
Geachte College,

Bijgaand ontvangt u namens de gebiedscommissie Delfshaven het gebiedsverslag 2021.

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Andela Rien Ipenburg
Extern technisch voorzitter Wijkmanager Delfshaven

Onderwerp:
Gebiedsverslag 2021

Gebied Delfshaven

Bezoekadres: Looiershof 1 - 11
3024 CZ ROTTERDAM
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: http://www.rotterdam.nl/delfshaven

Van:  Gebiedscommissie Delfshaven
Telefoon: 010 - 267 6434
E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl

Ons kenmerk:  BSD-GbDh-4034329
Bijlage(n):

Datum: 22 maart 2022

4034329

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Het college van Burgemeester & Wethouders
Postbus 70012
3000 KP  ROTTERDAM
3000KP
]



Gebiedsverslag 2021

                                           Delfshaven

                                                                                                                 Delfshaven
                                                                                                                 Februari 2021



Voorwoord

Beste bewoners van Delfshaven

Vier jaar zijn we nu hard aan het werk in Delfshaven en deze periode is bijna ten
einde.
Wat is er veel gebeurd ondanks het corona-virus wat velen van ons een grote
beperking oplegde, een tijdperk van digitaal vergaderen en minder contacten.
Maar Delfshaven zou Delfshaven niet zijn als we niet de schouders er onder zetten.
Zoals het behoud van de duimdroppen, een advies sturen en inspreken in de
gemeenteraad.
Door de inzet van de gebiedcommissie en de bewoners zijn er nu vier in eigen
beheer van de bewoners

En ook de woningnood in Delfshaven is erg groot, de plannen die er lagen gaan nu
van start zoals het Diepenveen complex waar 400 nieuwe woningen worden
gebouwd en ook de ontwikkeling van het Marconiplein waar ook nog eens allemaal
nieuwe woningen komen.
En bij de havens komt nu een mooi watergetijde tuin waar we dadelijk kunnen
genieten van de natuur.

Tot de schrik van ons allemaal kwamen er berichten dat energierekening flink
verhoogd zou worden
En we hebben ons toen ingezet om meer energiecoaches te krijgen en extra
energiebesparing pakketten maar de zorgen blijven groot omdat er veel kwetsbare
gezinnen in Delfshaven wonen.
En is het van groot belang dat we ons inzetten om de oude woningen in de wijk te
kunnen voorzien van dubbele beglazing en isolatie want de problemen zijn hier groot.

In de wijk Delfshaven zijn veel bewoners aan de slag gegaan met groen, de
geveltuinen zijn toegenomen overal komen nu de bloembollen omhoog hier word je
toch vrolijk van.
Het is niet overal gezellig er ligt nog veel vuil op straat en er wordt nog te enthousiast
brood gestrooid waardoor de rattenpopulatie hand over hand toe neemt.
Dit vergt nog veel inzet van ons allen en is een hardnekkig probleem.

Delfshaven is een mooie wijk die bruist van energie waar mensen altijd bereid zijn
om hard te werken en naar elkaar om te kijken ik zie de toekomst dan ook met
vertrouwen tegemoet.
Er zullen altijd problemen zijn maar waar problemen zijn komen vinden wij ook
oplossingen en dat kunnen we in Delfshaven.

                                                                                  Namens alle leden,
                                                                                  Rini Vermeulen

Gebiedscommissie Delfshaven



1. Communicatie en participatie

 In 2021 heeft de gebiedscommissie Delfshaven zich weer veelvuldig ingezet voor de
wijken en haar bewoners. Net als in 2020 maakte de corona-pandemie gebruikelijke
vormen van participatie soms moeilijk of zelfs helemaal onmogelijk. Ondanks dat is
de gebiedscommissie er toch in weer in geslaagd het contact met bewoners,
maatschappelijke organisaties en (sociaal) ondernemers in Delfshaven vast te
houden en zelfs te verbeteren.
Net als in het voorgaand “Coronajaar” is de gebiedscommissie regelmatig de straat
op gegaan om in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers in Delfshaven. Dit
uitte zich onder andere in de bezoekjes aan ouderen in het kader van aanpak
eenzaamheid en contacten met kwetsbare bewoners daar waar het de corona
aanpak betrof.
Mede vanuit het grote netwerk onder bewoners en ondernemers is de
gebiedscommissie ook in 2021 weer prima in staat gebleken om te kunnen adviseren
op diverse vraagstukken en plannen voor de wijk. Deze werden zowel gevraagd als
ongevraagd verstrekt.
De nieuwe organisatievorm binnen de gemeentelijk diensten waarin het
gebiedsgericht werken is vorm gegeven door “Wijk aan Zet”is nauwgezet gevolgd
door de gebiedscommissie en levert in 2022 een overdracht op aan de nieuw te
vormen wijkraad.

Hieronder worden enkele ontwikkelingen en thema’s beschreven waaraan de
gebiedscommissie Delfshaven het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd

1.1 Duimdrop
Na het besluit van het College van Burgermeester en Wethouders om alle
Duimdroplocaties te sluiten heeft de gebiedcommissie Delfshaven samen met de
wijkraden Noord en Feijenoord en de wijkcommites Delfhaven een brandbrief
verstuurd aan het college. Naast het bezwaar maken tegen deze maatregel heeft de
gebiedscommissie ook actie ondernomen om de 8 containers op de
Duimdroplocaties binnen Delfshaven open te houden. Concreet heeft dit opgeleverd
dat 3 locaties een doorstart maken onder de vleugels van BSW, 1 locatie wordt
geadopteerd door de Valentijnschool en de overige 4 locaties worden onderzocht
voor de mogelijkheid tot overname in zelfbeheer. Daarvan zijn de containers op de
locaties Spartapark en Tidemonplein inmiddels financieel geregeld en veilig gesteld.

