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Voorwoord van het Wijkcomité Zevenkamp

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het gelote wijkcomité van Zevenkamp is uitgegroeid tot een stabiel bestuursorgaan. Wij zijn een
gretig lerende organisatie en houden van door- en aanpakken.

Wij realiseren ons dat wij een vertegenwoordiging zijn van en voor de bewoners van de wijk
Zevenkamp en niet slechts een onderdeel van het ambtenarenapparaat in de haar uitvoerende taak. Zo
hebben wij de raadsleden Verkoelen en Van Wifferen geraadpleegd betreffende het continueren van
de voedselbank annex goederenbank gelegen aan het Ambachtsplein en zijn we de discussie
aangegaan met de wethouders Kathmann en Grauss inzake armoede gerelateerde zaken in onze wijk.

De Wijkagenda 2019 – 2022 staat centraal bij ons handelen en wordt regelmatig getoetst op zijn
actualiteit.

Een aandachtspunt blijft het Ambachtsplein. De situatie rond het plein is niet best. Er is leegstand wat
de sfeer onaantrekkelijk maakt en ook ten koste gaat van de veiligheids(beleving). Het comité heeft
om deze reden veel (kostbare) bewonersinitiatieven gefaciliteerd om dit tegen te gaan. Helaas is dit
niet voldoende, het comité vindt een integrale aanpak nodig van de jeugdproblematiek rond het
winkelcentrum, zowel vanuit veiligheid als de aanpak van de achterliggende sociale problematiek.

In onze levendige wijk zijn de bewoners en sociaal maatschappelijke organisaties zeer betrokken en
dienen in groten getale initiatieven in. Helaas hebben veel activiteiten dit jaar door de maatregelen
rondom Covid-19 niet kunnen doorgaan.

Het wijkcomité is van mening dat Zevenkamp een fijne wijk is en dat alle bewoners zich hier thuis
horen te voelen. Het comité zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om dit te bewerkstelligen.

Wijkcomité Zevenkamp
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In 2007 plantten deze Zevenkampers een
treurwilg vlak bij de brug die Zevenkamp met
Nesselande verbindt. Zo uitten ze hun zorgen
over de toename van het verkeer naar
Nesselande. De protestboom begaf het in 2019,
maar dit bleef niet ongemerkt. De bewoners
vroegen de gemeente om  nieuwe boom. Samen
plantten ze deze treurwilg.
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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 het wijkcomité 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 de wijk bij de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden

In de maanden januari en februari 2020 kwamen wij voor onze vergaderingen bijeen in De Vijf Havens
en het Huis van de wijk. Als gevolg van de corona-maatregelen moesten onze vergaderingen van maart
en april 2020 geannuleerd worden. Vanaf mei 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.

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.
Op 11 juni 2020 woonden relatief veel bewoners onze digitale vergadering bij dankzij de aandacht van
het platform https://www.likejewijk.nl/zevenkamp/ Dankzij de aandacht van dit platform kunnen wij
nog meer bewoners bereiken en de participatie bevorderen.

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.

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.
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Op 18 november 2020 bezochten de wethouders Kathmann, Grauss en Bonte in het kader van het
collegeprogramma Tour-de-wijk onze wijk Zevenkamp. Vanwege de coronamaatregelen was het voor
de wethouders alleen mogelijk om de wijk via een onlineverbinding kennis te nemen van de wijk. De
wethouders gingen in gesprek met bewoners, verenigingen en organisaties in de wijk.
Wethouder Kathmann sprak met Buurtwerk en ondernemers over de gevolgen van corona, vooral voor
jongeren en kwetsbare groepen in de wijk. Ook sprak zij over de upgrade van het Ambachtsplein, de
komst van een nieuwe supermarkt en de situatie waar de ondernemers zich nu in bevinden.
Wethouder Grauss sprak met de Bewoners Organisatie Zevenkamp Rotterdam, Unity99 Rotterdam,
Buurtwerk en Pameijer over onderwerpen als schoolsportverenigingen, sluimerende armoede in de
wijk en eenzaamheid onder ouderen.
Wethouder Bonte hoorde van actieve bewoners, de secretaris van Voetbalvereniging Xerxes DZB  en
een initiatiefnemer van Wollefoppengroen & co hoe zij zich in deze lastige periode staande houden.
Wij zijn blij met de aandacht van de wethouders voor onze wijk, maar wij hopen dat zij nog eens
terugkomen voor een “echt” wijkbezoek.

