
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Agniesebuurt bieden wij u het jaarverslag 2021 aan. 

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Agniesebuurt vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

        

 

 

Marvin Biljoen i.a.     Okach Bouchtaoui  
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Format gebiedsverslag 2021 Agniesebuurt 

 

 

In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 

uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester.  

 

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in 

drie onderdelen: 

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden.,  

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

 

1. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie. 

 

2. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

  

U wordt gevraagd voor 22 februari uw verslag aan je rayondirecteur aan te leveren, met in de cc: 

- Robin Dompeling 

- Zippora Verwey 

- Antonella Munjiza 

 

NB: maak het verslag met de huidige (staande) opmaak. Een liggende opmaak kan namelijk niet in 

het systeem van het jaarverslag worden ingelezen.  
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden 

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

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur 
 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

Agniesebuurt ligt, begrensd door de karakteristieke Noordsingel en de doorgangswegen Heer 

Bokelweg, Schiekade en Bergweg, tegen het centrum van Rotterdam aan. Het is de kleinste wijk van 

Rotterdam-Noord met de grootste school: het Technicon-complex, die dagelijks door ruim 10.000 

jongeren wordt bezocht. In dit gebouw is ook Jeugdtheater Hofplein gehuisvest. Beeldbepalend voor 

de wijk zijn de bogen van de Hofpleinlijn, die de wijk doorkruist. Onder de bogen zijn talloze kleine 

bedrijven gevestigd en boven op het dak wordt gewerkt aan vergroening van de wijk. 

Dat klinkt allemaal positief en dat is het ook. Maar als je Agniesebuurt intypt op Google staat hij nog 

altijd op het internet als een probleemwijk. Dat was lang het geval, de wijk is in het verleden 

opgeknapt met Vogelaar-gelden. De sociale veiligheid kan en moet nog altijd omhoog. Hoe kunnen we 

dat het beste bereiken? 

De wijkraad gelooft in participatie van bewoners, gedragen plannen leven het langst. Bewoners zijn, 

als zij het zelf mogen bedenken, ook bereid om op lange termijn voor hun plannen te zorgen. Wij 

bedanken de bewoners van de Agniesebuurt dan ook van harte voor hun inzet in de afgelopen 4 jaar 

om met ons samen de wijk op de kaart te zetten. De Agniesebuurt is niet meer het vergeten kind van 

Noord.  

Wij hebben als de oren en ogen van de gemeente een cruciale rol mogen spelen in de communicatie 

tussen de gemeente en Agnieseburen. Toch geven we ook graag een advies mee aan de gemeente 

voor de komende vier jaar zodat de wijkraad nog beter kan functioneren. We vragen ambtenaren om 

ons te informeren en betrekken, zodra onze wijk op de gemeentelijke agenda staat. Informatiedeling 

en terugkoppeling is broodnodig. Geef de wijkraad bovendien de ruimte om onderzoek in de wijk 

serieus op te pakken en vergeet daarbij niet dat de meeste wijkraadsleden dit werk naast een 

reguliere baan doen. En laat met name onze gevraagde en ongevraagde adviezen niet in een la 

verdwijnen.  

Bewonersinitiatieven blijven een essentiële pijler voor een wijk. Ooit begonnen we met drie of vier 

initiatieven, gelukkig is het aantal voorstellen geëxplodeerd. Of het om sociale initiatieven gaat, om 

vergroenen of kunst en cultuur, de Agniesebuurt kent veel actieve bewoners die zich willen inzetten 

om hun wijk fraaier, leefbaarder, schoner en groener te maken en om de saamhorigheid te vergroten. 

En het mooie is, er is geld voor deze initiatieven. Wij wijzen de bewoners graag de weg bij hun 

aanvraag. 

Zie voor meer informatie bijgevoegde Overdrachtsdocument. 
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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. 

 

In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe de wijkraad invulling heeft geeft aan haar werkzaamheden.  

 

Vergaderingen/ bijeenkomsten 

Elke maand heeft de wijkraad haar openbare vergadering. In 2021 waren de vergaderingen vooral 

digitaal. Tijdens deze vergadering worden bewonersinitiatieven en (formele) besluiten vastgesteld. De 

vergaderingen zijn ook informatief van aard. Er is altijd publiek aanwezig en vrijwel elke vergadering 

maken enkele bewoners, ondernemers of organisaties gebruik van de mogelijkheid tot (digitaal) 

inspreken. Zowel tijdens als na de vergadering besteedt de wijkraad veel aandacht aan de punten die 

bewoners, ondernemers of organisaties naar voren brengen. Vaak maakt een van de wijkraadsleden 

een nadere afspraak met de inspreker, en vindt daarover veelal in de volgende vergadering 

terugkoppeling plaats. Regelmatig worden er tijdens de openbare vergadering presentaties door 

medewerkers van de gemeente Rotterdam uit diverse clusters gegeven over onderwerpen die in de 

wijk spelen of waar de wijkraad gevraagd advies over dient te geven.  

 

De wijkraad Agniesebuurt heeft zich tevens in verschillende werkgroepen georganiseerd, die 

regelmatig informeel bijeenkomen. Deze werkgroepen bereiden onder andere (on)gevraagde 

adviezen voor die in de openbare vergadering worden vastgesteld. De leden van de verschillende 

werkgroepen bezoeken stedelijke themabijeenkomsten, bewoners(groepen) en instellingen. Zij nemen 

ook deel aan informatieavonden of organiseren deze (mede). Naar aanleiding van deze contacten en 

het inspreken van bewoners worden ook ongevraagde adviezen voorbereid en verzonden naar het 

college. In verschillende gevallen hebben wijkraadsleden ook in direct contact met de ambtelijke 

organisatie onderwerpen besproken die daarna ook ter uitvoering zijn gebracht.   

