
Geacht college,

Hierbij sturen wij u het Gebiedsverslag 2021, dat de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek in haar vergadering van 15 februari 2022 heeft vastgesteld.

In het gebiedsverslag wordt beschreven op welke wijze de gebiedscommissie in het afgelopen
jaar in goede onderlinge samenwerking en samen met de inwoners invulling heeft gegeven aan
de opgaven in het gebied. Wij zijn trots op deze samenwerking en zullen deze tot aan de
verkiezingen in 2022 verder voortzetten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek,

:

Cc.:
Directeur Rayon Noord Buiten de ring - j.fix@rotterdam.nl
Wijkmanager Hillegersberg - cr.vanwingerden@rotterdam.nl
Wijkmanager Schiebroek - rw.bleeker@rotterdam.nl
Gemeenteraad Rotterdam - info@griffie.rotterdam.nl

Onderwerp:
Aanbiedingsbrief Gebiedsverslag
Hillegersberg-Schiebroek

Gebied Hillegersberg - Schiebroek

Bezoekadres: Argonautenweg 23
3054 RP  ROTTERDAM
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Internet: http://www.rotterdam.nl/his

Van:  Gebiedscommissie Hillegersberg -
Schiebroek
Telefoon: 010 - 267 2223
E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl

Ons kenmerk:  BSD-GbPe-4011601
Bijlage(n): 1

Datum: 17 februari 2022

4011601

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

College van Burgemeester en Wethouders
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3000KP70012
]



1 

 

 
 
 

 

 

 

 

    Gebiedsverslag Hillegersberg Schiebroek 2021        

 

                                            



2 

 

 

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   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord  
 

Na 8 jaar Gebiedscommissies komt er alweer een eind aan en worden ze vervangen door Wijkraden. 
Het gebied Hillegersberg-Schiebroek wordt opgesplitst in Hillegersberg en Schiebroek. Hillegersberg 
bestaat uit meerdere en op veel punten verschillende wijken, t.w. Terbregge, Molenlaankwartier, 
Kleiwegkwartier (Hillegersberg-zuid) en 110-Morgen/ Oud Hillegersberg (Hillegersberg-noord).  
Schiebroek daarentegen wordt weliswaar als één geheel gezien, doch ook binnen deze wijk bestaan 
er, vooral op sociaaleconomisch en maatschappelijk gebied, grote verschillen. 
2021 is een jaar geweest waar we als gebiedscommissie goed op kunnen terugkijken en vol 
verwachting kijken we naar de toekomst. 
Met deze persoonlijke noot wil ik al mijn gebiedscommissieleden bedanken voor de goede 
samenwerking. Ondanks dat we maar één keer fysiek vergaderd hebben, ging het via teams best wel 
soepel. Gedisciplineerd vergaderen was hierbij een must en dat ging de gehele commissie goed af.  
Diverse malen werd er ook ingesproken of werd een toelichting gegeven bij een Bewonersinitiatief, dat 
was elke weer spannend of de techniek het toeliet en een compliment aan de gebiedsmedewerkers is 
hierbij dan ook op zijn plaats. 
Wij hopen dat u met plezier dit laatste jaarverslag van de gebiedscommissie mag lezen.  
 
 
Technisch voorzitter 
Jan Pierweijer 
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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. 
 

Algemeen 

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

bewoners van Hillegersberg-Schiebroek. In de Havenloods verschijnt eens per twee weken de 

gebiedspagina Hillegersberg-Schiebroek, op Facebook vindt interactie plaats door middel van het 

account @Gebied.HillegersbergSchiebroek en op de website www.rotterdam.nl/his is algemene 

informatie te vinden over het gebied en de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Afgelopen 

jaar is gebleken dat in ons gebied niet overal de Havenloods wordt ontvangen. Dit is in 2020 bij de 

afdeling communicatie aangegeven en besproken met de Havenloods. Dit heeft echter niet tot 

resultaat geleid. Zowel uit reacties van bewoners als bij een verkenning onder de 

gebiedscommissieleden bleek in 2021 de bezorging nog steeds niet op orde te zijn. Opnieuw is dit 

stedelijk onder de aandacht gebracht met het verzoek hier maatregelen op te nemen. 

 

 
 

 

Daarnaast wordt via www.bis.rotterdam.nl de agenda van de vergaderingen en bijbehorende 

documenten van de gebiedscommissie gepubliceerd. Afgelopen jaar heeft de gebiedscommissie 

vanwege corona overwegend digitaal vergaderd. Alleen in de maanden oktober en november heeft de 

gebiedscommissie aan de Argonautenweg kunnen vergaderen. Bij de digitale vergaderingen kon de 

inspreekbijdrage van bewoners schriftelijk aangeleverd worden als ook hebben bewoners een digitale 

uitnodiging met link naar de vergadering ontvangen als zij hun inbreng mondeling wilden doen. 

Afhankelijk van de vraag werden deze vragen door één van de werkgroepen van de 

gebiedscommissie opgepakt om te beantwoorden.  

 

De werkgroep Communicatie van de gebiedscommissie is bezig geweest om de zichtbaarheid en 

bereikbaarheid van de gebiedscommissie te vergroten. In 2021 hebben enkele leden van de 

gebiedscommissie actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het nieuwe platform MijnRotterdam.nl. 

Hillegersberg-Schiebroek heeft meegedaan als pilotgebied waarbij o.a. het platform ook is ingezet als 

participatiemiddel. Er is door de gebiedscommissie een bijdrage geleverd om van het blad GERS een 

specifieke editie over Hillegersberg-Schiebroek uit te brengen. Na uitstel eerder dit jaar is uiteindelijk 

aan het einde van het jaar betreffende editie uitgekomen waarbij gebiedscommissieleden ook actief 

mee hebben gedacht over de inhoud van het blad waarbij zowel Hillegersberg als Schiebroek aan de 
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orde zijn geweest, met items over de historie, unieke onderwerpen van het gebied en zijn 

ondernemers en vrijwilligers aan het woord geweest. 

 

Vergaderen in de wijk, bijeenkomsten organiseren en bijwonen 

Afgelopen jaar is er ondanks corona met betrekking tot verschillende (grote) thema’s participatie 

georganiseerd en hebben de verschillende leden van de gebiedscommissie het gebied 

vertegenwoordigd bij stedelijke thema-avonden. Een greep uit de stedelijke thema-avonden die 

(digitaal) bezocht zijn: Welzijn en Zorg, nieuw bestuursmodel/Wijk aan zet. 