1.2 Horecagebiedsplannen

De gebiedscommissie Delfshaven mocht dit jaar weer een advies opstellen
over het Horecagebiedsplan 2022 – 2024.  In dit Horecagebiedsplan wordt per
wijk of buurt een visie geschetst over de ontwikkeling van de horeca met
daaraan gekoppelde vestigingsvoorwaarden. Om hierover te kunnen
adviseren, heeft de gebiedscommissie een participatietraject georganiseerd.
Bewoners en ondernemers zijn via de netwerken in de wijk en via digitale



communicatie opgeroepen om via de mail input te geven over de wensen en
zorgen rondom horeca in hun wijk. Ook zijn ze uitgenodigd voor 2 digitale
participatiemomenten. Tijdens deze momenten spraken verschillende
ondernemers in over hun wensen voor uitbreiding. Ook waren er bewoners
aanwezig die specifieke zorgen of behoeften aankaartten of uit interesse
meeluisterden.

De gebiedscommissie heeft alle zorgen en wensen verzameld en vervolgens
per buurt een advies opgesteld. Over een aantal specifieke wensen van
ondernemers is aanvullende participatie georganiseerd. Zo zijn de bewoners
van de Schiecentrale uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, zijn er op
Coolhaveneiland aanvullende bijeenkomsten georganiseerd en is er uitgebreid
gesproken met bewoners rond de Adrien Mildersstraat.

De gebiedscommissie heeft alle belangen zorgvuldig afgewogen en is tot een
gedragen advies gekomen. Het College van Burgemeester en Wethouders zal
het uiteindelijke Horecagebiedsplan Delfshaven 2022 – 2024 vaststellen.

1.3 Diverse adviezen, gevraagd en ongevraagd

Ook in 2021 zijn er vanuit de gebiedscommissie de nodige adviezen gegeven op
plannen en voornemens vanuit het college, raad en de gemeentelijk diensten.
Voorbeelden hiervan zijn het advies over de Parkhaven en de compensatie voor
meer groen in Lloydkwartier – Schiemond. Het betaald parkeren in Delfshaven, de
aanpak van speeltuinen en een ongevraagd advies over het Dakpark.
Binnen gemeentelijke plannen heeft de gebiedscommissie ook haar stem laten horen
en gelden, een goed voorbeeld is de invulling van het beleidsplan Welzijn en de
aanbesteding hiervan.
Het ongevraagd advies over racisme binnen de politie heeft een pittig gesprek
opgeleverd met de korpsleiding en het bureau binnen Delfshaven maat heeft de
verhoudingen en het vertrouwen weer verbeterd.

1.4 Corona campagne

De gebiedscommissie heeft zich in 2021 veelvuldig in de wijk laten zien om een rol te
kunnen vervullen in de aanpak van de pandemie. Daarbij is veelvuldig gebruik
gemaakt van de inzet van Delfshaven helpt.
Om de aanpak van corona binnen Delfshaven beter te kunnen handelen heeft de
gebiedscommissie zich sterk gemaakt voor het handhaven van een vaste testlocatie,
is de testbus langer in de wijk gebleven en zelfs een vaste plek op de
Korfmakerstraat gekregen. Door inzet vanuit de gebiedscommissie is het gelukt om
de kledingbank weer open te krijgen en is er mede vanuit het ouderenplatform veel
aandacht geweest voor de ouderen in de wijk.
De vaccinatiecampagne met de huisartsen uit de wijk, de GGD en buurtmaatjes heeft
zelfs de landelijke pers gehaald. Het wekelijks op de markt staan was een groot
succes.



1.5 Ontwikkelingen in de buitenruimte

Het afgelopen jaar zijn er naast de reguliere aanpak voor beheer en onderhoud in
Delfshaven ook een aantal ontwikkelingen geweest waar sprake is van herinrichting
en of nieuwbouw.
Qua nieuwbouw zijn de plannen op het Lloyd Multiplein voor nieuwbouw van
woningen en herinrichting van de buitenruimte gepresenteerd en door de
gebiedscommissie van commentaar voorzien. Dit project zal in 2022 worden
voortgezet.
Bij herinrichting van de buitenruimte heeft de gebiedscommissie gepartcipeerd in
onder andere het ontwerp van het Hermann Dullertplein, het programma van eisen
rond de Abrikoos, het inrichtingsplan van het Driehoeksplein en het ontwerp voor de
kavel De Machinist.
Een bijzonder moment was het onthullen van het gedenkbankje aan het
Mathenesserplein ter nagedachtenis aan het overleden lid van gebiedscommissie
Fatima Talbi.



2. Budget voor bewonersinitiatieven, participatie & representatie

2.1 Bewonersinitiatieven

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie,
bewonersinitiatieven en representatie. In 2020 werd het budget van Delfshaven, net
als in 2019, verdeeld over de Gebiedscommissie Delfshaven en de twee
wijkcomitees (Middelland en Oud Mathenesse).
De Gebiedscommissie Delfshaven kreeg een budget van € 570.597,- toebedeeld
voor de wijken Bospolder, Tussendijken, Nieuwe Westen, Spangen, Delfshaven en
Schiemond. Van dit bedrag was beschikbaar  € 425.300,- voor bewonersinitiatieven;
de rest werd gereserveerd voor participatie en representatie.

