
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

 

 Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2020 van het Wijkcomité Pendrecht aan.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

    

W.R. Larijn      P.A. Dekkers 

Technisch voorzitter     Wijkmanager 
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Gebiedsverslag Wijkcomité Pendrecht 2020 

 

 

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 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 door het wijkcomité 
 

2020 was een jaar waarin alles anders werd. Toch werd het ook het jaar waarin we ontdekten hoe 
ongelofelijk veel je vanuit huis kunt doen. En de openbare ruimte was misschien wel belangrijker dan 
ooit.  
 
Ondanks de beperkingen die de Coronacrisis met zich meebracht, zijn er toch wel een aantal 
goede en leuke bewonersinitiatieven voorbij gekomen die van de wijk in deze moeilijke tijden toch een 
gezellige en betere plek hebben gemaakt.  
Als wijkcomité hebben we vooral de persoonlijke contacten met wijkbewoners gemist en we hopen dat 
we in 2021 meer verbonden kunnen zijn. Desalniettemin blijft het een eervolle taak om onderdeel te 
zijn van het wijkcomité.  
 
Tot slot wil ik namens het gehele wijkcomité graag de wijkmanager en wijknetwerker bedanken voor 
de ondersteuning en tomeloze inzet. 
 
 
Wilfred Larijn 
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 coronacrises heeft ook voor het wijkcomité Pendrecht een grote impact gehad. De geplande 

openbare vergaderingen van maart, april en mei konden niet doorgaan. Daarna zijn de bijeenkomsten 

digitaal georganiseerd. In juni waren er meer dan twintig kijkers.  

 

Openbare bijeenkomsten wijkcomité Pendrecht  

Datum Locatie Insprekers Bezoekers 

15 januari  De Kroon op Zuid 3 5 

20 februari De Kroon op Zuid 1 2 

19 maart 

Vervallen vanwege Coronacrisis 

- - 

23 april - - 

12 mei - - 

25 juni Vanwege de Coronacrisis hebben deze 

vergaderingen digitaal plaatsgevonden.  

De bijeenkomsten waren voor belangstellenden via 

de ‘livestream’ te volgen. Het in de kolom 

‘bezoekers’ vermelde getal geeft weer hoeveel 

maal de stream is opgevraagd; dit zijn dus niet per 

definitie allemaal unieke kijkers. 

0 25 

23 juli 0 5 

27 augustus 0 13 

10 september 0 6 

8 oktober - - 

5 november 1 9 

3 december 0 ? 

Totaal 8  

(gepland 12) 

 5 - 

 

 

Als wijkcomité hebben we vooral de persoonlijke contacten met wijkbewoners gemist. Doordat veel 

initiatieven niet door konden gaan, vielen vanzelfsprekende contactmomenten weg. Denk bij 

voorbeeld aan het verwelkomen met bloemen van de deelnemers aan de avondvierdaagse. Heel 

jammer dat het in 2020 allemaal niet mogelijk was. Ook kon vanwege de coronacrisis de feestelijke 

bijeenkomst om vrijwilligers uit Charlois te bedanken helaas niet doorgaan. Dit vrijwilligersfeest was 

een traditie geworden. 

 

Het wijkbezoek door wethouders Kathmann en Kasmi in juni was een positieve uitzondering. Natuurlijk 

werd er goed afstand gehouden en vonden de gesprekken vooral buiten plaats.  

 

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

We hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het wijkactieplan bij te stellen. Het plan 

beschrijft nog steeds de belangrijkste aandachtspunten van onze wijk.  

Met de projectleider van Aardgas Vrij zijn we een aantal keer in gesprek geweest. We stellen de 

samenwerking op prijs. Want veel bewoners krijgen hier de komende jaren mee te maken.  
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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 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 gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2020 

 

Charlois - Pendrecht  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven             115.135                  68.212         46.923  

Participatie en representatie               27.296                    9.793         17.503  

Totaal             142.431                  78.005         64.427  

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

                                                      
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. 

