
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 17 februari 2021 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

 

Technisch Voorzitter     Wijkmanager 

D. de Held      O.E. Karam  

Wijkraad Katendrecht - Wilhelminapier    Wijkraad Katendrecht - Wilhelminapier  

 

  

Onderwerp:  

Aanbiedingsbrief Gebiedsverslag 
2020 

 

Gebied Feijenoord 

 

Bezoekadres: Maashaven O.Z. 230 

3072 HS  ROTTERDAM 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

Internet: http://www.rotterdam.nl/feijenoord 

 

Van:  Wijkraad Katendrecht - Wilhelminapier 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-3772642 

Bijlage(n):  

 

Datum: 17 februari 2021 

 

3772642 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College B&W Rotterdam 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
] 
 
 
 

 



1 

 

 

 

 

 

Gebiedsverslag 2020 Wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier  
 

 

 

 

 

 



2 

 

Wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier 
 

 
 

 

 

Van links naar rechts 

 

Leontine Vreeke wijkraadslid 

Dave de Held  wijkraadslid 

Danny de Vries  wijkraadslid / gestopt oktober 2020 

Nadia Afkir  wijkraadslid 

Jaap Jelle Vollaard wijkraadslid / gestopt september 2020 

Orlando Karam  wijkmanager 
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden 

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

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

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

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier 
  
2020 zal de boeken ingaan als een historisch jaar. COVID-19 heeft namelijk de hele wereld 
geraakt en dus ook onze wijk. In eerste instantie uiteraard onze bewoners en daarbij met 
name de meest kwetsbare groepen. Maar ook de ondernemers omdat het merendeel van de 
ondernemers in onze wijk horeca-gerelateerd of cultureel ingestoken is. En juist deze groep 
heeft de grootste klappen moeten opvangen het afgelopen jaar. We zijn dan ook blij dat wij 
met het ondersteunen van bewonersinitiatieven en onze Informatiemail juist op thema’s als 
eenzaamheid en het bevorderen van ondernemerschap hebben kunnen bijdragen.  
 
Daarnaast is onze wijk nog steeds in ontwikkeling en heeft dat ook afgelopen jaar weer 
geleid tot grote uitdagingen als het gaat om heel, schoon en veilig. We hebben succesvol het 
experiment Erasmusbrug aan de zuidzijde stil kunnen leggen in verband met 
werkzaamheden die tegelijkertijd aan de Posthumalaan gepland waren.  
Op de Wilhelminapier is er een begin gemaakt met aanpassingen aan de buitenruimte 
waardoor de verkeersveiligheid is toegenomen. Op Katendrecht is er een speciale 
bijeenkomst gepland met bewoners over het verkeersplan aldaar in verband met de 
ontwikkelingen die met name in de pols van Katendrecht plaatsvinden en nog plaats gaan 
vinden. Deze participatie wordt komend jaar doorgezet om de doorstroming van verkeer zo 
optimaal mogelijk te krijgen.  
We zijn hierbij ook blij met de Cultuurhistorische Verkenning Katendrecht die heeft 
plaatsgevonden en die houvast biedt inzake verleden, heden en toekomst. 
 
2020 was ook een jaar van goede samenwerkingen met de Vereniging Bewonersbelangen 
Wilhelminapier, Businessclub Wilhelminapier, Biz Hart van Katendrecht, Kaapse kringen, 
Platform Katendrecht, Buurt Bestuurt en Humanitas. Hieruit hebben we vele buurtinitiatieven 
kunnen goedkeuren.  
 
Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor onze wijkraad. Na het vertrek van Jaap-Jelle 
moest ook Danny ons verlaten omdat hij als nieuwe burgemeester van Oudewater is 
benoemd. Dat betekent dat wij vooralsnog met z’n drieën doorgaan waarbij dit wel het 
absolute minimum is. Wij beraden ons op de mogelijkheden mocht uitbreiding komend jaar 
onvermijdelijk zijn.  
 