 

Bewonersbijeenkomsten 

Ook de bewonersbijeenkomsten deden we in 2021 vooral digitaal. Met name over het nieuwe 

inrichtingsplan voor het HofbogenPark hebben we met de gebiedsorganisatie en de andere betrokken 

wijkraden veel bijeenkomsten georganiseerd. We wilden de bewoners zoveel mogelijk mee laten 

denken over dit mooie park dat in de komende jaren door vier wijken in Noord loopt. In de loop van 

2021 zijn er honderden bewoners betrokken geweest bij de diverse buurtsessies over dit toekomstige 

park. 

 

Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten geweest over het inrichtingsplan voor de Agniesebuurt Oost. Ook 

hier willen we dat bewoners graag meedenken over de herinrichting van deze buurt. Er zijn digitale 

bijeenkomsten geweest en toen Corona het toeliet was er een bijeenkomst op straat georganiseerd. 

 

Communicatiekanalen 

Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en met 

bewoners van de Agniesebuurt. In de Stadskrant, die huis-aan-huis bezorgd wordt, verschijnt eens per 

twee weken de gebiedspagina Noord, op Facebook vindt interactie plaats door middel van het account 

Wijkraad Agniesebuurt, op de website www.rotterdam.nl/agniesebuurt is algemene informatie te 

vinden over de Agniesebuurt en de wijkraad Agniesebuurt. Daarnaast is er een samenwerking met het 

tweemaandelijkse huis-aan-huis magazine De Noorderzon en de facebookpagina Noord010inBeeld 

en ten slotte is er een nieuwsbrief. 

 

 www.rotterdam.nl/agniesebuurt 

Op www.rotterdam.nl/agniesebuurt kunnen bewoners terecht voor algemene informatie over de 

Agniesebuurt. Hier zijn de contactgegevens van de leden van de wijkraad en ambtelijke ondersteuning 
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te vinden en de agenda en vergaderstukken van de wijkraad. Ook staat hier informatie over plannen 

en bekendmakingen. 

 

 Facebook Wijkraad Agniesebuurt 

Het Facebookaccount Wijkraad Agniesebuurt heeft een select groepje volgers dat langzaam 

groeiende is. Door het plaatsen van live video’s hebben we het bereik sterk zien vergroten. Het kanaal 

belicht lokale initiatieven, zet bijzondere Agnieseburen in het zonnetje en er wordt relevante (lokale) 

informatie op gedeeld.  

 

• Noorderzon010  

Noorderzon010 informeert over initiatieven, evenementen en ontwikkelingen in het Oude Noorden en 

de Agniesebuurt. Hierin worden de nieuwsartikelen uit de Agniesebuurt en het Oude Noorden 

geplaatst Ook worden er soms extra artikelen opgenomen over specifieke thema’s of 

bewonersinitiatieven. Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de wijkraad Agniesebuurt. Het 

is geen uitgave van de gemeente, maar wordt door actieve partijen uit Noord uitgegeven.  

 

 Noord010inBeeld 

Noord010inBeeld brengt actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in Rotterdam Noord in beeld door 

middel van uitgebreide fotoreportages met begeleidende tekst en doorverwijzingen. De fotoberichten 

van Noord010inbeeld vormen historische documenten waarmee we de veranderingen in de wijken van 

Noord vastleggen. Het digitale archief wordt mede mogelijk gemaakt door de wijkraad Agniesebuurt. 

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

In het 2021 is geen nieuwe Wijkactieplan voor 2022 gemaakt. Door de Corona konden een groot deel 

van de acties van het plan 2021 niet uitgevoerd worden. De niet uitgevoerde acties worden in 2022 

uitgevoerd.  

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en 
participatie 
 

Budget Gebied Noord 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2021 bedroeg € 8,0 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 

Noord - Agniesebuurt          59.221  

Noord - Bergpolder        146.130  

Noord - Blijdorp        125.820  

Noord - Liskwartier        130.127  

Noord - Oude Noorden        143.052  

Noord - Provenierswijk          88.688  

 

budget Wijkraad Agniesebuurt 2021 

                                                      
1 Incl. totale restant budget 2020  
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Noord - Agniesebuurt   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                   48.800                    53.300                    -4.500  

Participatie                   10.420                    19.117                    -8.696  

Totaal                   59.221                    72.417                   -13.196  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college 

kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een 

onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%, 

2018 59%, in 2019 93% en in 2020 91%. Het college streeft ernaar om in 2021 90% van alle adviezen 

– gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

Tabel adviezen Agniesebuurt 2021 

 

 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

Schone wijk 

 Pop Up Milieu actie op Ammersooiseplein gehouden 

 Volgens SB is het aantal meldingen overlast gedaald 

 Aantal naastplaatsingen is ook gedaald  

 Extra aandacht voor Schoterbosplein 

 Aanpak Rattenoverlast op de Vijverhofstraat. Door rioolvervanging waren hier eerder dit jaar 

klachten over ratten. Samen met Plaagdierbestrijding en Havensteder zijn er eerder dit jaar 

acties geweest om dit probleem aan te pakken 

 Containers worden eerder geleegd: eerst gaf de sensor pas bij 90% vulgraad een sein dat het 

geleegd moet worden. Nu zijn de sensoren afgesteld op 75% 

 Op 3 locaties worden sjablonen op straat aangebracht die bewoners wijzen op de overlast van 

ratten. Bewoners worden opgeroepen om geen etensresten op straat te gooien 

Datum 

Verzonden 

Naam                          

Wijkraad

ONDERWERP Cluster Gevraagd - 

Ongevraagd

Terugkoppeling    

Ja/Nee

Categorie

9-2-2021 Agniesebuurt Ongevraagd advies inzake de harmonisering van de verordening DV Ongevraagd JA Afgehandeld

