
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte College, 

 

Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2021 aan van de Gebiedscommissie IJsselmonde. 
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Gebiedsverslag IJsselmonde 2021 

 

 

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

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

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

wethouders en de burgemeester.  

 

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

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

drie onderdelen: 

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

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

gemeentelijk beleid in de gebieden.,  

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

 

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

 

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

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 

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

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

gemeentelijk beleid in de gebieden 

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

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

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

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

 

Bijlage 1 – overzicht bewonersinitiatieven 

Bijlage 2 – rapportages Wijkactieplannen 2021 
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Voorwoord 
Coronajaar 2021, het nieuwe normaal maar dan anders….  

Het jaar 2021 was er 1 met 2 gezichten, hoop en realisatie naar normalisatie van leven en doen maar 

ook van teleurstelling waarbij vrijheden weer moesten worden teruggedraaid.  

Het was wederom een jaar waarin veel in IJsselmonde hun leven hebben moeten aanpassen. Soms 

kon dat gelukkig doordat er meer vrijheden werden toegestaan. De winkels mochten weer langer open 

zijn en je kon gebruik van de horeca maar even zo goed werd de flexibiliteit van de IJsselmondenaren 

op de proef gesteld doordat er weer beperkingen werden ingevoerd. Dat werkt natuurlijk door bij 

iedere bewoner en aan alles zit een grens. Een gesloten winkel die switcht van ruime openingstijden 

naar internetverkoop en terug naar een lockdown zal bij lange na niet de omzet genereren die nodig is 

voor een positief resultaat, ondanks ondersteuningsmaatregelen van de overheid.  

Ook voor de zorg was het een jaar waarop constant op de toppen van tenen moest worden gelopen. 

Tel daarbij op het personeelstekort in de zorg en je kan je voorstellen dat er extra veel van de 

zorgsector is gevraagd. Gelukkig zijn er in IJsselmonde veel vrijwilligers die een mooie bijdrage 

hebben geleverd om zo veel als mogelijk normaal doorgang te laten vinden.  

Ook onze jongeren kijken uit naar een corona vrij jaar. Gezellig met elkaar even chillen was maar 

beperkt mogelijk en het volgen van onderwijs was niet zoals je dat graag wenst. Hopelijk komt er snel 

een normalisatie voor ze zodat zij ook verder kunnen met chillen en studeren onder normale 

omstandigheden.   

Prominent in 2021 was het steekincident in de Beverwaard waarbij een ruzie onder minderjarigen met 

fatale gevolgen is afgelopen. Dat heeft een enorme impact op de bewoners van de Beverwaard. 

Vanuit de gemeente wordt inm samenwerking met de gebiedscommissie een meerjarig plan opgesteld 

waarbij het vertrouwen tussen bewoners en Overheid moet normaliseren.   

De gebiedscommissie heeft in 2021 enkele keren live in Islamunda kunnen vergaderen. Je zag daarbij 

ook gelijk dat het aantal insprekers toenam. Helaas was dat van korte duur en moesten we terugvallen 

op digitaal vergaderen.   

De gebiedscommissie IJsselmonde heeft ook moeten zoeken naar vormen om de participatie toch 

redelijk goed te laten plaatsvinden. Het toekennen van bewonersinitiatieven was altijd onder de 

voorwaarden dat het kon volgens de op dat moment geldende voorwaarden en was het 

communiceren met bewoners heel vaak een digitale actie. En zo hebben de bewoners en 

gebiedscommissieleden elkaar  toch weer goed weten te vinden. Uiteindelijk kent succes vele 

gezichten en met een beetje wederzijdse inspanning zijn er toch ook weer mooie initiatieven tot stand 

gekomen en belangen voor IJsselmonde behartigd.    

Door de goede contacten tussen de bewoners van IJsselmonde en de gebiedscommissieleden zijn er 

vele lopende zaken snel verder gebracht en nieuwe urgente zaken goed opgepakt. De relatie die de 

gebiedscommissie heeft met het college van B&W en de gemeenteraadsleden is goed waardoor 

zaken snel bespreekbaar worden gemaakt. De samenwerking tussen de gebiedsorganisatie en de 

gebiedscommissie is ook goed verlopen.   

Het aantal bewonersinitiatieven in IJsselmonde is door de coronacrisis in 2021 relatief laag geweest.  

Hierop pas ik toch wat positivisme toe, namelijk dat ik de wijze waarop ondanks alle beperkingen door 

de coronacrisis, bewoners wegen hebben gevonden om toch bewonersinitiatieven tot stand weten te 

brengen bewonder en waardeer. Het is uiteindelijk een creatieve bundeling van ideeën van bewoners 

om de wijken van IJsselmonde te verbeteren.  

En dan nog een voorzichtige doorkijk naar 2022… Een wisseling naar een nieuw bestuurssysteem. 

We gaan in IJsselmonde naar 3 wijkraden toe en ik hoop dat bewoners centraal worden gesteld. Zij 

zijn degene die het best weten wat hun gebied nodig heeft en als er met bewoners wordt 

geparticipeerd biedt dat  perspectief voor de bewoners van ons mooie IJsselmonde! 

Luuk Wilson 

Voorzitter Gebiedscommissie IJsselmonde 
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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. 
 

De gebiedscommissie IJsselmonde communiceert met bewoners en andere belanghebbenden 

allereerst doordat de leden direct of indirect bereikbaar en benaderbaar zijn in het gebied. Een deel 

van de bewoners en belanghebbenden kennen de gebiedscommissie en haar leden goed. Zij weten 

wanneer wordt vergaderd en kennen en gebruiken de mogelijkheid tot inspreken tijdens een formele 

vergadering. Contact met gebiedscommissieleden wordt rechtstreeks gelegd, of via de 

gebiedsorganisatie.  

Informatie van en over IJsselmonde en de gebiedscommissie is inzichtelijk via de gebiedspagina 

IJsselmonde, op social media (Like je Wijk en Facebook)  en via een mailinglijst met actieve en 

geïnteresseerde personen. De gebiedscommissie brengt een periodieke nieuwsbrief met informatie 

over de wijken, de inzet van de gebiedscommissie en uitgevoerde bewonersinitiatieven uit.  

In het voorjaar van 2021 heeft de gebiedscommissie een gebiedsgids samengesteld die huis aan huis 

bezorgd is in heel IJsselmonde. 

 

De gebiedscommissie vergadert tijdens openbare vergaderingen en tijdens informele en extra 

vergaderingen over tal van voor het gebied IJsselmonde en haar bewoners belangwekkende zaken.   

Bijna alle vergaderingen zijn digitaal georganiseerd via MS-teams. De openbare vergaderingen van 

september en oktober hebben in de theaterzaal van Islemunda plaatsgevonden. Hier waren ongeveer 

20 personen aanwezig. De digitale openbare vergaderingen waren live te volgen via de livestream, 

waar gemiddeld tussen de 60 en 80 belangstellenden gebruik van maakten. In 2021 vonden 11 

openbare vergaderingen plaats en 18 informeel georganiseerde overleggen.  

Tijdens de openbare vergaderingen worden formele besluiten genomen en adviezen vastgesteld. Ook 

wordt er aan bewoners de mogelijkheid geboden over een onderwerp in te spreken. In 2021 is 13 

maal door bewoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht 

 

Naast de formele en informele vergaderingen van de gebiedscommissie zijn (afvaardigingen) van de 

gebiedscommissie aanwezig bij allerlei overleggen over (gemeentelijke) thema’s, in werkgroepen, in 

wijken en bij diverse bijeenkomsten met bewoners. Deze bijeenkomsten hebben overwegend digitaal 

plaatsgevonden.  

Niet in laatste plaats is de gebiedscommissie verantwoordelijk voor de beoordeling en bekostiging van 

bewonersinitiatieven en wordt door de gebiedscommissie inhoud gegeven aan de representatieve 

taken. In 2021 heeft de gebiedscommissie, naast de bewonersinitiatieven, een groot deel van haar 

budget besteed aan andere initiatieven in de wijken. 

  

Tijdens de formele vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken en toegelicht. 

- ontwikkelingen centrumplan IJsselmonde (meerdere malen) 

- VO Inrichtingsplan Dwarsdijk – bouwlocaties 

- PvE IP Buitendijk (rondje Stadionpark) 

- PvE IP Waterside I, II en III 

- PvE IP Sportcampus – Groene Scheggen 

- PvE Noord-Oosthoek 

- Parapluherziening evenementen 

- Ontwerp bestemmingsplan Waterside Oost 

- Thuisplusflat 

- VO IP IKC het open venster 

- GFT-containers 

- Uitvoeringsprogramma speeltuinen 

- PvE Inrichtingsplan Getijdenpark Feyenoord 

- Plannen nieuwbouw Aafje Meerweide en Laurens Antonius 
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- Herijking Horecagebiedsplan 

- Omgevingsvisie 

- VO-IP Smeetsland Noord – Jan Vrijlandtsingel 

- Kunstwerk ‘Talascoop’ en taalfestival 

- Deelscooter en deelautobeleid en uitvoering 

 

Over deze onderwerpen en thema’s zijn gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht. 