De gebiedscommissie heeft 12 openbare (digitale) vergaderingen georganiseerd. 11 vergaderingen 

hebben digitaal plaatsgevonden, één vergadering (oktober) fysiek aan de Argonautenweg. 

Naast de formele vergaderingen zijn er veel informele vergaderingen geweest van de werkgroepen 

fysiek, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid, bewonersinitiatieven en de werkgroep 

communicatie. Tijdens dit jaar is er ook een specifieke werkgroep Bestuurlijk Model aan de slag 

gegaan om gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot de inrichting van het nieuwe 

bestuursmodel. Vanuit de werkgroepen werden (on)gevraagde adviezen voorbereid of zijn 

themabijeenkomsten gehouden om zich te laten informeren over ontwikkelingen in de wijk.  

 

Ook zijn er (digitale) bijeenkomsten geweest met bewoners en/of ondernemers georganiseerd zoals 

rond het Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid, het Buurtverbeterplan 110-morgen, de herziening 

Bestemmingsplan Kern en Plassen als ook op diverse projecten. Ook is de gebiedscommissie in de 

wijken op pad geweest als er specifieke problemen in de wijken waren of inbreng van bewoners en 

ondernemers nodig was in de advisering. 

 

 
 

 

Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid 

Op basis van eerdere inbreng van bewoners zijn vanuit de ambtelijke organisatie verbeteracties 

voorgesteld. Na een onlinebewonersavond op 2 februari 2021 (“hebben wij uw input vertaald naar de 

juiste acties?”) is het Buurtverbeterplan in mei 2021 vastgesteld door Roos Vermeij, wethouder 

Economie, wijken en kleine kernen. Het buurtverbeterplan kent zes pijlers die elk een 

aandachtsgebied betreffen met verbeteracties. Deze pijlers zijn:  

1) Vergroten van Bewonersbetrokkenheid/sociale cohesie; 2) Jeugd en Onderwijs; 3) Werk en 

Inkomen; 4) Buitenruimte en Veiligheid; 5) Wonen; 6) Zorgstructuur kwetsbare bewoners.  

Het plan is in maart gereedgekomen en aangeboden aan de wethouder. 

De gebiedscommissie heeft in een ongevraagd advies verzocht om overeenkomstig het Plan van 

Aanpak Schiebroek Zuid uit 2017-2019, extra middelen beschikbaar te stellen om zo het 

ambitieniveau naar boven bij te kunnen stellen. De wethouder heeft daarop aangegeven dat de 

dekking van het Buurtverbeterplan is gezocht binnen bestaande budgetten van de clusters en dat 

alertheid is geboden om (toekomstige) stedelijke programma’s die passen bij de opgaven in 
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Schiebroek-zuid, zoveel mogelijk toe te passen. Daarnaast heeft de gebiedscommissie ook aandacht 

gevraagd voor het ontbreken van een ‘Huis van de Wijk’ in Schiebroek en voor het belang van goede 

communicatie zowel naar bewoners als naar een breder publiek buiten de wijk. 

Het Buurtverbeterplan loopt tot 2024. In het eerste kwartaal van 2021 is al begonnen met uitvoering 

van onderdelen ervan. Ook bij de uitvoering is het de uitdaging om bewoners te blijven betrekken.  

Wat betreft het vergroten van de bewonersbetrokkenheid zijn in september wijkexcursies 

georganiseerd (wat gaat er wel goed in de wijk en wat kan beter?) en dit is gepresenteerd tijdens een 

hybride (deels online en deels fysieke) bewonersavond op 5 oktober. Daarnaast is een aanzet 

gegeven om op basis van kunst en cultuur de betrokkenheid van bewoners te vergroten 

Voor het Buurtverbeterplan wordt een publieksverslag over 2021 opgesteld waarin over de acties en 

voortgang wordt gerapporteerd. 

 

Buurtverbeterplan 110-Morgen 

In het najaar van 2021 is ook in de wijk 110-Morgen de ontwikkeling van een buurtverbeterplan van 

start gegaan. Vanuit het wijkgerichte werken is bekend dat in 110-Morgen in verschillende straten 

verouderde sociale woningbouw uit jaren 60 staat en er naar verhouding veel bewoners zijn die in 

armoede leven, waar problemen zijn in de gezinssituatie en de opvoeding, maar ook relatief veel 

bewoners met mentale klachten. De problematiek is vergelijkbaar met Schiebroek-Zuid. Behalve de 

verouderde woningbouw en sociale problematiek in de portiekflats in 110-Morgen vraagt ook de 

buitenruimte aandacht. Begin 2021 is corporatie ‘Onze Woning’ gefuseerd met Habion. Habion wil 

komende jaren vele miljoenen investeren in vergaande renovatie en nieuwbouw in de wijk. Het 

buurtverbeterplan is tot stand gekomen in zeer nauwe samenwerking met Habion en de 

bewonersorganisatie 110-Morgen. Het plan wordt in het eerste kwartaal van 2022 vastgesteld. Het 

plan is gebaseerd op een intensief participatietraject met bewoners en ondernemers uit 110-Morgen. 

Dit buurtverbeterplan is dan ook echt een product van de bewoners en ondernemers uit het gebied 

geworden. In november heeft een inspiratiedag plaatsgevonden waarbij bewoners in de ochtend, 

middag of avond de sterke en zwakke kanten van de buurt, hun wensen en dromen konden geven als 

ook op welke wijze zijzelf een bijdrage konden leveren. Na de inspiratiedag zijn er verschillende 

verdiepende bijeenkomsten met de bewoners en professionals geweest over verschillende thema’s 

die door de bewoners waren aangegeven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot concrete actie op korte 

termijn als langere termijn plannen. Uitvoering hieraan wordt gegeven door een samenwerking van 

bewoners en professionals door middel van gangmakersgroepen. Deze starten begin 2022 en zullen 

om de 8 weken bijeenkomen voor terugkoppeling op de acties die zijn afgesproken. Op deze wijze 

ontstaan er actieve netwerken en samenwerkingsverbanden in de buurt voor de komende jaren. 

De acties zullen worden meegenomen in de beleidsvorming voor komende jaren. 
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Aanbestedingsprocedure welzijn 

In 2021 is op stedelijk niveau een aanbestedingsprocedure welzijn opgestart. In het kader van 

stedelijk beleid krijgen in de nieuwe inkoop drie groepen Rotterdammers extra aandacht, te weten de 

jonge generatie, langer thuiswonende ouderen en Rotterdammers in een kwetsbare situatie. Daarbij is 

het streven om meer ruimte te scheppen voor lokale invulling per wijk. De inkoop blijft per gebied, 

maar er komt meer maatwerk per wijk. De gebiedscommissie heeft in de desgevraagde reactie 

gewezen op de sociaaleconomische positie van bewoners in de wijken Schiebroek-Zuid en 110 

Morgen en de daaruit voortvloeiende behoefte op het gebied van welzijn. 