Onderstaande tabel geeft een totaal overzicht van de begroting alsmede realisatie
van de gebiedscommissie. Het resterende budget (saldo) wordt meegenomen naar
2022

Delfshaven -
Gebiedscommissie   Begroting   Realisatie   Saldo
Bewonersinitiatieven                 425.300                  420.278                     5.022
Participatie                 145.297                    83.392                    61.904
Totaal                 570.597                  503.670                    66.926

2.2 Participatie en representatie

Net als in 2020 heeft de gebiedscommissie  een groot deel van het
representatiebudget vanwege de pandemie niet kunnen gebruiken voor participatie
en representatie en derhalve besloten om dit aan het eind van het jaar alsnog in te
zetten ter ondersteuning van bewonersinitiatieven.

Een deel van het budget is overgeheveld om tekorten in het budget
Bewonersinitiatieven aan te vullen en een deel voor de volgende projecten:

- Overname 2 containers Duimdrop
- Ondersteuning budget duurzame goederen
- Subsidie Plus Bus voor Delfshaven

Het restbedrag van € 61.904,- dat niet is gebruikt zal dus worden ingezet voor
activiteiten in 2022.



3. Adviezen aan het gemeentebestuur

De gebiedscommissies is 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.

In 2021 heeft de gebiedscommissie op 20 van haar 23 adviezen (waarvan 6
ongevraagd) een reactie ontvangen. Dat is een percentage van 87%.

Aantal Adviezen Reacties van of namens het
college

Terugkoppeling

23 20 87%



4.1 Voortgang wijkagenda Bospolder en Tussendijken

Wijkagenda doel 1: In het tweede jaar van de corona pandemie kwam de ontwikkeling van
onze jeugd nog verder onder druk te staan. Het online onderwijs en de tweede lockdown
waren voor veel jongeren moeilijk te verwerken. Team Toekomst is gelukkig uitgebreid naar
diverse scholen in BoTu (en daarbuiten). Het ouderterras bij het Bollenpand werd druk
bezocht en met Papa’s Praat is er nu ook (eindelijk) een interventie die zich richt op vaders.
De meidenwerker van JOZ heeft haar activiteiten in 2021 doorgezet. Met de Junior Impact
Makers, JONG BoTu en de BoTu Helden zijn er verschillende jeugdparticipatietrajecten
opgestart. En binnen Veerkrachtig BoTu 2028 is een nieuwe projectleider Jeugd aangesteld,
afkomstig uit de wijk, om in afstemming met partners te zorgen voor een goede, aanvullende
programmering, met specifieke aandacht voor meiden en voor messengeweld.

Wijkagenda doel 2: : Ook in 2021 heeft de jobcoach ondanks corona goede resultaten
geboekt in BoTu. Circa 30 mensen zijn toegeleid naar een betaalde baan. De armoede is
toegenomen, mede als gevolg van corona, en veel initiatieven hebben zich hierop gericht.
Jumbo is in samenwerking met IS Salaam en Yess een nieuwe pilot gestart waar mensen met
een zgn voedselpas in gewone supermarkten terecht kunnen (als alternatief voor de
voedselbank). De activiteiten van de Valentijnschool, gericht op gezinnen in armoede, zijn
verder gegaan onder de naam van Stichting Essajo dat een pand heeft gevonden in Spangen.

Wijkagenda doel 3: Voor veel ondernemers van de Schiedamseweg is 2021 een jaar
geweest dat ze snel willen vergeten. De corona-maatregelen in combinatie met andere
werkzaamheden van oa RET en de gemeente heeft ervoor gezorgd dat veel ondernemers  het
water inmiddels aan de lippen staat. Er zijn diverse pogingen ondernomen om in
gezamenlijkheid dingen te organiseren maar corona maakte dit onmogelijk. Nu dat de
beperkende maatregelen zijn opgeheven, hopen we in 2022 meer samen met ondernemers
op te trekken en de straat weer op de kaart te zetten met aantrekkelijke activiteiten en acties.

Wijkagenda doel 4: : In 2021 is flink geïnvesteerd in de buitenruimte van BoTu. Zowel de
Vlinder, de Dakparkschool als de Valentijnschool hebben een nieuwe schoolplein gekregen.
Voor het Driehoeksplein is het ontwerp gereed en ook op het Bospolderplein hebben
bewoners zich verenigd in de ambitie om het plein te vergroenen. De samenwerking tussen
bewoners en Stadsbeheer met als doel de wijk schoner en groener te maken verloopt nog
steeds goed.
Op gebied van wonen gaat de bouw van de Hudsons staag door. Deel 1 en 2 zijn opgeleverd
en bewoond. De voortgang rondom Schipper III, Visserijplein en kop Dakpark is echter wat
gestagneerd en gaat niet geheel volgens planning. De vraag of deze toch al zeer
dichtbevolkte wijk nog meer moet verdichten wordt steeds actueler – men maakt zich oa
zorgen om luchtkwaliteit, mobiliteitskwesties en beschikbare buitenruimte.
De ambitie om BoTu aardgasvrij te maken verloopt vooralsnog volgens planning. Fase 1 is
inmiddels afgerond: de hoogbouw Gijsingflats zijn gereed om aangesloten te worden op de
stadsverwarming. Inmiddels is ook gestart met de laagbouw van de Gijsingflats en met zowel
corporatiewoningen als particulier bezit in fase 2 (de Korfmakersbuurt).



