart a.s. formeel bekrachtigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Leon van Barneveld     Remmert Koch    
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door de wijkraad 

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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Voorwoord door de wijkraad 
 

Alweer een jaar voorbij. Als wijkraad hebben we in 2020 veel minder kunnen doen dan dat we eigenlijk 

hadden gewild. Met de corona, de slimme Lock down, het warme weer, de vrijere zomer, de tweede 

Lockdown en uiteindelijk de feestdagen en een jaarwisseling zonder feest was 2020 op zijn zachts 

gezegd een raar jaar. Veel van de gevolgen zijn nog niet duidelijk, maar duidelijk is wel dat veel 

mensen en ondernemers extreem veel te lijden hebben onder deze crisis. Maar ondanks dat het van 

grote invloed was op iedereen in de wijk Bergpolder, zowel bewoners als professionals, zijn er in de 

wijk toch belangrijke stappen gezet. Wethouders Bokhove en Wijbenga zijn op bezoek geweest, er is 

een monument in de Treubstraat onthuld, er zijn diverse activiteiten geweest in het Tak van 

Poortvlietpark, er waren ontwikkelingen in het Hofbogenpark en de Wijkraad Bergpolder heeft kennis 

gemaakt met de Groene T; een nieuwe vereniging van actieve wijkbewoners wonend aan ‘de Groene 

T’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In dit jaarverslag zijn de hoogtepunten te vinden, en ook meer 

informatie over bewonersinitiatieven en (on)gevraagde adviezen. 

 

Ook binnen de wijkraad was weer een verandering. Onze gewaardeerde collega wijkraadslid Jan vd 

Vooren vertrok en er was geen vervanging meer mogelijk vanuit de gekozen lijst van wijkmanager in 

Bergpolder. De wijkraad ging door met vier leden. 

 

We kijken uit naar een jaar zonder coronarestricties waarin de bewoners van de wijk weer echt samen 

kunnen komen. Tot die tijd kijkt de Wijkraad terug op een jaar waarin toch positieve ontwikkelingen 

hebben plaatsgevonden, mede dankzij de inzet van actieve wijkbewoners en de ondersteuning. 

 

Wijkraad Bergpolder 
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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. 

2020 was duidelijk een ander jaar dan normaal. Door de uitbraak van Covid-19 (corona) is alles op zijn 
kop gezet. De eerste twee maanden van 2020 zijn normaal begonnen en het beloofde een productief 
jaar te worden. In de WAP waren waardevolle afspraken gemaakt en er stond participatie op het 
programma. Zo zouden we aan de slag gaan met de Schieweg, zouden we de participatie opstarten 
voor de speelvervanging op de Tak van Poortvlietstraat, zou er een intensieve participatie ronde 
fietsparkeren plaatsvinden en zou een participatie plaatsvinden rond overlast van vervuiling rond 
vuilcontainers. Ook zou er veel aandacht gaan naar de ontwikkeling van jongerenactiviteiten en 
programma voor jongeren op het Insulindeplein en de Tak van Poortvliet. Door corona is dit sterk 
anders gelopen. Toch zijn er veel dingen alsnog opgepakt en zijn er ondanks corona toch de nodige 
resultaten behaald en zijn er de nodige activiteiten en initiatieven georganiseerd. 
 

De wijkraadsvergadering van 16 maart werd geannuleerd, maar in april was de eerste interne digitale 

vergadering en op 20 april werd de eerste formele vergadering digitaal gehouden wat ook voor de 

wijkraad een behoorlijke verandering in heeft gehouden.  

 

 
 

Het contact met de wijk is hiermee behoorlijk onder druk komen te staan. Zeker de open discussie in 

de wijkraadsvergaderingen is een sterk gemis. Toch leverde het digitale vergaderen ook iets 

onverwachts op. De digitale Wijkraadsvergaderingen werden beter bezocht dan de fysieke 

vergaderingen. Waarschijnlijk is het niet uit huis hoeven en fysiek aanwezig hoeven zijn op een 

openbare vergadering laagdrempelig waardoor mensen graag willen volgen wat er wordt besproken. 

