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Voorwoord van de gebiedscommissie Prins Alexander
Geachte leden van de gemeenteraad,
Uiteraard was 2020 ook voor de gebiedscommissie Prins Alexander een bijzonder jaar. Na medio
februari zijn er geen plenaire, fysieke vergaderingen meer geweest. De rest van het jaar hebben de
commissieleden in die complete samenstelling digitaal met elkaar doorgebracht. Enerzijds begrijpelijk
vanwege de coronamaatregelen, anderzijds jammer vanwege het altijd grotere plezier van en de
betere inspiratie door persoonlijk contact. Een groot aantal digitale vergaderingen was openbaar en
dus via een livestream voor bewoners te bekijken, hetgeen in behoorlijke mate ook gedaan is.
De effectiviteit van de commissie heeft er nauwelijks onder geleden.
In dit verslag leest u hetgeen er toch allemaal gebeurd is. Onze drie hoofdtaken hebben wij zo goed
mogelijk uit kunnen voeren: het financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven, het uitbrengen van
adviezen aan het gemeentebestuur en het bevorderen van de gemeentelijke dienstverlening aan,
communicatie met en participatie door bewoners, instellingen en bedrijven in ons gebied. Die
laatstgenoemde taak is bijvoorbeeld van toepassing bij de wijkagenda’s en wijkactieplannen. Deze
voor de vijf wijken in ons werkgebied belangrijke stukken (Nesselande en Zevenkamp hebben ieder
hun eigen orgaan) worden altijd door commissieleden besproken, maar kunnen qua
bewonersparticipatie nog wel verbetering gebruiken.
Onze commissie kent verschillende werkgroepen. Die bespreken hun ‘eigen’ onderwerpen meer in
detail, bereiden plenaire themabijeenkomsten voor en kunnen van belang zijn bij het uitbrengen van
die al genoemde adviezen aan het gemeentebestuur. Een prima werkwijze dus. Sowieso is de
samenwerking in de plenaire commissie ook plezierig. Politieke meningsverschillen zijn beperkt,
omdat alle leden zich in de eerste plaats laten leiden door hetgeen van belang is voor de bewoners.
Prins Alexander is het grootste en, eerlijk gezegd, ook wel mooiste deel van Rotterdam. En dus gebeurt
er veel in ons gebied. Daaruit blijkt een prima betrokkenheid van iedere relevante participant. Dat doet
de gebiedscommissie goed, juist in een tijd die als gevolg van haar beperkingen ook voor velen niet
gemakkelijk is. Wij hopen echter van harte dat er in 2021 weer meer bewonersinitiatieven uitgevoerd
kunnen worden en dat u enig perspectief ziet om in ieder geval elkaar weer meer persoonlijk te
ontmoeten. Dat hebben we immers allemaal hard nodig.
Ook wordt 2021 een jaar van de evaluatie van het huidige bestuursmodel. Blijft de gebiedscommissie
na maart 2022 nog bestaan? Gaan de wijkcomités nog door? Veranderen de taken? Worden bewoners
meer aan de voorkant van besluitvorming betrokken? Nog meer soortgelijke vragen en antwoorden
zullen ons en u dit jaar bezig gaan houden. Hoe dan ook, wij zijn de mensen van de ambtelijke
gebiedsorganisatie zeer erkentelijk voor hun ondersteuning van ons.
Uiteraard wensen wij u veel leesplezier bij dit jaarverslag over het uitzonderlijke jaar 2020!
Leden van de gebiedscommissie Prins Alexander
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“Er gebeurden veel hartverwarmende dingen in de wijken. Het
is mooi om te zien hoe bewoners zich voor elkaar inzetten al
dan niet met hulp van de welzijnsorganisaties.”
Lies van Pelt, wijknetwerker

Buurtwerk brengt kwetsbare bewoners verse
maaltijden aan huis. Mevrouw Meijer is blij
met haar maaltijd die zij ontvangt van
vrijwilligster Natasja Zondervan.

Vol overgave doen bewoners mee met balkongym georganiseerd door Fysiotherapiecentrum
Het Lage Land dankzij een financiële bijdrage
van de Gebiedscommissie Prins Alexander
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0. Inleiding
In de Verordening op de gebiedscommissies 2014 is in artikel 19 f opgenomen dat de wijkcomités
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de uitoefening van
taken en bevoegdheden van de gebiedscommissie ten behoeve van de raad, het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester.
Voor een uniforme informatieverstrekking aan college (vaststelling) en gemeenteraad (ter informatie)
heeft het gemeentebestuur de opzet van het jaarverslag in de vorm van een format voorgeschreven.
Onderstaand verslag is volgens dit format samengesteld.

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 coronamaatregelen bemoeilijkten onze bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
om te participeren in het beleid. Desondanks zagen we in ons gebied geweldig mooie initiatieven om
bewoners te activeren en te laten meedoen.
In de maanden januari en februari 2020 kwamen wij voor onze vergaderingen bijeen in Huis van de
wijk De Rendierhof, in de Oosterkapel en in het Gebiedskantoor aan het Prins Alexanderplein. Als
gevolg van de corona-maatregelen moesten onze vergaderingen van maart 2020 geannuleerd worden.
Vanaf april 2020 vergaderden wij digitaal via MS Teams. Deze digitale vergaderingen waren openbaar
en konden door iedereen online worden gevolgd. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, werden onze
digitale vergaderingen online goed bekeken.

Kijkers digitale vergaderingen Gebiedscommissie Prins
Alexander
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Toelichting: de telling van het aantal kijkers is inclusief meekijkende ambtenaren. Kijkers die zijn
gestopt met kijken en zich later opnieuw aanmelden, tellen in deze kijkcijfers dubbel.
Bij onze fysieke én bij de digitale vergaderingen maakten bewoners, ondernemers en organisaties
gebruik van de mogelijkheden om in te spreken en aanvragen voor bewonersinitiatieven toe te lichten.
In onze februarivergadering hebben wij een avond lang aandacht besteed aan de aanpak van
kwetsbare personen.
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Op 24 juni 2020 bezochten de wethouders Barbara Kathmann en Michiel Grauss in het kader van het
collegeprogramma Tour-de-wijk de wijken Het Lage Land en Prinsenland. De wethouders gingen langs
bij de speeltuinvereniging, bij Eetcafé Sas en Jan, het Drank & Spijslokaal Lust en bij de in aanbouw
zijn de Huiskamer van Woonstad in de Sterflats.