 

Bewonersinitiatieven 

De gebiedscommissie heeft vanuit de bewonersinitiatieven met welzijnspartners uit de wijken, aan het 

einde van het jaar net als in 2020, specifiek aandacht gegeven voor (eenzame) ouderen en kwetsbare 

wijkbewoners. Daarbij heeft de gebiedscommissie een actieve en financiële bijdrage geleverd voor de 

voedselbank in Schiebroek en activiteiten rond de kerstperiode georganiseerd. Daarnaast is vanuit 

participatie ook bijgedragen aan de activiteiten van de buurtverbeterplannen als ook aan de 

activiteiten van de bewoners rond de grondwaterproblematiek in ons gebied. 

 

 
 

Horecagebiedsplan 

Elke twee jaar maakt de gemeente een ‘horeca-gebiedsplan’. Voor elke wijk wordt per straat, laan of 

plein beschreven wat er met de horeca zou kunnen gebeuren: uitbreiden, gelijk blijven of verminderen.  

De rol van de gebiedscommissie daarbij is het opzetten van een participatietraject. Hoe denken 

horecaondernemers en ondernemersverenigingen over de voorstellen? Maar ook wat vinden 

bewoners ervan: zij maken tenslotte veelal gebruik van die horeca en wonen in de directe omgeving. 

Via de Havenloods en social media zijn bewoners opgeroepen hun mening te geven. Door de 

coronamaatregelen zijn voor het horecagebiedsplan niet zoals gebruikelijk bijeenkomsten voor 

bewoners georganiseerd. Bewoners zijn bij wijze van proef wel in de gelegenheid gesteld om via het 

digitaal participatieplatform hun mening te geven. De bevindingen van de participatie zijn in het 

horecagebiedsplan verwerkt. Het plan is door de gebiedscommissie in een openbare vergadering in 

concept vastgesteld. 
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Advies bij de Gebiedskoers detailhandel 

Op stedelijk niveau bestaat er een beleidskader wat betreft ambities en spelregels voor vestiging en 

ontwikkeling van de detailhandel. Binnen dat kader worden voor elk gebied op basis van lokale kennis 

en functioneren keuzes gemaakt ten aanzien van de gewenste detailhandelsstructuur. Deze 

zogenoemde gebiedskoersen worden elke twee jaar geactualiseerd. Voor ons gebied heeft dit geleid 

tot een concept Gebiedskoers Detailhandel 2021-2024: Hillegersberg-Schiebroek. 

Hierin worden de volgende winkelgebieden onderscheiden. Bergse Dorpstraat e.o. Kleiwegkwartier, 

Schiebroek, Beethovensingel en Teldersweg en ook de ‘winkelhub’ Meijersplein. 

Evenals voor het horecagebiedsplan heeft de gebiedscommissie het participatietraject opgezet. 

Daarbij zijn reacties van ondernemers, besturen van BedrijvenInvesteringsZones (BIZ’s) en bewoners 

verzameld. Op basis van die reacties is een ongevraagd advies bij de Gebiedskoers gegeven, waarbij 

voor elk winkelgebied één of meerdere aandachtpunten zijn benoemd. 

 

Winterterrassen en eindejaarsviering 

In 2021 zijn net als in 2020 winterterrassen aangelegd. De geplande eindejaarsviering heeft helaas 

vanwege coronamaatregelen opnieuw niet plaats kunnen vinden. 

 

Omgevingswet 

In 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden samen met vertegenwoordigers van de 

bewonersorganisaties uit ons gebied over de nieuwe omgevingswet dat een vervolg zou krijgen in 

2021. Dat laatste heeft nog niet plaats kunnen vinden omdat de ontwikkelingen nog niet zover zijn. 

 

Invoering betaald parkeren Kleiwegkwartier 

Met ingang van 1 februari is in het Kleiwegkwartier betaald parkeren ingevoerd. De gebiedscommissie 

heeft die invoering nauwlettend gevolgd wat betreft de gevolgen voor bewoners en ondernemers. 

Invoering betaald parkeren heeft onder meer geleid tot een verhoogde parkeerdruk in aangrenzende 

buurten, zoals op een deel van de Bergse Linker Rotterkade. Op basis van een door de gemeente 

uitgevoerde parkeertelling, gesprekken met bewoners, eigen waarneming van commissieleden en een 

door bewoners uitgevoerde peiling wat betreft voldoende draagvlak, is medio december een 

ongevraagd advies aan de wethouder uitgebracht. Daarin wordt geadviseerd om voor dat deel van de 

Bergse Linker Rotterkade betaald parkeren in te voeren. 

 

Herziening Bestemmingsplan Kern en Plassen 

In het kader van de herziening bestemmingplan K&P waren in 2020 al enkele oriënterende 

bijeenkomsten met bewoners en andere belanghebbenden geweest. In die gesprekken bleken illegale 
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botenhuizen een belangrijk onderwerp en ook dat er behoefte bestond aan een toetsingskader om 

botenhuizen al dan niet toe te staan. De herziening van het bestemmingsplan is het juiste moment om 

de situatie rond het onderwerp botenhuizen goed te regelen. Naar aanleiding daarvan heeft de 

wethouder ambtelijk de opdracht verstrekt om het Beeldkwaliteitplan Botenhuizen Bergse Plassen op 

te stellen. Dit plan is na de zomer beschikbaar gekomen en besproken met commissieleden, 

bewoners en belanghebbenden. De bevindingen worden/ zijn meegenomen in het in januari 2022 uit 

te brengen advies van de gebiedscommissie m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Kern en Plassen. 

 

Voetgangersbrug over de Rotte 

In het voorjaar 2021 zijn de resultaten bekend geworden van een in 2020 gehouden 

haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Rotte. Bij sommige 

bewoners van Nieuw Terbregge bestaat de wens voor zo’n oeververbinding omdat de fietsroute 

Terbregseweg en Molenlaan onder meer voor schoolgaande kinderen gevaarlijk wordt gevonden. Uit 

de in het voorjaar uitgekomen resultaten van de digitale en schriftelijk gehouden peiling, 

georganiseerd vanuit het gebied, bleek echter onvoldoende draagvlak voor die brug. Vanuit de 

centrale stad is de technische en financiële haalbaarheid onderzocht, samen met het onvoldoende 

aanwezige draagvlak heeft dit ertoe geleid dat de brug er niet komt. De wethouder heeft wel 

toegezegd dat de fietsroute nader zal worden bezien voor wat betreft de verkeerveiligheid.  