Medio december stuurden wij onze bewoners een ansichtkaart met onze nieuwjaarswensen en een
uitnodiging om bewonersinitiatieven aan te vragen.

In het decembernummer heeft het Business Magazine Prins Alexander aandacht aan Zevenkamp
besteed. Ons wijkcomité en een aantal ondernemers in Zevenkamp kwamen aan het woord. In het
decembernummer 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. Samen met onze collega’s van de
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Gebiedscommissie Prins Alexander en het Wijkcomité Nesselande reiken wij elk jaar “De Duim” uit, de
prijs waarmee vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Voor jonge vrijwilligers 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. Soeshma Pandohi Mishre
reikte namens ons wijkcomité op  7 december 2020 “De Duim” uit aan Fernande en Joop van Dongen.
Sinds zij in 1984 in Zevenkamp kwamen wonen, zijn ze als vrijwilliger actief. Ook in dit coronajaar
organiseerden zij leuke dingen, zoals tulpenboeketten en fruitdoosjes bezorgen bij bewoners van
zorginstellingen in Zevenkamp.
De High Five ging naar de 17-jarige Zevenkamper Sten Breugelmans. Hij is als vrijwilliger budotrainer
en geeft SportMEE proeftrainingen voor jonge kinderen. Hij is een inspiratie voor jonge sporters met
én zonder beperking.

1.a 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 het
wijkcomité.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Wijkcomité Zevenkamp 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.  Het Wijkcomité
Zevenkamp beschikte in 2020 over een budget van € 150.152.

Prins Alexander - Zevenkamp  Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven 124.716                 64.219 60.497
Participatie en representatie 25.436                 39.517       -14.081
Totaal 150.152 103.736 46.416

Toelichting

- Wijkcomité Zevenkamp heeft in 2020 in totaal 18 aanvragen voor bewonersinitiatieven
gehonoreerd. Het aantal aanvragen is in vergelijking met voorgaande jaren sterk teruggelopen
(2019: 38 en 2018: 28 gehonoreerde aanvragen). Een aantal initiatieven kon vervolgens niet
worden uitgevoerd door de coronamaatregelen. 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 nog mooie initiatieven genomen.  Voor 2021 hopen wij dat dit jaar meer ruimte
gaat bieden voor ontmoeting en initiatieven.
In totaal is een bedrag van € 64.219 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is inclusief
teruggestorte bedragen. Een specificatie is vermeld in bijlage 1.

- Een bedrag van € 39.517 is besteed aan participatie en representatie. Het overgrote deel van dit
bedrag is besteed aan bijdragen aan het beschikbaar stellen van mondkapjes aan de
wijkbewoners (€ 31.560) en de kerstboom op het Ambachtsplein (€ 5.250). Het resterende bedrag
betreft kosten voor enkele bijeenkomsten.
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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 in 2020 90% van
alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

In 2020 heeft ons wijkcomité 10 adviezen aan het college verstrekt, waarvan 8 gevraagde adviezen en
2 ongevraagde adviezen. Het college heeft bij het opstellen van dit jaarverslag begin februari 2021 op
7 adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar gezien is dat een terugkoppelings-
percentage van 70%.

We zien dat de kwaliteit van de terugkoppeling erg uiteenloopt. Soms volstaat het college met een
algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin niet ingegaan wordt
op de specifieke reactie van ons comité. Soms is er een prima terugkoppeling, waarin het college
puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten. Een dergelijke reactie zien we graag vaker
terugkeren.