22-4-2021 Agniesebuurt Verlenging verkeersexperiment Statenweg SO Ongevraagd JA Afgehandeld

10-5-2021 Agniesebuurt 2e advies Verkamering SO Ongevraagd JA Afgehandeld

18-5-2021 Agniesebuurt PvE IP Hofbogenpark SO Gevraagd JA Afgehandeld

18-5-2021 Agniesebuurt Houd de Wijk Schoon SB Ongevraagd JA Afgehandeld

20-5-2021 Agniesebuurt Startnotitie ontwerpbestemmingsplan Agniesebuurt en Oude SO Gevraagd JA Afgehandeld

23-6-2021 Agniesebuurt Brandbrief Duimdrop MO Ongevraagd JA Afgehandeld

3-8-2021 Agniesebuurt PvE Inrichtingsplan Agniesebuurt-Oost - IP21-00069 SO Gevraagd JA Afgehandeld

3-8-2021 Agniesebuurt Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen MO Gevraagd JA Afgehandeld

23-9-2021 Agniesebuurt Zwemgelegenheid voor honden SO Gevraagd NEE Langer dan 6 wk

28-9-2021 Agniesebuurt ontwerp omgevingsvisie inclusief ROER SO Gevraagd JA Afgehandeld

22-10-2021 Agniesebuurt Aanpassing Horecagebiedsplannen 2022-2024 Directie Veilig Gevraagd NEE Afgehandeld

15-11-2021 Agniesebuurt Alcoholverbodsgebieden Directie Veilig Gevraagd JA Afgehandeld

15-11-2021 Agniesebuurt Zelfbewoningsplicht Agniesebuurt SO Ongevraagd JA Afgehandeld

15-12-2021 Agniesebuurt 30km zone in Noord SO Ongevraagd NEE Langer dan 6 wk
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 Bewoners zijn ook actief met opruimen van zwerfvuil. Een groepje doet dit 1 maal per maand 

op de zaterdagen 

 Er zijn in totaal 8 containeradoptanten in de Agniesebuurt. Zij houden overvolle containers in 

de gaten. Verhelpen eventuele vastzittende afvalzakken en hebben een rechtstreekse 

telefoon waar ze meldingen kunnen doen over overvolle en/of kapotte containers 

Groene wijk 

 Herplant bomen Vijverhofstraat (meer bomen geplant dan gekapt). Op voorspraak van de 

Wijkraad hebben de nieuwe bomen een zo groot mogelijke stamomtrek  

 Via “Rotterdam gaat voor Groen” is er geld en manuren beschikbaar gesteld om samen met 

bewoners een plan te maken voor de vergroening van de middenberm van de Teilingerstraat 

(gedeelte tussen Vijverhofstraat en Noordsingel) 

 Via ditzelfde project komt er ook een project voor meer vergroenen van de Vijverhofstraat 

 

Verkeersveilige wijk 

 Blokmarkering kruising Vijverhofstraat/Bergweg 

 Een richtingsverkeer in heel de Vijverhofstraat 

 Aanduiding 30 km zone Noordsingel 

 

Andere zaken 

 Sporttoestellen Ammersooiseplein 

 Glijbaan teruggeplaatst Ammersooiseplein 

 

Buitenruimte 

 Nieuwe riool in de Vrouw Jannesstraat en zijstraten plus ook in de Banierstraat. Ook de 

straten opgeknapt 

 Herinrichting Vijverhofstraat: wijkraad heeft zich hard gemaakt voor herplant van meer bomen 

dan er gekapt zijn en ook de grootst mogelijke omvang van de bomen 

 Rioolvervanging Agniesestraat en zijstraten in 2023. Wijkraad is betrokken bij participatie 

 

Grote projecten  

 Participatie HofbogenPark: mede op advies van de wijkraad Agniesebuurt zijn er diverse 

buurtsessies gehouden en ondanks corona, ook op advies van de Wijkraad, een speciale 

bijeenkomst op het Ammersooiseplein gehouden. Goed bezocht door buurtbewoners. 

 Sloop en eerste paal Noordsingel 250: in de afgelopen twee jaar heeft de ontwikkelaar op 

uitnodiging van de Wijkraad diverse malen het plan toegelicht in de Wijkraadsvergaderingen 

 ZOHO: Wijkraad volgt dit bouwplan kritisch. In verschillende vergaderingen aandacht 

gevraagd voor bewonersparticipatie. In eerste helft 2022 zal het bestemmingsplan ter inzage 

worden gelegd 

 Ontwikkelvisie Agniesebuurt: Havensteder raadpleegt de Wijkraad over de participatie 



8 

 