 

Gebiedsontwikkeling: nieuwbouw Teldersweg 

Begin maart heeft Stadsontwikkeling voor omwonenden van het nieuwbouwproject aan de Teldersweg 

een digitale informatieavond georganiseerd waar ideeën voor de inrichting van de buitenruimte zijn 

gepresenteerd. Bij die avond waren ook twee leden van de werkgroep 

Planologie/Bewonersorganisatie Leven-in-Schiebroek aanwezig (één daarvan tevens commissielid). 

Bewoners hadden vragen, maar ook constructieve opmerkingen c.q. suggesties. De 

gebiedscommissie heeft de informatie van die avond meegenomen in het advies bij het Programma 

van Eisen Inrichtingsplan Teldersweg-Wiardapad. De bouw van de woningen van projectontwikkelaar 

Acrccesco is na de zomer van start gegaan. 

 

Vrachtverkeer op de Molenlaan en Lefèvre de Montignylaan 

Vanwege werkzaamheden voor herinrichting van de Burg. Lefèvre de Montignylaan is in 2020 de 

Molenlaan in beide rijrichtingen weer opengesteld voor vrachtverkeer. Dat besluit zou evenwel een 

permanent karakter kunnen krijgen. Gelet op het wegprofiel en de verkeersintensiteit op die laan is dat 

een onveilige en daarmee ongewenste situatie. De gebiedscommissie heeft dit in een advies onder de 

aandacht van de wethouder gebracht.  

Op aandringen van de gebiedscommissie zijn in 2021 verkeerstellingen uitgevoerd en heeft een 

onafhankelijk bureau onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid op de Molenlaan. 

Eind 2021 heeft de gebiedscommissie van de wethouder een brief ontvangen waarin staat dat 

vrachtverkeer op de Molenlaan in ieder geval tot een jaar na openstelling van de A16-Rotterdam 

slechts in één rijrichting is toegestaan. Tevens is ook voor de Burg. Lefèvre de Montignylaan een 

vrachtwagenverbod ingesteld. 
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Overige onderwerpen Fysiek 

Behalve voornoemde adviezen zijn op het aandachtgebied Fysiek in 2021 onder meer ten aanzien 

van de volgende onderwerpen aan de respectieve verantwoordelijke wethouders adviezen 

uitgebracht. De ervaren geluidsoverlast van RandstadRail; het Programma van Eisen voor het 

Inrichtingsplan Schiebroekse park; de Omgevingsvisie Rotterdam inclusief het Rotterdams 

Omgevings-Effect-Rapport (ROER); de verkeersveiligheid op de Anneke Verbeek-Ohrlaan; 

zwemgelegenheid voor honden; uitbreiding van het Gedenkbos; het Inrichtingsplan verlegde Bosdreef, 

een terras voor horecagelegenheid Lommerrijk alsmede een brief met aandachtspunten n.a.v. 

bestemmingswijziging van een deel van de Schiebroekse parkflat. 

Daarnaast zijn in bijeenkomsten en bij directe contacten tussen commissieleden en gemeentelijke 

ambtenaren onderwerpen aan de orde gesteld op het gebied van onder meer beheer buitenruimte en 

verkeersveiligheid.  

Zo is bijvoorbeeld n.a.v. overleg met Stadsontwikkeling op de Abeelweg een maximumsnelheid van 30 

km voor bouwverkeer ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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

wijkactieplannen 
 

In 2021 zijn de wijkactieplannen voor Hillegersberg en Schiebroek vastgesteld. Het wijkactieplan is 

een ambtelijke jaarlijkse uitwerking van de wijkagenda van de gebiedscommissie.  

 

In voorgaande paragraaf is aangegeven dat afgelopen jaar ondanks de beperkingen door 

coronamaatregelen de gebiedscommissie de bewoners en ondernemers heeft betrokken bij de 

beleidsvorming en advisering. 

Hierbij is ook de zorg geweest of door de coronamaatregelen de bewoners die minder digitaal vaardig 

zijn wel voldoende werden bereikt. Afhankelijk van de mogelijkheden en onderwerp is gebruik 

gemaakt van de verschillende bewonersorganisaties in het gebied bij de beleidsvorming. Ook zijn in 

kleiner comité bezoeken in de wijk afgelegd of langs de deuren gegaan. Ook is gebruik gemaakt van 

de samenwerking met de partners in de wijk en bijvoorbeeld de wijkkranten om bewoners te bereiken. 

 

Zoals eerder ook aangegeven heeft de gebiedscommissie meegedaan als pilotgebied om 

MijnRotterdam in te zetten als participatie-instrument en hebben enkele leden van de 

gebiedscommissie meegewerkt om als bewoner en gebiedscommissielid de inzet van het nieuwe 

platform te ervaren.  

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2021 bedroeg € 8,0 mln.  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. 

 

Ook 2021 was wat betreft de bewonersinitiatieven 2020 een opmerkelijk jaar. Veel gebeurtenissen die 

grotere groepen mensen aanspreken konden niet of in aangepast vorm doorgaan.  
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Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

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 

Centrum - Gebiedscommissie        447.409  

Charlois - Gebiedscommissie        381.192  

Charlois - Pendrecht        184.079  

Charlois - Tarwewijk        171.120  

Delfshaven - Gebiedscommissie        570.597  

Delfshaven - Mathenesse        105.640  

Delfshaven - Middelland          96.933  

Feijenoord - Afrikaanderwijk        157.348  

Feijenoord - Bloemhof        230.400  

Feijenoord - Feijenoord wijk        113.490  

Feijenoord - Hillesluis        161.351  

Feijenoord - Katendrecht          90.412  

Feijenoord - Kop van Zuid        117.291  

Feijenoord - Noordereiland          75.046  

Feijenoord - Vreewijk        228.203  

Hillegersberg - Schiebroek        580.086  

Hoek van Holland        234.238  

Hoogvliet - Gebiedscommissie        253.668  

IJsselmonde - Gebiedscommissie        563.957  

KraCro - Gebiedscommissie        597.126  

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  

Overschie        312.632  

PA - Gebiedscommissie        683.909  

PA - Nesselande        228.516  

PA - Zevenkamp        188.567  

Pernis        176.928  

Rozenburg        328.418  

Totaal     7.971.592  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Incl. totale restant budget 2020  
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budget gebiedscommissie, 2021 
 

Hillegersberg - Schiebroek   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 483.383                  276.800                  206.583  

Representatie                         -                       1.381                    -1.381  

Participatie                   96.703                    15.053                    81.650  

Totaal                 580.086                  293.234                  286.851  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
 

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

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 

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

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

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

2018 59%, 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. 