 

Tijdens de informele vergaderingen is daarnaast onder meer gesproken over de volgende zaken: 

- Zuidpunt Beverwaard 

- Kwartaalgesprekken Pit010 (welzijnsaanbieder) 

- Kwartaalgesprekken Politie en handhaving 

- Plan van aanpak Lombardijen 

- Actieplan Beverwaard 

- Pilot armoede en schulden 

- Nieuw bestuursmodel 

- Verkenning energietransitie Lombardijen en Beverwaard 

- Flexwonen 

- Verkenning stadslandgoed De Groeninx 

- AZC Beverwaard 

- Gebiedskoersen detailhandel Zuid 

- Verhuisvesting scouting st. Patrick 

- Binnentuinen en gemeenschappelijke tuinen 

- Hotel Pascalweg 

- Ontwikkelingen Smeetsveld – Rietveld 

- Masterplan centrum IJsselmonde 

- Gebiedsaanpak Reyeroord aardgasvrij 

- Kindermishandeling en huiselijk geweld (wijkteam) 

- Bouwplan project Goede Herderkerk 

 

Leden van de gebiedscommissie waren bij een groot aantal bijeenkomsten, in de wijken of van 

werkgroepen, (digitaal) aanwezig.  

 

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

In 2018 zijn de wijkagenda’s van de vier IJsselmondse wijken vastgesteld door de gebiedscommissie. 

De gebiedscommissie heeft op diverse manier organisaties en bewoners betrokken bij de 

totstandkoming van de wijkagenda’s. De jaarlijkse wijkactieplannen die voortvloeien uit deze 

wijkagenda’s zijn ambtelijk opgesteld. 

 

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 

                                                      
1 Incl. totale restant budget 2020  
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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 IJsselmonde 2021 

 

IJsselmonde - 
Gebiedscommissie   Begroting  

  
  Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 549.217                    219.122                  330.095  

Representatie                         -                         5.954                    -5.954  

Participatie                   14.740                    212.557                 -197.816  

Totaal                 563.957                    437.633                  126.324  
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Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

 

In de begroting 2021 is een onderverdeling gemaakt in budget voor bewonersinitiatieven en 

participatie/representatie.  

De kosten voor representatie en participatie betreffen naast vergaderkosten vooral kosten van de 

gebiedscommissie en gebiedsorganisatie voor communicatie en informatie naar bewoners, met als 

doel zich te presenteren en bekend te maken bij de bewoners van IJsselmonde en met hen in gesprek 

te gaan over de wijken. Ook betreft deze post de bekostiging van middelen (nieuwsbrieven en andere 

media etc.) om de burger meer structureel te informeren over het werk van de gebiedscommissie. 

Verder vallen onder participatie/representatiekosten ook de kosten voor bloemen en andere 

presentjes die overhandigd zijn aan bewoners en ondernemers om hen te feliciteren, te bedanken 

en/of een hart onder de riem te steken. 

 

In 2021 zijn veel minder bewonersinitiatieven uitgevoerd waardoor er voor bewonersinitiatieven 

aanzienlijk minder geld is uitgegeven dan budgettair begroot. Dit is vooral veroorzaakt doordat in 

verband met corona activiteiten geen doorgang konden vinden. De gebiedscommissie heeft in het 

laatste kwartaal een aantal activiteiten en initiatieven geïnitieerd en gefinancierd met als doel de 

bewoners van IJsselmonde te verbinden. 

 

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. 

 



8 

 

IJSSELMONDE 2021 

Advies Datum 
Soort 
advies 

Referentienummer 
Beantwoord? 

Cluster 

VO " Buitendijk " 02-07-2021  Gevraagd GB-IP21-00011 SO 

VO " Dwarsdijk-Bouwlocaties " 25-05-2021  Gevraagd GB-IP20-00080 SO 

PvE " Buitendijk - Rondje Stadionpark 

(Sportdorp) " 15-06-2021  Gevraagd GB-IP21-00011 SO 

Bestuursmodel " Bouwstenen voor De Wijk 

aan Zet " 30-04-2021  Ongevraagd 

GB-BSD-GbIJS-

3795012 

Dienstverlenin

g 

OBP " Parapluherziening Evenementen " 07-01-2022  Gevraagd GB-BS21/00512 SO 

OBP " Waterside Oost - IJsselmonde " 18-08-2021  Gevraagd GB-BS21/00518 SO 

Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen 02-07-2021  Gevraagd GB-D2106-22320 MO 

Omgevingsvisie inclusief ROER 06-07-2021  Gevraagd GB-BS21/00996 SO 

Straatnaamgeving locatie Dwarsdijk 06-07-2021  Gevraagd GB-M2107-729 Dienstverlening 

Straatnaamgeving locatie Dirk Smeetslaan 13-07-2021  Gevraagd GB-M2107-730  Dienstverlening 

Straatnaamgeving locatie Hoendiep 13-07-2021  Gevraagd GB-M2011-922 Dienstverlening 

HBD woonvoorziening NAS Beverwaard 29-04-2021  Gevraagd 

GB-BSD-GbCh-

3829943 MO 

Straatnaamgeving locatie Cor Kieboomplein 28-07-2021  Gevraagd GB-M2107-1262 Dienstverlening 

Beverwaard 01-09-2021  Ongevraagd 

GB-BSD-GbIJ-

3914149 Directie Veilig 

PvE " Getijdenpark Feyenoord " 04-10-2021  Gevraagd GB-IP21-00063 SO 

Herziening Alcoholverbodsgebied - IJsselmonde 24-09-2021  Gevraagd GB-21bb Directie Veilig 

Boerderij " De Gouden Leeuw " 25-11-2021  Ongevraagd 

GB-BSD-GbIJ-

3969809 SO 

PvE " Sportcampus Groene Scheggen " 13-04-2021  Gevraagd GB-IP21-00035 SO 

Horecagebiedsplannen ( HGP ) 2022-2024 14-04-2021  Gevraagd GB-3819013 BCO 

PvE "Waterside 2 " 03-05-2021  Gevraagd GB-IP20-00036 SO 

Zwemgelegenheid voor honden 16-07-2021  Gevraagd GB-BS21/01060 SO 

Gebiedskoersen Detailhandel 2021-2024 22-07-2021  Ongevraagd 

GB-BSD-GbIJ-

3887949 SO 

VO " Smeetsland Noord - Jan Vrijlandtsingel " 04-10-2021  Gevraagd GB-IP19-00029 SO 

Straatnaamgeving locatie Flying 

Dutchmanstraat 06-12-2021  Gevraagd GB-M2110-965 Dienstverlening 

     

Totaal / Percentage beantwoord 24 21 88%  

 

De gebiedscommissie heeft 24 gevraagde en ongevraagde adviezen opgesteld en uit laten gaan over 

voor het gebied IJsselmonde van belang zijnde zaken. Op 21 adviezen heeft een schriftelijke 

terugkoppeling door het college van B&W plaatsgevonden.  

 

 
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.   

Bijlage II bevat de overzichten van de stand van zaken van de doelen en resultaten van de 

wijkagenda’s op basis van de uitvoering en realisatie van de wijkactieplannen in 2021. Het betreft 

overzichten van Groot IJsselmonde Noord, Groot IJsselmonde Zuid, Lombardijen en Beverwaard, Oud 

IJsselmonde en Veranda. 
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bijlage bewonersinitiatieven IJsselmonde 2021 
 

