
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

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

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

de openbare vergadering van 25 februari a.s. formeel bekrachtigd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

       

 

 

 

Reidar Plokker     Joeri Viergever      

Technisch voorzitter    Wijkmanager        
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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 zal lang in ons collectieve geheugen blijven. Het begon hoopvol met onze 

drukbezochte januarivergadering met nieuwjaarsborrel en theater. De pandemie maakte echter alles 

anders. Dat geldt zeker voor onze wijkraad, die tot doel heeft de participatie tussen bewoners - zowel 

onderling als met de gemeente - te bevorderen. Het stelde ons voor nieuwe uitdagingen. 

 

Samen met onze bewoners maakten we de omslag naar digitaal vergaderen. We zochten met 

bewoners naar creatieve mogelijkheden om alsnog dingen samen te doen. We probeerden boven 

alles de menselijke maat alsnog te laten doorklinken in deze moeilijke tijd voor iedereen. We hebben 

veel geleerd maar we zijn ook blij dat wij voorzichtig vooruit kunnen kijken naar mogelijkheden waarin 

bewoners van onze prachtige wijk elkaar hopelijk weer in levende lijve kunnen ontmoeten. Op dus 

naar een leuker 2021! Want onze slogan luidt nog steeds: #leukleukerLiskwartier! 

 

Reidar Plokker 

technisch voorzitter Wijkraad Liskwartier 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel wijkraad in De Wasserij met de Wederopbouw Revue van Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: NOORD010inbeeld: Joop Bastinck & Johannes Odé 
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Lideke Detmers, Rhalda Jansen, Karin Padmos  
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1. Communicatie met en participatie van bewoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers in het Liskwartier bij voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden 

 

Het jaar 2020 was een lastig jaar voor optimale bewonersbetrokkenheid. Desalniettemin zorgde de 

schaal van de wijk en het feit dat wijkraadsleden in de wijk zelf wonen voor korte lijnen. Zo kon er 

binnen de mogelijkheden uitstekend geparticipeerd worden. Wijkraad Liskwartier was de allereerste 

wijkraad die digitaal ging vergaderen. Onze maandelijkse digitale openbare vergaderingen zijn 

inmiddels ook live te volgen op onze wijkraadspagina op Facebook en, desgewenst, later terug te 

kijken. Dit heeft ons bereik aanzienlijk vergroot. We moedigen onze bewoners aan om rechtstreeks 

deel te nemen aan onze openbare vergaderingen. Zo hebben wij gediscussieerd over veiligheid in 

onze wijk, rattenoverlast en hoe daarmee om te gaan en regelmatig toelichting gehad van 

aanvragers van bewonersinitiatieven in onze wijk. 

De openbare wijkraadsvergadering via Facebook 

 

Wij zijn zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken bij ontwikkelingen in onze wijk, zoals recent de 

buitenruimte rond de Wasserij en de nodige aandacht voor het Koningsveldeplein waar de wijkraad 

aanjager is geweest van een bijeenkomst met alle professionals die werkzaam zijn op en rond het 
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Koningsveldeplein om zowel de problemen als de kansen te benoemen en samen te werken aan 

oplossingen en acties. Ook 

communiceren we via onze 

Facebookpagina Wijkraad Liskwartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningsveldepleinoverleg, op anderhalve meter, in de Tuin van de Koning 

Onze aandacht blijft bij verkeersveiligheid en de opbrengsten van de mede door ons geïnitieerde 

verkeerstafels. Ook hebben wij naar aanleiding van een liquidatie in onze wijk een breed gedragen 

advies met een groep bewoners opgesteld en aangeboden aan de burgemeester en wethouder 

Verkeer. 

Fietslampjesactie en verkeerstafels in het pré-corona 

tijdperk 

 

 

1a. Toepassen interactieve 

beleidsvorming bij opstellen 

wijkactieplan 
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Wij hebben aangestuurd op de mogelijkheid om als wijkraad zelf het wijkactieplan mede vorm te 

geven. Dit is zowel voor 2020 als 2021 besproken met bewoners op onze openbare vergaderingen. 

Dit leverde ons waardevolle input op over draagvlak voor bepaalde acties in de wijk. In 2021 gaan 

wij verder met de realisering van onze wijkdoelen waarbij een Huiskamer van de Wijk, een lang 

gekoesterde wens, gerealiseerd gaat worden.  
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2. Beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

In het jaar 2020 gingen veel evenementen niet door vanwege corona. De festiviteiten rond het 

songfestival en de Noord4daagse vonden geen doorgang. De traditionele Liskids-

Koningsdagviering, hun lampionnenoptocht en kerstvoorstelling en het ‘Ook van jou’ festival kregen 

een aangepaste vorm. Wij hebben daarom ons budget niet opgebruikt en mogen het restant 

meenemen naar 2021 om in dit jaar alsnog bij te dragen aan een leukleukerliskwartier. 