De wijkraad is daarom ook van mening dat de openbare vergaderingen in de toekomst naast fysiek 

ook digitaal zouden moeten zijn. 
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Belangrijke participatiemomenten die er dit jaar zijn geweest: 

 Bezoek van de wethouder Bokhove bij de evaluatie van de vlonderactie fiets parkeren. Deze 

actie bestond uit een aanpak waarbij met fietsvlonders fietsen door eigenaren tijdelijk van de 

bestaande plek werden gehaald en op de fietsvlonder werden geparkeerd. De pilot bestond uit 

het beter kunnen beoordelen van wrak- en weesfietsen die bleven staan, het kwantitatief 

beoordelen van de locatie en de discussie auto parkeren, fiets parkeren en de inrichting in de 

straat. Naast de nodige discussie over het plaatsen van de fietsvlonders op de stoep of in een 

parkeervak heeft er gesprek op straat plaatsgevonden met de wethouder over oa 

fietsenstallingen. Naast deze actie is er dmv een enquête via de gemeentepeiler nagegaan 

hoe de bewoners staan tegenover fiets parkeren versus auto parkeren en een eventueel 

betaalde parkeerplek. 

 Bezoek van wethouder Wijbenga over afval naast containers en vergroening van stenige 

locaties. Het vond plaats op de Noorderhavenkade en het Insulindeplein op straat waar een 

gesprek was met bewoners over de mogelijke oplossingen van het afvalprobleem. Tevens 

een toelichting van de wethouder op oplossingen die niet mogelijk zijn. Zoals een bredere 

opening papier container. Een bredere opening is een gevaar voor kinderen en de maten zijn 

wettelijk vastgelegd. Het ophangen van een camera wordt alleen gedaan als er meer speelt 

dan alleen naast plaatsingen. Op het Insulindeplein was een uitvoerig gesprek over een 

vergroeningsplan langs de Spoorpunt. Lopend van het ene punt naar het andere vertelde Bart 

van Lier over Schoon Noord, een initiatief om met bewoners afval op te rapen. Tevens is de 

wens voor een extra papiercontainer in Bergpolder West uitgesproken en is opgepakt. 

 



6 

 

 Kinderparticipatie tbv speeltoestelvervanging op de Tak van Poortvlietstraat. Deze participatie 

heeft tijdens de kinderactiviteiten op de Tak van Poortvlietstraat kunnen plaatsvinden. Met 

dank aan de bewonersvereniging. 

 Bewonersparticipatie uitbreiding horecavergunning brasserie Tinus. Deze participatie was erg 

moeizaam. Brasserie Tinus wil graag een uitbreiding openingstijden incl. terras en hebben 

hiervoor de mogelijkheid gekregen een pilot uit te voeren. Deze is tijdens de coronacrisis 

moeizaam verlopen. Toch zijn er proefmomenten geweest waarop de brasserie in de avond 

open kon zijn. De omwonenden hebben tijdens het participatie moment aangeven ernstige 

overlast te ervaren. Op basis van deze informatie heeft de wijkraad een ongevraagd advies 

geschreven aam de burgemeester. Dit advies is door beperkte mogelijkheden van regulering 

van openingstijden binnen-buiten en sturing op sluitingstijden binnen woonwijken door de 

burgemeester naast zich neergelegd. 

 Fietslichtenactie: Naar aanleiding van berichten over fietsers zonder goede verlichting hebben 

de wijkraadsleden op donderdag 23 januari van Oude Noorden, Liskwartier, Agniesebuurt en 

Bergpolder een gezamenlijk fietslichtenactie gehouden. In samenwerking met de wijkagenten 

van de politie en collega`s van Toezicht en Handhaving zijn fietsers waarvan de verlichting 

niet (goed) werkte aangesproken en in plaats van een boete kregen zij allemaal een gratis 

setje fietsverlichting en een flyer met 20% korting voor de reparatie van je fietsverlichting bij 

de lokale fietsenmakers. Het aantal gecontroleerde fietsers op donderdagavond, Bergpolder 

76, Liskwartier 60, Oude Noorden 100, Agniesebuurt 140. Dit maakt deel uit van een 

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

Het wijkactieplan beschrijft de jaarlijkse extra inzet vanuit de clusters op basis van de benoemde 

aandachtsvelden in de wijkagenda. De wijkagenda kan jaarlijks worden geüpdatet afhankelijk van de 

behoeften in de wijk. De wijkraad heeft op basis van participatie vanuit diverse contacten met de wijk 

besloten om deze eind 2019 te updaten. Begin 2020 is deze herziene wijkagenda geaccordeerd. 