Bijlage bewonersinitiatieven 2021 Agniesebuurt 
 

Bewonersinitiatief Totaal 

21-0183 Sportieve Kindermiddag             -  

21-0285 Maaltijden voor daklozen      5.063  

21-0286 Opfleuren van Wateringhestraat         500  

21-0433 Agniese zingt en bakt!      1.350  

21-0092 El Khayati Cup      5.000  

21-0578 Atelier op wielen in de wijk      1.347  

20-1207 Aanleg 4e Border      9.900  

21-0789 Feest funderingsherstel         500  

20-0363 Denksportdag             0  

21-0794 Sporten en BBQ         156  

21-0819 Know your Talent         700  

21-0879 Muurschildering Agniesebuurt 'Libertad'      6.089  

20-1088 Noorderzon      4.000  

20-0363 Denksportdag, retour     -2.255  

21-1162 Noorderzon      6.000  

21-1180 Know your Talent (aanvulling)      1.300  

21-1305 Het Noorderdicht schijnt verder in de Agniesebuurt      2.500  

21-1331 Groen initiatief Agniesebuurt      9.900  

21-1332 Kersttasjes voor daklozen      1.250  

      53.300  



Agniesebuurt, die wijk is 
van ons



Overdrachtsdocument Wijkraad Agniesebuurt 3

Beste Agnieseburen, 
Het is alweer vier jaar geleden dat u mocht kiezen wie u ging vertegenwoordigen in de wijkraad. Voor u ligt ons verslag van deze  
4 jaar. Wat hebben we bereikt? En wat heeft nog aandacht nodig? Het is mede dankzij uw inzet dat we zo ver gekomen zijn.

Onze Agniesebuurt ligt, begrensd door  

Agniesebuurt

de karakteristieke Noordsingel en 
de doorgangs wegen Heer Bokelweg, 
Schiekade en Bergweg, tegen het centrum 
van Rotter dam aan. Het is de kleinste wijk 
van Rotterdam-Noord met de grootste 
school: het Technicon-complex, die 
dagelijks door ruim 10.000 jongeren wordt 
bezocht. In dit gebouw is ook Jeugdtheater 
Hofplein gehuisvest. Beeldbepalend voor 
de wijk zijn de bogen van de Hofpleinlijn, 
die de wijk doorkruist. Onder de bogen zijn 
talloze kleine bedrijven gevestigd en boven 
op het dak wordt gewerkt aan vergroening 
van de wijk.

Dat klinkt allemaal positief en dat is het 
ook. Maar als je Agniesebuurt intypt op 
google staat ze nog altijd op het internet 
als een probleemwijk. Dat was lang het 
geval, de wijk is in het verleden opgeknapt 
met Vogelaar-gelden. De sociale veiligheid 
kan en moet nog altijd omhoog.  
Hoe kunnen we dat het beste bereiken? Vuur en Vlam
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verzakte stoepen hebben plaatsgemaakt 
voor meer groen, waterbergingsplekken 
en zelfs gescheiden afvoer van schoon 
en vuil water. De participatie van de 
bewoners is van groot belang, ook tijdens 
de aanpak blijft er ruimte voor bijsturing 
als bewoners zien dat het mis gaat. 
De regentuin met de WADI (Water Afvoer 
Drainage Infiltratie) en de ZOHO-regen-
letters, die als regenwaterbuffer werken, 

De aanpak van dit waterproject gaf een 
grote clash tussen gemeente en bewoners, 
de wijkraad trad op als mediator en er is 
een expertise werkgroep opgericht.  
Drie jaar werk werd overboord gegooid, 
daarna is samen met de bewoners 
een gedragen plan gemaakt en is de 
vervanging van het riool gekoppeld aan 
het integraal onderhoud van de buiten-
ruimte. Het ‘stenige’ straatbeeld en 

De Agniesebuurt is dichtbebouwd en heeft  
weinig open water en groen. Door de 
klimaatverandering stonden tuinen en 
kelders geregeld onder water en kwam 
in een aantal huizen het vuile water terug 
uit de afvoer. De riolering was oud en op 
verschillende plaatsen lek. De vervanging 
van het riool werd in eerste instantie 
zonder inspraak van de bewoners 
aangepakt. 

aantal voorstellen geëxplodeerd. Of het om sociale initiatieven 
gaat, om vergroenen of kunst en cultuur, de Agniesebuurt kent 
veel actieve bewoners die zich willen inzetten om hun wijk 
fraaier, leefbaarder, schoner en groener te maken en om de 
saamhorigheid te vergroten. En het mooie is, er is geld voor deze 
initiatieven. Wij wijzen de Agnieseburen graag de weg bij hun 
aanvraag.

Wij, Marvin Biljoen, Theo Coskun, Laura van de Voort, Hamlet 
Mewafy, Gino Wouter en later Lucas van Zuijlen, hebben aan 
het begin van onze wijkraadsperiode drie grote onderwerpen 
benoemd die voor de Agniesebuurt het meest belangrijk zijn. 
1 Een leefbare wijk voor alle bewoners
2 Veilig wonen en werken voor iedereen
3 De jeugd heeft de toekomst

De wijkraad gelooft in participatie van bewoners, gedragen plannen 
leven het langst. Bewoners zijn, als zij het zelf mogen bedenken, 
ook bereid om op lange termijn voor hun plannen te zorgen.  
Wij bedanken onze Agnieseburen dan ook van harte voor hun 
inzet in de afgelopen 4 jaar om met ons samen de wijk op de 
kaart te zetten. De Agniesebuurt is niet meer het vergeten kind 
van Noord. 