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
Terug-
koppeling

Kansrijke evenementenlocaties 24-02-2020 Gevraagd 11-05-2020  Ja
Concept Regionale Energiestrategie
Rotterdam Den Haag (RES)

27-05-2020  Gevraagd 26-06-2020  Ja

Continueren van het bestuursmodel
inclusief het gelote wijkcomité

15-06-2020  Ongevraagd 03-08-2020  Ja

Algemeen Aanwijzingsbesluit (APV) -
gebied Prins Alexander

17-06-2020 Gevraagd 19-01-2021 Ja

Beleidsplan MO en Jeugdhulp en de LAT 19-06-2020  Gevraagd 16-10-2020  Ja
Jaarwisseling 2020 13-07-2020 Gevraagd 06-08-2020 Ja
Beoordelingskader ROER 11-09-2020 Gevraagd Nee
Vlonderinitiatief (terrasvlonders) 11-09-2020 Gevraagd Nee
Strategie Marien Zwerfafval 16-10-2020  Gevraagd Nee
Afval buitenruimte 21-10-2020  Ongevraagd 07-12-2020  Ja
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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 oranje rood
 x

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.

Doel 1 Verhogen veiligheid(sbeleving)

• Continueren maatregelen ter voorkoming van inbraken
• Continueren bijeenkomsten Senioren en Veiligheid
• Aanpak jeugdcriminaliteit in samenhang met aanpak sociale positie en aanvalsplan winkelcentrum.
• Continuïteit extra inzet bij veiligheidsvraagstukken
• Preventieve maatregelen in relatie met een stabielere thuissituatie.

Rapportage doel 1

• Aanpak woninginbraken, advisering bewoners gericht op preventie. 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.

• Weerbaarheidstrainingen organiseren voor senioren.  I.v.m. de situatie rond Corona is dit jaar hier
beperkt actie op genomen.

• Specifieke aandacht voor jongeren. Zowel wijk gestuurd als informatie gestuurd te werk gaan. De
aandacht voor de jongeren is ook in 2020 geborgd waarbij de lijnen tussen de verschillende
(veiligheid) partners kort zijn. Er is in de wijk nauw samengewerkt en de overlast in de wijk is
beheersbaar geweest. De partners in de wijk hielden continu de vinger aan de pols en hielden de
wijk nauwlettend in de gaten. Op mogelijke overlast werd meteen ingezet.

Voortgang doel 1

Wit groen oranje rood
x

Doel 2 Stabielere thuissituatie voor problematische gezinnen en jeugd in Zevenkamp

• Integrale aanpak gericht op gezinnen met multiproblematiek (schulden, armoede,
opvoedingsproblemen, éénoudergezinnen, slechte schoolprestaties, achterstand in
taalontwikkeling) met focus op gebied rond winkelcentrum Zevenkamp.

• Meer regie op huisvesting van mensen met zorgarrangementen

Rapportage doel 2

• Concretiseren acties Wijkprogrammering Jeugd in samenhang met het stimuleren van initiatieven
van jongeren voor activiteiten in het Huis van de Wijk. De wijkprogrammering is door corona flink
vertraagd, met name de acties rond aanbod. De geplande netwerkbijeenkomst in mei om aanbod te
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introduceren bij wijkpartners kon niet plaatsvinden. De reguliere uitvoering van dat aanbod
stagneerde eveneens en is geleidelijk omgezet naar een digitaal aanbod. Het kernteam WP
Zevenkamp is langere tijd niet bijeengekomen, deels door te weinig capaciteit bij de
gebiedsadviseur jeugd en vervolgens door corona. Er is wel aandacht geweest voor de jeugd op
straat: voor het Ambachtsplein heeft directie Veilig samen met (jeugd)handhaving, wijkagenten en
jongerenwerk een aanpak gehanteerd, die goed lijkt te werken. Ook zijn er zijn diverse
buiten(sport)activiteiten geweest, waar de jeugd goed gebruik van heeft gemaakt. Omdat deze
jeugd zich vooral in Ommoord ophoudt, zijn de activiteiten ook daar georganiseerd. De overname
van de Wijkprogrammering door de gebiedsadviseur Jeugd is vertraagd, start in januari 2021. Er
was en is blijvende aandacht voor jongeren(overlast) in de wijk en op het Ambachtsplein van
ambulant JW en partners en met waar/wanneer mogelijk activiteiten: sport, House of Esports,
talentenshow, etc. Realisatie van een Gamefloor op het Ambachtsplein.

