
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de Wijkraad Vreewijk. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 10 februari 2021. 

 

 

   

Technisch voorzitter    Wijkmanager 

L. Werleman     J. van Dam 
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Gebiedsverslag Vreewijk 2020 

Voorwoord door de wijkraad  
 

Voor u ligt het gebiedsverslag Vreewijk 2020. Een jaar dat in het teken heeft gestaan van het al dan 

niet invoeren van betaald parkeren en vanzelfsprekend van het coronavirus.  

 

Met name het coronavirus heeft gevolgen gehad voor de participatie. De Wijkraad Vreewijk is zich er 

bewust van dat niet alle bewoners digitaal vaardig genoeg zijn om aan digitale participatie deel te 

nemen. Met name voor de participatie met betrekking tot het betaald parkeren hebben wij als wijkraad 

ervoor gekozen een alternatief te bieden voor fysieke bijeenkomsten door het verzenden van een 

eigen vragenformulier. Ook hetgeen wij zelf uit de wijk vernamen kreeg hierdoor (nog) meer gewicht. 

 

De genomen coronamaatregelen hadden verder tot gevolg dat de bewonersinitiatieven die al waren 

toegekend niet of nauwelijks konden doorgaan en dat nieuwe aanvragen zéér beperkt waren. 

Gelukkig hebben de meeste initiatiefnemers aangegeven hun activiteiten alsnog in 2021 te zullen 

gaan organiseren. Vanzelfsprekend als dit binnen de kaders van de coronamaatregelen mogelijk is. 

 

Als compensatie heeft de Wijkraad – doordat er dit jaar daartoe meer ruimte werd toegestaan – 

ruimhartig meegewerkt aan alle initiatieven van bewoners die door middel van een klein kerstpakket 

anderen ‘een hart onder de riem hebben gestoken.’ 

 

De Wijkraad Vreewijk ziet 2021 met belangstelling tegemoet en hoopt dat de verbindingen in de wijk 

die door coronamaatregelen zijn bemoeilijkt in 2021 zoveel mogelijk zullen worden hersteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 heeft 11 openbare, en 12 besloten, vergaderingen gehouden. Deze vonden plaats in Huis 

van de wijk de Brink en vanaf mei in digitale vorm via MS Teams. Het digitaal vergaderen heeft het 

contact met de bewoners tijdens de vergaderingen sterk verminderd. Het aantal ‘bezoekers’ lag 

weliswaar gemiddeld rond de 30; maar slechts een enkeling heeft daadwerkelijk als inspreker aan de 

vergadering deelgenomen. Mede daardoor is de wijkraad gestart met een facebook-pagina. 

 

De Wijkraad heeft veel tijd en energie gestoken in het advies over betaald parkeren. Dit onderwerp 

leefde (en leeft) zeer in Vreewijk. De respons op het gemeentelijk draagvlakonderzoek was bijna 50%. 

Op het moment dat de wijkraad de participatie wilde organiseren, ging Nederland in Lockdown. In juli/ 

augustus werd duidelijk dat het niet meer mogelijk was grote fysieke bijeenkomsten te organiseren. De 

wijkraad heeft daarop besloten huis-aan-huis een vragenlijst te verspreiden. Ruim 1000 bewoners 

stuurden de vragenlijst terug. In september heeft de wijkraad haar advies vastgesteld. 

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

Het wijkactieplan is opgesteld door de clusters van de gemeente Rotterdam. 
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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 - Ageniesebuurt       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 Vreewijk 

Feijenoord - Vreewijk  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 128.433 58.978 69.455 

Participatie en representatie 29.479 3.126 26.353 

Totaal 157.911 62.104 95.808 

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

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. 

 

Over de volgende onderwerpen is advies uitgebracht: 

- MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam 

- Concept regionale energietransitie Rotterdam Den Haag (RES) 

- OV-vervoersplannen 2021 

- Jaarwisseling 2020 

- Straatnaamgeving locatie Groene Hilledijk 

- Beleidsplan MO, Jeugdhulp en LAT 

- Ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City 

- Ontwerpbestemmingsplan Veldstraat 

- Wegbezuinigen Duimdroppen 

- Invoering betaald parkeren in Vreewijk 

   

Wijk 
Aantal 
adviezen 

Reactie namens of 
van het college % 

Vreewijk 10 10 100 
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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.   