Wij hebben als de oren en ogen van de gemeente een cruciale 
rol mogen spelen in de communicatie tussen de gemeente en 
Agnieseburen. En op initiatief van de Wijkraad Agniesebuurt 
organiseerde de gemeenteraad in januari 2021 een conferentie 
over lokale democratie in het Hofpleintheater met deelnemers uit 
alle gebiedscommissies, wijkraden en actieve bewoners.  
Deze conferentie zorgde er mede voor dat er nu 39 wijkraden in de 
hele stad worden gekozen en de Wijk (echt) Aan Zet lijkt te komen. 
Toch geven we ook graag een advies mee aan het stadsbestuur 
voor de komende vier jaar zodat de wijkraad nog beter kan 
functioneren. We vragen ambtenaren om ons te informeren en 
betrekken, zodra onze wijk op de gemeentelijke agenda staat. 
Informatiedeling en terugkoppeling is broodnodig. Geef de 
wijkraad bovendien de ruimte om onderzoek in de wijk serieus op 
te pakken en vergeet daarbij niet dat de meeste wijkraadsleden 
dit werk naast een reguliere baan doen. En laat met name onze 
gevraagde en ongevraagde adviezen niet in een la verdwijnen. 

Bewonersinitiatieven blijven een essentiële pijler voor een wijk.  
Ooit begonnen we met drie of vier initiatieven, gelukkig is het 

Ammersooiseplein SOL-TOS

1  Een leefbare wijk voor alle bewoners

Vervanging van het riool ZOHO-regenletters
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niet overeenkomt met de wensen van 
de bewoners, De sociale woningen zijn 
bijvoorbeeld 53 m2 en dus niet geschikt 
voor de gezinnen die hier nu wonen.  
Er leven ook serieuze zorgen dat slechts 
150 parkeerplaatsen op 600 nieuwe 
woningen zal leiden tot extra parkeerdruk 
in onze Agniesebuurt.

In de hele wijk is de parkeerdruk voor 
auto’s en fietsen groot. Begin 2021 hebben 
we, mede op basis van een advies van 
onze wijkraad, de betaalde parkeertijden 
van 18.00 naar 23.00 uur gekregen, dat 
biedt voor een aantal plekken oplossingen. 
In ieder geval zijn de bedrijfsbusjes die 
hier ‘s avonds stonden weg. Ook wordt er 
niet meer (gratis) in de wijk geparkeerd  
om te voet naar het centrum te gaan.  
De transitie naar minder auto’s op straat 
en een verkeersvriendelijke wijk kan nog 
beter en is zeker een opgave waar blijvend 
aandacht voor moet zijn. We willen op 
parkeerplekken in de wijk picknicktafels, 
waar zodoende kleine hofjes met extra 
groen ontstaan. 

creatief ondernemerschap en andere 
functies. De gemeente Rotterdam en 
wooncorporatie Havensteder werken 
hierin samen met ontwikkelaars Stebru 
en Leyten en het ondernemerscollectief 
ZOHO Citizens.
De wijkraad ziet dat zo’n masterplan vaak 

Vernieuwing Zomerhofkwartier
Het Zomerhofkwartier (ZOHO), een 
voormalig bedrijventerrein uit de jaren 50, 
wordt doorontwikkeld tot een ‘kindvriende-
lijke wijk’ met 600 nieuwe woningen 
(sociale huur en koopwoningen) en 
commercieel vastgoed met ruimte voor 

bleek maar eens te meer uit het heftige 
bewonersprotest toen twintig grote en 
volwassen bomen in de Vijverhofstraat 
gekapt moesten worden voor werk aan 
de riolering en herinrichting van het 
gebied. Helaas kon hun protest de kap niet 
stoppen.

vormen een groene oase in het dicht-
bebouwde Zomerhofkwartier en zijn een 
schoolvoorbeeld van klimaat adaptieve 
maatregelen die de wijk tegelijkertijd een 
lift geven. 

De Hofbogen geven zowel op straat- als 
spoorniveau smoel aan de Agniesebuurt 
en aanpalende wijken. Wij zien en horen  
dat er veel behoefte is aan gebruikers-
groen. De Hofbogen en de directe 
omgeving van de Hofbogen kunnen hier 
zinvol aan bijdragen, gesprekken hierover 
lopen echter al 25 jaar. Wij hebben, samen 
met de andere wijkraden aan het spoor, 
hier een behoorlijke boost aan gegeven. 
Het rapport dat daaruit voort is gekomen 
(Advies Bewonersadviesgroep Hofbogen) 
is aangeboden aan wethouder Wijbenga in 
het Hofpleintheater. Wij zien vooral heil in 
het groene wandelpad dat over de bogen 
heen loopt, meer groen op straatniveau en 
het verder openen en invullen van ruimtes 
onder het dak van de Hofpleinlijn. 
Ook pleiten wij voor meer groen in de 
Teilingerstraat: tegels eruit, groen erin! 
Dat het behoud en de uitbreiding van 
groen de Agnieseburen aan het hart gaat, 

Luchtpark Station Hofplein

Groen initiatief Accent Centrum Praktijkonderwijs ZOHO Hub opening
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De opvanglocatie Veilig Thuis wordt helaas te vaak geassocieerd 
met uithuisplaatsing. Wij als wijkraad kunnen alleen signaleren 
en doorverwijzen naar de juiste hulpverleners, bijvoorbeeld de 
huisarts. Opvolging van signalering kan en moet beter.

In onze wijk moet iedereen veilig kunnen wonen en ondernemen 
en zich bovendien volkomen veilig voelen op straat. Vandalisme,  
diefstal en autokraak, overlast door verwarde personen, verkeers-
veiligheid maar ook ondermijning zijn punten die blijvend 
aandacht moeten krijgen. Huiselijk geweld komt nog te vaak voor. 

komsten over de aanpak van de 
buitenruimte in de Agniesebuurt naar 
voren zijn gekomen. Zwerfvuil en afval dat 
naast containers wordt geplaatst is een 
ander structureel probleem. Wij willen ons 
graag inzetten voor duurzame oplossingen 
samen met bewoners, ondernemers, 
welzijnspartijen en woningcorporaties in, 
of betrokken bij de Agniesebuurt.  
Allen zijn bereid om mee te denken en 
mee te werken aan een pilot voor de 
aanpak van vervuiling in onze buurt. 
Vroegen liepen we een schouw door 
de wijk, stadsbeheer zou dat kunnen 
oppakken en tegelijk eventuele sociale 
misstanden signaleren.

onverminderd slecht. Voor het bestrijden 
van de overschrijding van de maximum-
snelheid op de doorgaande wegen is een 
verkeersluwe wijk, met voldoende toezicht, 
eveneens een oplossing. 