• Onderzoek "Hoe bereiken we kwetsbare gezinnen met ons aanbod".  Tot de zomervakantie was er
een schema voor buiten(sport)activiteiten, voor de zomervakantie was een soortgelijk schema
opgesteld met zoveel mogelijk activiteiten. Het preventief jeugdaanbod is deels tijdens en na de
vakantie weer opgestart. Dit verliep veelal via de basisscholen.  In oktober werd het vervolg
voorbereid. Individuele aanbieders van preventief jeugdaanbod werd opgestart, veelal digitaal
maar ook fysiek waren er trainingen o.a. in Huis van de Wijk en soms via basisscholen. Aanbieders
communiceren zelf hun aanbod. De indruk bestaat dat de doelgroep redelijk bereikt werd, ondanks
de huidige omstandigheden met RIVM-richtlijnen.

• Overleg met CJG over de mogelijkheden voor het vestigen van een steunpunt in de wijk. Dit overleg
is opgestart. De manager van het CJG ziet wel meerwaarde in een mogelijkheid voor ouders om
jeugdverpleegkundigen in de wijk te kunnen spreken. De netwerkfunctie is door de
jeugdverpleegkundige voortvarend opgepakt en het gesprek is geopend met de huisartsen over
mogelijkheden. Ook werd onderzocht of er spreekuren op de basisscholen kunnen plaatsvinden.
Dat is een zorgvuldig proces en momenteel door de coronacrisis vertraagd. Als het op die locaties
kan, wordt eind 2020, begin 2021 bepaalt of een aparte 'eigen' locatie van het CJG nog nodig is.
Huisartsenpraktijken zijn benaderd, maar ook door corona is dit stil gevallen. De spreekuren van
het CJG zijn in de tweede helft van het jaar geschrapt.

• Integrale aanpak in een klein gebied van Zevenkamp (pilot) in samenwerking met Vestia, SB,
Directie Veilig, Buurtwerk en Werk en Inkomen. Als gevolg van corona is dit initiatief uitgesteld
naar 2021. Doel van deze pilot is om met de verschillende genoemde partijen in gesprek te komen
met gezinnen die als kwetsbaar betitelt kunnen worden, waarna gestreefd wordt om ondersteuning
op maat te kunnen aanbieden.

Voortgang doel 2

Wit groen oranje rood
x
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Doel 3 Versterken gebied winkelcentrum Ambachtsplein

• Intensiveren aanvalsplan winkelcentrum Ambachtsplein
• Verbetering kwaliteit door gedeeltelijke herstructurering van het winkelcentrum
• Continueren van gerichte aanpak zwerfvuil en onkruid in dit gebied.

Rapportage doel 3

• Wijkaanpak Ambachtsplein o.l.v. Koolraad. Koolraad heeft de eerste informatie opgehaald en is
bezig met vervolgacties. In dit onderzoek worden/zijn winkeliers, omwonenden, bezoekers en
sociaal/maatschappelijke partners betrokken.

• Het project om te komen tot inpassing van een nieuwe supermarkt op het plein heeft dit jaar veel
voorbereiding gekend en is in een vergevorderd stadium gekomen.  De planning voorziet dat begin
2022 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden, mits alle hiervoor benodigde (inspraak)
procedures niet voor vertraging zorgen.

Voortgang doel 3

Wit groen oranje rood
x

Doel 4 Verbeteren kwaliteit woonomgeving

• Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk-
en datagestuurde aanpak van specifieke locaties.

• Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk en functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen.

Rapportage doel 4

• Inzet op regulier planmatig onderhoud. Uitvoering van de jaarplannen is grotendeels volgens
planning verlopen.

• Er zijn geen afwijkingen van betekenis geconstateerd m.b.t. de kwaliteit van de buitenruimte, met
uitzondering van, wat onderhoud aan stoepen in de wijk.

• Het rioleringsproject Rivierenbuurt is naar tevredenheid afgerond. Wat kleine
opleveringswerkzaamheden zijn in de laatste maanden van 2020 uitgevoerd. De speelplekken zijn
in dit project meegenomen. Ondermeer bij de Hunze en de Dieze zijn de plekken vernieuwd.

• Aan de Korne zijn er 5 nieuwe zelfbeheerders bij gekomen die allemaal een klein plantvakje
onderhouden. Ook vindt er op enkele plekken in Zevenkamp, in samenwerking met SO, vergroening
plaats na participatie met bewoners. Dit kan betiteld worden als wijkverrijkers uit samenwerking
tussen gemeente en bewoners.

• MSB-meldingen. In 2020 stegen de heel meldingen van 1.590 (2019) naar 1.802. De meldingen
schoon en veilig gaan ook hier omhoog. Het aantal meldingen voor schoon is in 2020: 5.557 (i.p.v.
4.252) en voor veilig is dit een stijging van bijna 200 meldingen. In 2020: 498 (en 299 in 2019

• 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 het
merendeel van 2020 i.v.m. COVID-maatregelen aangepast uitgevoerd.

Voortgang doel 4

Wit groen oranje rood
x
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Doel 5 Versterken netwerken / thuis voelen in de wijk

• Gerichte inzet op bewonersinitiatieven die binding, zelfredzaamheid en samenredzaamheid
versterken.

Rapportage doel 5

• Bewonersinitiatieven stimuleren die gericht zijn op het multiculturele karakter van de wijk en de
betrokkenheid en saamhorigheid van bewoners bevorderen. Als gevolg van Corona zijn er slechts
maar een beperkt aantal bewonersinitiatieven in 2020 ingediend en uitgevoerd.

• Het afgelopen jaar heeft mede veroorzaakt door Corona, de ouderenhulp en aandacht voor het
sociaal isolement waarin bewoners verkeerden nadrukkelijk aandacht gekregen.

Voortgang doel 5

Wit groen oranje rood
x
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Bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief  Totaal
19-1756 Eenzame bewoners tot elkaar brengen 2.485
20-0031 Himmatgroep 1.350
20-0213 Workshop LachYoga 180
20-0216 Jammin' Zevenkamp 5.250
20-0313 Bevrijdingslunch 1.125
20-0313 Bevrijdingslunch, ingetrokken -1.125
20-0444 Reanimatie herhalingscursus 1.100
20-0502 Piep en Kreuk 2.860
20-0559 Zeg het met Fruit 2.100
20-0563 Zorg en Welzijnsplein 6.052
20-0636 Vriezer voor voedselbank 829
20-0775 Zomeractiviteiten 7kamp 2020 5.011
20-0775 Zomeractiviteiten 7kamp, retour -75
20-0864 Koken voor en door de wijk 4.900
20-0898 Halloweentown 7kamp 9.643
20-1089 Kerstattenties voor Zevenkamp 1.460
20-1204 Kerststukjes maken 225
20-1228 Kerstactiviteiten 3.926
20-1252 Aandacht voor eenzaamheid 1.020
Bijdrage Kerstevent Prins Alexanderplein 4.200
Retour 2019, 19-0467 Activiteiten speeltuin Taka-Tukaland -392
Retour 2019, 19-1175 Langste nacht -2.570
Retour 2019, 19-1597 Herdertjestocht -216
Retour 2019, 19-1740, Tekenen & Schilderen -407
Wijkkrant en website Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) 15.288

64.219