Bewonersinitiatieven Totaal 

21-0282 Rozen en koekjes voor moeders uit de wijk     2.200  

21-0484 Haak je aan     1.300  

21-0514 Ouderen muziek soos Beverwaard     8.700  

21-0515 Klaverjasclub Beverwaard     2.460  

21-0517 Muziek met BBQ     1.039  

21-0518 Ouderen4daagse     3.283  

21-0520 Gedenkplaatje        783  

21-0693 De beste versie van jezelf     1.465  

21-0735 Kinderkoor Beverwaard     1.620  

21-0811 Halloween snoep tasjes maken     2.450  

21-0814 Nieuwe Kerstverlichting         778  

21-0815 Ouderen crea groep     2.305  

21-0864 Culturele bijeenkomst     2.077  

21-0887 Halloween Beverwaard     6.250  

21-0906 Brassa day     2.368  

21-0937 Filmavonden voor ouderen     1.170  

21-0939 Brassaday voor ouderen     1.675  

21-0940 Sintfeest ouderen     2.252  

21-1165 Kerstpakketten Beverwaard     2.300  

21-1226 Kerst House of Hope     1.650  

21-1328 Kerstoptocht     6.996  

21-0110 Een lekker boeketje uitdelen        875  

21-0111 Bieb voor ouderen        695  

21-0173 Plantjesdag 2021     4.753  

19-1666 Ontmoeting bij de singel, retour       -180  

19-1724 Culturele avond    -1.831  

20-1143 Kerst speurtocht door de wijk            0  

20-1143 Kerst speurtocht door de wijk, retour    -1.711  

21-0163 Buurt verbinden met sporten     1.854  

21-0218 Fototentoonstelling Aafje     1.776  

21-0365 Herdenking 4 mei     1.370  

21-0607 Basketbalveld Sportdorp        700  

21-0720 Burendag 2021        484  

21-0733 Bewegen plus     3.900  

21-0824 NAH-café De Breinbrouwerij     1.100  

21-0837 Halloween        474  

21-0876 Halloween Zomerland        189  

21-0913 Kerstspeurtocht door de wijk     1.000  

21-0941 Sintfeest op het plein     7.949  

21-0963 Ouderensoos     5.258  

21-1010 Sinterklaasfeest ouderen        950  

21-1154 Zuid voor Zuid 2021     4.544  

21-1189 AED Grienderwaard en Leyerwaard     7.650  

21-1198 Kerstborrel        300  

21-1335 Vergroening en verzoening     9.930  

20-1273 Who cares?     5.000  

21-0041 Activiteiten op het Prinsenplein     8.774  

21-0197 Moestuin Sluiskreek     3.357  

21-0255 Ouderengroep Hordijkerveld     1.750  
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21-0256 Ouderen in 't zonnetje     1.625  

21-0360 Vlinders op de Korendijk     2.660  

21-0378 Activiteit basischolen     5.218  

21-0478 Burendagfeest 2021        353  

21-0522 After Corona Party        590  

21-0612 Verbinden/ Aandacht        500  

21-0629 Bars en Tees by Teens     1.845  

21-0669 Fun4Everyone Vakantieweek 2021     2.311  

21-0671 Fun4Everyone Vakantieweek 2021     2.282  

21-0772 Oeverloos feest Buurttuin        455  

21-0888 Kerst Klaverjas en Jokeravond        750  

21-1081 Kerstherberg 2021     1.881  

21-1122 Kerstpakketten     3.860  

21-1206 De Singeltjes     1.200  

21-0070 Klaverjas en jokerclub Tuinhoven        850  

21-0134 Kledingbank "Heindijk Paskamer"     1.705  

21-0150 Ouderengroep     1.050  

20-0946 Happy Halloween       -750  

20-0947 Lombakidz Herfstexpeditie, retour       -195  

20-1059 Lombakidz Winteractiviteiten, retour       -425  

21-0155 Theater Lori        455  

21-0283 Sport op Pleinen     2.304  

21-0423 Zomeractiviteiten 2021     5.538  

21-0434 Zomerprogramma jongeren     2.424  

21-0493 High Tea rondom Baroeg     1.201  

21-0512 Poppenkastvoorstelling        335  

21-0523 Watertappunt Sportveld Moliereweg     1.206  

21-0524 Watertappunt Playground Catullusweg     1.206  

21-0542 Tuinbudget Menander        150  

21-0761 Opening seizoen de Zonnetrap        750  

21-0826 Minibieb Rousseaustraat        335  

21-0934 Halloween Maeterlinck     1.320  

21-1079 TV IJsselmonde Wijkjournaal     9.950  

21-1086 Sint en Piet disco        730  

21-1150 Kerstattenties        500  

21-1262 Kerstdiner thuisbezorgd of als takeaway        640  

21-0043 TV IJsselmonde Wijkjournaal     9.950  

21-0059 Het Land van de Regenboog     2.740  

21-0071 Paasgeschenk voor bewoners        500  

21-0219 Paassurprise Zonnetrap        627  

21-0220 Paaspresentje Zonnelicht        625  

21.01.00075 WijkPlatform LikeJeWijk    21.840  

   219.122  
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Bijlage II Stand van zaken doelen en resultaten van de wijkactieplannen 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wijkactieplan
Wijk Groot IJsselmonde Noord

Jaar 2021

Rapportage datum 09-02-2022 

Datum vastgesteld         18-10-2021
Soort rapportage WAP rapportage over periode: 2

Wijk Agenda doelen

Betere en blijvend goede bereikbaarheid

Prettig wonen

Thuisbasis op orde

Thuis (blijven) voelen in de wijk

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Wijkagenda doelen

Wijkagenda doel Thema Voortgang Prognose

Betere en blijvend goede bereikbaarheid groen groen
Prettig wonen oranje oranje
Thuisbasis op orde groen groen
Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen
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Wijkagenda doelen details

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Betere en blijvend goede bereikbaarheid groen groen

Toelichting De bereikbaarheid van enkele buurten van Groot IJsselmonde is vaak slecht. Gevreesd wordt voor een toename van de problemen m.b.t. de
bereikbaarheid, parkeren e.d. door de toekomstige ontwikkelingen binnen het project stadionpark/Feyenoord City

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Prettig wonen oranje oranje

Toelichting

Thema

Voortgang toelichting activiteiten op het plein en met ondernemers heeft door corona beperkt plaats gevonden

Prognose toelichting ivm corona hebben activiteiten beperkt plaatsgevonden,  de verwachting is dat de activiteiten op het plein en de samenwerking met ondernemers
in 2022 geïntensiveerd  zullen worden

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Thuisbasis op orde groen groen

Toelichting

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen

Toelichting In de wijk Groot IJsselmonde Noord wonen bijna 12.000 mensen, uit verschillende generaties en afkomstig uit verschillende culturen. Doel is het
creëren van een leefomgeving waar alle inwoners zich thuis voelen.

Thema

Voortgang toelichting
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Prognose toelichting
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Overzicht Resultaten

Wijkagenda doel: Betere en blijvend goede bereikbaarheid

Resultaat Voortgang Prognose

de bewoners en ondernemers zijn vooraf steeds goed geïnformeerd over gebiedsontwikkelingen groen groen
verbeterde bereikbaarheid en ontsluiting tijdens verkeersdrukte op de A16 oranje oranje

Wijkagenda doel: Prettig wonen

Resultaat Voortgang Prognose

Realisatie van een levendig centrum voor het gebied IJsselmonde groen groen

Wijkagenda doel: Thuisbasis op orde

Resultaat Voortgang Prognose

de capaciteiten van jongeren zijn gestimuleerd groen groen
verbetering schulden- en armoedeproblematiek groen groen

Wijkagenda doel: Thuis (blijven) voelen in de wijk

Resultaat Voortgang Prognose

buurtbetrokkenheid vergroten ; meer bewoners betrekken bij de wijk groen groen
terugdringen van sociaal isolement en eenzaamheid onder ouderen groen groen
verbeteren van het veiligheidsgevoel groen groen
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Wijk agenda doel Betere en blijvend goede bereikbaarheid groen groen

Resultaat de bewoners en ondernemers zijn vooraf steeds goed geïnformeerd over
gebiedsontwikkelingen

groen groen

Actie Voortzetten klankbordgroep en vorming werkgroepen rond plan- en besluitvorming over
gebiedsontwikkeling stadionpark/Feyenoord City op het gebied van mobiliteit

groen groen

Resultaat verbeterde bereikbaarheid en ontsluiting tijdens verkeersdrukte op de A16 oranje oranje
Actie inventariseren waar sprake is van overlast door sluipverkeer. Vervolgens agenderen in

verkeersoverleg
oranje groen

Actie wit wit

Wijk agenda doel Prettig wonen oranje oranje

Resultaat Realisatie van een levendig centrum voor het gebied IJsselmonde groen groen
Actie Ontwikkelen van het plein aan de Herenwaard tot een ontmoetingsplek voor bewoners oranje oranje
Actie Tijdens planvorming van de herijking van het masterplan Centrumgebied zal brede

participatie georganiseerd worden met omwonenden en ondernemers
groen groen

Actie Versterken lokale economie; vorming gebiedsteam winkelgebied Keizerswaard oranje oranje

Wijk agenda doel Thuisbasis op orde groen groen

Resultaat de capaciteiten van jongeren zijn gestimuleerd groen groen
Actie Stichting Hottentotten stimuleert en motiveert kinderen om hun talenten te ontdekken en te

ontwikkelen (o.m. natuur, techniek, architectuur)
groen groen

Actie vanuit het Jongerenloket wordt een vast (Multdisciplinaire) team gekoppeld aan het gebied
IJsselmonde.

groen groen

Actie Versterken, ondersteunen en benutten jongerenbestuur IJsselmonde groen groen

Resultaat verbetering schulden- en armoedeproblematiek groen groen
Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde groen groen
Actie Verkennen aansluiting W&I op lopende projecten/acties in de wijk groen groen

