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Gebiedsverslag 2020 Gebiedscommissie IJsselmonde 

 

 

In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 

uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester.  

 

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in 

drie onderdelen: 

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.,  

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

 

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

 

2. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 
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Inhoud  
 

Voorwoord dhr. Wilson, voorzitter gebiedscommissie IJsselmonde 

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 

 

1a. 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 I  Overzicht bewonersinitiatieven 

 

Bijlage II  Stand van zaken doelen en resultaten van de wijkactieplannen 2020 
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Voorwoord  
 

Coronajaar had moeilijke start maar maakt mensen ook creatief  

Tja, hoe moet je 2020 resumerend omschrijven? Bijna geen beginnen aan … maar hierbij toch een 

korte terugblik op het “corona-jaar” 2020.  

Velen in IJsselmonde, gedwongen door de coronacrisis, hebben hun gewone leven moeten 

aanpassen. Onder normale omstandigheden kan een verandering zowel bevrijdend als frustrerend 

werken. Het tot nieuwe inzichten komen en jezelf hierop aanpassen, vergt bovendien een bepaalde 

mate van flexibiliteit. Maar aan alles zit een grens. Een gesloten winkel die switcht van ruime 

openingstijden naar internetverkoop, zal bij lange na niet de omzet genereren die nodig is voor een 

positief resultaat, ondanks ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Het niet of beperkt kunnen 

ontvangen van noodzakelijke zorg die voor de coronacrisis zo gewoon was, vraagt veel van bewoners 

en familie. Een boodschap doen in Keizerswaard met een mondkapje en veel gesloten winkels geeft 

een heel andere beleving dan voorheen……  

Zo heeft de gebiedscommissie IJsselmonde ook moeten zoeken naar aanpassingen om vormen van 

participatie te laten plaatsvinden. Het toekennen van bewonersinitiatieven was altijd onder de 

voorwaarden dat het kon volgens de op dat moment geldende voorwaarden en was het 

communiceren met bewoners heel vaak een digitale actie. En zo hebben de bewoners en 

gebiedscommissieleden elkaar na wat aanloopproblemen toch weer goed weten te vinden. Uiteindelijk 

kent succes vele gezichten en met een beetje wederzijdse inspanning zijn er toch ook weer mooie 

initiatieven tot stand gekomen en belangen voor IJsselmonde behartigd.    

Door de goede contacten tussen de bewoners van IJsselmonde en de gebiedscommissieleden zijn er 

vele lopende zaken snel verder gebracht en nieuwe urgente zaken goed opgepakt. De relatie die de 

gebiedscommissie heeft met het college van B&W en de gemeenteraadsleden is goed waardoor 

zaken snel bespreekbaar worden gemaakt. De samenwerking tussen de gebiedsorganisatie en de 

gebiedscommissie verloopt ook goed waardoor bewoners snel antwoord kunnen krijgen op hun 

vragen. De gebiedsorganisatie heeft in 2020 te maken gekregen met het vertrek van wijkmanager “Mr 

IJsselmonde” die met zijn jarenlange kennis van het gebied de ultieme vraagbaak voor eenieder was.   

Het aantal bewonersinitiatieven in IJsselmonde is door de coronacrisis in 2020 relatief laag geweest.  

Hierop pas ik toch wat positivisme toe, namelijk dat ik de wijze waarop ondanks alle beperkingen door 

de coronacrisis, bewoners wegen hebben gevonden om toch bewonersinitiatieven tot stand weten te 

brengen bewonder en waardeer. Het is uiteindelijk een creatieve bundeling van ideeën van bewoners 

om de wijken van IJsselmonde te verbeteren.  

En dan nog een voorzichtige doorkijk naar 2021… Licht aan het einde van de tunnel of 

schemergebied? Een stip aan de horizon of beperkt perspectief? Nieuwe inzichten of een verstikkend 

keurslijf? Bevrijding of beknotting? Zeg het maar. Ik kies voor licht en positivisme. Dat biedt 

perspectief voor ons allemaal en in het bijzonder de bewoners van ons mooie IJsselmonde! 