Brian Oostrum van “Lust” in gesprek met de wethouders Barbara Kathmann en Michiel Grauss
Onze aandacht ging het afgelopen jaar regelmatig uit naar het onderwerp duurzaamheid en klimaat.
Aan de orde kwamen onder andere het aardgasvrij en duurzaam maken van Prinsenland en Het Lage
Land. Via de regeling bewonersinitiatieven subsidiëren wij activiteiten, zoals energiecoaching,
Climathon en Prins Alexander waterproof,
In het Semiramispark in Oosterflank stond afgelopen zomer het NOA-paviljoen met tal van
activiteiten. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het college van B&W en een groot aantal
andere partijen1. In het paviljoen stond waterbeheer, zeespiegelstijging en klimaatverandering
centraal. Zie: https://www.noa-pavilion.com/
Wij hebben het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers en organisaties gecommuniceerd via onze
tweewekelijkse gebiedspagina in het huis-aan-huisblad De Havenloods, via onze eigen pagina op
www.rotterdam.nl, via onze Facebookpagina Rotterdam Prins Alexander @Gebied.PrinsAlexander en
via onze Twitterpagina Prins Alexander @PrinsAlexander.

Bewonersplatform Oosterflank, Buurtwerk, CBK-BKOR, Pameijer, Hoogheemraadschap Schieland en
Krimpenerwaard, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rotterdamse Weerwoord, Stichting Bevordering van Volkskracht,
Studio Bas Sala - slimme regenton, Water Sensitive Rotterdam en De Wende.
1
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Wijknetwerker Joop van Wijnbergen: ” Vrijwilligers zijn onze
helden in coronatijd”.

Een bos bloemen voor Debby Oosterwolde, die
als vrijwilligster de balie verzorgt in het Huis
van de Wijk. Zij neemt de bos bloemen aan
namens Buurtwerk waarvan de medewerkers
zich het mikmak hebben gewerkt om de vraag
vanuit hulpbehoevende bewoners te koppelen
aan aanbod vanuit vrijwilligerswerk. Voor
maaltijden en praatje of wat dan ook

Neem Haya Goutier van de winkel met
hulpmiddelen De Kleine Burcht van de
Leliezorggroep.
Terwijl alle winkels zo ongeveer werden
gesloten en ook de directie van de
Leliezorggroep daarom vroeg was er geen haar
op haar hoofd die dacht de winkel van de Kleine
Burcht te sluiten. “Waar moeten bewoners naar
toe met hun vragen over hulpmiddelen? Hoe
houd je een vinger aan de pols bij ouderen
waarbij maaltijden worden verstrekt?”
De dienstverlening houdt zij als vrijwilligster
moedig in stand als een van de vaste bakens in
de wijk Het Lage Land.
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Voor de zomer stuurden wij onze bewoners een ansichtkaart met onze groeten en een uitnodiging om
bewonersinitiatieven aan te vragen. Deze kaart siert de voorkant van ons verslag. Medio december
stuurden wij wederom onze bewoners een kaart met onze nieuwjaarswensen.

In 2020 hebben wij financieel en inhoudelijk bijgedragen aan het Business Magazine Prins Alexander.
In het maartnummer publiceerde het magazine een interview met Barbara Kathmann, Wethouder
Economie, Wijken en kleine kernen en een interview met gebiedscommissielid Esther Janse. Daarnaast
besteedde het magazine aandacht aan het burenakkoord (vereenvoudiging vergunning voor kleine
woningaanpassingen, de opknapbeurt van Winkelcentrum Het Lage Land en de Expo A16.
In het decembernummer werd de campagne van de gemeente Lokaal Online Winkelen onder de
aandacht gebracht en werd ook onze nieuwjaarswens gepubliceerd. De artikelen zijn te lezen via
https://alexandermagazine.nl/
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers, die ook dit jaar weer ondanks
de corona beperkingen hebben bijgedragen aan de wijk. Vele vrijwilligers zetten zich in ons gebied in
“samen tegen corona”.
Samen met onze collega’s van Wijkcomité Zevenkamp en Wijkcomité Nesselande reiken wij elk jaar
“De Duim” uit, de prijs waarmee vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Voor jongeren tot 25 jaar is
er de High Five, Normaal worden alle genomineerden naar een feestelijke bijeenkomst op het Prins
Alexanderplein gelokt; maar nu werden ze thuis of op hun club verrast.
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Gebiedscommissielid Esther Janse ging met een Duim in Ommoord langs bij Leen van der Stek van
Kunstkring Prins Alexander, waarvoor hij kwartaalexposities regelt en begeleidt. Ook Thea Pijl kreeg
bezoek. Commissielid Esther van Schaik bracht haar een Duim voor haar tomeloze inzet in het
koffiehuis en voor de anderstaligen in Prinsenland. De High Five ging dit jaar naar de 17-jarige
Zevenkamper Sten Breugelmans.

1a. Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van wijkactieplannen
In 2020 is gewerkt met de wijkagenda’s, die het college van B&W in 2018 heeft vastgesteld. In 2020
was daarom het toepassen van interactieve beleidsvorming niet van toepassing. Op basis van de
wijkagenda maken we elk jaar een uitvoeringsplan, het wijkactieplan. Dit plan is afgestemd met de
gebiedscommissie.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2020 bedroeg € 6,5 miljoen voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités. Dat bedrag is inclusief de zogenaamde 10%-regeling (overheveling restant
budget uit 2019) en de toevoeging van budget voor de jaarwisseling 2020 - 2021. De
Gebiedscommissie Prins Alexander beschikte in 2020 over een budget van € 481.816.
Prins Alexander - Gebiedscommissie
Bewonersinitiatieven
Participatie en representatie
Totaal