Bouw-, sloop- en wateroverlast zijn 
klachten die tijdens de diverse bijeen-

Voor onze wijk is het belangrijk dat het 
vergroten van het aantal fietsnietjes 
meegenomen wordt in de Rotterdamse 
mobiliteits-aanpak (RMA). Brommers 
en scooters hebben geen filters en 
blijken (mede) verantwoordelijk te zijn 
voor hoge pieken ultrafijnstof. De lucht-
kwaliteit op de Schiekade en Bergweg is 

We Love Public Space

Ammersooiseplein Schoon

2  Veilig wonen en werken voor iedereen

De Nico Adriaans stichting (NAS), die 
volkomen geaccepteerd is door de buurt, 
moet blijven waar ze nu zitten (Vijverhof-
straat). NAS biedt begeleiding en opvang 
voor alle Rotterdammers die dit nodig 
hebben. Zo is er een jongerenopvang 
waar 11 jongeren in de leeftijd van 18 
tot 23 begeleid wonen, dag- en nacht-
opvang voor kwetsbare mensen met een 
verslaving of voor mensen zonder huis 
of haard en speciale nachtopvang voor 
mensen die recht hebben op de Bed, 
Bad en Brood-regeling. De ZOHO-project   -
ontwikkelaar wil de NAS verplaatsen naar 
de Teilinger straat. Onterecht, de NAS moet 
zijn plek en rechten in het ZOHO-plan 
behouden. De nieuwe wijkraad zal daar 
scherp op moeten letten. 

Karateles op het plein
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Met als start een driegangen maaltijd en fantastische show toe. 
Ook dat moet er zijn en blijven voor de jeugd!

Het is volgens de wijkraad van groot 
belang om in de jeugd van de Agniese-
buurt te investeren. Ze hebben nu nog 
geen eigen plek in de wijk. Het probleem 
is erkend en er is een jongeren-hub 
toegezegd maar deze is nog niet  
gerealiseerd. 

Je bereikt jongeren door ze actief te 
benaderen. En door plekken te  
ontwikkelen waar ze met hun vragen 
terecht kunnen. Het Jongeren Informatie 
Punt (JIP) is uit onze buurt verdwenen. 
Zij hadden op alle onderwerpen die voor 
jongeren belangrijk zijn veel kunnen 
bereiken. Thuis Op Straat (TOS) wordt 
vervangen door SOL, die deze opgave 
zelf gaat invullen. Wij hebben nog geen 
vertrouwen dat dit helemaal goed gaat 
lopen en vragen aan onze opvolgers 
om goed te monitoren dat SOL dee l-

armoedebestrijding, schuldenaanpak en 
informele zorg, heeft onze buurt scherp op 
zijn netvlies. 

Welzijn is ingewikkeld, SOL loopt nog niet 
heel erg lekker. Het Huis van de Wijk De 
Nieuwe Banier was het bruisend centrum 
van al onze bewoners. Met de komst 
van SOL werd het helaas een bruisend 
stiltecentrum. Sommige groepen voelen 
zich hier niet welkom en organiseren zich 
elders. Dit is ontzettend jammer omdat De 
Banier een prachtige plek is, midden in de 
wijk. 

Armoede kan vergaande gevolgen hebben 
voor mensen en hun omgeving.  
WARM Rotterdam, het armoedeplatform 
dat mensen, goede ideeën en organisaties 
die armoede in onze stad verminderen en 
verlichten samenbrengen, kan hier een 
belangrijke functie in spelen. Wij zijn op 
het gebied van armoedebestrijding als 
wijkraad echt opgekomen voor de wijk. 
Met succes, op allerlei niveaus.  
Bijvoorbeeld de samenwerking met Keju 
Kitchen, die in coronatijd met Keju Cares 
maaltijden verzorgde aan ouderen en 
kwetsbare Rotterdammers. Nu gaat Keju 
Kitchen verder als maatschappelijke  
onderneming en blijven ze een deel 
van hun opbrengst doneren aan Keju 
Cares. Ook hebben we onze zorgen over 
armoede goed neer kunnen leggen bij 
de gemeente. Wethouder Grauss van 

Ook sociale veiligheid verdient aandacht. 
Te veel kinderen groeien op in armoede en 
andere kwetsbare omstandigheden.  
Het wijknetwerk moet worden versterkt 
en welzijnswerk moderner, zichtbaarder 
en toekomstbestendiger ingevuld worden. 
Hierdoor komen minder ouderen in 
een sociaal isolement en kunnen meer 
individuen en gezinnen zelfredzaam 
worden, waardoor de armoede- en  
schuldenproblematiek afneemt.  
Een sterkere taalvaardigheid is hierbij van 
belang. 