  

Luuk Wilson 

Voorzitter Gebiedscommissie IJsselmonde 
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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. 
 

De gebiedscommissie IJsselmonde communiceert met bewoners en andere belanghebbenden 

allereerst doordat de leden direct of indirect bereikbaar en benaderbaar zijn in het gebied. Een deel 

van de bewoners en belanghebbenden kennen de gebiedscommissie en haar leden goed. Zij weten 

wanneer wordt vergaderd en kennen en gebruiken de mogelijkheid tot inspreken tijdens een formele 

vergadering. Contact met gebiedscommissieleden wordt rechtstreeks gelegd, of via de 

gebiedsorganisatie.  

Informatie van en over IJsselmonde en de gebiedscommissie is inzichtelijk via de gebiedspagina 

IJsselmonde, op social media (Like je Wijk en Facebook)  en via een mailinglijst met actieve en 

geïnteresseerde personen. De gebiedscommissie brengt een periodieke nieuwsbrief met informatie 

over de wijken, de inzet van de gebiedscommissie en uitgevoerde bewonersinitiatieven uit. Deze 

nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd in IJsselmonde.   

 

De gebiedscommissie vergadert tijdens openbare vergaderingen en tijdens informele en extra 

vergaderingen over tal van voor het gebied IJsselmonde en haar bewoners belangwekkende zaken.  

Tot eind februari 2020 vonden de openbare vergaderingen plaats in de theaterzaal van Islemunda. Bij 

deze vergaderingen waren gemiddeld 20 belangstellenden aanwezig. Door de maatregelen in het 

kader van corona zijn daarna vergaderingen geannuleerd. Vanaf eind april zijn de maandelijkse 

openbare vergaderingen digitaal georganiseerd via MS-teams. Deze vergaderingen waren live te 

volgen via de livestream, waar gemiddeld tussen de 60 en 80 belangstellenden gebruik van maakten. 

In 2020 vonden 10 openbare vergaderingen plaats en 14 informeel georganiseerde overleggen.  

Tijdens de openbare vergaderingen worden formele besluiten genomen en adviezen vastgesteld. Ook 

wordt er aan bewoners de mogelijkheid geboden over een onderwerp in te spreken. In 2020 is 13 

maal door bewoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht 

 

Naast de formele en informele vergaderingen van de gebiedscommissie zijn (afvaardigingen) van de 

gebiedscommissie aanwezig bij allerlei overleggen over (gemeentelijke) thema’s, in werkgroepen, in 

wijken en bij diverse bijeenkomsten met bewoners. Vanaf eind april hebben ook deze bijeenkomsten 

digitaal plaatsgevonden.  

Niet in de laatste plaats is de gebiedscommissie verantwoordelijk voor de beoordeling en bekostiging 

van bewonersinitiatieven en wordt door de gebiedscommissie inhoud gegeven aan de representatieve 

taken. 

  

Tijdens de formele vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken en toegelicht. 

 

- PvE en VO-IP Rondje Stadionpark – de Kreekse Boezem 

- VO-IP Peitkreek e.o. 

- Kansrijke evenementenlocaties 2020 

- VO-IP Puck van Heelstraat 

- Notitie Reikwijdte en Detailhandel Oeververbindingen Regio Rotterdam 

- Planvorming Waterside II en III 

- Ontwerpbestemmingsplan Gasontvangststation Stadionpark 

- Concept zienswijzerapportage Ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City en Milieu- 

effectrapportage 

- Ontwerpbestemmingsplan Groenenhagen-Tuinenhoven 

- Herinrichting Bandeloodijk, Heindijk, Aalsdijk e.o. 

- Ontwerpbestemmingsplan Vrijlandt 
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- Straatnaamgeving fietspaden langs A16 

- Naamgeving nieuwe brug Eiland van Brienenoord 

- Beoordelingskader ROER ten behoeve van de omgevingsvisie 

- Reactie op Visie Cultuur op Zuid 

- VO-IP inrichtingsplan Noorderhelling  

- IJsselhof III 

- Gebiedsonderscheidingen IJsselmonde 

- Openbare toiletvoorziening 

- Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

 

Over deze onderwerpen en thema’s zijn gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht. 