Begroting
398.945
82.871
481.816

Realisatie
172.232
36.656
208.888

Saldo
226.713
46.215
272.928

Toelichting
-

-

De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft in 2020 in totaal 33 aanvragen voor bewonersinitiatieven gehonoreerd. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2019 sterk teruggelopen
(2019: 55 en 2018: 64 gehonoreerde aanvragen). Een enkel initiatief wordt alsnog in 2021
uitgevoerd. Bij andere geannuleerde initiatieven is de verstrekte subsidie teruggestort minus
gemaakte kosten.
Bewoners waren teleurgesteld, omdat hun al toegekende bewonersinitiatief geen doorgang mocht
vinden. Toch zijn voor de eerste lockdown en tussen de eerste en tweede lockdown nog mooie
initiatieven genomen. We noemen bij voorbeeld de Huiskamer aan de Huslystraat geopend door
wethouder Bert Wijbenga, waar bewoners binnen kunnen lopen voor een kopje koffie, een praatje
of een kaartje. Ook vrijwilligers van bij voorbeeld het Ontmoetingscentrum Prinsenhof hebben
ondanks alle maatregelen niet stilgezeten. Zo is er een maatjesproject opgezet. En zelfs tijdens de
lockdown waren initiatieven mogelijk, zoals de Balkongym. Voor 2021 zijn er alweer mooie
initiatieven bedacht in de hoop dat dit jaar meer ruimte gaat bieden voor ontmoeting.
In totaal is een bedrag van € 172.232 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is inclusief
teruggestorte bedragen. Een specificatie is vermeld in bijlage 1.
Een bedrag van € 36.656 is besteed aan participatie en representatie. Van dit bedrag is € 16.000
besteed aan een bijdrage voor het Alexander Business Magazine en € 7.500 voor een bijdrage aan
de green Businessclub. Verder zijn van dit budget de kosten betaald voor vergaderingen, bloemen
en fotografie. Deze kosten zijn lager dan voorgaande jaren, omdat vanwege de coronamaatregelen
fysieke bijeenkomsten nauwelijks mogelijk waren.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.
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. Het college heeft aangegeven ernaar te streven om 90% van alle
adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.
In 2020 heeft de Gebiedscommissie Prins Alexander 25 adviezen naar het college gestuurd, waarvan
14 gevraagde adviezen en 11 ongevraagde adviezen. Het college heeft bij het opstellen van dit
jaarverslag begin februari 2021 op 17 adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar gezien
is dat een terugkoppelingspercentage van 68%. Dat percentage is vergelijkbaar met 2019 (64% in
2019). Doelstelling van het college was om 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. We constateren dat het gemeentebestuur
die doelstelling voor Prins Alexander niet heeft gehaald.
We zien dat er op de meeste adviezen die in de periode tot september 2020 zijn verstrekt er een
terugkoppeling is gekomen. Vooral op de adviezen die vanaf september zijn verstrekt, is nog geen
terugkoppeling gekomen. Het gemeentebestuur heeft soms lange tijd nodig heeft om een
terugkoppeling te geven.
De kwaliteit van de terugkoppeling blijft net zoals voorgaande jaren erg uiteenlopen. Soms volstaat
het college met een algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin
niet ingegaan wordt op de specifieke reactie van onze gebiedscommissie. Soms is er een prima
terugkoppeling “op maat”, waarin het college puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten.
Het onderstaande overzicht van adviezen en reacties van het college is afkomstig uit het
registratiesysteem Notubiz. In voorgaande jaren was dit overzicht nog onvoldoende van kwaliteit.
Inmiddels heeft het college dit systeem substantieel verbeterd, waarvoor wij onze dank willen
uitspreken.
In onderstaand overzicht staan alle adviezen en (eventuele) terugkoppelingen. In de laatste kolom
staat aangegeven in hoeverre het gemeentebestuur onze adviezen heeft overgenomen. Daarbij
hebben wij de volgende aanduidingen gehanteerd:
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen ten dele overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen niet overgenomen.
Onderwerp advies

Datum
advies

Type advies

Datum reactie
college

Terugkoppeling

Kansrijke evenementenlocaties

12-02-2020

Gevraagd

24-03-2020

Ja

MIRT-verkenning oeververbindingen
regio Rotterdam

11-02-2020

Ongevraagd

11-05-2020

Ja

Wijziging Horecagebiedsplan Prins
Alexander 2019-2021 inzake
Alexandrium

23-03-2020

Ongevraagd

17-06-2020

Ja

Kwetsbare Rotterdammers

02-04-2020

Ongevraagd

06-05-2020

Ja

Ontwerp bestemmingsplan
Alexanderknoop (1e herziening)

07-04-2020

Gevraagd

16-07-2020

Ja
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Kralingse Veer – Nieuw Rivium

20-04-2020

Ongevraagd

25-05-2020

Ja

Deelscooters

22-04-2020

Ongevraagd

29-05-2020

Ja

Betaald parkeren Veerse Heuvel

22-04-2020

Gevraagd

07-07-2020

Ja

Inrichtingsplan Hoofdweg

04-05-2020 Gevraagd

31-12-2021

Nee

Micromarkten

06-05-2020

Ongevraagd

09-06-2020

Ja

Concept Regionale Energiestrategie
Rotterdam Den Haag (RES)

29-05-2020

Gevraagd

26-06-2020

Ja

Algemeen Aanwijzingsbesluit (APV) gebied Prins Alexander

29-05-2020

Gevraagd

19-1-2021

Ja

Jaarwisseling 2020

13-07-2020

Gevraagd

06-08-2020

Ja

Straatnaamgeving Gravenweg

15-07-2020

Gevraagd

16-07-2020

Ja

Participatie 7 Stadsprojecten en
gebiedsontwikkeling centrum
Alexander

15-07-2020

Ongevraagd

06-10-2020

Ja

Verkeersbesluit Grassenbuurt

26-08-2020

Ongevraagd

04-12-2020

Ja

Beoordelingskader ROER

09-09-2020 Gevraagd

Fysiek vergaderen

09-09-2020 Ongevraagd

Vlonderinitiatief

09-09-2020 Gevraagd

Nee

Strategie Marien Zwerfafval

23-09-2020

Gevraagd

Nee

Straatnaamgeving locatie Jaap ven
der Hoekplaats

16-10-2020

Gevraagd

Nee

Afval buitenruimte

21-10-2020

Ongevraagd

Programma van eisen verlegde
Bosdreef

18-11-2020

Gevraagd

Nee

Advies naar aanleiding van motie 34
van de Gemeenteraad "Bouw
betaalbare koopwoningen voor de
middenklasse"

18-11-2020

Ongevraagd

Nee

OBP " De Prinsenmolen "