Wijkagenda doel 5: Het sociaal team Gijsingflats heeft bij meer dan een kwart van alle
bezochte woningen hulpvragen opgehaald en uitgezet. Ouderen in BoTu blijven een
kwetsbare doelgroep, die zeker ten tijde van de corona pandemie zeer lastig te bereiken was.
Wij hopen dat in 2022 meer activiteiten kunnen worden opgestart waarbij ouderen elkaar
ontmoeten en (al dan niet gezamenlijk) kunnen werken aan hun gezondheid, hun veiligheid of
hun digitale vaardigheden.



4.2 Voortgang wijkagenda Delfshaven - Schiemond

Wijkagenda doel 1: Versterken lokale economie Historisch Delfshaven
Via het programma stadscultuur zijn in 2021 o.a. een aantal rondleidingen gemaakt,
is een visie op de openbare ruimte ontwikkeld en wordt geïnvesteerd in ondernemers
die nieuwe doelgroepen aanboren. Het deel van het evenement Delfshaven400 dat
is doorgegaan heeft de nodige aandacht gegenereerd voor het gebied. Het
evenement is in aangepaste vorm in 2021 voortgezet.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen, zijn bezoekers grotendeels weggebleven en
krijgt de lokale economie en met name de horeca forse klappen van de Coronacrisis.

Wijkagenda doel 2: Een Aantrekkelijker en Leefbaarder Coolhaveneiland
Halverwege 2021 werden de plannen voor het IP om moverende financiële redenen
ingetrokken. Gevolg: enorme onvrede in de wijk. Vervolgens waren er meerdere
tegenvallers in de buitenruimte waardoor de onvrede groeide.
De herinrichting Heiman Dullaertplein is samen met omwonenden tot stand gekomen
en daarmee ontstaat het groene plein voor spel en ontmoeting dat met participatie is
ontworpen.
Overlast van kwetsbare personen vanuit opvangvoorzieningen in de wijk zelf is sterk
gereduceerd, maar blijft een serieus knelpunt, vooral rond dagopvang De Sluis van
het Leger des Heils.
De wijk is schoner geworden, maar ook hier houden we vinger aan de pols.

Wijkagenda doel 3: Zorg en Welzijn in balans op Coolhaveneiland
 In 2021 is veel ingezet op individuele zorg en ondersteuning van kwetsbare
wijkbewoners, soms met verward gedrag oa. irt corona. Hiernaast is samen met o.a.
WMO Radar gewerkt aan een welzijnsaanpak  gericht op m.n. eenzaamheids- en
armoedebestrijding Er is een wijktrefpunt in de wijk gerealiseerd, dat m.n. bedoeld is
voor jongeren
De wijkschakel voor kwetsbare personen met verward gedrag wordt in 2022
uitgebreid met het onderdeel huiselijk geweld en volgt een stedelijke
doorontwikkeling. De coördinatie hiervan wordt gedeeld met het Wijkteam.

Wijkagenda doel 4: Reduceren achterstandsituaties van kwetsbare bewoners
Schiemond
Naast de voortdurende aandacht voor kwetsbare bewoners in Schiemond is in 2021
de focus gelegd op de eenzame ouderen en de positie van jongeren in de wijk. In
vervolg op 2020 zijn er individuele bezoekjes en gesprekken geweest met ouderen
om te zien wat er voor hen aan steun geboden kon worden. Zowel vanuit de
welzijnsorganisatie als mede weer door Delfshaven Helpt is er aandacht geboden
aan deze doelgroep.
In 2021 zijn we gestart onder voorzitterschap van Maatschappelijke Ontwikkeling met
de werkgroep Jeugd Schiemond. Doel is om in kaart te brengen wat op dit moment
de items zijn waarmee we jongeren kunnen helpen en welke ideeen zij daar zelf over
hebben. De jongerenwerkers van WMO Radar vervullen een grote rol hierin. De
focus heeft vooral gel
egen op wat kunnen we voor de jongeren betekenen tijdens de pandemie en zijn er
jongeren die in de problemen zijn gekomen hierdoor. Ook in 2022 zal de werkgroep
Jeugd Schiemond worden voortgezet.



Wijkagenda doel 5: Schiemond en Lloydkwartier worden aantrekkelijker
Het afgelopen jaar is er in het Lloydkwartier veel gedaan aan vergroening. Bewoners
hebben zich gemeld bij de gemeente en vanuit het KENDOE, waarin de diensten
Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Dienstverlening nauw samenwerken, zijn er
diverse initiatieven opgepakt en uitgevoerd.
Mooie resultaten zijn de XXL geveltuinen aan de Mullerkade en vergroting van
enkele tuinen van bewoners.
Aan de Schiehavenkade zijn 22 boombakken geplaatst voor de buitengevels van de
woningen om meer schaduw te genereren op verzoek van de bewoners.
Voor al dit soort initiatieven geldt dat de bewoners het beheer zelf uitvoeren.
In Schiemond is gestart met de inventarisatie van de openbare speelplaatsen en
wordt er een plan gemaakt om deze op te knappen door Stadsbeheer.
Daarnaast is het aangevraagde project vergroening Dempoplein positief beoordeeld
en zal er lopende 2022 een herinrichting van het plein plaatsvinden ter hoogte van de
OBS de Boog.