Het wijkactieplan 2020 is vervolgens via afstemming door de wijkmanager in overleg met de clusters 

en wijkraad opgesteld.  

 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget wijkraad Bergpolder 

De wijkraad beschikte ook in 2020 over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het gemeentelijke 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. 

 

budget wijkraad Bergpolder 2020 

Noord - Bergpolder  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              72.703                  22.750         49.953  

Participatie en representatie              22.210                  13.683           8.527  

Totaal              94.913                  36.433         58.480  

 
Toelichting 

Jaarlijks weet de wijkraad Bergpolder de bewoners goed te stimuleren bij het indienen van initiatieven 

en is het budget passend bij de inzet van initiatieven in de wijk. Veel van deze activiteiten vinden 

buiten plaats waar meestal veel bewoners bij betrokken zijn. Dit jaar waren deze initiatieven vanwege 

corona niet mogelijk en is er zeer beperkt budget ingezet. Ook zijn er ingediende initiatieven niet door 

gegaan. Om deze reden is minder dan de helft van het beschikbare budget ingezet. Gelukkig is 

besloten dat de niet ingezette budgetten meegenomen mogen worden naar 2021. 

Wel is er de nodige aandacht besteed aan de participatiemomenten waardoor het budget participatie 

en representatie redelijk goed is ingezet. 

 

De Open up contest Rotterdam Noord initiatief was een onderdeel van het Eurosongfestival wat 

helaas niet is doorgegaan. Wel is deze verplaatst naar 2021. Ook de Geveltuinendag 2020 is helaas 

niet doorgegaan vanwege corona. 

 
  

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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Memory Lane, TV Schermen tijdens Happy2Move festival,  

 

 

 

Film in de Buurt Bergpolder en Bergpolder Karaoke zijn in aangepaste vorm wel doorgegaan. In de 

zomer hebben ook een aantal kinderactiviteiten van de bewonersorganisatie Bergpolder kunnen 

plaatsvinden.  

 



9 

 

 

 

 

 

Tijdens deze activiteiten is het ook mogelijk geweest om met de kinderen te participeren over de 

aankomende vervanging van de spelelementen op de Tak van Poortvlietstraat. 
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Ook zijn de Geveltuinen aanleg Bergpolder (5x) en Uitbreiding geveltuinen Vestia PWS-Blokken 

doorgegaan. 
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Als reactie op de beperkingen rond corona zijn er op meerdere momenten per woonblok Silent Disco 

met de Buren georganiseerd. 
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Ook de Wijkkrant Bergpolder is vorig jaar weer uitgebracht. 

 

Bijzonder waren de aanvragen rond de Tak van Poortvlietstraat. Zo is het watertappunt op de Tak van 

Poortvliet aangelegd en is er een aanvraag gedaan om het transformatiehuisje van Stedin van een 

Groene metamorfose te voorzien.  

 

 

 
Ook leuk is het initiatief van het wormenhotel. Dit initiatief is geen bewonersinitiatief wat vanuit de 

wijkraad wordt gefinancierd, maar is een initiatief wat vanuit stedelijke middelen mogelijk is gemaakt. 

 

Ook het initiatief van het vergroenen van het trottoir aan het Insulindeplein is stedelijk mogelijk 

gemaakt. Vanuit het collegedoel om twintig hectare extra groen is een financiële toezegging gekomen 

om het plan uit te voeren. In 2021 zal dit plan worden uitgevoerd. 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De wijkraad Bergpolder is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 

Door middel van de gevraagde adviezen wil het college de mening vanuit de wijk weten over beleid 

wat wordt uitgewerkt.  

Ongevraagde adviezen komen uit de wijk en zijn vraagstukken die in de wijk spelen.  

De wijkraad kan het advies collectief met andere wijkraden geven of singulier vanuit de wijk 

Bergpolder. 

Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de wijkraad. 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 en wijkraden. 

In het afgelopen jaar heeft de wijkraad Bergpolder 8 adviezen (al dan niet gevraagd) uitgebracht. 

 

 

 

 

Ontbrekend op de lijst is het gevraagd advies Maritiem Rivier afval. Wij waren conform de voorstellen. 

Alleen op het gevraagde advies van de vlonderinitiatieven is nog geen terugkoppeling geweest. Wel is 

er een tussenbericht gegeven. Daarmee zijn drie van de 8 adviezen in 2021 beantwoord. Het advies 

verbouwingsplannen Vestia-HKT is uit 2019 en is in 2020 beantwoord. 

 

 

 
  

Datum 

verzonden

Wijk Advies Gevraagd / 

ongevraagd

Cluster Terugkop

peling 

door 

college

Datum 

tussenbericht

Datum 

terugkoppe

ling

5-8-2019 Bergpolder Verbouwingsplannen Vestia - HKT Ongevraagd SO Ja 20-2-2020 27-5-2020

20-4-2020 Bergpolder OV vervoerplannen 2021 Gevraagd SO Ja 7-7-2020

25-5-2020 Alle wijkraden Eisen stellen aan bouw-, sloop- en graafwerkzaamheden in aangewezen risicogebieden Ongevraagd SO Ja 29-6-2020

8-6-2020 Bergpolder Concept Regionale Energiestrategie Gevraagd SO Ja 26-6-2020

30-6-2020 Bergpolder Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp en LAT Gevraagd MO Ja 14-7-2020 16-10-2020

7-7-2020 Alle wijkraden Gebieden markering jaarwisseling 2020 Gevraagd DV Ja 27-7-2020

21-9-2020 Bergpolder Vlonderinitiatief Gevraagd SB nee 12-1-2021

29-10-2020 Bergpolder Openingstijden brasserie Tines Ongevraagd SO Ja 22-12-2020 15-1-2021

9-12-2020 Alle wijkraden Verkamering van woningen Ongevraagd SO Ja 5-2-2021

OVERZICHT ADVIEZEN WIJKRAAD BERGPOLDER
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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.   

 
Wijk agenda doel: Aanpakken parkeerdruk van fietsen en auto in de wijk 
Zowel de parkeerdruk van fietsen als van auto's is zodanig groot dat de inrichting, uitstraling en  

gebruikswaarde van de buitenruimte van de wijk hier overmatig door wordt beïnvloed. 
Meerdere pilots en actie hebben niet geleid tot een vermindering van deze parkeerdruk tot een 
acceptabel niveau. 

 
Voortgang:  
Ondanks dat er meerdere pilots in Bergpolder hebben plaatsgevonden rond het auto parkeren en dat 
vanuit het project extra parkeerplekken nu ook extra parkeerplekken zijn gerealiseerd is de 
problematiek gevoelsmatig niet kleiner geworden tot een acceptabel niveau. Dit is echter een 
aanname. Een acceptabel niveau is niet smart gemaakt en er hebben geen tellingen plaats gevonden 
over de jaren 2019 & 2020 zodat de conclusie ‘niet geleid tot een vermindering van de parkeerdruk’ 
niet kan worden gemaakt.  
In Bergpolder lijkt geen enkele ruimte meer om een oplossing te vinden vanuit het bestaande beleid. 
Doordat verschillende pilots nu worden stopgezet zal de druk op de buitenruimte van Bergpolder 
alleen maar verergeren. Ook het gelijktrekken van de parkeertijden in heel Noord heeft een negatief 
effect. De pilot waarbij vergunninghouders in parkeerzone 72 ook in andere zones mogen parkeren 
wordt tijdelijk doorgezet maar zal aannemelijk in de toekomst ook worden teruggedraaid. Bij de 
introductie van de piloot in 2017 met wethouder Pex Langenberg is afgesproken dat het besluit over 
continuering van de pilot wordt gedaan op basis van een evaluatie door middel van tellingen en deze 
heeft nog niet plaatsgevonden. Bergpolder luidt over dit onderwerp de noodklok omdat het enige 
sturingsmechanisme het vergunningenplafond lijkt. Deze maatregel zal een zeer lange doorloop 
hebben, terwijl het stopzetten van pilots en het gelijktrekken van de parkeertijden in Noord alleen maar 
een verzwarende werking op de parkeerproblematiek in Bergpolder zal hebben. 
Ook het fietsparkeren blijft problematisch. Ondanks dat er volop is ingezet met een dedicated team 
van handhavers op wrak en weesfietsen en de nodige pilots en bij plaatsen van fietsnietjes zijn 
uitgerold blijft ook de druk op de buitenruimte door fietsparkeren onevenredig hoog. De wijkraad zou 
graag de inzet van handhavers op wrak en weesfietsen smart maken met tellingen van verwijderde 
wrak en weesfietsen en handhavingsfrequentie. Ook is het goed om de problematiek verder smart te 
maken door onderzoek omdat de reden van deze problematiek vooral ligt in de bevolkingsdichtheid en 
de bevolkingssamenstelling. Zonder aanpassingen in het beleid zal er geen goede oplossing te vinden 
zijn. Ook de extra uitrol van fietstrommels heeft hierbij een extra verzwaring op de buitenruimte. Voor 
meerdere aanvragen is daardoor ook in Bergpolder een negatief advies gegeven. 