Ondanks het feit dat wij afgelopen jaar vrijwel alleen maar online onze vergaderingen 
gehouden hebben, mogen we terugkijken op een succesvol 2020 waarbij wij gehandeld 
hebben naar de mogelijkheden die we hadden. We hebben het budget voor 
bewonersinitiatieven volledig kunnen benutten en hebben gevraagd en ongevraagd ons 
college advies gegeven over relevante thema’s.  
In dit jaarverslag krijgt u een inzage van al onze inspanningen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier  
 
Dave de Held 
technisch voorzitter 
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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 wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier heeft in 2020 11 openbare en 12 besloten 
vergaderingen gehouden. Deze vonden plaats in het Huis van de Wijk “t Steiger op 
Katendrecht en Hotel New York op de Kop van Zuid (Wilhelminapier) en vanaf april 2020 
vanwege #covid-19 digitaal via ms teams.. Bij de vergaderingen waren gemiddeld 35 tot 45 
bezoekers aanwezig. Dit is t.o.z. van 2019 een lichte stijging.  

Het afgelopen jaar is er o.a. contact geweest met Buurt Bestuurt Katendrecht, Ondernemers 
Katendrecht (BIZ), Buurt Preventie Katendrecht, Ondernemers Wilhelminapier, 
Bewonersbelang Wilhelminapier, Stichting Platvorm Katendrecht, Stichting Droom en Daad, 
Stichting Kaapse Kringen en welzijnsorganisatie Humanitas.  

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier onderhoudt ook actief contact met de andere 
wijkraden binnen het gebied Feijenoord en bezoekt structureel de gezamenlijke wijkraden 
vergaderingen. 
 

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier heeft tijdens de lockdown een actieve rol gespeeld 

door met name de belanghebbende te voorzien van informatie (nieuwsbrief) en gelden vrij te 

maken voor gerelateerde initiatieven. 

 

 

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

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier had het voornemen om de wijkagenda uitgebreid 

te monitoren, maar vanwege corona en het wegvallen van twee wijkraadsleden is dit in 2020 

komen te vervallen. De wijkraad heeft wel het voornemen om in 2021 een actieve rol in het 

herijken van het horecagebiedsplan te spelen. Verder heeft de wijkraad een initiatief 

ingediend om het zwembeleid aan te passen en hier meet ruimte voor de creatieve 

(spelende) zwemmer te creëren. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier had voor het jaar 2019 een bedrag van  € 90.965.- 

voor bewonersinitiatieven. 

  

In 2020 heeft de benoemde wijkraad heeft 41 bewonersinitiatieven in behandeling genomen, 

31 zijn er toegekend, 2 afgewezen en 8 ingetrokken. 

 

Totaal bedrag dat gemoeid is geweest voor toegekende initiatieven bedraagt € 90.965- euro. 

 

Opgemerkt dient te worden dat in verband met Covid-19 hebben een beperkt aantal 

aanvragen niet in uitvoering kunnen gaan en daarnaast hebben initiatiefnemers tijdelijk ook 

een aantal initiatieven niet ingediend, daar de kans op uitvoering beperkt mogelijk was. 
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Budget gebiedscommissies wijkraden wijkcomités  

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2020 bedroeg € 6,5 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 

wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités 

verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, 

bewonersinitiatieven en representatie. 

 

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 wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier 2020 

Feijenoord - Katendrecht  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              69.142                  78.227          -9.085  

Participatie en representatie              19.068                    3.630         15.438  

Totaal              88.210                  81.857           6.353  

 

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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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. 

 

 

 

Gebied  Aantal adviezen 2020 Reactie namens of 

van het college 

% 

Katendrecht-

Wilhelminapier 

17 16 99% 

 

 

De wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier heeft in 2020, 17 maal een gevraagd advies 
uitgeschreven.   
 
De wijkraad geeft verder aan dat terugkoppelingen op de adviezen binnen de gestelde 
termijnen dient te worden beantwoord. Regels die het college zelf heeft opgesteld dienen te 
worden nageleefd. 
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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 2020 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

 

1.a Wijkagenda doel  “Aantrekkelijke groenere Buitenruimte” 

1.b Toelichting            “Zowel Katendrecht als de Kop van Zuid wordt als een stenig gebied gezien. 