 

Tijdens de informele vergaderingen is daarnaast onder meer gesproken over de volgende zaken: 

- Groenbeheer 

- Verkeerssituatie en stikstofproblematiek Adriaan Volkerlaan 

- Overlast speeltuinen 

- Parkeerduurbeperking Veranda 

- Gevolgen corona 

- Vestiging HBD-voorziening 

- Plannen jaarwisseling en winterprogrammering 

- Periodiek veiligheidsoverleg met politie 

- Periodiek overleg met welzijnsaanbieder PIT010 

- Strategie Marien Zwerfafval 

- Woonbeleid ‘kaders voor het gebruik van bestaande woningen’ 

- Huisvesting scouting St. Patrick 

- Kanskaarten Lombardijen 

- Meerjaren beleidsplan Islemunda 2020-2024 

- Inspreken begroting 2021 

- Thema aardgasvrij: Terugkoppeling pilot Heindijk; gebiedsaanpak aardgasvrij Reyeroord; 

verkenning aardgasvrije wijken 

- Integraal Kindcentrum Heindijk 

- Armoedeaanpak 

 

Leden van de gebiedscommissie waren bij een groot aantal bijeenkomsten, in de wijken of bij 

werkgroepen, (digitaal) aanwezig.  

 

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

In 2018 zijn de wijkagenda’s van de vier IJsselmondse wijken vastgesteld door de gebiedscommissie. 

De gebiedscommissie heeft op diverse manier organisaties en bewoners betrokken bij de 

totstandkoming van de wijkagenda’s. De jaarlijkse wijkactieplannen die voortvloeien uit deze 

wijkagenda’s zijn ambtelijk opgesteld. 
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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 gebiedscommissie verantwoording af over de 

besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. 

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum - Gebiedscommissie     348.834  

Delfshaven - Gebiedscommissie     455.403  

Delfshaven - Middelland     127.881  

Delfshaven - Mathenesse     104.384  

Noord - Agniesebuurt       68.373  

Noord - Provenierswijk       70.362  

Noord - Bergpolder       94.913  

Noord - Blijdorp     124.322  

Noord - Liskwartier       91.846  

Noord - Oude Noorden     167.394  

Kralingen/Crooswijk- Gebiedscommissie     473.026  

Hillegersberg - Schiebroek     420.816  

Overschie     224.356  

Prins Alexander - Gebiedscommissie     481.816  

Prins Alexander - Zevenkamp     150.152  

Prins Alexander - Nesselande     133.293  

Feijenoord - Kop van Zuid       93.043  

Feijenoord - Vreewijk     157.911  

Feijenoord - Bloemhof     156.560  

Feijenoord - Hillesluis     135.154  

Feijenoord - Katendrecht       88.210  

Feijenoord - Afrikaanderwijk     101.495  

Feijenoord - Feijenoord wijk       92.404  

Feijenoord - Noordereiland       66.369  

IJsselmonde - Gebiedscommissie     455.996  

Charlois - Tarwewijk     136.945  

Charlois - Pendrecht     142.431  

Charlois - Gebiedscommissie     356.058  

Pernis     178.762  

Hoogvliet - Gebiedscommissie     367.233  

Hoek van Holland     219.153  

Rozenburg     241.472  

Totaal  6.526.365  

 

budget gebiedscommissie IJsselmonde 2020 

IJsselmonde - Gebiedscommissie  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven             346.302                145.150       201.152  

Participatie en representatie             109.694                156.134        -46.440  

Totaal             455.996                301.284       154.712  

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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In de begroting 2020 is een onderverdeling gemaakt in budget voor bewonersinitiatieven en 

participatie/representatie.  