Wijk agenda doel Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen

Resultaat buurtbetrokkenheid vergroten ; meer bewoners betrekken bij de wijk groen groen
Actie organiseren feestelijke opening Park de 2 Heuvels (herinrichting) groen groen
Actie Pit010 werft buurtambassadeurs om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren groen groen
Actie stimuleren van de oprichting van een buurt bestuurtgroep in Sportdorp - Zomerland oranje oranje
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Resultaat terugdringen van sociaal isolement en eenzaamheid onder ouderen groen groen
Actie Ouderenpanel als structureel inspraakorgaan ten behoeve van toetsing van bestaande en

nieuwe activiteiten in het Huis van de Wijk.
groen groen

Actie Verhogen van de sportdeelname van ouderen door het organiseren van 2 activiteiten oranje oranje
Actie Vorming Ouderenhub groen groen

Resultaat verbeteren van het veiligheidsgevoel groen groen
Actie Organiseren 2 activiteiten voor senioren op het gebied van veiligheid en weerbaarheid in

samenwerking met MO
oranje oranje

Actie organiseren integrale bijeenkomst in de wijk over veiligheid, beheer, schoon.... oranje oranje
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Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Betere en blijvend goede bereikbaarheid groen groen
Resultaat de bewoners en ondernemers zijn vooraf steeds goed geïnformeerd over

gebiedsontwikkelingen
groen groen

Actie Voortzetten klankbordgroep en vorming werkgroepen rond plan- en besluitvorming
over gebiedsontwikkeling stadionpark/Feyenoord City op het gebied van mobiliteit

groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting Participatie heeft plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat verbeterde bereikbaarheid en ontsluiting tijdens verkeersdrukte op de A16 oranje oranje

Actie inventariseren waar sprake is van overlast door sluipverkeer. Vervolgens agenderen in
verkeersoverleg

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting heeft i.v.m. corona nog niet plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie wit wit

Toelichting
Voortgang toelichting
Prognose toelichting
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Cluster
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Prettig wonen oranje oranje
Resultaat Realisatie van een levendig centrum voor het gebied IJsselmonde groen groen

Actie Ontwikkelen van het plein aan de Herenwaard tot een ontmoetingsplek voor bewoners oranje oranje

Toelichting (sociaal, cultureel, fysiek, beheer)
Voortgang toelichting heeft i.v.m. corona beperkt plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Tijdens planvorming van de herijking van het masterplan Centrumgebied zal brede
participatie georganiseerd worden met omwonenden en ondernemers

groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting klankbordgroep is gevormd, bewoners en GC worden geïnformeerd en betrokken bij de

voortgang
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Versterken lokale economie; vorming gebiedsteam winkelgebied Keizerswaard oranje oranje

Toelichting
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Voortgang toelichting heeft i.v.m. corona en ontwikkelingen binnen het winkelcentrum beperkt plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Thuisbasis op orde groen groen
Resultaat de capaciteiten van jongeren zijn gestimuleerd groen groen

Actie Stichting Hottentotten stimuleert en motiveert kinderen om hun talenten te ontdekken
en te ontwikkelen (o.m. natuur, techniek, architectuur)

groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting conform planning
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie vanuit het Jongerenloket wordt een vast (Multdisciplinaire) team gekoppeld aan het
gebied IJsselmonde.

groen groen

Toelichting In 2021 wordt vanuit het Jongerenloket een vaste (Multdisciplinaire) team gekoppeld aan
het gebied IJsselmonde. Dit team maakt deel uit van het netwerk. Onder de noemer ‘kennen
en gekend worden’ wordt de bekendheid van en toegankelijkheid naar het Jongerenloket
vergroot. Jongeren worden gesproken in het Huis van de Wijk Grote Hagen, waar één
dagdeel per week een spreekuur wordt gehouden

Voortgang toelichting heeft cf planning en binnen de mogelijkheden (i.v.m. corona) plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
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periode 1
periode 2
periode 3

Actie Versterken, ondersteunen en benutten jongerenbestuur IJsselmonde groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting heeft cf planning plaatsgevonden
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat verbetering schulden- en armoedeproblematiek groen groen

Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde groen groen

Toelichting doelstelling is het versterken van het wijknetwerk rondom schulden en armoede en in
samenwerking met in-en externe partijen waaronder wijkteam, vraagwijzer ETF, Frontlijn,
Pit010 en W&I
In de uitwerking van de acties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de beleidsplannen
"uit de knoop" en "Reset Rotterdam

Voortgang toelichting Pilot met Pit010 is gestart. Netwerkmedewerker is begonnen. de pilot is verlengd tot 1 april
2022

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Verkennen aansluiting W&I op lopende projecten/acties in de wijk groen groen

Toelichting Werk en Inkomen richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. Met extra
aandacht voor de belemmeringen/problemen van de werkzoekenden die deelname aan de
arbeidsmarkt in de weg staan

Voortgang toelichting Dit loopt goed.
-Werkcoaches worden constant geïnformeerd over het aanbod in de wijk.
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-Daarnaast is de coördinator continue bezig met het netwerk voor meer mogelijkheden
in de wijk om o.a. werkervaringsplekken/ leerwerktrajecten te organiseren, zo zijn er
lopende afspraken met o.a. stichting Rotterdam Kookt en in de toekomst wordt er een
Leerpraktijkcentrum geopend.
-Goed nieuws is dat er 3 Job-Hunters voor IJsselmonde aangenomen zijn wat meer
perspectief/kansen kan bieden voor onze werkzoekenden.
-Binnenkort wordt er gestart met spreekuur in de wijk en het organiseren van verschillende
bijeenkomsten met uiteenlopende thema’s door de Werkcoaches.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen
Resultaat buurtbetrokkenheid vergroten ; meer bewoners betrekken bij de wijk groen groen

Actie organiseren feestelijke opening Park de 2 Heuvels (herinrichting) groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting

in september heeft de opening plaatsgevonden, rekening houdend met de geldende
coronamaatregelen

Prognose toelichting
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Pit010 werft buurtambassadeurs om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting PIT010 heeft in januari in samenwerking met Woonbron het project Buurtpost opgezet met

als doel inzicht krijgen in het welzijn, netwerk, krachten en behoeftes van bewoners in de
flat Chinese Tuin. Project is nog in uitvoering. Er zijn 3 buurtambassadeurs geworven. Deze
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buurtambassadeurs zijn gekoppeld aan Opzoomermee om activiteiten te gaan organiseren
voor de buurtbewoners. PIT010 houdt vinger aan de pols.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie stimuleren van de oprichting van een buurt bestuurtgroep in Sportdorp - Zomerland oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting heeft i.v.m. corona nog niet plaatsgevonden. Er is in september een digitale bewonersavond

georganiseerd met bewoners van Sportdorp.
Prognose toelichting heeft i.v.m. de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. De verwachting is dat deze actie in

2022 kan worden opgepakt
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat terugdringen van sociaal isolement en eenzaamheid onder ouderen groen groen

Actie Ouderenpanel als structureel inspraakorgaan ten behoeve van toetsing van bestaande
en nieuwe activiteiten in het Huis van de Wijk.

groen groen

Toelichting Elk kwartaal worden ouderen geworven en een bijeenkomst georganiseerd.
Voortgang toelichting Met de ouderen van het ouderenpanel wordt er gewandeld i.v.m. de coronamaatregelen. Ze

worden betrokken bij de ontwikkeling rond de seniorvriendelijke wijk.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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Actie Verhogen van de sportdeelname van ouderen door het organiseren van 2 activiteiten oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting heeft i.v.m. corona nog niet kunnen plaatsvinden.
Prognose toelichting De verwachting is dat deze actie in 2022 kan worden opgepakt
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Vorming Ouderenhub groen groen

Toelichting dit is een wijk waar ouderen prettig zelfstandig oud kunnen worden, met geschikte
huisvesting en voorzieningen, in een woonomgeving waarin rekening wordt gehouden met
ouderen, met een betaalbaar aanbod aan activiteiten en goede zorg
in Verbinding met de ouderenhub wordt er door jongeren een activiteit in de wijk
georganiseerd in gezamenlijkheid met ouderen