4.3 Voortgang Wijkagenda Spangen

Wijkagenda doel 1: De kracht van Spangen

Voortgang: Helaas konden ook in 2021  bewonersinitiatieven moeilijk of anders
doorgang vinden. Toch werden er door verschillende bewoners, net zoals in
voorgaande jaren, initiatieven voor andere bewoners doorgezet. De Vrouwenclub en
het koken voor de wijk, het ging op wat voor manier dan ook door. Voor veel mensen
een moment van troost en samenzijn in moeilijke tijden.  Maar er kwam ook een
klauterboom, een videoclip en er is een boekenclub in oprichting.
Soms ontmoedigde de lange coronaperiode initiatiefnemers, zoals de Nablijfklas.
Gelukkig ontstond er een samenwerking met stichting Creative Action Now, waardoor
deze ‘wijkplek’ voor jong en oud in Spangen behouden bleef. Jongeren werken er
van Dromen naar Doen, moeders komen er samen ontbijten, Stichting Oppepper
houdt er spreekuur, maar ook vinden er gesprekken plaats met wijkbewoners als het
botst of schuurt. Hier ontstaan nieuwe doelen en initiatieven. Zo is hier een prachtig
samenwerkingsverband ontstaan voor the Mall 2.0 met een nieuwe stichting
Powerhouse.

Wijkagenda doel 2: Spangen is groener en kindvriendelijker

Voortgang: De vergroening van het Taandersplein is in uitvoering mede dankzij de
mooie samenwerking tussen de Mariaschool en Natuurlijk Spangen. Gesprekken
voor de vergroening van schoolplein Het Kasteel lopen voorspoedig en bewoners
reageren blij.
Op het Bellamyplein is niet alleen een hele mooie grote nieuwe Speelboom
neergelegd, maar hebben veel bewoners ook een geveltuin aangelegd op een
gezamenlijke dag.
Hoekje Nicolaas Beetsstraat – Mathenesserdijk is vergroend op verzoek van
bewoners.

Wijkagenda doel 3: Spangen is schoner en verkeersvriendelijker

Voortgang: Zwerfvuil is een hardnekkig probleem in de wijk. Buurt bestuurt maakt
zich nog steeds hard voor een schonere wijk. In 2021 ontstonden er mooie
verbindingen en extra acties door en voor bewoners met de komst van Ron Giesen,
de (helaas tijdelijke) wijk conciërge voor Spangen.  Actieve bewoners en
containeradoptanten voelden zich gesteund door zijn extra inzet om met collega’s
ervoor te zorgen dat die volle container weer snel geleegd werd. Voor 2022 is de
inzet van de wijk om opnieuw samen met een nieuwe wijk conciërge te zoeken naar
oplossingen voor dit hardnekkige probleem.

Wijkagenda doel 4: Jeugd heeft meer kansen

Voortgang: In de lastige coronatijd is Spangen gelukkig gezegend met heel
betrokken personeel van de basisscholen. Ook de wijkprogrammering is gelukkig
weer opgestart en de activiteiten van WMO Radar, Tos en JOZ zijn zo veel als
mogelijk buiten doorgegaan.



Ook voor jongeren was 2021 een lastig jaar. De vele beperkingen vallen veel
jongeren zwaar. Meer mensen die zowel binnen als buiten dichter op elkaar zitten en
die in een verschillende levensfase zijn, zorgt soms helaas voor botsingen.  Maar
soms ontstaat er door de wrijving ineens glans. Jongeren gaven aan een droom te
hebben voor een eigen plek in de wijk.  Samen met Jonge Ondernemers, stichting
CAN en ander betrokkenen vormden zij stichting Powerhouse. Met een mooi initiatief
voor brede invulling voor jeugd op vlak van sport, cultuur, welzijn, ontwikkelen van
vaardigheden, mentale gezondheid en mogelijk werkgelegenheid zijn zij in gesprek
met de gemeente om dit plan echt te kunnen gaan uitvoeren op de in Spangen voor
jeugd bekende plek The Mall 2.0 (Laanslootseweg).

Wijkagenda doel 5: Thuis op orde

Voortgang:  Het wijknetwerk is in 2021 actief geweest om in corona tijd zo veel
mogelijk mensen die dat nodig hadden te blijven helpen. Het programma Integraal
Ondersteunen van
Rotterdammers, die in een kwetsbare situatie terecht waren gekomen, heeft op een
aantal dossiers echt doorbraken veroorzaakt en de bewoner centraal gesteld.
Hogere energierekeningen en toenemende inflatie vraagt nog eens extra  om een
gezamenlijke investering van gemeente, wijknetwerkpartners en bewoners om
Spangenaren die in een kwetsbare situatie zitten te ondersteunen.  Het is fijn om te
zien dat er nu op dit gebied meer organisaties in Spangen zijn gevestigd: Stichting
EssaJo, Stichting CAN en Oppepper Lokaal.