 

 

 

 

Wijkcomité Pendrecht 2020 

 

Advies Datum 
Soort 

advies 

Referentienummer 

Beantwoord? 
Cluster 

Algemeen aanwijzingsbesluit Charlois 171220 Gevraagd 
 BSD-GbCh-

3512626/3738613  
 

BCO 

Strategie Marien Zwerfafval 201120 Gevraagd 090221 SB 

VO Inrichtingsplan Tiengemeten Midden 110920 Gevraagd 
BSD-GbCH-

3510679/3677465 
SO 

Jaarwisseling 2020 290620 Gevraagd 270720 DirV 

Beleidsplan MOJ en LAT 250620 Gevraagd 161020 MO 

Concept Regionale Energiestrategie 250620 Gevraagd 240720 SO 

Ontwerpbestemmingsplan Pendrecht 200220 Gevraagd 040520 SO 

     

Totaal / Percentage 7  6 85,7% 

 

 

Betekenis van de kleuren 

Wacht op terugkoppeling Tussenbericht ontvangen Terugkoppeling ontvangen 

 

N.b. Het streven is om tot een percentage van minimaal 90% te komen. Door het relatief beperkte 

aantal adviezen maakt één advies groot verschil. Het enige advies waar nog géén terugkoppeling op 

is gekomen, dateert van december. 
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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.   

 

Op de drie hoofddoelen uit de wijkagenda voor Pendrecht gaan we kort in. 

 Thuisbasis op orde 

De precieze consequenties van de coronacrisis zijn op dit moment nog niet aan te geven. 

Duidelijk lijkt ons wel dat de zelfredzaamheid van bewoners hierdoor is verslechterd. En we 

verwachten dat het impact heeft op precies alle onderliggende zaken, die we noemden; meer 

mensen met een uitkering, minder bewoners aan het werk, lastig/ onmogelijk om aan betere 

taalbeheersing te werken. En waar in het laatste wijkprofiel al veel mensen aangaven zich 

hulpeloos te voelen, vrezen we dat het er nog slechter mee is gesteld. 

 

 Stimulerend opvoed- en leerklimaat 

De coronacrisis heeft ongetwijfeld de positie van jongeren negatief beïnvloed. De zorg dat te 

weinig jongeren een startkwalificatie behalen, is groter geworden; Niet alleen zijn scholen 

(groten)deels gesloten geweest. Ook wordt algemeen aangenomen dat jongeren achterstand 

in ontwikkeling oplopen door minder sociale contacten. 

 

 Prettig wonen in Pendrecht 

Ook op dit punt heeft corona impact gehad. De eerste maanden vervuilde de wijk flink. 

Enerzijds produceerden de huishoudens meer afval; mensen waren meer thuis. Daarbij werd 

meer opgeruimd en verbouwd. Anderzijds lukte het Stadsbeheer nauwelijks om de reiniging 

op peil te houden. 

Van het stimuleren om tot meer activiteiten te komen is weinig terechtgekomen. Veel 

(bewoners)initiatieven konden geen doorgang vinden. 

Het project Aardgas Vrij gaat door. Maar de ‘huiskamer’ is een groot deel van het jaar 

gesloten of beperkt open geweest.  
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

 

Bewonersinitiatief  Totaal  

19-1832 In beweging tegen eenzaamheid    2.050  

19-1841 Zondagmiddag concerten    8.005  

19-1841 Zondagmiddag concerten, verlaging   -5.382  

20-0006 5 Muziekmiddagen voor de mensen uit de wijk    2.055  

20-0007 Darttoernooi       950  

20-0571 Gevelkunst Slinge 1&2    6.000  

20-0719 Mobiel Kinderatelier    4.922  

20-0719 Mobiel Kinderatelier, verlaging   -4.922  

20-0720 Seinpost mag weer open    1.300  

20-0773 Wij zijn er voor elkaar    1.700  

20-0773 Wij zijn er voor elkaar, verlaging      -238  

20-1067 Kerstevent Seinpost Slinge 2020    1.025  

20-1197 Kinderen in het zonnetje       680  

Stichting Thuis op Straat    6.000  

Stichting Vitaal Pendrecht  44.067  

   68.212  

 

 

 

 