Voortgang toelichting Plan van aanpak/actieprogramma 2021 gereed:Vitale woongemeenschap in
seniorencomplexen:Woonbron start met complex De Beverburgh aan de Kromme
Hagen. Wensen en behoeften van bewoners worden geinventariseerd mbv studenten. In
samenwerking met het project Vitale woongemeenschappen van de gemeente Rotterdam
wordt dit verder opgepakt.
Dementievriendelijkheid in de wijk verder uitbouwen:Trainingen voor winkeliers, technische
mensen Woonbron, SOR, wijkbus in omgaan met dementerenden,telefonsiche hulplijn,
bewustzijns campagne over dementie in de wijk , Dementtalent
Informatie- en ontmoetingspunt voor ouderen in de wijk: Informatiepunt en spreekuren voor
ouderen in HvdW. Aanwezigheid professionals, ontmoetingsuurtjes, gastsprekers. Laurens
organsieert medisch spreekuur
Samen eten mogelijkheden vanuit ouderen complexen (SOR, Woonbron) in Groot
IJsselmonde door Pit010 en Opzoomer Mee.
E-health Opening comfortwoning Kromme Hagen Pit010/woonbron 17 maart. Uitleenpunt
materialen vanuit Comfortwoning. Training zorgmederwerkers en wijkverpleegkundigen in
gebruik matrialen
Verbinding met digivaardigheden 55+ door bibliotheek
Thuisplusflat/ andere woon(zorg)conceptenThuisplusflat: complex van 400 ouderen aan de
Leyerwaard (Aafje ism Woonstad en Pit10)
Mobiliteit en toegankelijkheid seniorvriendelijke Looproute (Plusroute) Keizerswaard
(gemeente SB en SO)bijna gereed
Herkenbare en aanspreekbare wijkteams
Verkenning met wijkregieverpleegkundigen via Conforte
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Wonen Samenwerkingcorporaties via de seniorenmakelaar in IJsselmonde. Toekomstige
ouderenwoningen en voorzieningen plek in masterplan gebiedsontwikkeling Groot
IJsselmonde. Focusgroep ouderen gevormd.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat verbeteren van het veiligheidsgevoel groen groen

Actie Organiseren 2 activiteiten voor senioren op het gebied van veiligheid en weerbaarheid
in samenwerking met MO

oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting i.v.m. corona hebben deze bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden
Prognose toelichting i.v.m. corona hebben deze bijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie organiseren integrale bijeenkomst in de wijk over veiligheid, beheer, schoon.... oranje oranje

Toelichting combinatie wijkservicepunten, toezichtbus
Voortgang toelichting Bijeenkomst in Tuinenhoven is in voorbereiding, ivm corona heeft de bijeenkomst niet

plaatsgevonden.
Prognose toelichting Als onderdeel van de pilot Leefbare wijken zal dit in 2022 in Tuinenhoven worden opgepakt
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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Wijkactieplan
Wijk Groot IJsselmonde Zuid

Jaar 2021

Rapportage datum 09-02-2022 

Datum vastgesteld        18-10-2021
Soort rapportage WAP rapportage over periode: 2

Wijk Agenda doelen

1. Gezinsvriendelijke wijk

2. Thuisbasis op orde

3. Thuis (blijven) voelen in de wijk

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Wijkagenda doelen

Wijkagenda doel Thema Voortgang Prognose

1. Gezinsvriendelijke wijk groen groen
2. Thuisbasis op orde groen groen
3. Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen
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Wijkagenda doelen details

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1. Gezinsvriendelijke wijk groen groen

Toelichting - De riolering vervangen in veel straten van
Kreekhuizen, Hordijkerveld en Reyeroord,
waaronder de Huniadijk en Bandeloodijk. Maximaal
vergroenen, daarnaast intensieve maatregelen die
waterbeheersing en –afvoer bevorderen, adequaat
dagelijks onderhoud waterkolken en gemalen.
Verkeersoverlast in 30 km zones tegengaan. Samen
met bewoners investeren in wat zij belangrijk vinden
voor hun wijk.
- Geef bewoners rondom de groenstrook tussen
Hordijkerveld en Reyeroord maximaal de ruimte om
hun eigen ideeën en initiatieven uit te voeren, om
spelen, ontmoeten en sporten sterk te verbeteren.
Hierdoor ontstaat een stevige voedingsbodem voor
de transformatie van de stad. Energietransitie,
materiaalhergebruik, circulaire economie worden
dan bespreekbaar en uitvoerbaar.
- Maximaal inzetten op pilot Reyeroord:
‘Transformatie van de Stad: Slim Beheer’.
- Woningkwaliteit met toekomstwaarde:
verduurzamen en grotere verscheidenheid van het
woningaanbod.
- Aantrekken en behouden van verschillende
inkomensgroepen, door te zorgen voor
aantrekkelijke woonmilieus en verscheidenheid aan
woningen.
- Veilige en uitdagende buitenspeelplekken behouden
en uitbreiden.
- Aantrekken en behouden van verschillende
inkomensgroepen, door te zorgen voor culturele
voorzieningen die aansluiten bij hun uiteenlopende
behoeftes.
- Sluitend netwerk van openbaar vervoer voor de
buurten naar scholen en andere voorzieningen.
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Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2. Thuisbasis op orde groen groen

Toelichting - Daling van het aantal werkzoekenden en minder
mensen die moeilijk rondkomen.
- Kansrijk opgroeiende jeugd: minder vroegtijdige
schoolverlaters, werk, gezondheid en sport.
- Tegenprestatie door de wijk voor de wijk in het
project: ‘Transformatie van de Stad’ en ‘Sociale
Veerkracht’.
- Bewoners met een laag inkomen laten leren en
werken in de wijk: in buitenruimte, woningbouw,
schuldhulpverlening. Hierdoor verbetert ook het
sociale netwerk.
- Aanpak schulden- en armoedeproblematiek en de
gevolgen hiervan.

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3. Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen

Toelichting - Vergroten buurtbetrokkenheid.
- Terugdringen van isolement en eenzaamheid onder
ouderen.
- Vergroten vitaliteit ouderen.
- Veilig oud worden en verbeteren veiligheidsgevoel,
o.a. door tegengaan van woon- en jeugdoverlast.
Preventie op het gebied van veiligheid.
- Aandacht voor vreedzaam en respectvol
samenleven, van bewoners van verschillende
generaties en culturen.
- In Hordijkerveld en Kreekhuizen blijvende aandacht
voor jeugdoverlast, jonge aanwas, personen 23+ en
woonoverlast en meervoudige problematiek.
- Oplossing voor vrachtwagenparkeren langs de
Olympiaweg, Kreekhuizen.
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Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

5 van 25



Overzicht Resultaten

Wijkagenda doel: 1. Gezinsvriendelijke wijk

Resultaat Voortgang Prognose

Aantrekken en behouden verschillende inkomensgroepen: woningkwaliteit met toekomstwaarde: grotere
verscheidenheid en verduurzamen, culturele voorzieningen, aantrekkelijke woonmilieus

groen groen

Bewonersparticipatie van verschillende doelgroepen bevorderen m.b.t. de kleine groenstrook in Reyeroord, als
onderdeel van Transformatie van de Stad, pilot Reyeroord. .Van participatie naar co-creatie

groen groen

N.a.v. het vervangen van de riolering d.m.v. bewonersbetrokkenheid een optimale buitenruimte realiseren in de
wijk(en), Huniadijk e.o. en Bandeloodijk e.o.

groen groen

Wijkagenda doel: 2. Thuisbasis op orde

Resultaat Voortgang Prognose

Aanpak schulden- en armoedeproblematiek: bieden van activiteiten en gebruik van voorzieningen als vindplaats en
vroegsignalering schulden- en armoedeproblematiek. Meer bewoners zijn toegeleid naar pas

groen groen

Daling van het aantal werkzoekenden en minder mensen die moeilijk rondkomen. Meer begeleiding waarbij het talent
uitgangspunt is.

groen groen

Kansrijk opgroeien jeugd: minder vroegtijdig schoolverlaters, minder werkloosheid, betere gezondheid en meer
sportparticipatie. Meer jongeren toegeleid naar zinvolle dagbesteding (school, werk, sport,

groen groen

Wijkagenda doel: 3. Thuis (blijven) voelen in de wijk

Resultaat Voortgang Prognose

Blijvende aandacht terugdringen jeugdoverlast, woonoverlast en meervoudige problematiek, vooral in Kreekhuizen en
Hordijkerveld

groen groen

Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer ouderen doen mee aan
activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere wijkbewoners

groen groen

Vergroten buurtbetrokkenheid, waaronder ook vreedzaam en respectvol samenleven van bewoners van verschillende
generaties en culturen. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd en uitgevoerd. Betere afstem

groen groen
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Wijk agenda doel 1. Gezinsvriendelijke wijk groen groen

Resultaat Aantrekken en behouden verschillende inkomensgroepen: woningkwaliteit met
toekomstwaarde: grotere verscheidenheid en verduurzamen, culturele voorzieningen,
aantrekkelijke woonmilieus

groen groen

Actie Aardgasvrije wijk groen groen
Actie Steigers op Zuid groen groen

Resultaat Bewonersparticipatie van verschillende doelgroepen bevorderen m.b.t. de kleine groenstrook
in Reyeroord, als onderdeel van Transformatie van de Stad, pilot Reyeroord. .Van participatie
naar co-creatie

groen groen

Actie Kleine groenstrook (Reyeroord bij de COOP) Waterberging groen groen

Resultaat N.a.v. het vervangen van de riolering d.m.v. bewonersbetrokkenheid een optimale
buitenruimte realiseren in de wijk(en), Huniadijk e.o. en Bandeloodijk e.o.

groen groen

Actie Herinrichting Huniadijk en Bandeloodijk (Reyeroord)            Bouw Integraal Kindcentrum
(Reyeroord) Aandacht

groen groen

Actie Onvrede over schoon groen groen
Actie Rioolvervanging als kans om de wijk toekomstbestendig te maken. Vanuit de gemeente is er

een toegewijd team van collega’s uit SO, SB, Gebiedsorganisatie, MO en W&I.
groen groen

