
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

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

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Bergpolder vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Leon van Barneveld     Remmert Koch    

Technisch voorzitter i.a.     Wijkmanager   
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord 

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 

- Overdrachtsdocument 
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Voorwoord 
 

Ook 2021 was weer een bijzonder jaar. Opnieuw heeft corona een dominante rol 

gespeeld in de mogelijkheden rond het betrekken van de wijk. Participatie is zo goed 

mogelijk doorgegaan maar moest bijna volledig digitaal. De betrokkenheid en het 

menselijk contact heeft daardoor sterk onder druk gestaan. Dit heeft in 2021 

geresulteerd in het sterk teruggelopen aantal bewonersinitiatieven. 

Toch is er nog best veel gebeurd en hebben we een mooi overdrachtsdocument 

kunnen maken die als bijlage aan dit jaarverslag wordt bijgevoegd. 
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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. 
 

Voor Bergpolder zijn in 2021 de belangrijkste participatiemomenten: 

 Horeca gebiedsplan 

 Planproces vervangen speelelementen Speellocatie Tak van Poortvliet 

 Groenonderhoud en biodiversiteit 2021 

 Ontwerpbestemmingsplan Insulindestraat 240-248 

 

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

De WAP 2021 is een uitwerking vanuit de WAP 2020, de herijkte wijkagenda en 

geïnventariseerde vraagstukken vanuit de wijk en opgaves van de clusters.  

Belangrijke aandachtvelden zijn: 

Parkeerproblematiek auto- en fietsparkeren. 

Inzet van de welzijnsopdracht en communicatie en inclusieve betrokkenheid van de 

wijk Bergpolder bij de gebiedsinvulling van de opdracht. 

Vergroeningsopgaven binnen de wijk. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven 
en participatie 
 
Budget wijkraad Bergpolder 2021 

De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 
representatie. Het budget 2021 bedroeg stedelijk € 8,0 mln.1 voor de gezamenlijke 
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités.  
 

 

Noord - Bergpolder   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven 
                
124.500  

                  
67.501  

                  
56.999  

Representatie 
                        
-    

                      
107  

                     -
107  

Participatie 
                  
21.630  

                  
19.650  

                   
1.980  

Totaal 
                
146.130  

                  
87.258  

                  
58.872  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
 

In 2021 zijn er beduidend minder bewonersinitiatieven aangevraagd. De energie van 
voor de coronamaatregelen gaf in 2020 nog de mogelijkheid om op basis hiervan een 
goede invulling van bewonersinitiatieven te krijgen. In 2022 werd duidelijk dat de 
maatregelen de energie in de wijk heeft aangetast.  
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het 
gemeentebestuur. 
 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 
De wijkraad heeft in 2021 8 adviezen gegeven. In 2022 is er nog 1 advies gegeven. 
Hiervan waren er 5 gevraagd en 4 ongevraagd. 
2 adviezen zijn nog niet teruggekoppeld en afgehandeld omdat deze onderdeel 
uitmaken van een planproces. 

 

16-3-2021 Groenonderhoud en biodiversiteit 2021 SO Ongevraagd 

22-4-2021 Verlenging verkeersexperiment Statenweg SO Ongevraagd 

4-5-2021 PvE Hofbogenpark SO Gevraagd 

7-6-2021 Parapluherziening Evenementen Rotterdam 
Directie 
Veilig 

Gevraagd 

23-6-2021 Brandbrief Duimdrop MO Ongevraagd 

22-10-2021 Aanpassing Horecagebiedsplannen 2022-2024 Directie 
Veilig 

Gevraagd 

7-12-2021 Ontwerpbestemmingsplan Insulindestraat 240-248 SO Gevraagd 

15-12-2021 30km zone in Noord SO Ongevraagd 

10-3-2022 Voorlopig Ontwerp (VO) Inrichtingsplan (IP) 
Hofbogenpark 

SO Gevraagd 

 

 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

Wijk agenda doel: Aanpakken parkeerdruk van fietsen en auto in de wijk 

Zowel de parkeerdruk van fietsen als van auto's is zodanig groot dat de inrichting, 
uitstraling en  

gebruikswaarde van de buitenruimte van de wijk hier overmatig door wordt 
beïnvloed. 