 
Wijk agenda doel: Aantrekkelijker maken van de buitenruimte 
De buitenruimte van Bergpolder vertoond op meerdere vlakken kenmerken van degradatie. De wijk 
voelt stenig aan en er is sterke behoefte aan vergroening. Ook schoon vraagt de aandacht. Naast 
plaatsing en zwerfvuil zorgen voor een grote ergernis. Ook rattenoverlast vraagt de nodige 
aandacht. Daarnaast bestaat de kunst in de buitenruimte uit veel vanuit de wijk georganiseerde 
objecten die door de gemeente beschouwd worden als weesobject. Inzet op een beter beheerde en 
door de wijk gedragen kunstaanbod binnen de wijk is nodig. 
 
Voortgang: In dit doel worden langzamerhand kleine stapjes gemaakt. Vooral de inzet op 

geveltuinen maakt de wijk aantrekkelijker en minder hard. Jammer is dat deze inzet alleen door 

initiatieven van bewoners wordt bereikt. De moeite binnen de gemeente die nodig is om extra groen in 

de wijk te realiseren is ongekend groot. Inmiddels is het gelukt om voor 1 vergroeningsinitiatief de 

handen binnen de gemeente op elkaar te krijgen. Helaas is dat niet gelukt voor de wens om 50 

geveltuinen aan te laten leggen voor bewoners die het zelf niet kunnen. Ook zou in samenwerking het 

Geertsemaplein kleinschalig onderhanden genomen worden ( groen en fietsnietjes), maar door corona 

is dit niet doorgegaan. 

Ook de problematiek rond zwerfvuil gaat met hele kleine stapjes vooruit. De problematiek ligt natuurlijk 

niet alleen bij de gemeente, maar gaat ook over het vervuilen. Helaas zijn de beoogde 

participatieacties in 2020 niet gelukt. De rondwandeling en gesprek met de wethouder Wijbenga was 
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daarentegen een welkom moment. Wel is vanuit de wijk een groep ontstaan die regelmatig een ronde 

vuil van straat verwijderd. Ook probeert de gemeente effectiever te functioneren dmv de slimme 

containers. Helaas was 2020 een dramatisch jaar met heel veel vuil op straat. 

De problematiek van ratten lijkt in Bergpolder wel iets verminderd. Er is goed ingezet op de bestrijding 

van ratten op het Insulindeplein. Deze problematiek moet goed worden gevolgd, omdat deze snel kan 

terugkeren. 

De kunst in Bergpolder is vanuit MO en CBK geïnventariseerd. Veel van de kunst in Bergpolder is 

wees en zal wanneer de buitenruimte wordt aangepakt worden verwijderd. 2 objecten zijn door de 

stad opgenomen in de onderhoudslijst. Voor het viaduct op de Schieweg is de afspraak gemaakt dat 

hier wordt onderzocht of er extra door de gemeente beheerde kunst kan worden toegevoegd. Hiervoor 

wordt er vanuit de wijkraad samen met het CBK een verdere uitwerking opgezet. 