16-12-2020

Gevraagd

Nee

Nee
27-10-2020

07-12-2020

Ja

Ja

11

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Wethouder Kathmann heeft als portefeuillehouder voor Wijken de gemeenteraad beloofd om via het
gebiedsverslag over de voortgang van de uitvoering van de wijkagenda te rapporteren. Hieronder
staan per wijk de doelen uit de wijkagenda’s doelen. De rapportage staat vermeld onder elk doel.
Onder de rapportage staat een beoordeling van de voortgang. De voortgang is aangegeven in kleuren.
Wit

groen
x

oranje

rood

Groen = de uitvoering loopt goed
Oranje = de uitvoering geeft zorgen
Rood = de uitvoering stagneert of is gestopt
Wit: andere omstandigheden, bij voorbeeld de uitvoering is nog niet gestart
Kralingseveer

Doel 1. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte
· Voortzetten van de inzet Basis op Orde.
· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen.
· Kwaliteit weg-, voet- en fietspaden blijft een aandachtspunt
Rapportage doel 1
· In Kralingse Veer heeft Stadsbeheer samen met Woonstad de Wapitistraat opgehoogd zodat de
uitstap/instap vanuit de seniorenflat makkelijker en veiliger werd. Momenteel is men bezig (vanuit
het Verkeersoverleg) om verkeersremmende maatregelen te nemen (drempels) aan de
IJsselmondselaan. De ontwikkelingen rondom een nieuwe woonwijk aan ‘t Rivium houdt de wijk
nog steeds aardig bezig; men vreest sluipverkeer en parkeeroverlast.
· Stadsbeheer blijft de kwaliteit buitenruimte monitoren door middel van het CROW systeem.
Schone stad, Openbare Werken en Toezicht & Handhaving zijn de drie pijlers van SB waarmee de
buitenruimte van het gebied Kralingse Veer op de orde gehouden wordt.
· Meldingen en publieksreacties uit het gebied Kralingse Veer worden door de reguliere systemen
binnen SB afgehandeld binnen de reguliere reactietermijnen.
Voortgang doel 1
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 2. Betere verkeerssituatie en veiligheidsbeleving
·
·
·
·

Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden verkeersveiligheid
Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden oversteekbaarheid Abram van Rijckevorselweg
Aanpak donkere plekken met straatverlichting
Onderzoeken fout parkeergedrag en stilstaan op de weg in relatie tot het gedoogbeleid

Rapportage doel 2
· Scherp blijven inzake verkeersoverlast (vnl. verkeer van en naar Boumanterrein) op de
IJsselmondselaan en de gevolgen hiervan. De kwetsbare aan verzakking onderhevige woningen
blijven een aandachtspunt.
· In 2020 is ingezet op verkeersveiligheid vanuit de Abraham van Rijkevorselweg en veilig
oversteken. Verdere aandachtspunten op het terrein van verkeer zijn voor de Kralingse Veer
parkeren op de stoep en te hard rijden.
Voortgang doel 2
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 3. Betere bereikbaarheid en vervoersmogelijkheden
· De benaming van dit doel ligt meer op het terrein van impact stedelijke ontwikkelingen op het
gebied van wonen in Rivium Capelle aan den IJssel en de nieuwe oeververbinding.
· Stadsontwikkeling en gemeente Capelle dienen procesafspraken te maken waarbij communicatie
omgeving Kralingse Veer centraal staat.
Rapportage doel 3
· De Buurtbus Kralingse Veer rijdt.
· Het wijkplatform is een belangrijke gesprekspartner op dit dossier. Afgesproken is dat er vanuit SO
proactief contact gezocht wordt met het wijkplatform als er ontwikkelingen zijn in het proces
ontwikkeling wonen Fascinatio. De ontwikkelingen wonen in Capelle aan den IJssel en de nieuwe
oeververbinding hebben de aandacht bij de bewoners Kralingse Veer.
Voortgang doel 3
Wit

groen
x

oranje

rood
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Prinsenland/ ‘s Gravenland
Doel 1. Prettiger en weerbaarder oud worden
· Diensten vanuit de gemeente en het aanbod wijkpartners beter vindbaar voor bewoners.
· Plusroutes in Prinsenland zijn verkend door Stadsbeheer.
Rapportage doel 1
· In het kader van het programma Rotterdam: Ouder en Wijzer (ouderenhub) wordt naast de woning
ook gekeken hoe de toegankelijkheid van de buitenruimte, bij toekomstige projecten, beter aansluit
bij de doelgroep zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Als voorbeeld kan hier het verminderen
van obstakels genoemd worden. Ook goed om te melden is dat er veel gebruik wordt gemaakt van
het in 2020 opgeleverde schommelpark.
· In de aankomende buitenruimteprojecten blijft de Ouderenhub een aandachtspunt.
Voortgang doel 1
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 2. Meer aandacht Stabielere thuissituatie voor kwetsbare gezinnen
· Verbeteren gezondheid; meer sporten en bewegen
· Aanpak schuldenproblematiek en armoede
Rapportage doel 2
· Begin oktober heeft BSPA (Buurtgerichte Samenwerking Prins Alexander) een (digitale)
themabijeenkomst over armoede en schulden georganiseerd voor de netwerkpartners en
professonials in het gebied. De bijeenkomst is goed bezocht. Kennis is gedeeld en ervaringen zijn
uitgewisseld.
· In december 2019 hebben de leden van het armoedeplatform de workshop "bespreekbaar maken
van armoede" gevolgd. Dit werd aangeboden door de gemeente. De wens was/is om hier een
vervolg aan te geven. In verband met de Coronacrisis is dit niet gerealiseerd. Zodra dit weer
mogelijk is zal worden gekeken welk aanbod er nog meer is op dit gebied en voor welke doelgroep
deze beschikbaar wordt gesteld.
· In Prinsenland - 's Gravenland is inzet gepleegd door Sportregie, Sportsupport en Gebiedsadviseur
Sport.
Voortgang doel 2
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 3 Meer gebruik en verlevendigen van het Prinsenpark
· SB en SO adviseren en participeren bij de planvorming van het verlevendigen van het Prinsenpark.
· Duidelijkheid over de toekomst van Pietje Bell.
· Inzetten omgevingsmanagement bij nieuwbouwprojecten, inrichten buitenruimte rondom het
Prinsenpark en transformatie kantoren naar wonen.
Rapportage doel 3
· In aangepaste onderzoeksopzet vanwege de corona-maatregelen is door de Veldacademie een
onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak rond verzelfstandiging van Pietje Bell. De
conceptbevindingen zijn begin oktober gepresenteerd in een online bijeenkomst. Eind oktober
wordt het definitieve rapport verwacht.
· Aanvraag financiën het verlevendigen van het Prinsenpark en capaciteit werkpakket 2021 is
ingediend. Mogelijk knelpunt.
Voortgang doel 3
Wit