Meerdere pilots en actie hebben niet geleid tot een vermindering van deze 
parkeerdruk tot een acceptabel niveau. 
 
Voortgang:  
Ondanks dat er meerdere pilots in Bergpolder hebben plaatsgevonden rond het auto 
parkeren en dat vanuit het project extra parkeerplekken nu ook extra parkeerplekken 
zijn gerealiseerd is de problematiek gevoelsmatig niet kleiner geworden tot een 
acceptabel niveau. Dit is echter een aanname. Een acceptabel niveau is niet smart 
gemaakt en er hebben geen tellingen plaats gevonden over de jaren 2019 & 2020 
zodat de conclusie ‘niet geleid tot een vermindering van de parkeerdruk’ niet kan 
worden gemaakt. In 2021 is daarom een uitgebreide parkeertelling uitgevoerd voor 
de fietsparkeerproblematiek. Hieruit blijkt bijna geheel Bergpolder een parkeerdruk 
van meer dan 100% te hebben en is gebleken dat er zeer weinig ruimte is om nog 
meer parkeervoorzieningen aan te leggen. Daar bovenop blijkt het plaatsen van meer 
fietsnietjes ook te zorgen voor meer weesfietsen. 
Ook voor de problematiek rond autoparkeren wordt gezocht naar een uitgebreide 
telling die periodiek is toe te passen. Dit heeft echter nog geen vorm gekregen. Wel 
is afgesproken met de afdeling mobiliteit om hier vervolg aan te geven en in de 
combinatie van beide inventarisatie te zoeken naar de probleemlocaties in de wijk. 
Op deze locaties moet door middel van participatie met de bewoners per woonblok 
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besproken worden welke keuzes en oplossingen genomen moeten worden. 
Voorzieningen per blok inpandig of in het openbaar gebied lijken een 
oplossingsrichting te kunnen zijn waarbij betrokkenheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de gebruikers noodzakelijk is. 
Voor verdere uitleg zie overdrachtsdocument. 
 
 
Wijk agenda doel: Aantrekkelijker maken van de buitenruimte 
De buitenruimte van Bergpolder vertoond op meerdere vlakken kenmerken van 
degradatie. De wijk voelt stenig aan en er is sterke behoefte aan vergroening. Ook 
schoon vraagt de aandacht. Naast plaatsing en zwerfvuil zorgen voor een grote 
ergernis. Ook rattenoverlast vraagt de nodige 
aandacht. Daarnaast bestaat de kunst in de buitenruimte uit veel vanuit de wijk 
georganiseerde objecten die door de gemeente beschouwd worden als weesobject. 
Inzet op een beter beheerde en door de wijk gedragen kunstaanbod binnen de wijk is 
nodig. 
 
Voortgang:  

In dit doel worden langzamerhand kleine stapjes gemaakt. Vooral de inzet op 

geveltuinen maakt de wijk aantrekkelijker en minder hard. Jammer is dat deze inzet 

alleen door initiatieven van bewoners wordt bereikt. De moeite binnen de gemeente 

die nodig is om extra groen in de wijk te realiseren is ongekend groot.  

Ook de problematiek rond zwerfvuil gaat met hele kleine stapjes vooruit. De 

problematiek ligt natuurlijk niet alleen bij de gemeente, maar gaat ook over het 

vervuilen. Helaas zijn de beoogde participatieacties in 2021 niet gelukt.  

De problematiek van ratten is in 2021 weer aan de orde gekomen. Blijvende 

aandacht op deze problematiek in noodzakelijk. 

De kunst in Bergpolder is vanuit MO en CBK geïnventariseerd. Veel van de kunst in 

Bergpolder is wees en zal wanneer de buitenruimte wordt aangepakt worden 

verwijderd. 2 objecten zijn door de stad opgenomen in de onderhoudslijst. Voor het 

viaduct op de Schieweg is de afspraak gemaakt dat hier wordt onderzocht of er extra 

door de gemeente beheerde kunst kan worden toegevoegd. Hiervoor wordt er vanuit 

de wijkraad samen met het CBK een verdere uitwerking opgezet. Helaas is dit door 

gevolgen van corona niet gelukt. 