 

Terugkoppeling adviezen gebiedscommissie 2021 reguliere adviezen 

 Aantal adviezen Reacties van of 
namens het college 

% 

Hillegersberg 
Schiebroek 

24 21 87 % 

 
Toelichting: 

In 2021 gaat het om totaal 26 adviezen, waarvan 2 adviezen eind 2021 zijn gevraagd vanuit het 
college. Advisering van de GC zal dan in 2022 plaatsvinden. Daarom wordt voor de terugkoppeling 
op het totaal aantal adviezen 2021 uitgegaan van 24. Op 16 adviezen van de GC is een schriftelijke 
reactie gekomen van het college en van 8 adviezen geen schriftelijke reactie. T.a.v. het ontbreken 
van deze formele schriftelijke reacties dient nuance te worden aangebracht. In 4 gevallen heeft er als 
reactie een direct overleg plaatsgevonden tussen de GC (en soms ook direct betrokken bewoners) 
met de ambtenaren die belast waren met het afhandelen van het advies. Ook heeft afstemming 
plaatsgevonden met de GC in de themabijeenkomsten met de werkgroep Fysiek en 
Stadsontwikkeling. Het betreft hier met name adviezen op Programma’s van Eisen, 
Inrichtingsplannen en bijvoorbeeld uitbreiding Gedenkbos. In deze overleggen is veelal 
overeenstemming bereikt. De vier overige adviezen waarop nog geen reactie is gekomen betreffen: 
IP Verlegde Bosdreef, Gebiedskoersen Detailhandel, Zwemgelegenheid voor honden, 
naamgevingsadvies. Naamgevingsadviezen worden over het algemeen overgenomen en niet 
teruggekoppeld. 
Reactietijd college varieert van circa 3 weken t/m 6 maanden. 

 
 
 
 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te volgen wordt er vanaf het 
gebiedsverslag 2019 ook gerapporteerd over de voortgang op hoofdlijnen in het behalen van de 
doelen uit de wijkagenda. Hieraan liggen de jaarlijkse acties ten grondslag. Voorliggende rapportage 
betreft het oordeel van de gebiedscommissie op kenmerkende activiteiten die het doel ondersteunen. 
Daarnaast wordt er ambtelijk ook gerapporteerd op het wijkactieplan door middel van de 12-
maandsrapportage. De 12-maandsrapportage betreft een ambtelijk oordeel en wordt separaat 
gerapporteerd en ter informatie aan de gebiedscommissie verstrekt. 
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Algemene opmerkingen bij voortgang doelen door gebiedscommissie. 

Ten aanzien van mobiliteit zijn afgelopen jaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd over 
verschillende thema’s die raken aan verkeerscirculatie en parkeren. Een bredere discussie over 
de verkeerscirculatie en de toekomstige ontwikkelingen is gestart, maar nog zeker niet gereed en 
dient te worden doorgezet in de nieuwe bestuursperiode waarbij aandacht moet blijven voor het 
Molenlaankwartier (monitoring), de Straatweg, Kleiwegkwartier en Oud-Hillegersberg als verkeer 
rond scholen. 

De gebiedscommissie heeft moeten constateren dat afgelopen jaar en daarmee ook deze 
bestuursperiode geen vorderingen zijn gemaakt t.a.v. parkeerproblematiek Plaswijkpark. Door de 
gebiedscommissie en de bewoners wordt dit als zeer kwalijk ervaren omdat dit onderwerp opnieuw 
wordt doorgeschoven naar een nieuwe bestuursperiode. 

Ten aanzien van het doel “Focus op Schiebroek Zuid” uit de wijkagenda Schiebroek wil de 

Gebiedscommissie uitdrukkelijk vermelden dat hoewel de huidige activiteiten volgens planning 

verlopen, dit doel toch specifieke aandacht moet blijven krijgen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er 

op dit moment geen enkel zicht is op een nieuwe locatie voor een Huis van de Wijk. De 

gebiedscommissie maakt zich ernstig zorgen dat er voor een dergelijke wijk (in grootte en behoefte) 

nog steeds geen Huis van de Wijk aanwezig is. De gebiedscommissie wil benadrukken dat in de 

overbruggingsperiode naar een nieuwe Huis van de Wijk gezorgd dient te worden dat activiteiten in 

de wijk ontplooid kunnen blijven worden. Op dit onderdeel wordt wederom extra aandacht 

gevraagd. 

 

 

Betekenis kleur voortgang: 

 Conform planning 

 Niet conform planning; extra aandacht nodig  

 Wordt niet gerealiseerd 

 

 
Wijkagenda Hillegersberg 

1.a Doel: Verbeterde verkeerssituatie in Hillegersberg  

1.b Toelichting: 

Ten aanzien van verkeersveiligheid rond scholen is ingezet op verbeteren van de verkeersveiligheid 
rond de Bergse Zonnebloem, Emmaschool en Heijbergschool.  

Als gevolg van de invoering betaald parkeren in het Kleiwegkwartier is op meerdere plekken rond 
het Kleiwegkwartier het aantal klachten van bewoners toegenomen. O.a. aan de Bergse Linker 
Rottekade (BLR) is dit het geval. Op de BLR is de parkeerdruk toegenomen als gevolg van 
bewoners/gebruikers die geen parkeervergunning krijgen in het Kleiwegkwartier of er simpelweg 
niet voor willen betalen. Dit wordt gezien als het 'waterbedeffect'. Om deze reden zijn er met 
voorrang parkeertellingen uitgevoerd op de BLR. In 2022 wordt als gevolg van het ongevraagd 
advies van de GC van eind december het betaald parkeren voor een deel van de Bergse Linker 
Rottekade ingevoerd. De evaluatie rondom het invoeren betaald parkeren wordt halverwege Q1 
verwacht. 

Met betrekking tot de verkeerscirculatie is de gebiedscommissie in gesprek geweest met de 
afdeling Mobiliteit en zijn de verkeersmodellen besproken. Deze gesprekken hebben een positief 
verloop gehad. Tijdens afgelopen jaar zijn concrete circulatieproblemen aan de orde gesteld zoals 
de Molenlaan, specifiek het eenzijdig vrachtwagenverbod, het effect op de Bgm Le Fevre de 
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Montignylaan. Als ook de verkeerscirculatie in het Kleiwegkwartier rond de Philips 
Willembrug/Hillegondastraat en in Oud-Hillegersberg. 