4.4 Voortgang wijkagenda het Nieuwe westen

Wijkagenda Doel 1: Uitvoering Buurtverbeterplan Pupillenbuurt

In 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd met Wmo Radar en JOZ  om een vaste
programmering op het Jaap Valkhoffplein te realiseren. Dit is echter vanuit deze
partijen niet mogelijk gebleken aangezien deze partijen een gebiedsbrede opdracht
uitvoeren. Om toch gerichte aandacht te besteden d.m.v. programmering is Civitas
ingezet om diverse activiteiten voor de jongeren te organiseren en in te zetten op
individuele coaching.
De pilot m.b.t. vuil  op straat is in 2021 gecontinueerd en heeft voor een maand
plaatsgevonden. Al snel bleek dat de vaste ophaaldag van grofvuil niet effectief was.
Bewoners plaatsten hun grofvuil ook op andere dagen op straat waardoor er nog
meer inzet nodig was vanuit Schone Stad om het afval op te halen. Het beëindigen
van deze pilot is met de bewonersgroep gecommuniceerd.
Er is een inloop gerealiseerd in het buurtpand (Ruilstraat 58 en per september 2021
aan de Pupillenstraat 60). Het inloopspreekuur voor financiële ondersteuning in het
Leespaleis was niet succesvol.
Sinds 1 september 2021 is St. Vluchtelingen voor vluchtelingen gevestigd in de
Pupillenstraat 60. Deze biedt sociaal-maatschappelijke en juridische hulp aan
statushouders. Deze varieert van schuldhulpverlening, vragen over werk & inkomen,
aanvragen zorgondersteuning, problemen bij inburgering/taal, doorverwijzen naar
advocaten, psychologen en andere deskundigen. De dienstverlening is ook t.b.v.
bewoners Pupillenbuurt. In 3 maanden zijn al 75 bewoners op gesprek geweest.
Er was avond inloop (laagdrempelig ontmoetingsplek) gerealiseerd voor de jongeren.
Civitas coördineerde en begeleidde het proces.
In 2021 zijn gesprekken gevoerd met WMORadar over eventuele samenwerking voor
een spreekuur (Infoplein), een jongereninloop en het organiseren van een aantal
activiteiten op de locatie aan Pupillenstraat 60.
Het eerste contact is met KPN gelegd m.b.t. de realisatie van een buurttuin. Concrete
afspraken en mogelijkheden worden ism KPN besproken. Er zijn suggesties
geopperd om van de ‘voortuin’ van het KPN pand een buurttuin te maken waar
ouderen en kinderen moestuintjes zouden kunnen aanleggen en onderhouden. Dit
idee is van tafel gegaan omdat het hek alleen gedurende kantoortijden opengaat en
omdat de wortels van de planten misschien de kabels zouden kunnen beschadigen.
Als alternatief zouden moestuintjes op poten mogelijk zijn, maar daar is men niet op
ingegaan.
Sinds januari 2021 is het project Samen over de Drempel gestart met als doel een
brugfunctie te vervullen tussen bewoners en reguliere instanties.
Er was elke donderdagochtend een inloopspreekuur in het buurtpand en op afspraak
is huisbezoek en meegaan naar instanties mogelijk.
Er wordt afgestemd aan doorgestuurd naar WMORadar, gemeentelijke diensten en
CJG/Gezinscoaches.
Voor de coronaperiode was er ook op de maandagochtend een maatschappelijk
spreekuur, gehouden door 2 buurtcontactpersonen. Daar konden bewoners terecht
met allerhande vragen over bijvoorbeeld, belastingen, wonen, (studie)financiën.
In de Ruilstraat zijn de balkons mooi gerenoveerd en het hekwerk geschilderd. In de
Heemraadstraat is de bewoners een balkondoek aangeboden.



Buurtpandje Pupillenstraat 60

Vergroeningsfase 2 is van start gegaan. Hetzelfde geldt voor het Kunstproject. De
plekken waar de kunstwerken worden geplaatst zijn bekend en de kunstwerken
eveneens. Het eerste kunstwerk is aan de gevel aan de Koorenaarstraat in 2021
gerealiseerd.

Wat betreft het thema ondernemen is er helaas niet veel van de grond gekomen.
Inzet op dit thema vraagt om specifieke inzet. In 2022 zal hier opnieuw naar worden
gekeken.

Wijkagenda Doel 2: Veiligere en aantrekkelijke woonomgeving

Het proces m.b.t. het inrichtingsplan van de Heemraadsingel loopt volgens planning
en loopt goed. De bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden en bewoners hebben
op meerdere momenten hun inbreng kunnen geven en reflecteren op voorstellen.
De “groepsaanpak” is gestart en handhaving en toezicht is hier nauw bij betrokken.
Bij de gesprekken met de jongeren en ouders zijn collega’s van H&T aanwezig.
De inzet op VSV was in 2021 erg lastig gebleken. Reden hiervoor is Covid19 en het
thuisonderwijs en moeilijk monitoren van de afwezigheid van de leerlingen
De ondergrondse afvalcontainers in de Essenburtbuurt zijn gewrappt met mooie
tekeningen van leerlingen van de school.
In de Pupillenbuurt zijn de lijntjes kort en wordt er goed samengewerkt. Woonbron
schuift maandelijks aan bij het Buurtprojectleidersoverleg van de Pupillenbuurt.
Voor de andere buurten in het Nieuwe Westen heeft de start hiervoor ook
plaatsgevonden.



Opening Jaap Valkhoffplein

Op de mathenesserlaan zijn diverse maatregelen uitgevoerd: markering in
middenberm aangebracht; markering voor zebra’s aangebracht; parkeervakken
tijdelijk verwijderd bij zebra’s; opvallende gele borden bij zebra’s geplaatst;
overbodige verkeersborden bij kruispunten verwijderd; wegverlichting wordt
vervangen door LED (is vertraagd)
Helaas is er in 2021 geen extra wijkconcierge gerealiseerd.
Ook de herinrichting van de RFC weg is niet gerealiseerd. Dit als gevolg van ziekte
van de desbetreffende ambtenaar.

Wijkagenda Doel 3: Niemand aan zijn lot overlaten

Naar aanleiding van Covid19 zijn er aanvullende acties opgenomen voor dit doel.

Vanuit het beleidskader schuldhulpverlening is inzet gepleegd op het opzetten van
schuldhulpmaatjes. Hoeveel hiervan in het Nieuwe Westen aan de slag zijn is
onbekend.
Spreekuren: zie inzet Pupillenbuurt.
Er onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een weggeefwinkel.
Deze is echter niet gerealiseerd.
Met scholen is besproken of zij inzet willen plegen op vroegsignalering. Basisscholen
staan hier positief tegenover.
De oriëntatie m.b.t. intensieve gezinscoaching op basisscholen heeft
plaatsgevonden.
Dit onderwerp is tijdens het directeurenoverleg met de scholen besproken. De
scholen staan hier positief tegenover. Deze actie krijgt in 2022 een vervolg.