Wijk agenda doel 2. Thuisbasis op orde groen groen

Resultaat Aanpak schulden- en armoedeproblematiek: bieden van activiteiten en gebruik van
voorzieningen als vindplaats en vroegsignalering schulden- en armoedeproblematiek. Meer
bewoners zijn toegeleid naar pas

groen groen

Actie Aanpak schulden en armoede groen groen

Resultaat Daling van het aantal werkzoekenden en minder mensen die moeilijk rondkomen. Meer
begeleiding waarbij het talent uitgangspunt is.

groen groen

Actie Energiehuis als wijkwerkplaats groen groen
Actie Vakman/vrouw van de toekomst => startkwalificatie groen groen
Actie Wegnemen belemmeringen werkzoekenden groen groen

Resultaat Kansrijk opgroeien jeugd: minder vroegtijdig schoolverlaters, minder werkloosheid, betere
gezondheid en meer sportparticipatie. Meer jongeren toegeleid naar zinvolle dagbesteding
(school, werk, sport,

groen groen

Actie Het bereiken van de jeugd 12+ vanuit zorg en preventie groen groen
Actie Vitalisering van de 55+ bewoners in Kreekhuizen groen oranje
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Actie Werken aan gezondheid groen groen

Wijk agenda doel 3. Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen

Resultaat Blijvende aandacht terugdringen jeugdoverlast, woonoverlast en meervoudige problematiek,
vooral in Kreekhuizen en Hordijkerveld

groen groen

Actie Veiligheid groen groen
Actie Veiligheid groen groen

Resultaat Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer
ouderen doen mee aan activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere
wijkbewoners

groen groen

Actie Bewoners nieuwbouw Kreekhuizen onderdeel laten uitmaken van het wijknetwerk oranje groen
Actie Connectie tussen en met verschillende groepen, zoals statushouders, ouderen, jongeren oranje oranje
Actie Inrichten van de buitenruimte voor spel groen groen

Resultaat Vergroten buurtbetrokkenheid, waaronder ook vreedzaam en respectvol samenleven van
bewoners van verschillende generaties en culturen. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd
en uitgevoerd. Betere afstem

groen groen

Actie Bewoners activeren om een rol te pakken in de wijk groen groen
Actie Binnentuinen zijn in eigendom van de gemeente met beheer door VVE's. oranje groen
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Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1. Gezinsvriendelijke wijk groen groen
Resultaat Aantrekken en behouden verschillende inkomensgroepen: woningkwaliteit met

toekomstwaarde: grotere verscheidenheid en verduurzamen, culturele voorzieningen,
aantrekkelijke woonmilieus

groen groen

Actie Aardgasvrije wijk groen groen

Toelichting Voor Heindijk e.o. worden de intentieverklaringen omgezet naar contracten en worden de
bewoners verder gefaciliteerd in het proces.
Voor gebiedsaanpak Reyeroord wordt er in combinatie met een ontwerpbureaus
Noorderwind en Zeewaardig gekeken hoe er zo goed mogelijk aangesloten kan worden
bij de vraag van de bewoners.  Zo wordt het naast een technische opgave ook een
maatschappelijke opgave.
Huisbezoeken frontlijn: wegnemen van drempels, bredere opvolging vanuit een brede
interesse: hoe gaat het met u? Kunnen we u helpen?
Diverse communicatiemiddelen worden ingezet om bewoners goed te informeren
(nieuwsbrieven, aansluiten bij vergadering GC).

Duidelijke communicatie richting bewoners m.b.t. fase 2 aardgasvrij.

Voortgang toelichting Aardgasvrij Heindijk:
Nieuwsbrieven worden frequent gestuurd. Voor 1 juli moeten alle overeenkomsten en
contacten binnen zijn. Er wordt een klankbordgroep met bewoners opgericht om te kijken of
bewoners verbeterpunten zien in dit traject.
Gebiedsaanpak Reyeroord:
Bewoners worden volop geïnformeerd en meegenomen in het proces dat in verschillende
fases over de wijk is opgedeeld.

Reyeroord is opgedeeld in twee delen. Inmiddels hebben bewoners van een deel van
Reyeroord hun aanbod gekregen.

Huisbezoeken:
door de corona periode hebben we een achterstand opgelopen in het fysiek benaderen van
de bewoners in Reyeroord. We hebben als alternatieve wijze van benadering de vragenlijsten
op papier en digitaal verzonden naar mensen van wie we een emailadres hadden. Onze
doelstelling is om ongeveer 300 bewoners gesproken te hebben.

Sinds een maandje zijn we bezig om weer langs de deur te gaan bij mensen die nog niet
gereageerd hebben. We hebben van 112 eigenaren en 36 huurders reacties ontvangen
waarvan het merendeel digitaal.
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De huurders geven gemiddeld een 7,6 en eigenaren gemiddeld een 7,7 aan de wijk.
Het aantal mensen dat hulp/ondersteuning wil is ongeveer 15. De hulp kan bestaan uit
kleine hulpvragen of verwijzingen maar ook een stuk of 7 bewoners/gezinnen die intensieve
ondersteuning krijgen oa op financieel gebied.

De huisbezoeken zijn gehouden en de input is geanalyseerd en wordt op verschillende
plekken gedeeld (intern gemeente en bij de Gebiedscommissie).
Het onderzoek geeft ook een beter beeld over hoe mensen tegenover de energietransitie
staan, welke obstakels er zijn en wat zou helpen om een positieve keuze te kunnen maken
mbt de energietransitie.

We gaan de komende maanden door met het benaderen van bewoners om nog ongeveer
150 reacties te krijgen en voldoende representatieve data te vergaren om persona’s te
kunnen opstellen. Met deze persona’s willen we de meest voorkomende problemen per
doelgroep in beeld brengen ivm de energietransitie en passende oplossingen bedenken voor
deze problemen.

Alle eigenaren in Reyeroord- West hebben een persoonlijk aanbod ontvangen om over
te stappen op stadsverwarming. Voor Reyeroord Oost worden bewoners gevraagd of ze
interesse hebben om over te stappen. Bewoners worden geinformeerd over de beschikbare
subsidie voor electrisch koken. Ook zijn bewoners geinformeerd over de beschikbare
rekentool Stadsverwarming. De verwachting is dat er in het oostelijke deel vanaf 2026 gestart
kan worden met aardgasvrij. T.z.t. ontvangen bewoners dan de nodige info om hun keuze te
kunnen maken.

In oktober hebben de bewoners in Reyeroord en Pendrecht een nieuwsbrief ontvangen over
ontwikkelingen bij het Warmtebedrijf Rotterdam. De voorbereiding gaan hier gewoon door. Er
kan wel vertraging optreden, aangezien er geen investeringsbeslissingen genomen kunnen
worden.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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Actie Steigers op Zuid groen groen

Toelichting Aansluiting vanuit BWT bij de gebiedsaanpak Reyeroord door particuliere woningvoorraad
(VVE's) te begeleiden met uitvoeren van (achterstallig) onderhoud en verduurzaming. Eerste
tranche van 200 woningen start in 2021. Subsidie richt zich op de VVE's om te komen tot 1.
een conditiemeting en 2.Meerjarenplan basiskwaliteit en verduurzaming.

Voortgang toelichting In december 2020 heeft het college de gebiedsaanwijzing voor IJsselmonde vastgesteld. We
kunnen daardoor 200 woningen meenemen in de PA. (projectmatige aanpak BWT)
We zijn nu bezig met de voorbereidingen op de start van de verschillende projecten binnen
deze 3e ronde. Dat begint met de selectie van een adviesbureau door middel van een
aanbestedingsprocedure die de uitvoering ter hand neemt. We verwachten na de zomer
een partij gevonden te hebben. In de tussentijd stemmen wij ism project aardgasvrij af welke
VvE’s in aanmerking komen voor de PA.

Er loopt ook een traject om een format te ontwikkelen om een zo goed mogelijk advies te
kunnen geven in het verduurzamen van de woning. Deze pilot is gestart in april. Een extern
bureau is opdracht gegeven om voor 6 VVE's een format te ontwikkelen voor het geven van
een "standaard advies". Het is de bedoeling dat dit ontwikkelde format gebruikt kan worden
om andere VVE's sneller van een advies te kunnen voorzien.

Ondertussen is er ook middels een aanbesteding een partij uitgekozen voor de projectmatige
aanpak. De 200 woningen in Reyeroord zullen verdeeld worden in 150 met de projectmatige
aanpak en 50 door middel van het ontwikkelde format.