Groen

oranje

rood
x
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Het Lage Land
Doel 1. Prettiger oud worden
·
·
·
·

Aanpak sociaal isolement / eenzaamheid ouderen
Aanpak weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen; Senioren & Veiligheid
Aanpak Ouderhub
Aanpak Plusroutes

Rapportage doel 1
· Gezien het programma Rotterdam: Ouder en Wijzer (Ouderenhub) wordt naast de woning ook
gekeken hoe de toegankelijkheid van de buitenruimte, bij toekomstige projecten, beter aansluit bij
de doelgroep zodat ouderen langer thuis kunnen wonen Als voorbeeld kan hier het plaatsen van
straatmeubilair op strategische plekken genoemd worden.
· Diensten vanuit de gemeente en het aanbod wijkpartners zijn beter vindbaar voor bewoners. De
gemeentelijke dienstverlening is beter zichtbaar en vindbaar voor wijkbewoners. Het programma
en aanbod van wijkpartner, welzijn en corporaties, in Het Lage Land is bekend en bereikbaar voor
de inwoners.
· Eind 2019 is gestart met de ontwikkeling van de Ouderenhub Prinsenland/Lage Land. De partijen
die samenwerken in de ouderenhub (woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijn, gemeente)
hebben een gezamenlijke actie-agenda opgesteld met acties op de thema's (tegengaan
versnippering) zorg, wonen, woonomgeving, participatie en informatievoorziening. In verschillende
samenstellingen werken de verschillende partners aan het uitvoeren van de acties. Bestuurlijk zijn
de thema's tegengaan versnippering van de zorg en het realiseren van een zogenaamde
tussenvoorziening cruciaal. Concrete voorstellen hiervoor worden uitgewerkt. Binnen de
ouderenhub Het Lage Land / Prinsenland is begin dit jaar de pilot Samen Eten uitgevoerd door
Opzoomermee. In de Helga- en Margrietflat heeft Opzoomermee samen met actieve bewoners een
eetactiviteit georganiseerd voor de andere bewoners met de bedoeling dat deze activiteit
zelfstandig wordt gecontinueerd. Hier was veel animo voor, maar i.v.m. COVID-19 is dit stil komen
te liggen. Eind 2020 zal de pilot deelscoot van start gaan in Het Lage Land / Prinsenland. Er zullen 5
deelscoots in worden gezet waar bewoners, die anders een individuele scootmobiel geïndiceerd
hadden gekregen, gebruik van kunnen maken. De deelscoots kunnen worden gereserveerd en
vrijwilligers verzorgen de haal- en brengservice.
· Voor de tussenvoorzieningen loopt momenteel een aanbesteding. In de loop van november is
bekend of een tussenvoorziening wordt gerealiseerd binnen de ouderenhub Het Lage Land /
Prinsenland.
Voortgang doel 1
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 2. Meer gezinnen hebben een stabiele thuissituatie
·
·
·
·

Aanpak integraal voor kwetsbare gezinnen, het programma ‘wijken van de toekomst’
Inzet op gezondheid; meer sporten en bewegen
Aanpak schuldenproblematiek en gevolgen van armoede
Inzet op thema’s vervoer en duurzaamheid.
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Rapportage doel 2
· Diensten vanuit de gemeente en het aanbod wijkpartners zijn beter vindbaar voor bewoners.
· De inzet van DOCK onder de paraplu van Buurtwerk is gecontinueerd, zoals de spreekuren van
Checkpoint Alexander, 'Stop de Schulden' en toeleiding naar de KBR en formele en informele
ondersteuningsmogelijkheden.
· Na de corona lockdown zijn Buurtwerk, couleur locale partijen en anderen partners weer gestart
met buitenactiviteiten voor jeugd, met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Er is een gezamenlijk
overzicht van deze activiteiten voor mei en juni. Een dergelijk schema zal ook voor de
schoolvakantie gemaakt worden met daarin zoveel mogelijk activiteiten voor jeugd verzameld. Met
het verstrijken van het huurcontract is de locatie van Ravottuh aan de Lieven de Keijstraat
opgeheven. Ravottuh biedt nu samen met Buurtlab activiteiten aan op verschillende locaties in de
wijken.
Voortgang doel 2
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 3. Meer aandacht voor een passend voorzieningenniveau
· Voorzieningenniveau sluit aan op bevolkingsontwikkeling
· Geschikte locatie voor Huis van de Wijk en verbinding met wijkbedrijf, bibliotheek en winkels
(aanwezigheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid)
Rapportage doel 3
· Voorzieningen zoals het Huis van de Wijk, de bibliotheek, het Wijkbedrijf en het Winkelcentrum
Lage Land worden geconfronteerd met de fysieke ontwikkelingen in de wijk. Dit is een kans om de
verschillende voorzieningen te herschikken. Het voorzieningenniveau dient ook behouden te
worden in 2020.
· De conceptversie van dashboard maatschappelijke voorzieningen is gereed. Aan de hand van de
referentiewaarden voor maatschappelijke voorzieningen worden doorrekeningen gemaakt om vast
te stellen of het huidige en toekomstige aanbod van maatschappelijke voorzieningen in orde is.
Vervolgstap is het concretiseren van de doorrekening in het nieuwe voorzieningenplan.
Voortgang doel 3
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 4. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte
· Integrale aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte (wijk- en data
gestuurde aanpak van specifieke locaties)
· Verbeteren van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk; functionele aanpassingen bij
herinrichting van buurten, met aandacht voor groen
· Faciliteren bewonersparticipatie en samenwerking; ophogen straten en groene hagen
· Aanpak stoepparkeren.
Rapportage doel 4
· Projecten Architectenbuurt en winkelcentrum lopen volgens planning. Project fase 1
Architectenbuurt is afgerond. Er is uitgebreide communicatie geweest in de vorm van flyers en een
emailbox. Er is voor deze vorm van communicatie gekozen vanwege Corona-19. Tegelijkertijd zijn
enkele speelplekken (ondermeer bij de Van Bassenstraat) aangepakt. Ook heeft de inzet voor
containeradoptie succes gehad. Daar waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met het stedelijk
(klimaat) programma Weerwoord.
· Insteek is het behouden van kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte. SB voert de jaarplannen
Stadsbeheer voor de taken met betrekking tot schoon, heel en veilig uit. Bij uitvoering van de
(integrale) buitenruimteprojecten zal participatie van en communicatie met bewoners op de
gebruikelijke wijze plaatsvinden.
· Het stedelijk patroon is dat thuiswerken leidt tot meer meldingen, een ander aanbod van
huishoudelijk afval en bij- en naast plaatsingen. Er is meer verbouwd, opgeruimd en online geshopt.
Zo ontstond meer afval en een druk op de milieuparken. Inzet bij T&H en Schone Stad is in de 2e
rapportage periode i.v.m. COVID-maatregelen aangepast uitgevoerd.
· Stoepparkeren of andere meldingen gerelateerd aan parkeren worden actief opgepakt in het
Verkeersoverleg. Samenwerken met bewoners en heldere communicatie is hierbij de insteek.
Voortgang doel 4
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 5. Meer woningdiversiteit
· Toevoegen dure - en middel dure woningen; faciliteren particuliere initiatieven.
Rapportage doel 5
· Meerdere woningbouwprojecten worden toegevoegd zoals Prinsenmolen, Bermini en Bramante,
Palladio en Michelangelo. Er wordt gewerkt aan het toevoegen van nog honderden woningen
Voortgang doel 5
Wit