 

Studio de Bakkerij organiseerde, in plaats van het ‘Ook van jou’ festival, de ‘Ook van jou’ 

zomerweken met op verschillende locaties muziekoptredens, voorstellingen, een buitenbioscoop en 

workshops voor jong en oud. Later in het jaar volgde de straatexpositie Smaakmakers van 

fotopanelen met bijbehorende audiofragmenten over 100 jaar Bergweg. 

 

 

’Ook van jou’ zomerweken en de expositie Smaakmakers 

van Studio de Bakkerij 
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Wel hebben wij - in samenwerking met onze welzijnspartij - in de wijk enkele mooie acties opgezet  

voor bewoners die het lastig hebben in deze tijd, zoals tijdelijke sponsoring van de voedselbank en 

een voorjaarsbloemetje en kerstpakket voor 

onze 75-plussers. 

Hortensia’s voor onze 75-plussers 

 

 

Wij zijn blij dat we de King’s Runners - een in 2020 opgerichte hardloopgroep voor jongeren van het 

Koningsveldeplein - van degelijke sportkleding 

met opdruk van ons wijklogo hebben voorzien. 

King’s Runners  
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Ook hebben wij bijgedragen aan de zogenaamde vakantiestraat in de Lisstraat, waarbij de straat in 

overleg met de gemeente voor een aantal weken afgesloten was voor verkeer. 

 

 
De vakantiestraat Lisstraat 

 

 

 

Budget wijkraad Liskwartier 2020 

 

Noord - Liskwartier  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              70.429                  31.557         38.872  

Participatie en representatie              21.417                  14.829           6.588  

Totaal              91.846                  46.386         45.460  

 

 

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 

Ook dit jaar hebben wij ons adviesrecht - waar nodig - ingezet. Belangrijk voor ons was het bezoek 

van de burgemeester en het hoofd van politie Rotterdam aan het Liskwartier naar aanleiding van 

een dodelijke schietpartij in onze wijk. Wij waarderen hun bezoek zeer en zijn met een groep 

bewoners op de uitnodiging van de burgemeester ingegaan om te adviseren over de veiligheid in 

het Liskwartier. In het bijzonder de verkeersveiligheid. 
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De burgemeester samen met het hoofd van politie Rotterdam op wijkbezoek in het Liskwartier 
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De wijkraad maakt slechts gebruik van haar formele adviesrecht in bijzondere gevallen. Nog 

belangrijker is een goede wederzijdse informatie-uitwisseling tussen wijkraden en ambtenaren en 

ambtenaren en clusters. Een heldere communicatie en terugkoppeling naar de wijkraden zijn 

onontbeerlijk voor het behalen van het gewenste resultaat. Teleurstellend was hierbij de 

onverwachte wegbezuiniging van duimdrop. 

  

Advies soort advies

reactie van of

namens collega’s %

Jaarwisseling 2020 Gevraagd Ja

Beleidsplan MO en jeugdhulp LAT Gevraagd Ja

Bomen snoeien 2020 Ongevraagd Ja

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

Verkeersveiligheid Liskwartier Ongevraagd Nee

Vlonderinitiatief (terrasvlonders) Gevraagd Ja

Beoordelingskader ROER Gevraagd Ja

Strategie Marien zwerfafval Gevraagd Ja

Wegbezuinigingen Duimdroppen Ongevraagd Ja

wegbezuinigingen Duimdroppen Ongevraagd Ja

PvE "Zuster Meijboomhof" Gevraagd Nee

Verkamering van woningen in Rotterdam Noord SO Ongevraagd Nee

Totaal Gevraagd avies 6 5 83%

Totaal ongevraagd advies 6 4 67%

Totaal al het advies 12 9 75%
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Tour-de-wijk Liskwartier 

 

Naast de burgemeester en het hoofd van politie hebben we ook twee wethouders op bezoek gehad 

in onze wijk: Barbara Kathmann en Bert Wijbenga. We gingen langs bij Studio de Bakkerij, 

Restaurant Sahlan, vrijwilligers betrokken bij ouderenzorg, de voedselbank, buurtmaaltijden en 

koffiemaatjes in de Samaritaan en het Koningsveldeplein. De wethouders gingen verder in gesprek 

met verschillende bewoners langs de route.  
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4. Voortgang van de doelen uit de wijkagenda 

 

Dit jaar heeft niet de optimale voortgang geleverd op onze wijkagenda. Wij houden derhalve de 

voortgang op oranje. Desalniettemin zijn wij optimistisch over de mogelijkheden om in 2021 

definitieve stappen te zetten naar realisering van deze doelen. 