Steigers op Zuid biedt kansen voor 2022 om als integrale opgave te benoemen, waarbij meer
verbinding wordt gezocht met het sociale domein.
Dit bewustwordingstraject ondersteunt VVE's in wat te doen op korte en langere termijn in het
kader van verduurzaming. Individuele leden van de VVE's zullen veel meer open staan voor
advies als hun "thuisbasis" (inkomen etc.) op orde is.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Bewonersparticipatie van verschillende doelgroepen bevorderen m.b.t. de kleine groenstrook
in Reyeroord, als onderdeel van Transformatie van de Stad, pilot Reyeroord. .Van participatie
naar co-creatie

groen groen
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Actie Kleine groenstrook (Reyeroord bij de COOP) Waterberging groen groen

Toelichting Starten vanuit co-creatie om samen met omwonenden een waterberging te realiseren.
Waterberging graven als kans om leefomgeving te verbeteren.
Omwonenden meenemen in het proces, verwachting naar elkaar uitspreken
Inzet PIT010 in een adviserende, bijwonende rol, mits de uitvoering het toe laat.
(Ontwerp, bestek, uitvoering = 3 jaar)

Voortgang toelichting Het betrekken van omwonenden bij de realisatie van de waterberging verloopt voorspoedig.
Project zit momenteel in ontwerp fase. Bewoners hebben dmv participatie en co-creatie
uitgebreid input geleverd aan het Programma van Eisen. Na een aantal algemene digitale
bijeenkomsten zijn bewoners zelf in werkgroepjes rondom verschillende aan de slag gegaan.
Dat heeft geresulteerd in een Programma van Wensen als aanvulling op het technische
Programma van Eisen.

Begin januari wordt er een digitale bewonersbijeenkomst georganiseerd waarin het ontwerp
van de nieuwe waterberging wordt gepresenteerd waarin de wensen van de bewoners zijn
meegenomen.

Prognose toelichting
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat N.a.v. het vervangen van de riolering d.m.v. bewonersbetrokkenheid een optimale
buitenruimte realiseren in de wijk(en), Huniadijk e.o. en Bandeloodijk e.o.

groen groen

Actie Herinrichting Huniadijk en Bandeloodijk (Reyeroord)            Bouw Integraal
Kindcentrum (Reyeroord) Aandacht

groen groen

Toelichting Herinrichting Huniadijk
Start jan 2021 in 17 fases: rioolvervanging, kabels, leidingen, ophogen van straten, stoepen
en groen worden aangepakt.

Herinrichting Bandeloodijk, aansluiting warmtenet Heindijk e.o.
Start werkzaamheden september 2021. Goede communicatie vanuit SO over de start van
de werkzaamheden, de fasering en bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden naar
bewoners en gebiedscommissie.

Bouw Kindcentrum IJsselmonde
Oplevering nieuwe school augustus 2021. Opening van KC heeft een positief effect op het
pedagogisch klimaat.
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Promotie van het gebied voor jonge gezinnen
Aandacht voor ontwikkeling van het gebied vanuit SO en GO (comm) voor de kindvriendelijke
omgeving.

Samenwerking t.a.v. leegstaande panden ter behoeve van activering wijk.
Voortgang toelichting Werkzaamheden Huniadijk zijn gestart in januari 2021 en de verwachting is dat deze eind

2022 klaar zijn.
Werkzaamheden Bandeloodijk zijn gestart in september 2021 en lopen eveneens door in
2022.
Via Rotterdam.nl is er informatie te vinden over de verschillende fases in de projecten en de
bereikbaarheid van de buurt.

Het Kindcentrum heeft haar deuren geopend in december 2021.

Promotie gebied voor jonge gezinnen:
wat stroef van start. Eerst moeten zoeken naar de juiste collega’s. Volgend overleg ziet er
veelbelovend uit en is gepland op 8 juni 2021.
Promotie van het gebied voor jonge gezinnen is niet verder vormgegeven, aangezien er
twijfel was bij de werkgroep of het nodig was om hier aandacht te geven.

Het proces rondom verkoop van Maatschappelijk vastgoed heeft aandacht gekregen in het
GNI IJsselmonde.
In 2022 wordt dit opnieuw bekeken aangezien dit een goede samenwerking SO en clusters
vereist.
Bij geen reactie van de clusters gaan de panden in de verkoop. Belangrijk om op de juiste
momenten in het proces te reageren.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Onvrede over schoon groen groen

Toelichting Verdere actie vanuit het opgeleverde onderzoek van trainee over schoonbeleving in
Reyeroord.
Onderzoek is gebaseerd op twee sporen, namelijk objectieve en subjectieve beleving.
Onderzoek is ook te combineren met het "meten van beleving" t.a.v. de dienstverlening
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van Stadsbeheer. Hoe wordt de dienstverlening ervaren, hoe kunnen we de communicatie
verbeteren en wat kunnen bewoners zelf doen?

Voortgang toelichting Onderzoek is opgeleverd door de trainee door middel van een onderzoeksrapport en een
presentatie.  Aanbevelingen zijn ook gedeeld met collega's Schone Stad. Er is meer inzicht
ontstaan in de subjectieve beleving van Schoon.
Onderzoek van Antea groep rondom meten van beleving beheer zit in de afrondende fase.
Volgende stap is onderzoeken hoe we de meting als pilot kunnen gaan uitvoeren.

Prognose toelichting
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Rioolvervanging als kans om de wijk toekomstbestendig te maken. Vanuit de
gemeente is er een toegewijd team van collega’s uit SO, SB, Gebiedsorganisatie, MO
en W&I.

groen groen

Toelichting In het proces staan bewoners centraal. Er is veel ruimte voor bewonersinitiatieven en
echte participatie. Vanuit de gemeente is er een toegewijd team van collega’s uit SO, SB,
Gebiedsorganisatie, MO en W&I. Eén team, 1 opgave!

Voortgang toelichting Gesprekken lopen om de opgaves in de wijk te benaderen vanuit de driehoek
Stadsontwikkeling (voorbereiding) , Stadsbeheer (projectbeheersing) en Gebiedsorganisatie
(participatie).

In de buitenruimteprojecten rondom de rioolvervanging zijn we gestart met Kwartier maken.
De projectmanager is de kwartiermaker. Het Kwartier maken is gebaseerd op Sytem
Engineering en heeft als doel de eisen, wensen en randvoorwaarden van alle stakeholders
inzichtelijk te maken, te structureren en mee te nemen in de keuzes van het project team.
Daarnaast is er samenwerking met het Reyeroord+ programma om de input van het Kwartier
maken dat niet in het buitenruimte project meegenomen kan worden toch op te pakken
(wijkgericht werken).

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
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periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2. Thuisbasis op orde groen groen
Resultaat Aanpak schulden- en armoedeproblematiek: bieden van activiteiten en gebruik van

voorzieningen als vindplaats en vroegsignalering schulden- en armoedeproblematiek. Meer
bewoners zijn toegeleid naar pas

groen groen

Actie Aanpak schulden en armoede groen groen

Toelichting Pilot in IJsselmonde met als doelstelling het versterken van het wijknetwerk rondom schulden
en armoede en in samenwerking met in- en externe partijen.

Vanuit W&I voor alle wijken concreet in beeld brengen van de werkzoekenden met
schuldenproblematiek en deze toeleiden naar het ETF. Dit geldt zowel voor het zittend
bestand als nieuwe instroom.

Voortgang toelichting Dit loopt goed. Binnen Mens en Arbeid Team is 1 van de speerpunten schulden.
Werkcoaches zijn bezig om hun eigen case load te screenen op schulden en om de
werkzoekenden te ondersteunen bij hun schuldenaanpak

Gezien de versoepelingen willen de werk coaches meer aanwezig zijn in de wijken om
spreekuren te draaien.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Daling van het aantal werkzoekenden en minder mensen die moeilijk rondkomen. Meer
begeleiding waarbij het talent uitgangspunt is.

groen groen

Actie Energiehuis als wijkwerkplaats groen groen

Toelichting Het energiehuis verenigt circulair (kledingbank, repaircafe), biodiversiteit (tuin als
leeromgeving) en verduurzaming (klussen en en om het huis). Plek voor ontmoeting ,
informatie en dagbesteding).

Voortgang toelichting De sleutel van het pand aan de Heindijk 350 is ontvangen. Er is een projectleider aangesteld
om het energiehuis vanuit verschillende thema's vorm te geven, te weten 1. duurzaam wonen
2. werken en leren 3. de huiskamer met kledingbank en spullenbib (circulair) en 4. de tuin
(biodiversiteit en etenswaar).
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Bewonersinitiatief ruilwinkel is toegekend,  Pameijer treedt op als beheerder. Veel energie
dus bij diverse partijen.

Inmiddels is het energiehuis officieel geopend in september door meerdere wethouders
samen met bewoners.
Het energiehuis wordt steeds meer gezien als een plek waar diverse initiatieven op het
gebied van verduurzaming, circulair, leer & werktrajecten bij elkaar komen.