groen
x

oranje

rood
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Oosterflank
Doel 1. Meer aandacht voor herinrichting Alexanderknoop en Stationsplein
·
·
·
·

Vernieuwing NS station in 2018, met integreren van metrostation
Studie modernisatie van het busstation
Inzet planteam voor plan fietsenstalling, met een forse uitbreiding van de stallingscapaciteit
Alliantie samenwerking continueren; samenwerking tussen de betrokken publieke, private en
maatschappelijke partijen om tot een substantiële kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte te
omen in het stationsgebied, in het bijzonder van de Marten Meesweg en het Prins Alexanderplein.

Rapportage doel 1
· Vernieuwing NS-station in 2020, met integreren van metrostation. Het nieuwe station is inmiddels
opgeleverd.
· Studie modernisatie van busstation. Is vertraagd i.v.m. onvoldoende projectcapaciteit.
· Inzet planteam voor fietsenstalling, met een forse uitbreiding van de stallingscapaciteit. Realisatie
in twee fasen. 2e extra uitbreiding na oplevering station na 2020. Is vertraagd i.v.m. onvoldoende
projectcapaciteit.
· Studie Kwaliteitsverbetering openbare ruimte stationsomgeving is vertraagd i.v.m. onvoldoende
projectcapaciteit. Wordt in het kader van het stadsproject nader onderzocht.
Voortgang doel 1
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 2. Prettiger en weerbaar ouder worden
· Aanpak sociaal isolement / eenzaamheid ouderen
· Inzet op weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen
Rapportage doel 2
· Inzet op weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen d.m.v. trainingen. I.v.m. de situatie rond
Corona is dit jaar hier beperkt actie op genomen.
· Aanpak woninginbraken en meer inbraak/brand preventie: Inzet SDW op gebied van
preventieadvisering heeft ook in 2020 plaatsgevonden. In samenwerking met de politie worden
door SDW na iedere woninginbraak 20 omliggende panden bezocht door een preventieadviseur.
Als de bewoner op grond van dit advies maatregelen effectueert, krijgt hij tot een vastgesteld
maximumbedrag de helft van zijn kosten vergoed.
Voortgang doel 2
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 3. Meer gezinnen hebben de thuisbasis beter op orde
· Integrale aanpak gezinnen (t.b.v. thuisbasis beter op orde) Samenhangende inzet op
schuldenproblematiek, armoede, activering + Mogelijkheden voor opvoedondersteuning.
· Activiteiten gezondheid; meer sporten en bewegen.
· Aanpak jeugdoverlast; Poolsterplein onderzoeken verbeteringen buitenruimte en veiligheid .
Rapportage doel 3
· Van Kansarm naar Kansrijk van de Van Veldhuizenstichting, programma voor gezinnen met jonge
kinderen tot 12 jaar. Van Kansarm naar Kansrijk van de Van Veldhuizenstichting loopt al enige tijd.
Van lieverlee krijgen zij wat meer doorverwijzingen van bewoners van Oosterflank. Door corona
stagneerde dit wat, maar VVS begeleidt gezinnen 'op afstand' en doet inmiddels ook weer deur- of
huisbezoeken als dat gewenst is. VVS heeft ook de coördinatie op zich genomen van de
gezamenlijke ketenaanpak in Oosterflank met Het Fort en Buurtwerk. Er is inmiddels een
gezamenlijke folder onder de naam "Armoede de wijk uit". Periode 3: Toeleiding/aanmelding naar
VVS is nog steeds aandachtspunt. VVS en overige partijen zijn actief voor zover de RIVM-restricties
dat toelaten. Er komt budget van wethouder Grauss (armoede en corona) voor coördinatie in 2021
en implementatie van handreiking ‘gezinnen in armoede’ van Hogeschool Rotterdam.
· Inzet van Het Fort, een aanpak voor kinderen uit groep 5 t/m 7 basisonderwijs, 2 middagen per
week 3 jaar lang. In de afgelopen periode is gestart met gereedmaken van de locatie in De Wende
en de eerste van twee kindercoaches is aangesteld. Als alternatief voor de verloren tijd door corona
heeft het Fort een aantal buitenactiviteiten in de wijk uitgevoerd in de schoolvakantie, net als
diverse andere aanbieders dit ook in Oosterflank deden. Het beeld is dat deze activiteiten matig
werden bezocht, maar de evaluatie volgt nog. In juni woonde het Fort het overleg van
Buurtplatform Oosterflank bij om een update te geven. Het Fort ging na de herfstvakantie van start
met 2 groepen. Het Fort krijgt subsidie van wethouder Grauss (armoede en corona), voor 2021 en
als alles goed gaat ook 2022. In 2020 kon nog niet worden gestart met groepen.
· Inzet op jongeren van 18+ met schulden. Pilot in het kader van het programma RESET. Oosterflank
is niet langer een pilotwijk binnen RESET. Het jongerenloket besloot om RESET versneld voor de
hele stad beschikbaar te maken. Factsheets over RESET en aanverwante programma's voor 16/18+
jongeren van JoLo zijn inmiddels verspreid. De coördinator van de ketenaanpak 'Armoede de wijk
uit' heeft ervoor gezorgd dat deze informatie met name in Oosterflank goed onder de aandacht
komt van professionals/doorverwijzers.
Voortgang doel 3
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 4. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte
· Integrale aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte (wijk- en data
gestuurde aanpak van specifieke locaties)
· Kwaliteitsverbetering door meer locatiegericht maatwerk; functionele aanpassingen bij
herinrichting van buurten, met aandacht voor groen
· Aanpak woninginbraken & meer inbraakpreventie(maatregelen)
Rapportage doel 4
· Kwaliteit buitenruimte voldoet aan de norm waardoor geen extra maatregelen noodzakelijk zijn
geweest. Wel is maatwerk toegepast op situaties die dit noodzakelijk maken. Het project
Oosterflank Noord Oost is in 2020 afgerond. In dit project is ook de speelplek Algiersstraat
aangepakt. De laatste kleine opleveringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden in het laatste
kwartaal.
· Ook is in deze periode partieel onderhoud uitgevoerd in Oosterflank bij Kobelaan en Palermohof.
Bij deze laatste straat is ook vergroening doorgevoerd en zijn bij verschillende woningen
rioolonderzoeken gedaan.
· In 2020 zijn 7 zelfbeheercontracten om een bloembak te beheren afgesloten met bewoners. Dit zijn
de kleine wijkverrijkers.
· MSB-meldingen 2020: 6047
· Analyse MSB-meldingen: Het stedelijk patroon is dat thuiswerken leidt tot meer meldingen, een
ander aanbod van huishoudelijk afval en bij- en naast plaatsingen. Er is meer verbouwd, opgeruimd
en online geshopt. Zo ontstond meer afval en een druk op de milieuparken. Inzet bij T&H en Schone
Stad is in een groot deel van 2020 i.v.m. COVID-maatregelen aangepast uitgevoerd.
· Groenvoorziening, verlichting en fietspaden zijn verbeterd. Een langlopende zaak met betrekking
tot overlast van fietsers/brommers bij de Grote Beer is naar tevredenheid van bewoners in 2020
opgelost.
Voortgang doel 4
Wit