1.a Wijkagenda doel 1: Prettig wonen voor alle Vreewijkers  

1.b. In 2020 is voortgang geboekt in het uitwerken van het manifest op een aantal onderdelen. Het 

verbeterprogramma is van start gegaan in de Linker Halve Vlieger en Buurt 9. Ook is de 

planvorming voor de buitenruimte van start gegaan. Voor het vervolg Zuiderhof en businesscases 

Landbouwbuurt zijn vooral de nodige voorbereidingen getroffen (w.o. bestemmingsplannen).  

2.a Wijkagenda doel 2: Goed opvoed- en leerklimaat voor kinderen en jongeren 

2.b. In 2020 is vooruitgang geboekt in het definiëren van de ambities van de wijkprogrammering, en 

het benodigde aanbod. Door corona zijn de mogelijkheden bijeen te komen sterkt beperkt geweest 

en dat heeft de voortgang wel vertraagd. 

3.a. Wijkagenda doel 3: Thuisbasis op orde 

3.b. In 2020 is de inzet om huishoudens te ondersteunen gecontinueerd. Door corona wel meer op 

afstand. Wijknetwerk heeft actieve rol gespeeld in hulp- en dienstverlening.  

4.a. Wijkagenda doel 4: Actief en Veilig 

4.b. Situatie in de Landbouwbuurt is verder genormaliseerd; betrokkenheid van bewoners bij hun 

leefomgeving is toegenomen. Aantal inbraken in 2020 is verder gedaald.  

5.a. Wijkagenda doel 5: Goede woonomgeving 

5.b. In 2020 is de buitenruimte Valkeniersbuurt opgeleverd. Draagvlakonderzoek betaald parkeren 

en advies wijkraad zijn tot stand gekomen.  
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bijlage bewonersinitiatieven Vreewijk 
 

Bewonersinitiatieven  Totaal  

20-0089 4 mei herdenking Vreewijk      2.000  

20-0089 4 mei herdenking, verlaging     -1.276  

20-0099 Activiteiten Satyam 2020      3.854  

20-0104 Openluchttheater Afrikaanderwijk      1.000  

20-0126 Paasstukjes en High Tea Dalenwijk         720  

20-0127 Een nieuwe tent voor activiteiten         408  

20-0140 Samen creatief zijn      1.500  

20-0240 Guerillageluk in Vreewijk      1.325  

20-0316 De dag van Vreewijk      5.000  

20-0317 Opruimdag Dalenwijk Noord      1.000  

20-0505 Boekenbezorgdienst Vreewijk      2.400  

20-0524 Huttendorp 2020      3.406  

20-0524 Huttendorp 2020, verlaging        -928  

20-0533 Tentenkamp         760  

20-0533 Tentenkamp, verlaging        -243  

20-0544 Oprichting Tuin Vereniging Smeetlandsedijk      1.165  

20-0603 Aanvraag voedselpakketten         500  

20-0711 Disselstraat in actie      2.620  

20-0793 Halloween         917  

20-0794 Sinterklaasfeest         325  

20-0794 Sinterklaasfeest, verlaging          -36  

20-0795 Kerstdiner         200  

20-0837 Dieren voor Odilia      1.263  

20-0953 Halloweenfeest         125  

20-1012 Halloween jacht Vreewijk coronaproof         350  

20-1037, Mini-kerstpakketjes voor eenzame ouderen      4.500  

20-1048, Maaltijden voor ouderen      3.000  

20-1099, Dissel (corona) opvrolijk kerst      1.090  

20-1106, Kookclub         550  

20-1152, Opruimdagen Smeetslandsedijk         500  

20-1166, Kerstpakketten Landbouwbuurt      1.410  

20-1167, Kerstpakketten IKAZIA-flat      2.190  

20-1168 Liefdespakketje Geitenkamp         780  

20-1173, Kerstpakket verborgen Vreewijkers      1.800  

20-1249 Kerstactie Voedselbank      2.250  

20-1288 Flink 2021 in!      3.000  

Bewonersorganisatie Vreewijk 
    
12.954  

Retour 2018, 18-1134 Resto van Harte        -475  

Retour 2018, 18-1148 Sport en beweging        -821  

Retour 2019, 18-1534 Mantelzorgcafé          -25  

Retour 2019, 19-1401 Pitchavond        -137  

Retour 2019, 19-1405 Gezamenlijke kerstviering        -624  

Retour 2019, 19-1405, Gezamenlijke kerstviering             1  

Retour 2019, 19-1409 Landbouw Winterfeest        -954  

Retour 2019, 19-1410 Kerstfeest        -100  

Retour 2019, 19-1542 Kerststukjes maken            -7  

Retour 2019, 19-1615 Winterspektakel        -259  

Eindtotaal 
    
58.978  

 