De kosten voor representatie en participatie betreffen naast vergaderkosten vooral kosten van de 

gebiedscommissie en gebiedsorganisatie voor communicatie en informatie naar bewoners, met als 

doel zich te presenteren en bekend te maken bij de bewoners van IJsselmonde en met hen in gesprek 

te gaan over de wijken. Ook betreft deze post de bekostiging van middelen (nieuwsbrieven en andere 

media etc.) om de burger meer structureel te informeren over het werk van de gebiedscommissie. 

Verder vallen onder participatie/representatiekosten ook de kosten voor bloemen en andere 

presentjes die overhandigd zijn aan bewoners en ondernemers om hen te feliciteren, te bedanken 

en/of een hart onder de riem te steken. 

 

In 2020 zijn veel minder bewonersinitiatieven uitgevoerd waardoor er voor bewonersinitiatieven 

aanzienlijk minder geld is uitgegeven dan budgettair begroot. Dit is vooral veroorzaakt doordat in 

verband met corona activiteiten geen doorgang konden vinden. Het overgebleven budget is 

overgeheveld naar het budget voor 2021. 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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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. 

 

IJSSELMONDE 2020 

Advies Datum Soort advies 
Referentienummer 

Beantwoord? 
Cluster 

Openbaar toilet IJsselmonde 171220 Ongevraagd 
GB-BSD-GbIJS-

3509774/3736653 
SB 

Voorlopig ontwerp (IP) Noorderhelling  061120 Gevraagd GB-IP18-00036 SO 

Strategie Marien Zwerfafval 081020 Gevraagd 090221 SB 

Beoordelingskader ROER t.b.v. de omgevingsvisie 230920 Gevraagd 
GB-BS20/00982 

261020 
SO 

Ontwerpbestemmingsplan Vrijlandt 080920 Gevraagd 041120 SO 

Straatnaamgeving locatie A16 010920 Gevraagd 131020 DV 

Voorstel naam Ben Schopbrug 040820 Ongevraagd 040221 DV 

Ontwerpbestemmingsplan Feyenoord-City 210720 Gevraagd 151020 SO 

Ontwerpbestemmingsplan Groenenhagen-Tuinenhoven 160720 Gevraagd 
GB-NL.IMRO. 

0599.BP1102 
SO 

Beleidsplan MO, J en LAT 080720 Gevraagd 191020 MO 

Herijken Wijkagenda 290620 Gevraagd 030820 DV 

Jaarwisseling 2020 290620 Gevraagd 270720 DirV 

Concept Regionale Energiestrategie 260620 Gevraagd 140720 SO 

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen 050620 Gevraagd 191120 SO/MO 

Waterside II en III 030620 Ongevraagd 170820 SO 

Gasontvangststation Stadionpark 280520 Gevraagd 060720 SO 

Vervoerplannen 2021 240420 Gevraagd 080720 SO 

Ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City 240420 Gevraagd 151020 SO 

Zuiddiepbruggetje 030420 Ongevraagd 290620 SB 

Straatnaamgeving Loeki Metzstraat 240320 Gevraagd 270320 DV 

Parkeerduurbeperking Veranda 170320 Ongevraagd 270820 SO 

Financiering beroepskrachten speeltuinen IJsselmonde 240220 Ongevraagd 261120 MO 

Waterside II en III 240220 Ongevraagd 090420 SO 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 190220 Gevraagd 110520 SO 

IP Puck van Heelstraat – Cor Kieboomplein 190220 Gevraagd 200420 SO 

Kansrijke evenementenlocaties 300120 Gevraagd 240320 MO 

IP15-00057-IJS-Peitkreek e.o. 290120 Gevraagd 290920 SO 

Communicatie over groenbeheer 030220 Ongevraagd 220420 SO 

Totaal / Percentage beantwoord 28  27 96,4% 

Wacht op terugkoppeling Tussenbericht ontvangen Terugkoppeling ontvangen 

De gebiedscommissie heeft 28 gevraagde en ongevraagde adviezen opgesteld en uit laten gaan over 

voor het gebied IJsselmonde van belang zijnde zaken. Op 27 adviezen heeft een schriftelijke 

terugkoppeling door het college van B&W plaatsgevonden.  