Wijkagenda Doel 4: Talentontwikkeling voor en door de wijk

In 2021 was het als gevolg van het thuisonderwijs moeilijk de afwezigheid en het
vroegtijdig schoolverlaten goed te monitoren en gerichte inzet op te plegen.

Vanuit W&I zijn er in het kader van de ontwikkeling van het gebiedsgericht werken:
- 2 (digitale) netwerkbijeenkomsten georganiseerd;
- Interne kennismaking (werkconsulenten, expertise team, vraagwijzer, Wmo Radar
gebiedsteam) ;
- Interne en externe- partners in de wijk. Samenwerking/netwerk van diverse partijen
(schulddienstverlening) Vrijwilligers organisaties (Stichting Azagua, Peter Riedijk, ,
vraagwijzer, WMO Radar (budgetcoaches), expertise team, werkconsultenten W&I)
2 netwerkbijeenkomsten 2021 (April) (intern route) @ uitvoeringsoverleg extern
partners (Mei – September);
- De overdracht van cliënten van Jolo naar W&I is geoptimaliseerd (extra aandacht
voor jongeren). Beide afdelingen werken volgens het procesinstructie. Regelmatig
vinden warme overdrachten plaats door middel van driegesprekken.
- Het aanbod in de wijk is bij de werkcoaches bekend en er wordt intensief
samengewerkt met WMO Radar en het lokale netwerk.

Wijkagenda Doel 5: Winkelstraten en ondernemerschap
Afdeling Economie van SO heeft besloten geen straatmanager meer in te zetten.
Dit is het gevolg van interne keuzes bij de afdeling Economie.
Er is helaas geen straatmanager voor de Nieuwe Binnenweg (HNW deel)
gerealiseerd. Het idee van de wijkmanager houdt in dat deze actief contact legt met
pandeigenaren en ondernemers over de invulling van het pand bij leegstand.

Bijlage 1. Bewonersinitiatieven 2021

Wijk Omschrijving initiatief Toegekend

Bospolder Voetbalevenement € 355
Bospolder Rozen uitdelen op Valentijnsdag € 475
Bospolder Dromen in kleur € 1.659
Bospolder Activiteitenkalender Stichting Dakpark € 3.000
Bospolder Tafeltje Dekje Botu 2 € 6.660
Bospolder Kunstproject Delfshaven € 650
Bospolder Hudsonplein festival € 2.790



Bospolder Hudsonplein festival (aanvulling) € 254
Bospolder Bewoners in actie € 270
Bospolder Vrouwenochtenden € 800
Bospolder Kerst in BoTu € 1.676
Bospolder Pop-upterras Bospolderplein € 750
Bospolder Halloween Bospolder € 1.300
Bospolder Decemberfeesten € 475
Bospolder Samen tegen corona € 3.300
Bospolder Kerstdiner of lunch € 3.000
Delfshaven Project Molenwater € 3.640
Delfshaven Wonderlijk Delfshaven € 2.000
Delfshaven Creatief in Wijktrefpunt € 935
Delfshaven Kadebakken voor De Nieuwe Tuin € 2.313
Delfshaven Lunch Coolhaveneiland € 1.376
Delfshaven Repaircafé Coolhaveneiland € 800
Delfshaven Plaatsing gedenksteen Van Citters € 4.000
Delfshaven Ketels aan de Kade 2021 € 10.000
Delfshaven Koningsdag Buurtactie € 450
Delfshaven Adios & Pilgrimgirl 2021 € 5.995
Delfshaven Wereld Wijde Wijk 2021 € 5.250
Delfshaven Ter land, ter zee en in Delfshaven € 6.000
Delfshaven Sportmiddag Sport en Chill € 267
Delfshaven Kidsclub Coolhaveneiland € 2.000
Delfshaven Kerst in Delfshaven 2021 € 5.000
Delfshaven Inrichting Schat van Schoonderloo € 2.210
Delfshaven Culture haven € 5.000
Delfshaven Kerstavond op kerst € 1.000
Delfshaven Buurtpost € 1.500
Delfshaven Standkraan en Urnen € 2.656
Delfshaven Aandacht voor senioren € 1.588
Delfshaven Kerstactie ouderen € 1.600
Nieuwe Westen Ouderen in isolement en armoede € 950
Nieuwe Westen Buurthuiskamer Essenburgbuurt € 8.950
Nieuwe Westen 10 jaar de Pluktuin € 2.245
Nieuwe Westen Dagactiviteiten in Post West € 2.025
Nieuwe Westen Vrouwen conversatie bij Gezana € 1.155
Nieuwe Westen Plantenbakken Essenburgsingel € 440
Nieuwe Westen Groene Adrien Mildersstraat € 715
Nieuwe Westen Vergroening Beukelsweg € 7.400
Nieuwe Westen Pop-up Lenteparade € 3.750
Nieuwe Westen De Schatkamer € 6.195
Nieuwe Westen Zumba in Post West € 1.122
Nieuwe Westen Hoop € 4.750