Vanuit een bewonersinitiatief uit 2019 en met goedkeuring van de gemeente is een oorlogsmonument 

ontwikkeld voor de Treubstraat. Op 18 maart 2020 zou dit monument onthuld worden wat door corona 

niet is doorgegaan. Uiteindelijk heeft de officiële onthulling op 18 september plaats gevonden. 

 

 
Wijk agenda doel: Brede betrokkenheid ontwikkeling Hobogen 

De Hofbogen, ook wel Hofpleinlijn genoemd, zijn een iconisch stukje Bergpolder. De Hofbogen 

vormen de grens met de wijk Liskwartier en hebben qua uiterlijk duidelijk een ander voorkomen dan 

de rest van de wijk. Momenteel zijn er verschillende ondernemers actief in het Bergpolder-deel van de 

Hofbogen. Echter in vergelijking met het deel Hofplein –Eudokiaplein is hier minder aandacht geweest 

voor groot onderhoud. Bovenop de Hofbogen gebeurt momenteel nog niets, maar de wijk Bergpolder 

kijkt uit naar de ontwikkelingen die gaande zijn omtrent de inrichting van het dak. In samenspraak met 

bewoners willen wij als Wijkraad Bergpolder ons graag bezig houden met de mogelijkheden tot 

onderhoud, functie van de Hofbogen en functie van het dak van de Hofbogen. Bergpolder is een wijk 

die dicht op elkaar is gebouwd. De Hofbogen bieden een ideale gelegenheid en kans om diverse 

functies in de wijk beter tot zijn recht te laten komen. 
 
Voortgang: Tot nu toe loopt de participatie en betrokkenheid van de wijk bij het project goed. De 

Hofbogen is een groot project en zal de komende tijd nog veel aandacht gaan vergen. Het 

schetsontwerp is voor Bergpolder inmiddels wel een zorgenkindje. Alle op- en afgangen zijn op het 

Noordelijke deel aan de Bergpolderkant gesitueerd. Naast dat dit de nodige gevolgen heeft van 

publiek lijkt aan deze zijde de inrichting op maaiveld niet te passen bij dit schetsontwerp. Hiervoor is 

inmiddels een tweede project opgestart welke de gevel tot gevel aanpak moet gaan oppakken. Hier 

ligt dan ook een grote opgave die ook te maken heeft met de plintaanpak en bezetting van de 

Hofbogen. De wijkraad maakt zich zorgen over de bestaande bomenstructuur in de Insulindestraat, 

het inpassen van de op- en afgangen en de gevolgen voor de bewoners en de inpassing van het Hof 
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van Noord in de plannen. Deze laatste lijkt onderdeel te worden van een verandering die op hun 

terrein moet gaan plaatsvinden.  

Wijk agenda doel: Schieweg als stadsentree fysiek, sociaal, verkeerstechnisch en economisch 

herontwikkeling naar een wereldstad  waardige stadsentree.  

De Schieweg is 1 van de entreewegen van Rotterdam. Ondanks dat het zo’n belangrijk punt is, is de 

uitstraling niet bepaald een mooi visitekaartje voor Rotterdam. Bij een deel van de inwoners van 

Bergpolder leeft ook een onveilig gevoel op de weg. Dat heeft met name te maken met de 

drugsoverlast, waar al veel verbetering in is behaald in de afgelopen jaren en de verkeersveiligheid. 

Voetgangers stoplichten en de kruisende tram stoplichten die tegelijkertijd op groen staan, het 

olifantenpaadje bij de tramhalte op de Schieweg, verkeersovertredingen zoals te hard rijden en 

onvoldoende overzicht zorgen voor onveilig verkeer op de Schieweg. Er moet participatie 

georganiseerd worden om samen met de gemeente te kijken hoe bewoners en de gemeente de 

problemen ervaren en mogelijke aanpak zien. Vanuit de gemeente kan toegelicht worden waarom 

bepaalde actiepunten niet te realiseren zijn. 

