
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

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

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

openbare vergadering van 10 maart a.s. formeel bekrachtigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

       

 

       

 

Marianne de Bever – van Eck    Otto Zwetsloot  

Technisch voorzitter     Wijkmanager       
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Voorwoord  
 

2020 is toch wel met afstand het meest bijzondere jaar in vergelijking met andere jaren. Waar 

we van plan waren als wijk en maatschappij om in samenwerking en samenspraak met 

bewoners leuke dingen te doen en doelen te realiseren werden we ruw gedwarsboomd door 

een pandemie. Die noopte ons en onze bewoners om te kijken hoe we gezond konden blijven, 

aan het werken konden blijven en elkaar konden helpen. 

Ondanks deze pandemie hindernis hebben we een aantal mooie dingen zien gebeuren in 2020. 

Zo heeft er een onderzoek in onze parken plaatsgevonden naar de veiligheidsbeleving en heeft 

het locatieonderzoek naar de Kanaalweg plaatsgevonden. 

En hebben bewoners elkaar geholpen om elkaar door deze tijd heen te helpen. Dat verdient een 

compliment. 

In 2021 zetten wij, samen met de ondersteuning vanuit de Gemeente Rotterdam, de stijgende 

lijn voort om Blijdorp  nog meer de schone, veilige, duurzame maar vooral sociale wijk te laten 

zijn die het is.  

 In 2020 is Blijdorpnieuws gestart. Blijdorpnieuws is een wijkmediabureau voor de wijk Blijdorp 
en Blijdorpspolder en wordt door bewoners gerund. Ze brengen vier keer per jaar een fysieke 
wijkkrant uit, ze hebben een maandelijkse digitale nieuwsbrief, een website en zijn actief of 
socialmedia kanalen. Met Blijdorpnieuws is een communicatiestroom voor en door bewoners 
van Blijdorp gerealiseerd. Hierdoor heeft ook de wijkraad en initiatiefnemers van 
bewonersinitiatieven een platform om bewoners te informeren en te betrekken. 

 Tijdens de uitbraak van Corona is er een #goedeburenbuurt hulplijn opgericht door de 
welzijnsaanbieder Solnetwerk i.s.m met verschillende andere welzijnspartijen en vele 
vrijwilligers. Diverse bewoners uit de wijk, voornamelijk senioren, hebben goed gebruik 
gemaakt van de diensten van de hulpdienst oa maaltijden, boodschappendienst, een 
luisterend oor, de honden uitlaatdienst. Ook is er bij de 75plussers een bloemetje bezorgt in 
april, tijdens de herdenking in mei is er een pakketje bezorgt en in december is er een attentie 
langsgebracht bij de 75plussers die in de wijk wonen. Deze initiatieven leveren er aan bijdrage 
aan de bestrijding van eenzaamheid en hebben tevens een belangrijke signaleringsfunctie. 

 In januari 2020 is de wijkwinkel van de Bewonersorganisatie Blijdorp over gegaan naar 
Solnetwerk. Solnetwerk heeft de wijkwinkel gedoopt tot de Huiskamer van Blijdorp. Na de 
opstarten problematieken kwam de Corona al aanzetten in maart. Sol heeft de huiskamer in 
de zomermaanden fysiek opgeknapt. Na de zomer is Sol begonnen met actief programmeren 
in de huiskamer vanuit een bijdrage van een bewoners initiatief, Met een divers programma 
willen ze bewoners werven en hen interessante of fijne activiteiten aanbieden. Het hoofddoel 
is bewoners spreken en activeren zodat zij zoveel mogelijk zelf activiteiten gaan ontwikkelen 
in de huiskamer Blijdorp in 2021. Vanwege Corona hebben ze wel met verschillende 
maatregels rekening te houden en hebben ze verschillende periodes de huiskamer helaas 
moeten Sluiten 

 In 2020 zijn er diverse biodiversiteit initiatieven opgezet en deels ook al gerealiseerd. Zo is er 
een wormenhotel bij Stadskwekerij de Kas gekomen, Is een stuk van de Cleyburchstraat 
vergroend,zijn er verschillende geveltuinen bij gekomen en zijn er diverse vragen aanbod 
gekomen over de mogelijkheden van zelfbeheer. 

 Vele kunst en cultuur activiteiten konden dit jaar helaas niet gerealiseerd worden vanwege 
corona, een aantal initiatieven konden wel doorgang vinden of zijn omgevormd tot 
coronaproef initiatieven. Zo waren er vanuit stichting fratsen en studio de Bakkerij 
verschillende kleinschalige optredens in de wijk soms als verrassing soms aangekondigd. Ook 
Film in het park kon met aangepaste bezoekers aantallen en andere locatie doorgang vinden. 
Het Badkonijn is ook weer in een nieuwjasje te water gelaten. Helaas is bv het 
Statensingelconcert gesneuveld. 

 Dit jaar waren er helemaal geen evenementen in de parken vanwege Corona. Daarmee is ook 
de discussie rondom de grotere evenementen en festivals dit jaar stil komen liggen. Er is ook 
dit jaar wel een enorme belasting geweest op de parken omdat dit vanwege Corona een van 
de weinige plekken waren waar rotterdammers zich konden ophouden.  

 



3 

 

 

 

 

  



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. 
 

Ook hier stak de pandemie een stok in de wielen. We moesten onszelf opnieuw uitvinden om onze 

bewoners te bereiken. Dus zijn we vaker met bewoners gaan wandelen, hebben we ze vaker gebeld 

en hebben we elkaar online getroffen.  