 

 
Wijk agenda doel: Brede betrokkenheid ontwikkeling Hobogen 
De Hofbogen, ook wel Hofpleinlijn genoemd, zijn een iconisch stukje Bergpolder. De 
Hofbogen vormen de grens met de wijk Liskwartier en hebben qua uiterlijk duidelijk 
een ander voorkomen dan de rest van de wijk. Momenteel zijn er verschillende 
ondernemers actief in het Bergpolder-deel van de Hofbogen. Echter in vergelijking 
met het deel Hofplein –Eudokiaplein is hier minder aandacht geweest voor groot 
onderhoud. Bovenop de Hofbogen gebeurt momenteel nog niets, maar de wijk 
Bergpolder kijkt uit naar de ontwikkelingen die gaande zijn omtrent de inrichting van 
het dak. In samenspraak met bewoners willen wij als Wijkraad Bergpolder ons graag 
bezig houden met de mogelijkheden tot onderhoud, functie van de Hofbogen en 
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functie van het dak van de Hofbogen. Bergpolder is een wijk die dicht op elkaar is 
gebouwd. De Hofbogen bieden een ideale gelegenheid en kans om diverse functies 
in de wijk beter tot zijn recht te laten komen. 
 
Voortgang:  

Tot nu toe loopt de participatie en betrokkenheid van de wijk bij het project goed. De 

Hofbogen is een groot project en in het afgelopen jaar is het PVE en het voorlopig IP 

gerealiseerd met input vanuit diverse participatiebijeenkomsten. Vooral de relatie 

naar het maaiveld is een aandachtsveld wat duidelijk meer aandacht vraagt. Ook de 

beheeraspecten en de openingstijden zijn punt van aandacht. Daarnaast zijn er grote 

zorgen rond de bereikbaarheid en parkeerproblematiek van bezoekers van de 

Hofbogen in de toekomst. 

 

Wijk agenda doel: Schieweg als stadsentree fysiek, sociaal, verkeerstechnisch 

en economisch herontwikkeling naar een wereldstad  waardige stadsentree.  

De Schieweg is 1 van de entreewegen van Rotterdam. Ondanks dat het zo’n 

belangrijk punt is, is de uitstraling niet bepaald een mooi visitekaartje voor 

Rotterdam. Bij een deel van de inwoners van Bergpolder leeft ook een onveilig 

gevoel op de weg. Dat heeft met name te maken met de drugsoverlast, waar al veel 

verbetering in is behaald in de afgelopen jaren en de verkeersveiligheid. 

Voetgangers stoplichten en de kruisende tram stoplichten die tegelijkertijd op groen 

staan, het olifantenpaadje bij de tramhalte op de Schieweg, verkeersovertredingen 

zoals te hard rijden en onvoldoende overzicht zorgen voor onveilig verkeer op de 

Schieweg. Er moet participatie georganiseerd worden om samen met de gemeente 

te kijken hoe bewoners en de gemeente de problemen ervaren en mogelijke aanpak 

zien. Vanuit de gemeente kan toegelicht worden waarom bepaalde actiepunten niet 

te realiseren zijn. 

De uitstraling van de Schieweg is grauw met weinig kunst of groen/kleur en daarmee 

niet bepaald uitnodigend . Er zouden extra kleurrijke beplanting  of andere vormen 

van groen aangebracht kunnen worden. Tevens kan er gekeken worden naar de 

trambaan (de pilaren en het viaduct). Zijn hier mogelijkheden voor kunst, vergroening 

en parkeergelegenheid van fietsen en motoren? 

Er moet voor de Schieweg een visie met kortere en langere termijn aanpakken 

uitgewerkt worden waarmee we een veiligere en aantrekkelijkere entree van de 

wereldstad Rotterdam realiseert kan worden. 