Nieuwe Westen Max Verstappen op het
Heemraadsplein € 5.905



Nieuwe Westen Ontmoetingen in de woonkamer € 5.803
Nieuwe Westen Samenwerkingskracht Waterkant € 4.675
Nieuwe Westen Uitbreiding Groenperk Hooidrift € 1.268
Nieuwe Westen Essenburg vrouwen stapje vooruit € 235
Nieuwe Westen Begeleiding als ervaringsdeskundige € 9.500
Nieuwe Westen Activiteit voor kinderen € 950
Nieuwe Westen Speelplein Schelfplein € 1.750
Nieuwe Westen Gerrit van de Lindepark € 6.000
Nieuwe Westen Max Verstappen (aanvulling) € 1.165
Nieuwe Westen Open dag stichting Gezana € 2.000
Nieuwe Westen Lezen stimuleren Nozemanbuurt € 1.275
Nieuwe Westen Huiskamer Pandje010 2022 € 9.250
Nieuwe Westen December voor kinderen € 500
Nieuwe Westen Maand van licht en vreugde € 750
Nieuwe Westen Kerst- en oudejaar verrassing € 1.030
Nieuwe Westen Tidebuurt 100 jaar samen sterk € 4.100
Nieuwe Westen Compostplein € 3.418
Nieuwe Westen Activiteiten voor jongeren en ouders € 515
Nieuwe Westen Groene leefstoep in de Ruilstraat € 2.955
Nieuwe Westen Kidsclub 2022 Pupillenbuurt € 5.695
Nieuwe Westen Watertappunt Jaap Valkhoffplein € 1.006
Nieuwe Westen Kerst voor elkaar € 3.150
Schiemond Garry Rodrigues Cup € 6.370
Schiemond Afhaal- en bezorgmaaltijden € 8.740
Schiemond Tas toch Lief € 10.000
Schiemond Moestuinkas Tuin op de Pier € 2.343
Schiemond Bomenrij in bak € 10.000
Schiemond Bingo Seniorenmiddag € 450
Schiemond Ouderenactiviteiten Delfshaven € 1.950
Schiemond Bingo machine € 764
Schiemond Sport en spel € 2.229
Schiemond Kerstfeest -schaatsbaan € 4.422
Schiemond Seniorendagen € 2.287
Schiemond Spelletjesmiddagen € 129
Schiemond Afhaal en bezorgmaaltijden € 8.740
Schiemond Maaltijd met de kerst € 565

Spangen Vrouwen ontmoeten elkaar
Vrouwenclub € 2.000

Spangen Duurzame Mondkapjes € 4.392
Spangen Manga Library € 9.700
Spangen Vernieuwing Speelkeet Bellamy € 7.500
Spangen Congres en boekje 10 jaar Voedseltuin € 3.000
Spangen De Voorplanters Voedseltuin € 5.500
Spangen Sport en Spel Spangen € 3.950
Spangen Buurtmaaltijd Spangen € 5.520



Spangen Goede opvoeding tegen overwicht € 2.050
Spangen Geloven in Spangen € 8.988
Spangen 24e Ontmoeting Dichters € 5.150
Spangen Klaverjassen Westervolkshuis € 475
Spangen De buurt veert op € 2.200
Spangen Biljart Westervolkshuis € 1.210
Spangen Vrouwenclub € 1.900
Spangen Middag met Nance € 1.830
Spangen Middag op de Mathenesserdijk € 1.750
Spangen De Schaamte Voorbij € 2.596
Spangen Kinderboeken kerstpakket € 1.990
Spangen Boekenclub € 4.935
Spangen Zelfbeheer Duimdrop € 8.225
Spangen Leren4Cito! € 1.365
Tussendijken BoTu Awards 2020 € 6.742
Tussendijken Lief en Leed-winkel € 8.620
Tussendijken Atelier De Kleine Vis, volwassenen € 2.600
Tussendijken Oudermiddagen voor alleenstaanden € 1.200
Tussendijken Buurtmaaltijd People Power € 1.708
Tussendijken Dagactiviteiten in Pier 80 en MCS € 1.715
Tussendijken 3e fase vergroening Grote Visserijstraat € 6.025
Tussendijken Vrouwendag Viering € 1.455
Tussendijken Herdenking vergeten bombardement € 8.856
Tussendijken Speurtocht voor kinderen met Pasen € 411
Tussendijken Elektrahuisje Mathenesserbrug € 7.100
Tussendijken Schiedamseweg Leeft € 1.725
Tussendijken Hand in Hand HavenBotu € 1.000
Tussendijken Groendag op de Mathenesserdijk € 1.420
Tussendijken Bestrijding van eenzaamheid € 1.035
Tussendijken Kinderfeest € 1.050
Tussendijken Tovertunnel opnieuw beschilderen € 5.000
Tussendijken BoTu United Buurtfeest € 2.667
Tussendijken Expo ladies of TOP Art € 2.500
Tussendijken Naaiatelier BoTu € 1.573
Tussendijken Gezellige ontmoetingsdagen € 1.760
Tussendijken X-mas Gaming € 2.250
Tussendijken Jaarwisseling Gijsinglaan € 2.580
Tussendijken Kerst en eenzaamheid € 550
Tussendijken Beeldentuin € 4.500
Tussendijken Activiteiten met kerst en nieuwjaar € 845

Tussendijken Voorlichtingsbijeenkomsten
gemeenteraad € 500

Tussendijken Pakketjes tegen corona-crisis € 2.350
Tussendijken Viering Jaarwisseling Driehoeksplein € 800
Tussendijken Sport & gezonde leefstijl € 975



Tussendijken Muzikale groeten uit alle windstreken € 2.444

Tussendijken Midwinterstukjes voor senioren door
senioren € 3.680

Tussendijken Koken met Kids Kerstpakketten € 1.610
Tussendijken Kerstpakketten voor BoTu € 2.000
Tussendijken Oliebollenfeest Delfshaven € 1.795

Totaal € 443.842