Helaas is m.b.t. de parkeerproblematiek rond Plaswijckpark in 2021 geen voortgang gemaakt. De 
gebiedscommissie dringt er samen met de beheercommissie van de bewoners erop aan dat er een 
oplossing wordt gevonden voor de totale problematiek van het tekort aan parkeermogelijkheden. 

1.c Voortgang 

 

Ten aanzien van de verkeerszaken heeft de GC veel zaken weten te agenderen en zijn ook goede 
resultaten geboekt. Echter met name het ontbreken van voortgang mbt de problematiek rond 
parkeren Plaswijckpark vraagt dit doel om extra aandacht.  

2.a Doel: Verbeterde woonomgeving 

2.b Toelichting: De acties die vallen onder dit doel zijn met name de acties ter ondersteuning van de 
bewoners en het treffen van maatregelen rond de funderings- en grondwaterproblematiek in 
Hillegersberg. Deze lopen volgens planning. De bewoners, de gemeente en het waterschap trekken 
samen op in het programma-overleg Grondwater waarin ook een gebiedscommissielid deelneemt. 

In 2021 is het buurtverbeterplan 110-Morgen opgesteld samen met bewoners. Daarbij is de slechte 
conditie van de openbare straten geagendeerd. Inmiddels worden verschillende straten herstraat en 
acties uitgevoerd met bewoners ter verbetering van de woonomgeving. 

De Ceintuurbaan is opgenomen is opgenomen bij de visieontwikkeling rond de G.K. van 
Hogendorpweg en het Sint Franciscus. De gebiedscommissie is meegenomen met de ideevorming.  

2.c Voortgang  

 

 

3.a Doel: Verbeteren van de maatschappelijke situatie kwetsbare bewoners 
3.b Toelichting:  

De verschillende acties zijn uitgevoerd op de verschillende thema’s volgens planning. Het 
buurtverbeterplan 110-morgen is in concept opgesteld alsmede ook een Buurtatlas. Dit heeft geleid 
tot beter inzicht in de problematiek van 110-Morgen. Binnen het buurtverbeterplan zijn met de 
bewoners verschillende acties uitgezet als ook met de professionals. Zo zal er een straataanpak 
plaatsvinden vanuit Werk en Inkomen. Ondanks een intensief traject in de wijk waaraan veel 
bewoners deelnamen, bleken toch met name de meest kwetsbaren slecht bereikbaar. Acties deur 
tot deur of ludieke laagdrempelige acties in de wijk konden vanwege corona niet doorgaan. 

Door de straataanpak, de gangmakersgroep samen leven en het intensiever samenwerken tussen 
de welzijnspartijen wordt geprobeerd deze groep beter in kaart te krijgen en te helpen. Daarbij 
verwachten wij meer mogelijkheden als de coronamaatregelen worden versoepeld. Opgemerkt 
wordt dat eind 2021 bij het aftreden van het bestuur en het ontmantelen van de speeltuinvereniging 
zeer snel de bewonersorganisatie het bestuur heeft overgenomen en in samenwerking met Thuis 
Op Straat wordt de speeltuin nieuw leven ingeblazen waarbij de nadruk komt te liggen op de 
(kwetsbare) kinderen en ouders in 110-Morgen. Er is dus flinke voortgang geboekt, alleen zijn de 
resultaten voor de meest kwetsbaren niet naar wens. Daarom vraagt dit aandacht, maar heeft dit 
binnen het buurtverbeterplan een duidelijke plek gekregen en zijn de mogelijkheden en 
samenwerking verbetert.  

3.c Voortgang 
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4.a Doel: Een gezondere leefomgeving en vergroten leefbaarheid en veiligheidsbeleving 

4.b Toelichting:  

Afgelopen zomer heeft mevrouw de Zoete van Gedeputeerde Staten gesproken met wethouder 
Arno Bonte over een financiële bijdrage voor het burgermeetnet. De wethouder heeft vervolgens via 
een brief laten weten onder enkele randvoorwaarden bereid te zijn een financiële bijdrage te doen 
van €80.000,- DCMR heeft het plan voor een burgermeetnetwerk nader uitgewerkt. Door corona en 
het vrijwel stilleggen van de luchtvaart is het meten opnieuw verschoven maar staat nog wel 
gepland.  
T.a.v. de waterkwaliteit Bergse Plassen en de onderhoudssituatie lopen er afspraken echter door 
corona zijn er geen schouwen geweest dit jaar. Echter zijn zullen wel weer starten als de situatie 
rond corona het weer toelaat. 

4.c Voortgang 

 

 

5. a Doel: Vitalere wijkeconomie 
5.b Toelichting:  

Op 13 mei is de uitkomst van de officiële draagvlakmeting bekend gemaakt. De draagvlakmeting is 
behaald. Dat betekent dat er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 een nieuwe BIZ-
periode van 5 jaar is ingegaan. Vastgoedeigenaren hebben aangegeven dat ze het oprichten van 
een BIZ nog een stap te ver vinden maar wel willen investeren in het winkelgebied. In 2022 zal het 
overleg met een vertegenwoordiging van de vastgoedeigenaren opgestart gaan worden om de 
samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente te borgen.  
Momenteel wordt de wijkverrijker ingezet ter verbetering van de Freerickplaats. Schouwen hebben 
vanwege corona niet plaatsgevonden, contact met de winkeliers is wel onderhouden. 

5.c Voortgang 

 
 

 

 

 

Wijkagenda Schiebroek 

1.a Focus op Schiebroek Zuid  

1.b Toelichting: In mei van het jaar is het Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid 2021-2024 

gereedgekomen. Dit plan zorgt ook de komende jaren voor Focus op Schiebroek Zuid. Ondanks de 

coronamaatregelen zijn verschillende acties uit het wijkactieplan dit jaar (voor een deel digitaal) 

uitgevoerd. Het Buurtbedrijf is gecontinueerd. Naast de bestaande en doorlopende inzet vanuit het 

expertteam financiën is in 2021 door de consulenten van Werk en Inkomen en door Prestatie 010 

(activering) een bredere uitvraag gedaan bij hun cliënten zodat de sociale problematiek in een 

eerder stadium wordt gesignaleerd. Verder is het team van Meedoen 010 gestart in de wijk, 

Meedoen010 is een apart team van Activeringscoaches binnen de afdeling Prestatie010. 

