
Geacht college,

Hierbij ontvangt u het gebiedsverslag van de gebiedscommissie Hoogvliet over het jaar 2021.
In het verslag vindt u onder andere een overzicht van de bewonersinitiatieven en de
uitgebrachte adviezen.

Met vriendelijke groet,
namens Gebiedscommissie Hoogvliet

Technisch voorzitter Wijkmanager

Onderwerp:
Gebiedsverslag Hoogvliet 2021

Gebied Hoogvliet

Bezoekadres: Cloese 200
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Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in de gebieden
1a.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

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven
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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

Ook het jaar 2021 zullen we niet snel meer vergeten. Het is het jaar dat corona nog alom
aanwezig was.

De gebiedscommissie heeft in dit jaar de rijen gesloten en als team geprobeerd Hoogvlieters
door deze moeilijke tijden te helpen.

Dit is vooral gebeurd door mensen die het moeilijk hebben te steunen en de vrijwilligers die
deze mensen helpen een hart onder de riem te steken.

Met name rond de feestdagen zijn er zaken georganiseerd en uitgedeeld als steun in de rug.

In het verslag leest u hier meer over.

Naar 2022 zal de corona hopelijk steeds minder een stempel drukken op ons dagelijks leven.
Wel gaat er veel veranderen.

In maart zal de gebiedscommissie het stokje overdragen aan de nieuwe wijkraad. Voor deze
overdracht is een overdrachtsdocument gemaakt.
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1.communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de
uitvoering van het gemeentelijk beleid in de gebieden.

In 2021 is er net als in 2020 minder met bewoners gecommuniceerd. Door de corona is er veel minder
contact geweest met de bewoners en ondernemers in Hoogvliet.

Naast de gemeentepeiler en de gebiedspagina in de krant is er met Hoogvliet TV gestart.
Dit geeft de gebiedscommissie en de bewoners in Hoogvliet de mogelijkheid om zaken bespreekbaar
te maken maar ook de mooie en leuke dingen die er in Hoogvliet gebeuren te laten zien.
Een aantal uitzendingen zijn ook via Open Rotterdam in de rest van de stad te zien geweest.
De problemen en de gesprekken zijn in 2021 vooral voorgezet over onderwerpen die al langer spelen
in Hoogvliet.

- Zorgen over voldoende middelen voor evenementen en bewonersinitiatieven
- De dagelijkse overlast van het doorgaande verkeer via de Spijkenisserbrug
- De leegstand en de sfeer in het centrum
- De onderhoudstoestand van de buitenruimte
- Betaalbare woningen voor Hoogvlieters

Verder is een onderzoek gestart om te kijken of er een digitaal bord kan komen waarop met de
Hoogvlieters kan worden gecommuniceerd. Dit bord is samen met de winkeliersvereniging
aangeschaft.
Hoogtepunt in 2021 was toch de winterprogrammering die vanuit de gebiedscommissie is opgestart
samen met een aantal partijen uit Hoogvliet.
Doel van deze programmering is om de Hoogvlieters in deze moeilijke tijden van corona en allerlei
beperkende maatregelen toch een hart onder de riem te steken.
Dit is gezien de vele positieve reacties zeker gelukt.
Onderdelen van dit programma:
- Verlichting in de bomen langs de doorgaande wegen in Hoogvliet
- Een grote kerstboom bij de Dorpskerk
- Tour de Wijk, met een rijdende truck met muziek door heel Hoogvliet
- Kleine attenties voor ouderen, vrijwilligers en de mensen van de voedselbank
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1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen

- De gebiedscommissie heeft 5 hoofdoelen prioriteiten benoemd voor de periode 2019-2022.