 



9 

 

 
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 wordt er vanaf 

het gebiedsverslag 2019 ook gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

Bijlage II bevat de overzichten van de stand van zaken van de doelen en resultaten van de 

wijkagenda’s op basis van de uitvoering en realisatie van de wijkactieplannen in 2020. Het betreft 

overzichten van Groot IJsselmonde Noord, Groot IJsselmonde Zuid, Lombardijen en Beverwaard, Oud 

IJsselmonde en Veranda. 
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bijlage I bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

19-1724 Culturele avond      2.500  

19-1770 Kookcafé Surgel & Judella      3.222  

19-1851 Oeverloos      7.246  

20-0003 Kinderkoor Beverwaard      1.600  

20-0003 Kinderkoor Beverwaard, verlaging     -1.045  

20-0008 Buurtzomerfeest met muziek en BBQ      1.675  

20-0008 Buurtzomerfeest, verlaging       -768  

20-0008 Buurtzomerfeest met muziek en BBQ, verlaging       -525  

20-0028 Veertig jarig bestaan 'Zonnetrap'      2.500  

20-0028 Veertig jarig bestaan 'Zonnetrap', verlaging     -1.200  

20-0048 Jong voor oud (Valentijn)        361  

20-0051 Let's Dance in IJsselmonde      6.952  

20-0078 Ouderensoos in de wijk Beverwaard      6.975  

20-0094 NAH Café de Breinbrouwerij      1.950  

20-0096 Koningsdag B en SV de Stormpolder      2.500  

20-0106 Paaseierenfestijn        377  

20-0170 #Songwriting        757  

20-0184 Paas klaverjas en pokeravond        525  

20-0187 Koningsdag 2020      2.200  

20-0212 Vrouwendag      1.345  

20-0224 Kantine Fijn-Oord      2.500  

20-0228 Burendag rondom Baroeg        900  

20-0231 Uitje met bewoners Wetering Diergaarde Blijdorp      1.275  

20-0238 Lentefeest -> nieuwe inspiratie in 2020      1.450  

20-0276 Ouderen achter de geraniums weghalen      1.800  

20-0281 TV IJsselmonde Wijkjournaal      4.975  

20-0285 De ander tafel        180  

20-0286 Muziek en Knutsel Groep        657  

20-0298 45-jarig jubileum Kreileroord      1.600  

20-0298 45-jarig jubileum Kreileroord, verlaging       -376  

20-0304 Pasen, Lente Karaokefeest        750  

20-0319 Paasbrunch      1.170  

20-0320 kosten vrijwilligersfeest      1.250  

20-0351 Paasontbijtjes voor iedereen!        250  

20-0373 Paasbrunch        535  

20-0375 Vrijheidsmaaltijd        250  

20-0389 Koken voor moeders uit de wijk      1.382  

20-0445 Tentakel festival Beverwaard      3.000  

20-0467 Dodenherdenking 2020      1.330  

20-0540 Kinder speelplaats      3.693  

20-0621 Maak het streekarchief Coronaproof        561  

20-0650 Versoepeling Corona brunch        155  

20-0674 Zomeractiviteiten        450  

20-0687 Zomer op het Prinsenplein      2.484  

20-0712 Droomeiland      2.495  

20-0713 Kinderdisco Lombardijen      1.920  

20-0714 Extra budget zomerprogramma        525  

20-0722 Kids middag      2.000  

20-0726 Zomeractiviteiten      5.545  
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20-0741 Tuinconcert        350  