groen
x

oranje

rood
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Doel 5. Grotere buurtbetrokkenheid
· Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt
· Toename van de meldingsbereidheid van bewoners op overlast
· Versterken wijkfunctie De Evenaar
Rapportage doel 5
· Betere inzet theehuis Oost. Het theehuis Oost heeft in
2020 5x op verschillende plekken in Oosterflank
gestaan. Doel was om in gesprek te komen met de
bewoners over zaken als leefbaarheid en veiligheid en
het verkennen om tot vergroting van de sociale cohesie
in de wijk te komen.
· Gebouw de Wende vervult een prominente wijkfunctie.
Als gevolg van Corona is hier vertraging in opgelopen.
Punt staat nadrukkelijk weer voor 2021 op de agenda.
· Platform Oosterflank. Het Platform is in 2019 van start
gegaan. Het platform bestaat uit een gezelschap van
actieve bewoners en vertegenwoordigers van
zorginstellingen en ondernemers, en ook is Buurtwerk
vertegenwoordigt. Het platform houdt zich bezig met
allerlei vraagstukken met als doel de leefbaarheid en
veiligheid van de wijk te verbeteren. Gestreefd werd om
de naamsbekendheid van het platform te vergroten
waardoor meer bewoners het platform wisten te vinden.
Het streven om einde van 2020 het platform alleen uit
bewoners te laten bestaan, is nog niet gehaald.
Voortgang doel 5
Wit

groen
x

oranje

rood
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Ommoord
Doel 1. Versterken positie ouderen
· Blijven inzetten op het faciliteren van Langer Thuis wonen, Ommoord leent zich bij uitstek als
pilotwijk voor “Slow City”.
· Continueren op Senioren en Veiligheid.
· Aanspreekpunt voor ouderen t.a.v. huisvesting (borging inzet huismeesters)
· Het houden van “ouderenschouwen” en uitvoeren van (kleine) maatregelen aan de bestrating voor
de toegankelijkheid van ouderen en mindervaliden.
Rapportage doel 1
· Er zijn twee ouderenschouwen uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis zijn vervolg-schouwen in 2020
niet uitgevoerd. Door het ontbreken van budget is het ‘ouderenproof’ maken van de buitenruimte
een knelpunt. Oplossingen kunnen uitgevoerd worden mits deze passen binnen de reguliere
onderhoudsaanpakken- en planningen.
· In Ommoord is in de Binnenhoftoren een actieve groep ouderen die bewonershulpverlening geven
in geval van calamiteiten. Die zijn hierin getraind door de brandweer. Zodra het mogelijk is houdt
de brandweer een evaluatie met de groep.
· Fitfestival: Het was de bedoeling om het fitfestival in aangepaste vorm in de tweede helft van
september te organiseren. Helaas is in september is besloten om alle fitfestivals die dit jaar nog
zouden plaatsvinden te annuleren i.v.m. COVID-19. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het
fitfestival in het voorjaar 2021 worden georganiseerd.
· Zorgimpuls, gemeente Rotterdam en kenniscentrum Zorginnovatie hebben in Ommoord een
verkenning uitgevoerd naar de gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij ouderen. Hierbij zijn
zorg- en welzijnsorganisaties in Ommoord betrokken.
· De voorbereidingen voor een vervolg op het programma Thuis Onbeperkt Mobiel zijn vertraagd als
gevolg van Covid-19.
· In Ommoord worden de voorbereidingen voor een ouderenhub getroffen. Humanitas en Laurens
zijn hierbij betrokken.
Voortgang doel 1
Wit

groen

oranje
x

rood
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Doel 2. Meer focus op gezinnen en samenleven
· Meer aandacht voor en integrale aanpak van op multiproblematiek m.n. binnen de ring (schuldenen armoedeproblematiek, taalachterstand).
· Passende speelvoorzieningen (jonge kinderen en jongeren; o.a. Grassenbuurt).
· Op peil houden van voorzieningenniveau en programmering. voor de Romeynshof
· Extra aandacht voor stimuleren bewonersinitiatieven.
Rapportage doel 2
· Het Huis van de Wijk Ommoord De Molshoop is op 1 juli 2020 geopend. Het aantal activiteiten was
beperkt vanwege de coronamaatregelen. Het Huis van de Wijk Ommoord (vm. Molshoop) is een
tijdelijke locatie. Het is de bedoeling dat het Huis van de Wijk onderdeel wordt van de nieuwe
Romeynshof i.c.m. wijktheater, bibliotheek en eventuele andere partners.
· Over de invulling van de Huiskamer Gerard Goosenflat lopen nog gesprekken tussen Woonbron,
Humanitas en Buurtwerk. Het is de bedoeling dat er een 15-tal terugkerende activiteiten in de
Gerard Goosenflat worden georganiseerd.
· Nieuwe Romeynshof: In vervolg op de haalbaarheidsstudie is een uitwerking gemaakt van het
Programma van Eisen en zijn een Business case en een exploitatieplan opgesteld voor de
maatschappelijke voorzieningen. Op 27 oktober is de gebiedscommissie geïnformeerd over de
voortgang en vervolgstappen.
· De wijkprogrammering is door de Corona-crisis flink vertraagd. In de zomer zijn er wel extra
activiteiten aangeboden voor jeugd. De Directie Veiligheid heeft samen met de wijkpartners flink
ingezet op overlast gevende jeugd.
Voortgang doel 2
Wit