 

DOEL 1: LANDSCHAP: RUIMTELIJKE INRICHTING & GROEN 

We zijn blij met de realisatie van vele groene bewonersinitiatieven. De wijkraad functioneert hierbij 

als aanjager waarna bewoners dit gezamenlijk oppakken. Vooral de aanleg van een groot aantal 

geveltuinen in 

2020 is 

noemenswaardig. 

 

Blijvende aandachtspunten van onze wijkagenda: Groen en duurzaam, het Koningsveldeplein, de 

voortgang van het Hofpleintracé en de groene route over het Hofbogendak en de wens deze 

uiteindelijk te verbinden met biodiverser groen tussen Gordelweg en Noorderkanaal (bijenlint) en de 

middenberm van de Bergselaan zodat een mooie groene route in de wijk ontstaat. 

 

DOEL 2: BOUWEN & WONEN 

We hebben blijvende aandacht voor het voorbereiden van bewoners op de energietransitie en voor 

de problematiek rond fundering en grondwater. We zijn betrokken bij de participatie rond de 

ontwikkeling van het dak van de Hofbogen en willen de discussie over het uiterlijk van de bogen op 

straatniveau nadrukkelijk blijven voeren. Ook de inrichting van de buitenruimte van het zuster 

Meijboomhof rond De Wasserij is een aandachtspunt voor 2021. 

 

DOEL 3: SCHOON, HEEL & VEILIG 

Verreweg het belangrijkste aandachtspunt voor dit doel is de verkeersveiligheid in het Liskwartier. 

Hier hebben we bij de gemeentelijke politiek al veel aandacht voor gevraagd en zijn er al kleine 

maatregelen genomen om het hardrijden aan te pakken. We hopen op dit vlak nog meer te bereiken 

in 2021. Onze diverse adviezen samen met bewoners zijn een goede basis hiervoor. Daarnaast 

willen we inzetten op zichtbare handhaving in de wijk. Wij merken ook dat naastplaatsingen, het 

snoei- en maaibeleid en problemen als rattenoverlast onze blijvende aandacht vragen. 

 

DOEL 4: SOCIAAL & INCLUSIEF 

De wijkraad is er voor alle Lisbewoners. Wij zijn daarom verheugd over het groene licht voor de  

realisatie van een Huiskamer van de Wijk zoals reeds ingezet bij ons aantreden in 2018. Ook in 

tijden van lockdown proberen we alle bewonersgroepen in onze wijk zoveel mogelijk digitaal te 

bereiken. Helaas zijn de mogelijkheden voor niet-online-participatie vooralsnog beperkt. 
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DOEL 5: CREATIEF & ONDERNEMEND 

Dit doel kunnen we vanwege corona bijna op rood zetten. Wel zijn wij blij om te zien dat 

organisatoren in de wijk en de diverse instellingen proberen binnen de kaders zoveel mogelijk 

aanbod te genereren. 

 

 

De Koningsdag Liskids Livestream met D.J. Willy en een Liskwis; de elfde editie van RoRo-Buiten en de Liskids 

kerstbakfietsenoptocht 
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Bijlage: Gehonoreerde bewonersinitiatieven Liskwartier 

 

Bewonersinitiatieven Toegekend 

20-0084 Open up contest Rotterdam Noord 5000 

20-0476 Stop de hamster voor de Voedselbank 2200 

20-0356 Geveltuinendag 2020 1532 

20-0494 Voorjaarsbloeiers Bergsingel 540 

20-0591 RoRo-buiten, 11e editie 5000 

20-0619 Wijkkrant Liskwartier 3915 

20-0649 Kingrunners 1650 

20-0664 Courtyard concert Liskwartier 900 

20-0791 Lisstraat Vakantiestraat 6520 

20-0759 Aanvulling Kingrunners 1388 

20-0887 Ik zie kerstbomen in de Bergsingel 1800 

20-0084 Open up contest, verlaging -4657 

20-0494, Voorjaarsbloeiers Bergsingel, verlaging -113 

20-1102, Licht en muziek in donkere tijden 460 

20-1151, Kerstversiering Eudokiaflat 422 

20-1208 Expositie Smaakmakers 5000 

Totaal  31557 



 

17 

 