De uitstraling van de Schieweg is grauw met weinig kunst of groen/kleur en daarmee niet bepaald 

uitnodigend . Er zouden extra kleurrijke beplanting  of andere vormen van groen aangebracht kunnen 

worden. Tevens kan er gekeken worden naar de trambaan (de pilaren en het viaduct). Zijn hier 

mogelijkheden voor kunst, vergroening en parkeergelegenheid van fietsen en motoren? 

Er moet voor de Schieweg een visie met kortere en langere termijn aanpakken uitgewerkt worden 

waarmee we een veiligere en aantrekkelijkere entree van de wereldstad Rotterdam realiseert kan 

worden. 

Voortgang: De Schieweg staat als stadentree wel steeds duidelijker op de agenda. Afgesproken is 

dat er voor de Schieweg/Schiekade integraal gaat worden gekeken wat er op korte en langere termijn 

moet gaan gebeuren. In de WAP 2020 stond de Schieweg op de agenda voor een quickscan vanuit 

mobiliteit en een uitwerking (fietsparkeren en kunst) voor de ruimte onder het viaduct en de oversteek 

Talmastraat. Deze zijn echter in 2020 nog niet van start gegaan. 

 

Wijk agenda doel: Verbeterd aanbod van sport en spel voor de jeugd. 
Binnen Bergpolder is een beperkt aanbod voor de jeugd. Voor jongere kinderen in de leeftijd tot 13  

jaar zal de aandacht vooral liggen op de speel mogelijkheden in de buitenruimte. Voor jongeren in de  

leeftijd 12 tot 17 zal de aandacht vooral liggen op het betrekken van deze groep bij (sport)activiteiten  

zodat sociale binding vergroot.  
 

Voortgang: De inzet op een verbeterd aanbod voor sport en spel voor de jeugd maakt duidelijke 

stappen. Heel goed is dat Cult North een plekje heeft kunnen krijgen in een Hofboog. Cult North is 

gericht op talentvormen bij jongeren en heeft vanuit een initiatief in 2019 een jongere activiteit kunnen 

ontplooien. Nu dat ze gehuisvest zijn in Bergpolder is dit een belangrijke stap vooruit. De huisvesting 

van de bewonersorganisatie Bergpolder is nog niet gelukt. Dit is voor hun een behoorlijk moeizame 

situatie die door de coronacrisis heel erg is versterkt. Alle zeilen moeten bij om hun boven water te 

houden en hun waardevolle activiteiten in de wijk weer een plek te laten krijgen. Inmiddels zijn er wel 

vorderingen met de speelvervanging op de Tak van Poortvlietstraat en zal in 2021 de uitvoering 

plaatsvinden. Deze gaat gepaard met een brede participatie met de kinderen, de ouders en de 

omwonenden. Ook is er financiering vanuit de stad vrijgekomen om een stuk kwaliteitsverbetering van 

de wijkverrijkers voor elkaar te krijgen. Ook is het bewonersinitiatief voor een watertappunt naast het 

voetbalveld. De wens voor een krachtstroomaansluiting voor activiteiten op het veld is nog niet 

gerealiseerd waardoor nog steeds een generator zal moeten worden ingezet om de activiteiten 

mogelijk te maken. Een belangrijke zorgenkind is de aansluiting van de Hofbogen op deze locatie. 

Zoals nu ingetekend in het schetsontwerp zal de trap in de kop van de Tak van Poortvlietstraat uit 

gaan komen. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

20-0083 Open up contest Rotterdam Noord    5.000  

20-0083 Open up contest, verlaging   -4.657  

20-0083, Open up contest Rotterdam Noord, verhoging          1  

20-0333 Memory Lane    1.400  

20-0357 Geveltuinendag 2020    1.482  

20-0500 Film in de Buurt Bergpolder    2.345  

20-0500, Film in de Buurt Bergpolder, verlaging      -140  

20-0517 Silent Disco met de buren    6.757  

20-0555 Geveltuinen aanleg Bergpolder (5x)       500  

20-0581 Bergpolder Karaoke       645  

20-0620 Wijkkrant  Bergpolder    3.915  

20-1062 Groene metamorfose van het transformatorgebouw    6.105  

Retour 2018, 18-1321 Continuering Tuininitiatief      -603  

   22.750  

 

 

 


