
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

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

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

in de openbare vergadering van 23 maart a.s. formeel bekrachtigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

        

 

 

Klaas van der Burg    Okach Bouchtaoui   

Technisch voorzitter    Wijkmanager    
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door wijkraad  

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 

 
 

 

 

 

 

Voorbeeld bewonersinitiatief: muurschildering Van der Sluysstraat 
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Voorwoord 
Door het coronavirus werd het jaar 2020 helemaal anders dan anders. Ook het werk 

van de wijkraad veranderde drastisch. Vergaderingen, de activiteiten die de 

bewoners samen ondernemen, bewonersinitiatieven, het inspreken en de 

samenwerking met maatschappelijke organisaties; alles moest ineens digitaal en op 

afstand. Het gevolg was dat veel mensen hun vaste routines en contactmomenten 

verloren en vereenzaming dreigde. 

In de loop van het jaar zagen de vrijwilligersorganisaties zich gedwongen het roer om 

te gooien en legden zij zich toe op het rondbrengen van kleine attenties voor 

kwetsbaren en ouderen in de wijk. De wijkraad heeft deze gewijzigde activiteiten 

steeds ondersteund. Het is belangrijk omdat op deze manier de sociale samenhang 

in de wijk zo goed mogelijk blijft behouden. Langs deze weg willen wij daarom 

nogmaals de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk bedanken! 

Met u hopen wij dat deze pandemie binnen afzienbare tijd afloopt en we samen de 

draad weer kunnen oppakken. De doelen voor 2021, onder andere het verbeteren 

van het leefmilieu, betrokkenheid en veiligheid in de wijk, blijven onverminderd 

actueel. We rekenen op u voor een fijne Provenierswijk! 

Namens de wijkraad, Klaas van der Burg (technisch voorzitter), Ingeborg Absil 

Dennis Willemsen, Matthijs Sandmann en Marjan van Hoorn (vrnl.). 

  
Coronaproof op de foto  
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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 eerste twee maanden van 2020 hebben wij ons werk kunnen doen zonder de beperkingen van 
Corona. De openbare vergaderingen hebben wij gedaan in theater ’t Kapelletje. Op straat spraken wij 
bewoners over wat hen dwarszit of wat ze heel goed vinden of waar zij tevreden mee zijn in de wijk. 
Elke maandagochtend waren wij aanwezig in het activiteitencentrum De Waerschut. Dat doen wij al 
jaren en bewoners weten ons te vinden en komen langs met vragen. Ook in het Huis van de Wijk 
Propeller kwamen wij geregeld om in gesprek te gaan met bewoners, onder het genot van een kop 
koffie of tijdens het vrijdagochtend ontbijt.  
 

Vanaf maart kon dit helaas niet meer vanwege de Coronamaatregelen. Wij gingen digitaal. Dit was 

voor zowel ons als de bewoners even wennen. Wij nodigden de bewoners uit voor elke vergadering 

via een huis-aan-huis-flyer die wij in heel de wijk verspreiden. Dat leverde iets onverwachts op. Onze 

digitale Wijkraadsvergaderingen werden veel beter bezocht dan de fysieke vergaderingen. Sommige 

bewoners die geen zin hebben om in de avond op pad te gaan om de fysieke vergaderingen bij de 

wonen, bleken ons ineens wel digitaal te volgen. Inmiddels hebben zowel wij als onze volgers veel 

ervaring opgedaan met digitaal vergaderen. Daarom pleiten wij ervoor om, na de Coronaperiode, de 

fysieke vergaderingen ook digitaal te verzorgen. Zo kunnen de ‘nieuwe’ volgers ons straks blijven 

volgen. Het zou zonde zijn als we deze bewoners kwijtraken als we weer fysiek gaan vergaderen. 
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1.a Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen 
 

Het Wijkactieplan is opgesteld door de Wijkmanager en Gebiedsnetwerker van de Provenierswijk, 

i.s.m. collega’s van de clusters Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling en de 

directie Veiligheid. De Wijkraad heeft op basis van de kennis van de wijk en gesprekken met 

bewoners aangegeven wat zij belangrijk vinden. Dit is meegenomen in het Wijkactieplan. 