1. Levendiger Hoogvliet
2. Toekomstbestendiger en duurzamer wonen
3. Aantrekkelijker leefomgeving
4. Betere bereikbaarheid
5. Betere kansen voor de jeugd

Dit is vervolgens vertaald naar een uitvoeringsprogramma voor 2020.
De nadruk lag daarbij op de integrale opgaven in Hoogvliet:
- Aanpak Lampreibuurt
- Herstructurering Oudeland
- Aanpak rond de Kulk/Ouderenhubs
- Ontwikkelingsschets voor het centrum
- De verkeersoverlast

In 2020 zijn deze zaken besproken in de Thema- en Focusgroepen.
Een belangrijk project wat in 2020 is afgerond is het vaststellen van het nieuwe Hondenbeleid.
Dit is in goed overleg met bewoners, gebiedscommissie en stedelijke ambtenaren opgezet en
uitgevoerd. Deze aanpak kan als voorbeeld dienen voor de samenwerking in de komende jaren met
de nieuwe wijkraad, een goed voorbeeld van de Wijk aan Zet.
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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.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

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021

1 Incl. totale restant budget 2020
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Hoogvliet - Gebiedscommissie   Begroting   Realisatie   Saldo
Bewonersinitiatieven                 254.188                   36.377                 217.811
Representatie                         -                          447                       -447
Participatie                      -520                 250.849                -251.369
Totaal                 253.668                 287.673                  -34.005

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

Wat betreft de bewonersinitiatieven nog het volgende.
In 2018 was het budget voor de bewonersinitiatieven al halverwege het jaar op. Om dit te voorkomen
heeft de gebiedscommissie in 2019 een aantal maatregelen genomen. Dit is in 2020 doorgezet.
In de eerste plaats is er een budgetplafond ingesteld voor de grotere initiatieven. Daarnaast is er voor
de kleinere initiatieven afgesproken dat zij maximaal € 7.000,-  kunnen aanvragen i.p.v. de  € 10.000, -
vanuit de verordening. Dit kan omdat de gebiedscommissie nadere regels kan stellen.
Er is relatief weinig uitgegeven aan bewonersinitiatieven. Ook dit jaar is er veel niet door gegaan.
De gebiedscommissie heeft een deel van deze middelen wel ingezet, samen met het geld voor
participatie aan onder andere 4 mei Herdenking, Sinterklaasintocht, Zomer en Wintertour, verlichting
in bomen, de kerstboom, Hoogvliet TV, een digitale zuil op het winkelcentrum, kalenders en attenties
voor bijv. de ouderen en mensen van de voedselbank.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren.
Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college
kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een
onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%,
2018 59%, in 2019 93% en in 2020 91%. Het college streeft ernaar om in 2021 90% van alle adviezen
– gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

Cluster Portefeuillehouder Gebied
Soort
advies

Datum
terugkoppeling

Windpark Brielse
Maasdijk SO

A. Bonte
(Wethouder) Hoogvliet Ongevraagd 4-23-2021

Bestuursmodel
Rotterdam 2018-2022 Dienstverlening R.A. Vermeij Hoogvliet Ongevraagd 4-30-2021
Hondenuitlaatzones -
algemeen
aanwijzingsbesluit (
APV 2012 ) Hoogvliet BCO

B. Wijbenga
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 5-18-2021

OBP " Dagbesteding
Doggersbank " SO

B. Kurvers
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 7-2-2021

gedenkteken Blenheim DV
A. Aboutaleb
(Burgemeester) Hoogvliet Gevraagd 7-8-2021

Uitvoeringsprogramma
Speeltuinverenigingen MO

S. de Langen
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 10-12-2021

VO " Binnenban " SO
B. Kurvers
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 10-13-2021

Windenergieproject
Brielse Maasdijk SO

A. Bonte
(Wethouder) Hoogvliet Ongevraagd 11-4-2021

Straatnaamgeving
locatie Baarsweg Dienstverlening

B. Wijbenga
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 11-23-2021

Straatnaamgeving
locatie
Keizersmantelweg Dienstverlening

B. Wijbenga
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 11-23-2021

Straatnaamgeving
locatie Traviataweg Dienstverlening

B. Wijbenga
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 11-23-2021

Straatnaamgeving
locatie Nederhage DV

B. Wijbenga
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 11-23-2021

Groenbeheer in
Hoogvliet SO V. Karremans Hoogvliet Ongevraagd 12-1-2021
Huisvesting ( opvang )
jonge alleenstaande
asielzoekers
Wijnruitstraat MO V. Karremans Hoogvliet Ongevraagd 12-7-2021
Herziening
Alcoholverbodsgebied
- Hoogvliet Directie Veilig