 

De informatie is opgehaald in de verschillende wijkraadsvergaderingen, maar ook het 

veiligheidsonderzoek in de parken en de themavergaderingen in de wijkraad. Daarnaast is de wijkraad 

bij bijna alle bewonersinitiatieven om met bewoners in gesprek te gaan zoals bij de muurschildering of 

bij de vergroening van de Cleyburchstraat. 
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1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 

wijkactieplannen 

 

In 2020 is er vanuit de wijkraad en vanuit de gemeente getracht samen met bewoners verder te 

komen op de volgende onderdelen: 

Een veiligheidsonderzoek in het Vroesenpark en Roel Langerakpark om te bepalen welke overlast 

bewoners ervaren in beide parken en hoe zich dat verhoudt tot de gemeentelijke clusters.  

Het project Kanaalweg waar de vier organisaties samen met de gemeente anderhalf jaar lang hebben 

bekeken hoe het ruimtegebrek voor deze organisaties kan worden opgelost. 

Samen met bewoners en clusters er is bekeken doe stadskwekerij de Kas het best behouden kan 

worden voor de wijk Blijdorp. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

In 2020 zijn veel evenementen niet doorgegaan vanwege corona. Desondanks zijn er een aantal 

initiatieven door ons gehonoreerd die hebben bijgedragen aan de wijk Blijdorp: 

 

Het wormenhotel in de Stadskwekerij en de vergroening van de Cleyburchstraat.  
 

Budget wijkraad Blijdorp 2020 
 

Noord - Blijdorp  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              97.798                 90.739          7.059 

Participatie en representatie              26.524                  10.050        16.475 

Totaal             124.322                100.789        23.533 

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

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

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

Ook dit jaar heeft de wijkraad Blijdorp van haar adviesrecht gebruik en adviezen uitgebracht. 

Belangrijk daarbij was het bezoek van het college aan Blijdorp in mei.  

 

30-1-
2020 

Blijdorp 
Kansrijke Evenementenlocaties Gevraagd MO Ja 

23-4-
2020 

Blijdorp 
OV vervoerplannen 2021 Gevraagd SO Ja 

25-5-
2020 

Alle 
wijkraden 

Eisen stellen aan bouw-, sloop- en graafwerkzaamheden in 
aangewezen risicogebieden Ongevraagd SO Ja 

8-6-
2020 

Blijdorp 
Concept Regionale Energiestrategie Gevraagd SO Ja 

7-7-
2020 

Alle 
wijkraden Gebieden markering jaarwisseling 2020 Gevraagd DV Ja 

17-9-
2020 

Blijdorp 
Geluidsschermen ten westen van Rotterdam Centraal Gevraagd SO Ja 

17-9-
2020 

Blijdorp 
Stand van zaken vlonderinitiatief Gevraagd SB Nee 

12-10-
2020 

Blijdorp 
Strategie Marien Zwerfafval Gevraagd SB Ja 

9-12-
2020 

Alle 
wijkraden Verkamering van woningen Ongevraagd SO Ja 

2-11-
2020 

Blijdorp 
B/C Evenementenkalender 2021 Ongevraagd 

Directie 
Veilig Nee 
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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.   

 

Overall kan gesteld worden dat de voortgang niet optimaal was. Per doel kwam er het volgende uit: 

Doel 1 aantrekkelijker woonomgeving 

Door de vele maatregelen waren er geen evenementen in de parken en was er meer toezicht 

waardoor de leefbaarheid in en om de parken vergroot werd. 

Doel 2 verbeteren sociale cohesie en zelfredzaamheid 

De huiskamer kwam vanwege de coronamaatregelen niet echt van de grond terwijl dit wel nodig 

was in de wijk Blijdorp. De stadskwekerij opende opgezette tijden gelukkig wel haar deuren en heeft 

zo voor sociaal contact gezorgd. 

Doel 3 verbeteren verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid in 2020 is niet gestegen maar gedaald dit is grotendeels te wijten aan het wild 

rond rijden in de avond en nacht gedurende lockdowns en het vele afremmen en optrekken van 

snelle auto’s. 

Doel 4 meer kunst en cultuur dat aansluit bij de wijk 

Zoals al aangegeven in de inleiding kwam er hier ook minder van de grond doordat er veel minder 

mogelijk was, een achterstand die we hopen in te lopen in 2021. 
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bijlage bewonersinitiatieven  
 

Bewonersinitiatief bedrag  

20-0017 Wormenhotel Blijdorp        3.658  

20-0334 Memory Lane        4.035  

20-0501 Film in het Park        1.538  

20-0531 Silent Disco met het woonblok        1.283  

20-0554 Geveltuin aanleg Blijdorp (5x)           500  

20-0560 Opfleuren straat           372  

20-0671 Geveltuintjes op de Statensingel           550  

20-0690 Vergroenen Cleyburchstraat        3.388  

20-0698 Atelier op wielen        3.000  

20-0734 Groeispurt        9.100  

20-0777 Activiteiten Vroesenpark & Vroesenpaviljoen        1.050  

20-0984 Meer bewoners in Huiskamer Blijdorp        3.460  

20-0986 Versterken vrijwillig jeugdwerk Blijdorp        5.000  

20-1098 Een vrolijke ontmoetingsplaats voor wijkbewoners        4.790  

Lumen Rotterdam       13.552  

Retour 2019, 19-0604 FLINK in Blijdorp       -1.748  

Retour 2019, 19-1696 Lampionnenoptocht          -175  

Stichting Stadskwekerij De Kas       12.524  

Stichting Wijkmedia Blijdorp       24.862  

Totaal       90.739  

 

 

 

 

 