Meedoen010 voert jaarlijks één gesprek met alle bewoners die geen persoonlijke dienstverlening 

krijgen van een Activeringscoach. Voor bewoners met een uitkering is een Multi Service Team 

Gemeentelijke Garantiebanen in de wijk Schiebroek opgezet. Naar aanleiding van de uitkomsten 

van het onderzoek van Circusvis ‘Kwetsbare bewoners en leefbaarheid’, als onderdeel van de 

voortgangsrapportage Plan van Aanpak Kwetsbare Rotterdammers, is in het laatste kwartaal 2021 

in Schiebroek Zuid (Woningbezit van Vestia en Havensteder) een onderzoek gestart.  Dit 

onderzoek wordt gezien als een verkenning van de problematiek en oplossingsrichtingen in 

Rotterdam om de leefbaarheid in wijken te verbeteren.  
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1.c Voortgang 

 

 

 

2.a Meer aandacht voor (leef)milieu (gezondere woonomgeving) 

2.b. Toelichting: De ingezette acties in 2021 horend bij dit doel zijn onder meer terug te voeren op 

de thema’s luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en duurzaamheid: Als gevolg van de coronacrisis is er 

ook in 2021 sprake geweest van veel minder vliegbewegingen. De ultra fijnstof meting heeft daarom 

niet plaatsgevonden en zal worden verplaatst naar 2022.  

Het onderzoek via de Metropoolregio naar de haalbaarheid van een bemande (en bewaakte) 

fietsenstalling is vertraagd.  

2.c Voortgang  

 

 

3. a Buitenruimte: “Schoon+heel=veilig!” 

3.b Toelichting: De werkzaamheden voor de Meidoornweide en de Wessel Gansfortweg zijn 

afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden op het Rodondendronplein zijn in voorbereiding en 

starten begin 2022. De plannen voor een waterberging op/onder het Lariksplein zijn aangepast. In 

het Definitief Ontwerp wordt waterpasserende verharding opgenomen; de geplande wadi in het 

plantsoen vervalt vooralsnog. Waterberging op particulier terrein kan doorgaan. Koppeling aan het 

rioleringsproject Zilverschoonstraat is nog onzeker. De verbetering van de faciliteiten rondom 

afvalinzameling en -scheiding heeft dit jaar vertraging opgelopen in verband met problemen met de 

leverancier.  

Er is consensus met de betrokken partijen over de gewenste oplossing voor de toekomstige 

ontsluiting van ORC de Hazelaar. Financieel is ook een stap vooruitgezet: de voorbereiding voor de 

uitvoering van de ontsluiting is opgenomen in het werkpakket 2022 van Gebiedsontwikkeling. De 

projectbemensing moet nog worden geregeld. Er zal een projectmanager worden aangesteld en 

een IP worden opgestart. Aangezien de capaciteit ontoereikend is voor alle vragen die we in het 

gebied hebben, wordt gekeken of (een deel van) het project kan worden uitbesteed, zodat de 

voorbereiding wel tijdig kan starten. Onderdeel van de opdracht is het in 2022 aanvragen van 

financiering voor uitvoering. 

   

3. c Voortgang 

 

 

4.a Verbeteren woonomgeving  

4.b Toelichting: Tot en met het derde kwartaal van 2021 zijn er 30 culturele initiatieven gesteund, 

vier voor de doelgroep tot veertien jaar, drie voor de doelgroep vijftien tot negentien jaar, zeven 

voor de doelgroep dertig tot negenendertig jaar, zeven voor de doelgroep veertig tot negenenvijftig 

jaar en vijf voor senioren (60+) jaar.  Vanwege Corona hebben diverse initiatiefnemers besloten hun 

evenement te verplaatsen naar 2022. Het valt op dat de meeste aanvragen gericht zijn op de 

doelgroep 30+ (doordat ankers zich veelal richten op deze doelgroep). De cultuurregisseur stuurt 

vanaf het vierde kwartaal van 2021 aan op een groei van aanbod voor jongeren. Daarnaast stuurt 

de cultuurregisseur aan op het aantrekken van nieuwe initiatieven omdat er in Hillegersberg-
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Schiebroek relatief weinig aanvragen zijn ingediend in verhouding tot de andere gebieden. De 

acties die horen bij dit doel hebben betrekking op culturele voorzieningen mobiliteit en 

parkeeroverlast. Het experiment lokale culturele programmering loopt door tot 1 januari 2021. De 

cultuurregisseur heeft zich in overeenstemming met het jaarplan ingezet op de speerpunten: zoals 

handhaven cultureel aanbod binnen het gebied, ondersteunen van nieuwe initiatieven, 

talentontwikkeling en het samenbrengen van kunst en cultuurliefhebbers.  Dit i.s.m. de LCP- 

coördinator, gebied en de afd. cultuur (cultuurtafel).  Voor het huis van de wijk is een programma 

van eisen opgesteld en een zoekopdracht gegeven aan de afdeling vastgoed. 

Betere mobiliteit en bereikbaarheid 
De analyse van de verkeersstromen aan de hand van verkeersmodel zijn uitgelegd waarbij alle 
recente en toekomstige veranderingen zijn ingevoerd (uitbreiding woningen in en rond HiS, ook 
andere gemeenten in nabijheid HiS, definitieve vormgeving A16, recreatieve aspecten, (beoogde) 
wijzigingen in wegenstructuur). Aan de hand van de analyse zijn gesprekken ingepland en deze zijn 
positief verlopen.  

Verhuizing Huis van de Wijk/Aanlandplekken sociale dienstverlening 
De opdracht voor een nieuw Huis van de Wijk in combinatie met aanlandplekken (wijkhub) is uit 
elkaar getrokken.  De wijkhub aan de Petuniahof is per september in gebruik genomen maar is als 
gevolg van de Corona maatregelen nog niet volledig benut, verwachting is dat in 2022 zal gebeuren 
De activiteiten van het Huis van de Wijk zijn als gevolg van de Covid-19 epidemie niet meer 
mogelijk in Aafje Schiehoven. In 2021 zijn de activiteiten verspreid over een vijftal locaties in de 
wijk: Wilgenstaete, de Hill (kerk aan de Larikslaan 215), Teldersweg (waar een tweede winkelpand 
is gehuurd), de gymzaal aan de Wilgenplaslaan. Aafje Schiehoven wordt o.a. gebruikt voor de 
opslag en uitgifte van voedselbankpakketten. Uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk 
welzijnsactiviteiten onder een dak te brengen.  
Op dit moment is er geen enkel zicht op een nieuwe locatie voor een Huis van de Wijk. De 
gebiedscommissie maakt zich ernstig zorgen dat er voor een dergelijke wijk (in grootte en behoefte) 
nog steeds geen Huis van de Wijk aanwezig is. De gebiedscommissie wil benadrukken dat in de 
overbruggingsperiode naar een nieuwe Huis van de Wijk gezorgd dient te worden dat activiteiten in 
de wijk kunnen worden ontplooid. 