Corona heeft een tweedeling in de samen-
leving veroorzaakt. Sommige mensen  
hebben kunnen sparen en leggen nu zo  
3 tot 4 ton voor een woning neer, anderen 
zijn hun baan kwijtgeraakt en hebben 
schulden opgebouwd.  
Helaas is schuldhulpmaatje wegbezuinigd. 
Op wijkraadniveau kun je in ieder geval 
een laagdrempelig spreekuur in buurt-
huizen organiseren. De Paraplu en het 
Huis van de Wijk de Banier kunnen hierbij 
helpen, al is het alleen maar hulp bij 
juridische taal. Soms weten mensen niet 
eens of ze geld krijgen of moeten betalen.

Ontbijten in De Banier

3  De jeugd heeft de toekomst! 

opdrachten geeft aan onderaannemers. 
En onderaannemers zijn niet per se zorgverleners.  
Met Jeugdtheater Hofplein hebben we twee keer een geweldige 
Warme Kerst georganiseerd, specifiek voor kinderen in onze buurt. 

25 jaar Thuis Op Straat
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Kortom, nog genoeg te doen.  
Betere schoolprestaties, minder criminele 
jeugd, veiliger opgroeien op school, thuis 
en in de wijk, zorgen voor betere sociaal 
emotionele gezondheid, minder jongeren 
die op straat hangen en drugsoverlast 
(door jeugdigen). Het gaat om het beter 
maken van de leefomstandigheden van 
alle kinderen en jongeren met als doel 
meer sociale, emotionele, fysieke en  
 

Een groot probleem is het snel geld verdienen met drugshandel. 
Dit is erger geworden in plaats van beter. Wij voelen het, ondanks 
al onze inspanningen, als falen dat hier geen verbetering in is  
opgetreden. Het lachgasverbod is gelukkig wel op tijd gekomen, 
door een stevige lobby vanuit onze wijkraad geldt een vent- 
verbod op de verkoop van lachgas in de hele wijk.

Het gaat ook om niet criminele problemen; begeleiding bij het 
vinden van stageplekken is een noodzakelijk item. Jongeren met 
een migrantenachtergrond geven aan moeilijk stageplekken te 
kunnen vinden. En nog te veel kinderen groeien op in armoede, 
uit onderzoek is gebleken dat eenoudergezinnen, mensen van 
niet-westerse achtergrond en bijstandsontvangers een grote 
kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich in zeer 
beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheids-
problematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Divali Lichtfeest Danskantoor

Zomercampus010

cognitieve ontwikkeling en kansen. 
Een belangrijk aandachtspunt bij 
de aanpak is het versterken van het 
welzijnswerk. Vooral signalering,  
interventie, bemiddeling en opvang zijn 
van groot belang.



Overdrachtsdocument Wijkraad Agniesebuurt14 15

Projectontwikkelaars
Hofbogen: Dudok 
ZOHO: Leyten en Stebru
Nieuw Pompenburg: Synchroon,  
Dura Vermeer en J.P. van Eesteren
Noordsingel 250: Sipkema onroerend 
goed, Paul de Ruiter architects 

Zadkine heeft 200 mbo-opleidingen in 
de regio Rotterdam; voltijds, deeltijds, 
bedrijfstrajecten en ook opleidingen 
voor volwassenen. Van bakker en kapper 
tot stewardes en heftruckchauffeur. 
Studenten ontdekken hier hun toekomst. 

Het Grafisch Lyceum, VMBO voor 
Vormgeven en Media, biedt opleidingen 
aan op gebied van tekenen, fotografie, 
computeranimatie, licht en geluid. 

De NAS is een organisatie voor 
maatschappelijke opvang in de ruime 
zin van het woord. Zij vangt mensen op 
in diverse woonsettings (kleinschalige 
pensions en jongerenopvang) en biedt 
professionele hulpverlening in de vorm 
van maatschappelijk werk en ambulante 
woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij 
integrale programma’s van activering en 
dagbesteding waarbij de deelnemers zich 
kunnen ontwikkelen in werkritme en het 
verbeteren van vaardigheden.

Bij Bewonersvereniging Zelfbeheer 
Hoek Teilingerstraat worden 32 
woningen bewoond in zelfbeheer.  
De gemeente Rotterdam was de 
eigenaar van het complex, maar het 
is na goed overleg verkocht aan een 
particuliere stichting die streeft naar 
het behoud van Rotterdams erfgoed. 
De bewoners doen alles zelf: de huur 
innen, onderhoud, selectie van nieuw-
komers etc. De meeste woningen zijn 
‘voor-tussen-achter’-woningen en enkele 
souterrain-beletagehuizen.

Wijk BV Een initiatief van bewoners met 
als doel om taken van de gemeente over 
te nemen op het gebied van onder andere 
taallessen, begeleiding van jongeren en 
activeren van werkzoekenden.  
Een initiatief met veel potentie dat tot nu 
toe niet tot bloei is gekomen. Advies aan 
onze opvolgers om erop toe te zien dat 
bij de verdere ontwikkeling van de wijkbv 
Agnieseburen worden betrokken en dat dit 
initiatief een meerwaarde voor de buurt 
wordt.

Time Window is een community-in 
residence van 50 Rotterdamse  
(performance) kunstenaars. Een vrijplaats 
om zelfstandig werk te ontwikkelen en te 
produceren. 

Inloophuis de Paraplu (voor vrouwen) 
is er vooral voor ontmoeting en  
gezelligheid. Er is koffie en thee, je kunt 
er praten met andere vrouwen. Er zijn 
mensen bij wie je terecht kunt met je 
vragen en je kunt meedoen met  
activiteiten. Tussen de middag kun je 
gratis mee eten.

Mono CLUB, BAR, TALKS is een culturele 
plek voor alternatieve geluiden in 
Rotterdam. Een zeldzaam ongepolijste 
diamant in een authentiek stadsdeel. 