 

Buitenruimte in de Jacob Loisbuurt verbeteren en vergroenen 

 

 

 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en 

participatie 

 

Budget wijkraad Provenierswijk  
 

Provenierswijk Begroting  Realisatie   Saldo   

Bewonersinitiatieven 
             
54.389  

                
34.453  

       
19.936  

Participatie en representatie 
             
15.972  

                
13.332  

         
2.641  

Totaal 
             
70.362  

                
47.785  

       
22.577  

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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Toelichting 

In 2019 is het budget ruim overschreden. In het afgelopen jaar hebben wij ca 1/3 deel van het budget 

niet uitgegeven. Dit had alles te maken met de Corona, waardoor er minder bewonersinitiatieven zijn 

ingediend. Ook konden wij als Wijkraad minder in de wijk zijn. Toch zijn er veel bewoners die een 

bewonersinitiatief hebben ingediend. Juist om de gevolgen van Corona is een aantal initiatieven 

ingediend, zoals de ‘Silent Disco met de buren’ voor de bewoners van het woonblok Schiekade/Van 

der Sluysstraat. Dit is op een geheel Coronaproof wijze georganiseerd. Ze konden zo samen en veilig 

van muziek genieten. Vooral voor eenzame bewoners was dit een mooi evenement.  

Begin van de zomer is er een extra editie van de wijkkrant Provenieuws verschenen waarin aandacht 

is besteed aan de vele initiatieven en activiteiten die door bewoners tijdens de eerste intelligente 

lockdown zelf zijn ondernomen. Extra aandacht was er ook voor de horeca en winkeliers in de wijk.   

Daarnaast hebben wij als wijkraad, net als de andere 5 wijkraden, geholpen bij het rondbrengen van 

planten bij 75-plussers en in december is deze groep verrast met een chocoladepakket.   

Zoals elk jaar zijn vlak voor kerst 250 kerststollen door vrijwilligers rondgebracht bij (alleenstaande) 

ouderen en bewoners die wel een steuntje kunnen gebruiken. Dat was dit jaar niet anders. Deze 

activiteit is een initiatief van de Bewonersverening. Ook kregen een kleine 200 ouderen en kwetsbaren 

herbruikbare mondkapjes, zodat zij beschermd de deur uit konden. 

 

Andere initiatieven gingen over de buitenruimte. Bewoners waren vaker thuis en hadden zo ook meer 

oog voor hun buurt. Bewoners aan de Spoorsingel (westzijde) hebben geld gekregen voor een grote 

plantenbak, waarin de zonnebloemen het geweldig deden. En samen met ‘Stad in de maak’ hebben 

ze extra afvalbakken ontworpen die ze zelf schoonhouden. Een ander mooi project van bewoners is 

de realisatie van meer groen in de Waerschutstraat. En niet te vergeten het in eigen beheer nemen 

van de groene driehoek op de hoek van het Proveniersplein. Het initiatief ‘lente in de Heultuin’ is in 

verband met corona verschoven naar een later tijdstip. Kinderen uit de buurt hebben samen met 

bewoners, volgens de toen heersende regels, de moestuinbakken onder handen genomen. Dankzij 

het prachtige weer kon binnen een maand de groente worden geoogst. Het budget dat niet is 

uitgegeven mogen we meenemen naar 2021.  

 
Vrijwilligers en wijkraadsleden brengen hortensia’s naar 75-plussers  
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

 

In het afgelopen jaar hebben wij 11 adviezen (al dan niet gevraagd) uitgebracht. 

 

Tabel: overzicht adviezen Provenierswijk 2020 

Wijk Advies Gevraagd/ 

ongevraagd 

Cluster Terugkoppeling door 

college 

Proveniers

wijk 

Juridische opinie 

bezonning 

Provenierswijk 

Ongevraagd SO Ja 

Alle 

wijkraden 

Eisen stellen aan 

bouw-, sloop- en 

graafwerkzaamhede

n in aangewezen 

risicogebieden 

Ongevraagd SO Ja 

Proveniers

wijk 

Concept RES Gevraagd SO Ja 

Proveniers

wijk 

Beleidsplan 

Maatschappelijke 

ondersteuning en 

Jeugdhulp en LAT 

Gevraagd MO Ja 

Alle 

wijkraden 

Gebieden markering 

jaarwisseling 2020 

Gevraagd DV Ja 

Proveniers

wijk 

Geluidsschermen 

ten westen van 

Rotterdam Centraal 

Gevraagd SO Ja 

Proveniers

wijk 

Vlonderinitiatief Gevraagd SB Nee 

Proveniers

wijk 

Beoordelingskader 

ROER t.b.v. 