 4.c. Voortgang 

 

 

 

5.a Vitalere wijkeconomie  

5.b. Toelichting: Dit agendapunt kent twee subdoelen; 1. Bestendigen/continueren van de BIZ 

winkelcentrum Schiebroek (Peppelweg) 3. Verbetering weekmarkt Rododendronplein. 

1.  Met terugwerkende kracht is vanaf 1 januari 2021 een nieuwe gecombineerde eigenaren-en 

bewoners BIZ-periode ingegaan t/m 2025. De ondernemers in Schiebroek zijn regelmatig 

voorgelicht over de maatregelen en financiële regelingen en over het bestaan van het coronaloket 

waar de ondernemers terecht kunnen voor initiatieven tijdens corona. 

2. Verbetering weekmarkt Rodondendronplein  

Aanpak marktafval 

Er is op 14 december 2021 door het college nog een wijziging vastgesteld in het marktreglement. 

Ondernemers zijn door de milieuwetgeving verplicht om aan te kunnen tonen wat zij met hun 

bedrijfsafval doen. Er is een verplichting opgenomen in het marktreglement dat de 
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marktondernemer een afvalcontract heeft, of moet aantonen hoe zijn of haar bedrijfsafval verwerkt 

wordt. 

Branchering van de markt 

Het college heeft op 14 december 2021 besloten de inschrijfbeperkingen op te heffen, en kunnen 

nieuwe kooplieden zich weer inschrijven voor een plaats op de markt. Deze wijziging treedt pas op 

een later moment in werking. Wij verwachten na het eerste kwartaal 2022. Op deze manier kan 

iedereen ruim op tijd geïnformeerd worden zodat ook iedereen een eerlijke kans heeft om zich in te 

schrijven. 

Uitvoering van het traject Rotterdam Markstad 

Op 14 december 2021 heeft het college de nieuwe marktvisie "De markt als vliegwiel in de wijk" 

vastgesteld. De implementatie van de ambities uit de visie worden uitgewerkt aan de hand van 

pilots. De start van de pilots is afhankelijk van de coronamaatregelen op de markt. Na iedere pilot 

wordt bekeken hoe en of de resultaten uitgerold kunnen worden naar de overige warenmarkten. 

5.c. Voortgang 
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersiniatieven Totaal 

21.10.00303 Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg       18.000  

21-0276 Lente aankleding        1.370  

21-0292 Peilbuizen grondwater aanvulling           713  

21-0288 Alternatieve Koningsdag 2021           600  

21-0349 Koningsdag 2021        2.435  

21-0295 Schiebroek Festival        9.900  

21-0369 Krans 4 mei herdenking           970  

21-0304 Bevrijdingsdag actie        1.774  

20-1092 Jazzconcert in Schiebroek        2.347  

21-0388 Vergroenen Larikslaan in Schiebroek        3.936  

21-0417 Randbeplanting Gedenkbos        1.300  

21-0420 Activiteiten en onderhoud Buurttuin en zwembad        2.495  

21-0460 Zomerfeest        1.422  

21-0507 Kom in beweging voor 65+ers        1.414  

21-0189 Pannenkoekendag HIS       -1.166  

21-0547 Poëzie Lagogo        7.500  

21-0575 Back to the Music roots        7.710  

21-0756 Aanvulling Voedselpakket        1.500  

21-0574 Muziek en swingen        8.600  

21-0672 Muziekavond Schiebroek in wijkgebouw De Buurvrouw        2.406  

21-0739 Vakantiestraat           612  

21-0750 Klaverjassen           720  

21-0764 Muzikale middag op zaterdagmiddag        2.100  

21-0765 Diner Chantant        2.300  

21-0822 Aanvulling Mini-bibliotheken           100  

21-0802 Week tegen de Eenzaamheid        1.238  

21-0838 Structurele activiteitensubsidie        8.730  

21-0866 Dia de los Muertos        2.470  

21-0892 Aanvulling op 17-0059           300  

20-1119 Lis Magazine Leven in Schiebroek        9.900  

20-1120 Organisatiekosten SBO 2021        8.180  

20-1246 Seniorenyoga 110-Morgen        1.500  

21-0063 Peilbuizen grondwater op particulier terrein        3.075  

21-0068 Polesoccer Toernooi           300  

21-0094 Mini-bibliotheken           750  

21-0189 Pannenkoekendag HIS        3.126  

21-0813 Historisch besef        2.550  

21-0839 Uitbreiding Gedenkbos        9.911  

21-0893 Sinterklaas in het Kleiwegkwartier        5.500  

21-0904 Fabriek Fantastiek        2.499  

21-0905 Sinterklaasfeest           600  

21-0919 SInterklaasfeest 2021        3.695  

21-0922 Knutseldagen op woensdag        1.200  

21-0962 Sint intocht 2021        7.000  

21-1029 Sinterklaasintocht Schiebroek        5.554  

21-1035 Muzikale omlijsting bij themamaaltijden        2.400  
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21-1036 Jaarlijkse Bijdrage 2022 SBO Leven in Schiebroek        8.505  

21-1038 Jaarlijkse bijdrage Wijkblad        9.900  

21-1051 Wijksafari Buurtverbeterplan           762  

21-1075 Streetart Transformatorhuisje        3.450  

21-1090 Aanvulling Voedselpakket        2.400  

21-1201 Krans 4 mei herdenking           290  

20-0342 Muziek & Swingen          -550  

21-1060 Tuinontmoetingen Schiebroek-Zuid        9.225  

21-1134 Seniorenyoga in 110-Morgen        2.000  

21-1157 Plaatsen wormenhotel        5.409  

21-1213 Funderingen conserveren door grondwateraanvulling        1.000  

21-1251 Buurtbedrijf Schiebroek        9.000  

21-1256 Verbinding door activiteiten        2.450  

21-1175 Blue Monday Run en Koningsavond Kidsrun Schiebroek        2.450  

21-1330 Kerstbrunch        4.500  

21-1378 Kunstfestival        4.353  

20-0747 Talent in de natuur       -7.500  

21.06.00043 Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.)       25.550  

21.05.00109 samenwerkende bewonersorganisaties LEVEN in SCHIEBROEK       14.335  

20.10.00152 Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.)       12.795  

20.09.00113 Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang        4.940  

      276.800  

    