Voortgang:  

De Schieweg staat als stadentree wel steeds duidelijker op de agenda. Afgesproken 

is dat er voor de Schieweg/Schiekade integraal gaat worden gekeken wat er op korte 

en langere termijn moet gaan gebeuren. In de WAP 2020 stond de Schieweg op de 

agenda voor een quickscan vanuit mobiliteit en een uitwerking (fietsparkeren en 

kunst) voor de ruimte onder het viaduct en de oversteek Talmastraat. Deze zijn 

echter ook in 2021 nog niet van start gegaan. 
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Wijk agenda doel: Verbeterd aanbod van sport en spel voor de jeugd. 
Binnen Bergpolder is een beperkt aanbod voor de jeugd. Voor jongere kinderen in de 

leeftijd tot 13 jaar zal de aandacht vooral liggen op de speel mogelijkheden in de 

buitenruimte. Voor jongeren in de leeftijd 12 tot 17 jaar zal de aandacht vooral liggen 

op het betrekken van deze groep bij (sport)activiteiten zodat sociale binding vergroot. 

Voortgang:  

De inzet op een verbeterd aanbod voor sport en spel voor de jeugd is door corona in 

2021 helaas niet goed gegaan. Heel goed is dat Cult North in 2020 een plekje heeft 

kunnen krijgen in een Hofboog. Cult North is gericht op talentvormen bij jongeren en 

heeft vanuit een initiatief in 2019 een jongere activiteit kunnen ontplooien. Nu dat ze 

gehuisvest zijn in Bergpolder is dit een belangrijke stap vooruit. De huisvesting van 

de bewonersorganisatie Bergpolder is nog niet gelukt. Dit is voor hun een behoorlijk 

moeizame situatie die door de coronacrisis heel erg is versterkt. Alle zeilen moeten 

bij om hun boven water te houden en hun waardevolle activiteiten in de wijk weer een 

plek te laten krijgen. Inmiddels zijn er wel vorderingen met de speelvervanging op de 

Tak van Poortvlietstraat en heeft er een participatiebijeenkomst plaatsgevonden. 

Ondanks dat het een goede bijeenkomst was en dat er een gedragen plan ligt is 

vooral de aandacht voor sportvoorzieningen voor jeugd vanaf 12 jaar en voor 

ouderen een blijvend onderwerp in Bergpolder. De uitvoering zal in 2022 

plaatsvinden.  

Naast de speelvervanging is er financiering vanuit de stad vrijgekomen om een stuk 

kwaliteitsverbetering vanuit de wijkverrijkers voor elkaar te krijgen. In 2020 is door 

middel van een bewonersinitiatief voor een watertappunt naast het voetbalveld 

gerealiseerd. De wens voor een krachtstroomaansluiting voor activiteiten op het veld 

is nog niet gerealiseerd waardoor nog steeds een generator zal moeten worden 

ingezet om de activiteiten mogelijk te maken. Een belangrijke zorgenkind is de 

aansluiting van de Hofbogen op deze locatie.  

Ook zijn er zorgen over de verschillende wijzigingen in financieringsstromen en de 

nieuwe opdracht voor de welzijnspartij.  
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatief Totaal 

21-0139 Wijkmedia Liskwartier en Bergpolder      8.915  

21-0302 Voorstelling Bergsingelgeheimen      5.000  

21-0322 Groen op de Insulindestraat      6.199  

21-0381 Aardbeientoren         784  

21-0389 Programma Cult North 
    
10.000  

21-0448 Aanvulling Geveltuinendag         750  

21-0439 Nu en dan      2.472  

21-0440 Film in de Buurt      2.080  

21-0710 Zomeractiviteit 1      4.265  

21-0714 Zomeractiviteit 2      3.925  

21-0719 Film in de Buurt (aanvulling)         254  

21-0725 Oogstfeest Hof van Noord      2.800  

21-0773 Thuis in je wijk         304  

20-0620 Wijkkrant  Bergpolder        -334  

20-0629 Aanleggen watertappunt Tak van Poortvliet      1.100  

21-0109 Open Up Noord      5.000  

21-0119 Blije Tuin      6.750  

21-1034 Kinder Winterpret      6.837  

21-1278 Plaatsen regenton         400  

  
    
67.501  

 

 

 

 

 