20-0744 Zomerse uitjes voor kinderen Lombardijen      2.475  

20-0828 Boottocht voor ouderen      2.389  

20-0834 Buurtbarbeque        263  

20-0843 Opknapbeurt De Reigers        565  

20-0862 Buurtfeest Gijsbert Steenhoekstraat        375  

20-0896 Gevelgedichten Hordijkerveld      5.000  

20-0925 Winterspektakel Prinsenplein      2.853  

20-0937 Herfstvakantie Fundagen        968  

20-0946 Happy Halloween op de Bouwspeeltuin        750  

20-0947 Lombakidz Herfstexpeditie        295  

20-0988 Opening Kinderspeelplaats        350  

20-1008 Herfstvakantie fundagen        968  

20-1016 Lombakidz Herfstexpeditie (2)        300  

20-1022 Kerstpakketten voor de wijk      2.050  

20-1057 Sinterklaas Suprisefabriek actie      2.290  

20-1059 Lombakidz Winteractiviteiten      1.770  

20-1060 Kinderparty 5 december        376  

20-1065 Kinderkerstpakket      2.183  

20-1072 Kerstattentie alleenstaande ouderen      2.470  

20-1101 Kerst Wijkactie      2.475  

20-1137 Coronaproof kerstuitdeel        602  

20-1143 Kerst speurtocht door de wijk      2.150  

20-1150 Kerst en Nieuwjaar attentie        767  

20-1157 One Roots Brassband      4.043  

20-1165 Mondkapjes voedselbank        640  

20-1171 Kerstfeest Johanneskerk        750  

20-1184 Voortbestaan Biljartvereniging      3.210  

20-1203 Met sport vrienden maken      4.760  

20-1211 Kerstvakantie Good Deed Project      1.111  

20-1216 Kerstherberg 2020      1.395  

20-1225 Zuid voor Zuid 2020      4.335  

20-1241 Kerstdiner Johanneskerk        550  

Retour 2019, 19-0143 Music & Performance           -8  

Retour 2019, 19-0315 Beter leven     -3.020  

Retour 2019, 19-0978 Niet denken, maar doen       -900  

Retour 2019, 19-1115 kerstdiner eenzame ouderen         -62  

Retour 2019, 19-1308 Sweetkingsday 2020     -8.936  

Retour 2019, 19-1321 Kerstbingo + Maaltijd         -41  

Retour 2019, 19-1390 Kerstplein 2019         -82  

Retour 2019, 19-1424 Rommelmarkt       -216  

Retour 2019, 19-1425 Seniorenmiddag         -77  

Retour 2019, 19-1460 Sint Pannekoek         -35  

Retour 2019, 19-1531 Kerstmarkt met behoren         -91  

Retour 2019, 19-1582 Kerstherberg       -134  

Retour 2019, 19-1630 Winter Wonderland Lomba     -1.023  

Retour 2019, 19-1646 Kerstdiner 25 december 2019         -61  

Retour 2019, 19-1692 4 seizoenen bingo       -559  

Retour/verlaging 20-0187 Koningsdag 2020 -1.100 

Retour/verlaging 20-0212 Vrouwendag -550 

Retour/verlaging 20-0228 Burendag rondom Baroeg -900 

Retour/verlaging 20-0231 Uitje met bewoners Wetering -1.275 
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Retour/verlaging 20-0285 De ander tafel -180 

Retour/verlaging 20-0351 Paasontbijtjes -31 

Retour/verlaging 20-0375 Vrijheidsmaaltijd -250 

Stichting Like je Wijk    25.000  

   145.150  

 

 

Bijlage II Stand van zaken doelen en resultaten van de wijkactieplannen 2020 
 

WAP 2020 Groot IJsselmonde Zuid 

Export 

Wijkactieplan (verkort) - Groot IJsselmonde Zuid 2020 - periode 3 - 05-02-2021.pdf
 

 

WAP 2020 Groot IJsselmonde Noord 

 

Verkorte 

rapportage wijkactieplan (concept) Groot IJsselmonde Noord 2020 - 22-01-2021 (1).pdf
 

 

WAP 2020 Lombardijen 

Wijkactieplan 

(verkort) - Lombardijen 2020 - periode 3 - 29-01-2021.pdf
 

 

WAP 2020 Beverwaard, Oud-IJsselmonde, Veranda 

 

Digiwap 

Wijkactieplan (verkort) - Oud IJsselmonde + Beverwaard 2020 - periode 3 - 27-01-2021.pdf
 

 