groen
x

oranje

rood

Doel 3. Verbeteren verkeerssituatie
· De verkeersveiligheidssituatie op de ruit van Ommoord wordt geanalyseerd en waar nodig
maatregelen genomen, specifieke aandacht voor het veilig oversteken bij scholen.
· Verlagen parkeerdruk in Kruidenbuurt en Grassenbuurt als gevolg van drukte Alexanderknoop.
Rapportage doel 3
· Maatregelen voor verbeterde verkeersveiligheid rondom scholen: Stadsontwikkeling heeft in 2020
de voorbereiding hiervoor gedaan. Het resultaat volgt in 2021.
· Verminderde parkeeroverlast in de Kruidenbuurt: De Nota 'Betaald parkeren in Rotterdam' geeft de
mogelijkheid tot het invoeren van betaald parkeren in de Kruidenbuurt. Het doel was om in overleg
met de buurt, over te gaan tot deze actie in de Kruidenbuurt tegen de parkeerdruk. Door de Coronacrisis was vanaf maart dit jaar de parkeerdruk in wijk echter gewijzigd, doordat er geen 'normale'
dagelijkse stroom van winkelend publiek en reizigers van het Station Alexander meer op de been
was. In 2021 zal deze actie daarom opnieuw op de agenda staan.
Voortgang doel 3
Wit

groen

oranje
x

rood
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Doel 4. Verbeteren kwaliteit woonomgeving
· Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijken data gestuurde aanpak van specifieke locaties
· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen
· Nader onderzoek naar de situatie betreffende de buitenruimte in de Klaver-, Heide- en Bessen- en
Brembuurt met het oog op mogelijke inpassing in de meerjarenplanning integrale
buitenruimteprojecten.
Rapportage doel 4
· In 2020 zijn de meldingen op het onderdeel 'Heel' gestegen van 2.977 (in 2019) naar 3.427 (in
2020). Ook is het aantal meldingen voor 'Schoon' een stuk hoger; in 2020 waren dit er 6.844 (in
2019 waren dit er 4.647). Op het onderdeel 'Veilig' zagen we ook een flinke stijging: in 2020 in
totaal 730 meldingen (in 2019 waren dit 415 meldingen).
· Het stedelijk patroon is dat thuiswerken leidt tot meer meldingen, een ander aanbod van
huishoudelijk afval en bij- en naastplaatsingen. Er is meer verbouwd, opgeruimd en online geshopt.
Zo ontstond er meer afval en een druk op de milieuparken. D inzet bij Toezicht & Handhaving en
Schone Stad is in een groot deel van 2020 i.v.m. de COVID-maatregelen aangepast uitgevoerd.
· De uitvoering van het project Grassenbuurt is volgens planning verlopen. De werkzaamheden lopen
volgens planning door in 2021. Communicatie met bewoners is een specifiek aandachtspunt. Er is
een aparte communicatieadviseur ingezet om dit te begeleiden.
Voortgang doel 4
Wit

groen

oranje

rood

x
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Bijlage: Overzicht bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatief
19-1761 Koningsdag 2020
19-1761 Koningsdag 2020, retour
20-0009 Energiemarkt voor bewoners
20-0010 Lage Winterland
20-0025 De Gieters
20-0047 Avondvierdaagse Kruidenbuurt
20-0047 Avondvierdaagse Kruidenbuurt, retour
20-0121 Paasbrunch met knutselen en eieren zoeken
20-0136 Verzorging Bloemschalen Hooghe Hes
20-0161 Naaicursus Het Lage Land
20-0232 Female Force Showcase
20-0292 Zomerspeelweek Kralingseveer 2020
20-0294 Planten voor in de hanging baskets
20-0294 Planten voor hanging baskets, aanvulling
20-0294 Planten voor hanging baskets, retour
20-0314 Muzikale zondagen in Prinsenhof
20-0341 Buckets met planten
20-0353 4 mei Dodenherdenking
20-0353 4 mei Dodenherdenking, aanvulling
20-0353 4 mei Dodenherdenking, retour
20-0550 Kinderen Thuis
20-0736 Lage Land Vakantieland
20-0757 Buitencontact
20-0848 Digitale wandelroute Ommoordse Veld
20-0904 Met elkaar voor elkaar
20-0942 Halloween Sterflats
20-0976 Duurzaamheidsweekend
20-0991 Wijkkrant Kralingseveer 2021
20-1085 Prinsenlandkrant 2021
20-1086 Kidsclub
20-1094 Kerstactiviteit ouderen in de wijk
20-1138 Muurschildering Nansenplaats
20-1214 Dance Stars
Ontmoetingscentrum Prinsenhof
Retour 2019, 19-0410 Avondvierdaagse 2019
Retour 2019, 19-0992 Buurtbrunch THOV
Retour 2019, 19-1065 Vertoon je kunsten
Balkonsport
Stichting Bewonersondersteuning Prinsenland – Koffiehuiskamer
Wijkkrant en website Ommoord
Stichting Hart voor Prins Alexander - Waterproof
Kerstevent Prins Alexanderplein (aandeel GCPA)
Stichting MuziekPodium PrinsenPark

Totaal
1.125
-1.125
3.500
5.091
350
2.618
-2.318
310
260
299
5.000
5.713
250
1
-60
486
4.060
5.820
150
-5.270
300
9.950
600
3.700
3.821
5.069
9.990
4.800
10.000
2.100
8.000
1.150
2.721
284
-1.100
-6.235
-2.190
14.955
17.400
12.567
25.000
12.400
10.690
172.232
26