A. Aboutaleb
(Burgemeester) Hoogvliet Gevraagd 12-8-2021

Windmolens op het
Beneluxplein SO

A. Bonte
(Wethouder) Hoogvliet Ongevraagd 12-23-2021



9

Toelichting
Wat betreft de afhandelingstermijn zijn de meeste termijnen gehaald.
Wat wel vermeld moet worden is dat ondanks herhaalde toezeggingen het overzicht van
voorzieningen voor begeleid woningen in 2021 niet is geleverd.

OBP "
Parapluherziening
Evenementen " SO

B. Kurvers
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 1-7-2022

PvE " Unielocatie " SO
B. Kurvers
(Wethouder) Hoogvliet Gevraagd 1-10-2022

Horecagebiedsplannen
( HGP ) 2022-2024 BCO

A. Aboutaleb
(Burgemeester) Hoogvliet Gevraagd 2-8-2022
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal er vanaf het
gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.
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bijlage Bewonersinitiatieven 2021

Bewonersinitiatieven Totaal
21-0278 't Prisma Wijkacties | Clean Up & Skip de Dip     1.993
21-0470 Schoolmusical Awards     8.850
19-1596 Bewoners voor bewoners    -4.010
21-0499 Huttenbouw 2021     3.510
21-0500 Activiteiten Vliegende Hoogvlieters 2021     1.550
21-0591 Wijkfeest Lampreibuurt     2.475
21-0592 Mini Campus Academie Hoogvliet     3.300
21-0593 Urban Zomertour     4.900
21-0640 Wijkactiviteiten Tussenwater     2.925
21-0738 Muziek en creativiteit     3.500
20-1091 Decemberactiviteiten Nieuw Engeland           -0
21-0816 Kerstdiner 2021     2.855
21-0862 Wintergames Hoogvliet     7.000
21-0949 Natuurlijk Spelen Randwijkpad       -972
20-1196 Schoolkorfbaltoernooi 2021     1.500
20-1218 Carrousel 2021     7.000
20-1235 Korenfestival Late Summer Sound     3.000
20-1260 Kookproject voor ca. 60 senioren     7.000
21-0007 High Tea 2021     1.685
21-0048 Hoogvliet4daagse     5.963
21-0125 5 december, feest voor ieder kind     1.804
20-0710 Future Talent 2020, retour    -3.833
20-1091 Decemberactiviteiten Nieuw Engeland, retour       -163
20-1235 Korenfestival Late Summer Sound, ingetrokken    -3.000
21-1013 Activiteiten voor Meeuwenplaat        730
21-1049 Eenzaam - maar niet alleen        242
20-1066 Naambordjes       -455
20-1196 Schoolkorfbaltoernooi 2021    -1.500
20-0949 Natuurlijk Spelen Randwijkpad       -972
21.05.00227 Stichting VICA     8.500
21.08.00013 Ons Hoogvliet    23.160
20.11.00297 Ons Hoogvliet   -32.875
20.05.00027 Stichting VICA     8.500
20.02.00015 Stichting Wielersport Promotie Rotterdam
(WPR)    -7.710
19.10.00096 Stichting Vrienden van Hoogvliet    -9.990
19.10.00096 Stichting Vrienden van Hoogvliet   -22.410
20.02.00015 Stichting Wielersport Promotie Rotterdam
(WPR)   -11.104
21.01.00128 Eros-Tediro-Combinatie     3.200
21.01.00128 Eros-Tediro-Combinatie    12.800
20.11.00297 Ons Hoogvliet    48.791
19.11.00085 Ons Hoogvliet   -28.420
19.11.00085 Ons Hoogvliet   -12.942

   36.377
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