omgevingsvisie 

Gevraagd SO Nee 

Proveniers

wijk 

Ontwerpbestemmin

gsplan Rotterdam 

Central District 

Gevraagd SO Ja 

Alle 

Wijkraden 

Afbouwen 

Duimdroppen per 

2021 

Ongevraagd  MO Ja  

Alle 

wijkraden 

Verkamering van 

woningen 

Ongevraagd SO Ja 

 

Toelichting 

In 2018 heeft de Wijkraad Provenierswijk haar teleurstelling geuit over het zeer lage 

responspercentage op de uitgebrachte adviezen van onze Wijkraad. Dit percentage lag ook bij de 

andere Wijkraden in Noord heel laag. In 2019 konden we melden dat het College haar doel volledig 

had gehaald want het terugkoppelingspercentage was 100%.  

 

Voor 2020 moeten we helaas vaststellen dat er op ongeveer 80% van de adviezen een reactie is 

gekomen. Op zich is niet eens het percentage zo van belang. Waar het ons omgaat is de kwaliteit van 

de adviezen. Die zou volgens ons aanzienlijk beter kunnen. Helaas krijgen we, net zoals voorgaande 
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jaren, nog steeds te vaak onverwachts een adviesaanvraag binnen en daar verlangt het college 

meestal snel een reactie op. Bovendien is een groot deel van de adviesaanvragen niet wijkgericht, 

maar heel breed geformuleerd. Dit vinden wij geen goede zaak. Wij willen het college van goede 

adviezen voorzien. Daarvoor is het nodig dat in een adviesaanvraag duidelijk is wat het belang is of 

wat het betekent voor onze wijk. Daarnaast willen we ons advies baseren op wat de bewoners van 

onze wijk vinden. Dat is onze taak en daar willen wij de nodige tijd voor krijgen. Op basis van goede 

bewonersinbreng kunnen we een volwaardig advies voor het college opstellen. Wij vragen u hiermee 

rekening te houden door de adviesvraag op tijd te sturen en ons voldoende tijd te gunnen om dit te 

kunnen doen.  

 

Daarnaast pleiten wij voor een reactie op maat op onze adviezen. Het komt te vaak voor dat een 

reactie op een advies heel algemeen is. Dezelfde reactie wordt naar alle bestuurscommissies 

gestuurd, terwijl onze adviezen juist zoveel mogelijk wijkgericht zijn. Dan willen wij ook een 

inhoudelijke reactie, die ingaat op ons wijk specifieke advies. 

 

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.   

Doel 1: Verbeteren leefomgeving en leefmilieu 

De wijkraad is blij met de realisatie van de vele groene bewonersinitiatieven. Echter groene 

bewonersinitiatieven alleen zijn niet voldoende om het bestaande groen te behouden, te verbeteren 

en uit te breiden. Wij pleiten al langer voor meer groen in de nauwe straten, in met name in de Jacob 

Loisbuurt. Gelukkig wordt in 2021 gestart met het maken van een plan ter voorbereiding van het 

geplande groot onderhoud waarbij het riool in deze buurt wordt vervangen. Hierbij zal ook gekeken 

worden naar mogelijkheden voor vergroening van de wijk.  

Het gebruik van e-deelfietsen en -scooters is toegenomen, wat positief is voor de luchtkwaliteit. In 

2020 is de overlast van foutgeparkeerde voertuigen in de loop van het jaar verminderd. Dit heeft deels 

te maken met de uitbreiding van de fietsenstalling aan de noordzijde van het Centraal Station (CS). 

Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld, is het feit dat door Corona het aantal reizigers van en naar 

het CS sterk is verminderd.       

 

Overlast van deelvoertuigen op straat 
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Doel 2: Versterken van sociale cohesie en meer betrokkenheid  

In de afgelopen jaren heeft de Wijkraad hier sterk aan gewerkt door onder andere veel 

bewonersinitiatieven toe te kennen. In het afgelopen jaar konden de meeste activiteiten echter geen 

doorgang vinden vanwege de Coronamaatregels. Maar we hebben ook gezien dat juist door Corona 

allerlei initiatieven ontstonden waarbij bewoners werden geholpen met bijvoorbeeld boodschappen 

doen en van maaltijden werden voorzien.  

 

Je buren blij maken in Coronatijd 

 

 

 
Je buren verrassen in Coronatijd 
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Doel 3: Aantrekkelijker en leefbaarder woonomgeving 

De Provenierswijk was en is nog steeds een geliefde wijk om in te wonen, met zijn prachtige singels 

en statige panden, zijn mooie pleinen en verrassende tuinen. Echter, deze worden nu bedreigd door 

een tweetal ontwikkelingen.  