1.c  Voortgang             rood, oranje, groen, in de huidige omgeving en toekomstige  

                                      bouwactiviteiten is het nog lastig om de juiste balans in de groenverhouding 

                                      te vinden. Stapjes worden met de gebiedsorganisatie, bewoners en  

                                      wijkraad gemaakt, de wijkraad zou dit ook graag van het college zien i.p.v. 

                                      het vele bouwen 

 

2.a Wijkagenda doel    Bereikbare Wijk 

2.b Toelichting             Vanwege de grootschalige bouwactiviteiten en de twee schiereilanden  

                                      “Katendrecht en Wilhelminapier” staat de bereikbaarheid en  

                                       verkeersveiligheid erg onder druk en de wijkraad denkt niet dat dit snel zal 

                                       veranderen 

2.c Voortgang              rood, oranje, groen  

 

3. a Wijkagenda doel   Goed ondernemersklimaat 

3.b Toelichting             Op de beide pieren liggen veel kansen voor de ondernemers 

3.c  Voortgang              wit, rood, oranje, groen Op Katendrecht is er een BIZ gerealiseerd en op  

                                       de Wilhelminapier hebben de ondernemers zich mede door de wijkraad  

                                       zich verenigd in een Ondernemersvereniging 

 

4. a Wijkagenda doel   Leefbaarheid op de Eilanden vergroten  

4.b Toelichting             Er is een samenhangend professioneel signaleringsnetwerk rondom  

                                      Ouderen, kinderen en jeugdigen in de wijk. Dit netwerk weet elkaar steeds  

                                      beter te vinden. 

4.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen  

 

5. a Wijkagenda doel   Veiligheid verbeteren  

5.b Toelichting             Hoewel de cijfers anders doen vermoeden, blijft er aandacht omtrent  

                                      veiligheid hard nodig. 

5.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen 
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

20-0016 1e Pubquiz woontorens Wilhelminapier    1.000  

20-0067 Bewoners uit isolement halen       250  

20-0167 Scheingestalten van de werkelijkheid    1.187  

20-0220 Winterfeest!   

20-0262 Wijkkrantje Katendrecht, maandelijks te verspreiden    7.315  

20-0293 Dag van de Kaap 2020  10.000  

20-0361 Plantsoentjes op de Kaap in zelfbeheer       800  

20-0462 Tentakel Festival    3.000  

20-0484 Paasbrunch voor eenzame ouderen/bewoners       425  

20-0491 Bloemen voor Katendrecht & Wilhelminapier    3.000  

20-0492 Wijkkaart Katendrecht - Wilhelminapier    3.165  

20-0508 Kaapse Podcast    8.500  

20-0513 Oud en Nieuw op de Kaap  10.000  

20-0528 Kinderpakketten voor gezinnen    3.145  

20-0573 Herdenking 4 mei       818  

20-0579 Samen Veilig Thuis    1.863  

20-0580 Upgrade van gemeentetuin    1.123  

20-0693 Plantenbakken aan de Maashaven Noordzijde       299  

20-0724 Pop-up Zomerparade    3.750  

20-0861 Plantsoen verfraaien       500  

20-0931 Oprichting van een Kaaps Koor       595  

20-0965 Vertoning documentaire fenix Lockdown    2.040  

20-1074, Sinterklaas       400  

20-1076 Kerstmenu Ouderen    2.000  

20-1080 Kerst High Tea voor ouderen 75+    1.500  

20-1084 Kerstavond op de Kaap 2020    4.700  

20-1123 Hoelahoeples    3.930  

20-1201 4 mei herdenking    5.000  

20-1253 Socie app voor Katendrecht    2.000  

20-1267 Kledingbonnen voor arme gezinnen    1.250  

20-1277 Kerstcadeautjes    5.000  

Retour 2019, 19-1190 Kaapse Kunstroute         -1  

Retour 2019, 19-1610 Love Letter XL   -1.702  

Retour 2019, 19-1750 Eerste Hulp bij   -8.625  

   78.227  

 

 

 
 

 

 