Bij Jeugdtheater Hofplein wordt theater 
gemaakt voor en door kinderen en 
jongeren. Zeven dagen per week bruist 
en borrelt het in het Hofpleintheater, op 
de Theaterschool en op nog veel meer 
plekken in en buiten de stad. Er zijn 
theaterlessen, -workshops, -festivals en 
-voorstellingen. Jeugdtheater Hofplein 
zet zich in om toegankelijk te zijn voor élk 
kind. 

De Wijkcoöperatie Rotterdam Noord 
Wijkcoop010 is een innovatief en  
experimenteel bewonersinitiatief.  
Ze bieden werkgelegenheid aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
vormen een thuisbasis en netwerk voor 
startende en kleine ondernemers en 
verbinden initiatieven in de wijk.  
De Wijkcoop010 is een hybride organisatie 
en opereert op het snijvlak van overheid, 
wijk en markt.

Huis van de Wijk de Banier is een 
ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt 
met een scala aan activiteiten, zoals  
muzieklessen, kickboksen, huiswerk-
begeleiding, ouderengroep, bingo 
enzovoort. Begin 2019 heeft Stichting SOL 
(Samen Ondernemend Leren) het beheer 
van Huis van de Wijk de Banier over -
genomen. Voorheen stond het buurthuis 
bekend als de Nieuwe Banier.

Wie doet wat in de wijk?

Rotterdamse Dakendagen
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• Ammersooiseplein festival 
• Connected by Art 
• Agniesebuurt viert suikerfeest 
• Wateropvang en besparing door 

grondverbetering
• Mus en Mester Agniesebuurt 
• Vijverhofstraat Leeft 
• Wijkfeest Teilingerstraat 
• Wijkontbijt in de Banier 
• Hangplek omtoveren tot groene oase
• Al Khema 
• We Love Public Space Festival 
• Werving en peilingsdag 
• Zelfredzaamheid door bevordering  

NL-taal
• Ontbijt op zondag in de Banier 
• Sinterklaas 
• Kerstfeest 
• Wekelijkse Lunch 
• Kerstviering 
• Mag ik bij u zijn 
• Waarom ontwikkelen uitstellen 
• Bingo in de Banier 
• New Radicalism 

• Inspirerende workshop: Ondernemer-
schap 

• Banier Concerten 2019 
• El Khayati Cup 
• Buurtdak tijdens Rotterdamse Daken-

dagen 

• Bingo “Bon Ku Ne” 
• Maaltijd verbindt Agniesebuurt 
• Paasbrunch 
• Ruimte voor vrouwen 
• Naaiworkshop ‘Doe het lekker zelluf’ 

• Societeitsraad 
• Straatfeest voor de bewoners 
• Tea & Flowers for Kids 
• Ushindi
• Warme kerst voor de wijk 
• Wijkraad denkt aan haar buurt 
• Winterklaar maken van Oogst Met mij 

Mee Buren 
• ZOHO Binnenstebuiten 

• Agniesebuurt bijeen 2.0
• Bastaplein
• Binding door creatieve workshop
• Bingo “soortgelijke” 
• Buitenspeeldag 
• Dansvoorstelling ‘Game Over’ 
• De Geef om de Geveltuinen Groep 
• Denksportdag 
• Groen Verbindt 
• Holi Fissa 
• Iedere vrijdag koken voor de buurt 
• Inzet buurtbewoners bij voorstelling 

Lonely City 
• Jubileum 25 jaar MVCN 
• Kerstfeest vier je in de buurt 
• Kinderfeest 
• Leesclub 
• Lichtpuntje 
• Meer Danskantoor voor iedereen 
• Meer verbinding in een anonieme flat 
• Multiculturele Gerechten 
• Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig 
• Nieuwjaarsvuur tijdens Vuur en Vlam 
• Noorderzon  
• Sinterklaasfeest De Banier 

Bewonersinitiatieven 2018 Bewonersinitiatieven 2019

Nieuwjaarsvuur tijdens Vuur en Vlam Oogst Met mij Mee

Danskantoor

Straatfeest

Buurtdak tijdens Rotterdamse Dakendagen
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• Sporten en BBQ
• Know your talent
• Muurschildering Agniesebuurt  

‘Libertad’
• Het Noorderlicht schijnt verder in de 

Agniesebuurt
• Groen initiatief Agniesebuurt
• Kersttasjes voor daklozen

• Noorderzon
• Aanleg 4e border
• El Khayati Cup
• Sportieve kindermiddag
• Maaltijden voor daklozen
• Opfleuren van Wateringhestraat
• Agniese zingt en bakt!
• Atelier op wielen in de wijk
• Feest funderingsherstel

• Ontdek jouw talent - Agniesebuurt 
• Schaatsbaan Ammersooiseplein 
• Creapakketten voor de eenzame dagen 

• Jeugdtheater in de Agniesebuurt 
• Noorderzon 
• Banier Concerten  
• Denksportdag Rotterdam Noord 2020 
• Maaltijdservice KejuKitchen 2
• Nieuwe aflevering OMMM 
• Seniorenactiviteiten MVCN 
• Silent Disco met de buren 
• Loops Vlooienmarkt 
• Voorstelling over de oorlog 
• 8:46 of your time 
• 45 jaar onafhankelijkheid Suriname 
• De buurt praat mee

Bewonersinitiatieven 2020 Bewonersinitiatieven 2021

Schaatsbaan Ammersooiseplein 

Denksportdag

Maaltijdservice KejuKitchen 2 Sportieve kindermiddag

Muurschildering Agniesebuurt ‘Libertad’
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