 

 

Hoogbouw kan mooi zijn maar ook een bedreiging voor de wijk 

Enerzijds zijn er de bouwplannen voor het RCD met hoogbouw (tot 200 meter of hoger) langs de 

randen van de Provenierswijk. Deze zullen van invloed zijn op de leefbaarheid van (delen van) de wijk, 

met name lichtvervuiling, geluidsoverlast en minder zon in de donkere maanden van het jaar. 
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Verkamering van mooie panden 

 

Een tweede dreiging voor de leefbaarheid vormt de toenemende verkamering van de veelal mooie 

grote panden langs de singels. Leeggekomen panden worden omgebouwd tot kleinere 

wooneenheden. En ook kleinere panden in de zijstraten, met name in de Hoevebuurt, worden 

opgekocht en verkamerd. In sommige gevallen wordt hiervoor een vergunning gegeven, maar in veel 

gevallen niet. Deze verkamering heeft behalve voor de monumentale panden, er wordt geen rekening 

gehouden met beschermd stadsgezicht, ook voor de buitenruimte gevolgen: parkeerdruk neemt toe, 

vervuiling neemt toe en ook zien we meer fietsen op de stoepen geparkeerd. Over deze punten 

hebben wij een advies geschreven aan het college (samen met de andere wijkraden in Noord). 
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Doel 4: Verbeteren (verkeers)veiligheid 

De verkeersveiligheid is het afgelopen jaar minder in het geding geweest. Dit heeft vooral te maken 

met de Coronamaatregelen: er komt veel minder verkeer door de wijk. De scholen zijn langdurig 

gesloten en daarmee is er weinig fietsverkeer over bijvoorbeeld de Walenburgerweg en de 

Spoorsingel. Dit is echter geen structurele oplossing voor de verkeersveiligheid. Deze zien wij wel in 

het veiliger maken van de Walenburgerweg. Hier pleiten wij al jaren voor. Gelukkig hebben wij begin 

2021 te horen gekregen dat deze nu de aandacht van de gemeente heeft. In 2021 wordt een plan 

gewerkt en hopelijk wordt dit nog in 2021 uitgevoerd. 

 

Walenburgerweg: zebra ter hoogte van de Spoorsingel  
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Doel 5: Verduurzamen wijk 

Dit doel is niet gemakkelijk te verwezenlijken. We zien wel dat er bij buitenruimteprojecten gekeken 

wordt naar kansen om een bijdrage te leveren aan dit doel. Bij rioolvervanging bijvoorbeeld wordt 

gekeken of er ook ruimte kan worden gemaakt voor buizen voor stadsverwarming.  

Op buurtniveau stimuleren wij wel bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden 

hiervan zijn de verschillende moestuintjes in de wijk. Ook zijn er steeds meer bewoners die 

regentonnen plaatsen voor opvang van hemelwater. Daarnaast zijn er de volgende langlopende 

projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame wijk:  

- Inloop Kringloop de Habbekratz, waar je voor tweedehands spulletjes en een praatje terecht kan 

- Voedselcentrum Isaac en de Schittering, etenswaren voor een prikkie en tegen voedselverspilling 

- de Wasbuur, bij ‘Stad in de Maak’ kunnen buren hun was komen doen 

 

 

 

Verduurzamen van de wijk 



14 

 

 

Bewonersinitiatief voor vergroenen van de wijk 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Bewonersinitiatief opvang regenwater  
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Bijlage toegekende bewonersinitiatieven 2020 Provenierswijk 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

20-0123 Ontbijt op zondag in de Propeller    3.000  

20-0214 Internationale Vrouwendag    1.450  

20-0454 Afvalbakken Spoorsingel-West       969  

20-0632 Silent Disco met de buren    1.243  

20-0763 Vakantie-activiteiten voor kinderen       920  

20-0906 Driehoek Proveniersplein nog mooier maken       575  

20-0978 Uitbreiding groen Van Waerschutstraat    1.500  

20-1010 Plantenbak 120 x 120    1.300  

20-1056 Onderhoud Kunstwerken Buitenruimte    2.000  

20-1069 Provenieuws wijkkrant (1a)  10.000  

20-1070 Communicatie en festiviteiten (1b)    3.200  

20-1078 Moestuinproject    6.780  

20-1131 Crossfitkids evenement    1.516  

   34.453  

 

 

 

 
Bewonersinitiatief opknappen kunstwerk Baljuwplein 