Vanuit het Energiehuis wordt er begin 2022 gestart met  het vinden van Energiecoaches
en het vinden van huishoudens waarbij kleine maatregelen geplaatst kunnen worden om
energie te besparen. Hierbij komen we in gesprek met bewoners over de energiekosten en
de mogelijke aanpassingen in de woonomgeving. We willen samen met de initiatiefnemer
van het wijkinstallatiebedrijf kijken hoeveel bewoners er behoefte hebben aan een advies met
uitvoering op isolatie en ventileren. Als ook de behoefte aan het plaatsen van zonnepanelen.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Vakman/vrouw van de toekomst => startkwalificatie groen groen

Toelichting Het aanbieden van stages in de duurzaamheidswinkel
Bij werkzaamheden SB kijken of er een koppeling gemaakt kan worden met het
praktijkonderwijs
Het verder vormgeven  van drie werk- & leerlijnen:
• Groen
• Warmtenet
• Open badge avontuur

Koppeling met scholingsfonds Gemeente Rotterdam biedt handvatten om de opgezette
leerlijn ook te bekostigen. Dit leidt in 2021 tot startkwalificaties voor o.a. jongeren.
Businesscase haalbaarheid wijkinstallatiebedrijf.

Koppeling vanuit prestatie010 van 10 talenten aan activiteiten binnen stadsbeheer.

Voortgang toelichting
Onderdeel van het Energiehuis is het opzetten van leerlijnen rondom werkzaamheden.
Meerdere trainees zijn bezig binnen hun opdrachten om de leerlijnen verder invulling te
geven.
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De opdracht Talentontwikkeling was gestart, maar is helaas teruggeven. Hiervoor wordt een
nieuwe trainee gezocht.
Een van de leerlijnen is een leerlijn groen. Gesprekken met aannemer en scholen lopen
momenteel.

Er nu via verschillende media oproepen geplaatst voor het werven van bewoners om
verduurzamingsklussen uit te voeren.
Tevens is er een nieuwe trainee Talentontwikkeling per september gestart die zich inzet om
talenten uit te wijk te koppelen aan werkzaamheden in de wijk.
Deze trainee heeft in zijn opdracht verbinding tot stand gebracht tussen W&I, prestatie010,
de welzijnspartij PIT010 waardoor er een "stroom" op gang is gekomen richting de kansen
die het energiehuis biedt (werkervaringsplekken, instroom in de leerlijnen).
Begin januari wordt er door vrijwilligers gestart met een repair cafe.

Samen met het installatiebedrijf Feenstra is er in het energiehuis een praktijklokaal
ingericht. In samenspraak met Feenstra en het Techniek College Rotterdam maken we een
instapprofiel voor medewerkers warmtenet installateur. We hopen in 2022 te starten met
een klas enthousiaste deelnemers aan een leerwerktraject met perspectief op betaald werk.
Daarvoor zijn we ook nog op zoek naar andere installatiebedrijven zodat de uitstroom naar
werk bij meerdere bedrijven komt te liggen.
Samen met Groenaannemer Van Huizen  bekijken we of we vanuit de tuin bij het Energiehuis
een leerwerkplek kunnen vormgeven. We starten met vrijwilligers die vanuit Pameijer actief
zijn in de tuin. Door te doen hopen we ook in contact te komen met mogelijke geschikte
kandidaten die willen werken in het groen. In samenspraak met Van Huizen en Yuverte
college willen we een mooi leertraject vormgeven.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Wegnemen belemmeringen werkzoekenden groen groen

Toelichting Ontsluiten van het lokale netwerk voor de werkconsulent ten gunste van de werkzoekenden
in de wijk.
Het vergroten van de kansen op betaald werk voor bemiddelbare werkzoekenden door het
creëren van werkervaringsplekken, leerwerkscholen, organiseren van banenmarkten etc.
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Voortgang toelichting Er zijn reeds afspraken gemaakt voor WEP’s voor onze werkzoekenden. Er zijn o.a. aantal
wep plekken gerealiseerd bij stichting Oeverloos en er zijn ook al een aantal aanmeldingen
gedaan.

Er zijn o.a. aantal wep plekken gerealiseerd bij Oeverloos en met de opening
van het energiehuis is de verwachting dat het volgend jaar de leerwerktrajecten/
werkervaringsplekken van start gaan. Het energiehuis zal veel kansen bieden aan de
werkzoekenden.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Kansrijk opgroeien jeugd: minder vroegtijdig schoolverlaters, minder werkloosheid, betere
gezondheid en meer sportparticipatie. Meer jongeren toegeleid naar zinvolle dagbesteding
(school, werk, sport,

groen groen

Actie Het bereiken van de jeugd 12+ vanuit zorg en preventie groen groen

Toelichting In gesprek gaan met jongeren, betrekken bij opgaves in de wijk, co-creatie; oog voor
jongeren met problematiek op gebied van school (thuiszitters), schulden, overlast, etc. en
deze doorzetten naar de jongerenwerkers, zodat de juiste hulp geboden kan worden.

Samenwerking met het Kindcentrum IJsselmonde. PIT010 is aanwezig met o.a.
een inloopspreekuur voor jongeren (1 middag per week), maar ook met kinder-en
tieneractiviteiten wanneer dit mogelijk is op de fysieke locatie.

Wijkagent actiever presenteren als rolmodel voor jeugd.

Verkenning en realisatie Jongeren Ontmoetingsplek Reyeroord.
Voortgang toelichting KC en PIT010

Er moet nog worden bepaald in welke vorm er gaat worden samengewerkt, maar de
gesprekken voor samenwerking lopen, evenals het aanbod van het Kinder- Tiener- en
Jongerenwerk.
Het Kindcentrum IJsselmonde heeft haar deuren geopend in december 2021.

Verkenning Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Reyeroord is afgerond.
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Vanuit toegekend participatiebudget wordt de huidige JOP weggehaald en zal er samen met
kinderen van de basis-. middelbare school en de omwonenden meer kleur gegeven worden
aan het skatepark om zo de jeugd een fijne plek te geven waar ook eigenaarschap voor
gevoeld wordt.
Trainee is gestart per 15 maart. Verkenning verloopt voorspoedig. Er wordt toegewerkt naar
een voorstel voor GNI IJsselmonde

De verkenning van de trainee is afgerond in september 2021. Na een presentatie in het GNI
is er afgesproken dat de JOP (container) weg gaat en dat er meer kleur gegeven wordt aan
het skateplein. Jongeren ervaren de container als een vieze onprettige plek.
Na presentatie in de gebiedscommissie van IJsselmonde is er budget beschikbaar gesteld
om samen met jongeren en omwonenden het skateplein een aangenamere speel- en
ontmoetingsplek voor jongeren te maken.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Vitalisering van de 55+ bewoners in Kreekhuizen groen oranje

Toelichting Verkenning en realisatie sport voor ouderen en jongeren op de Groene Doorloop
Voortgang toelichting Deze wordt tijdens de Sporttafel besproken er wordt nu door Sportbedrijf een analyse

gemaakt over de behoefte van deze doelgroep. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal
gekeken worden welke sporten aangeboden kunnen worden die bij de behoefte past.

Geen voortgang te melden door wisseling van sportregisseurs bij MO.
Er moet gekeken worden of het vitaliseren van senioren een opgave wordt vanuit het nieuw
op te stellen wijkakkoord.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Werken aan gezondheid groen groen
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Toelichting Gezond 010:
• Het enthousiast krijgen van 6 tot 10 gezondheidsambassadeurs in Reyeroord
om activiteiten gericht op het verhogen van de gezondheid te organiseren. Inzet
gezondheidsambassadeurs: welzijnsorganisatie PIT010 biedt de mogelijkheid om bewoners
op te leiden tot gezondheidsambassadeurs. Het werven van buurtambassadeurs door
PIT010 om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren. De ambassadeurs kunnen
aansluiten bij proeftuin gezond gewicht (Beverwaard).
• Het organiseren van een Safari Fitfestival 55+ met partners in de wijk in winkelcentrum
Keizerswaard (GIJN +GIJZ) waarbij ouderen informatie en advies krijgen over gezondheid en
vitaliteit. Ook kunnen ze kennis maken met het aanbod in de wijk en/of het gebied.

Programmering op het veldje tussen de mr. Van Eyckschool en de Beatrixschool
Rookvrije generatie: samen met de kinderen van groep 8 van de mr. Van Eyckschool en de
Beatrixschool werken aan een rookvrije magische speeltuin

Voortgang toelichting In samenwerking met W&IIheeft PIT010 een vacature opengesteld om uit het bestand van
W&I gezondheidsambassadeurs te werven. Helaas heeft dit nog niet geleid tot kandidaten
die zich hiervoor hebben aangemeld.

Het Safari Fitfestival heeft plaatsgevonden op  20 september in Sportpark Olympia tijdens de
senior games. Diverse partijen hebben hieraan deelgenomen.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3. Thuis (blijven) voelen in de wijk groen groen
Resultaat Blijvende aandacht terugdringen jeugdoverlast, woonoverlast en meervoudige problematiek,

vooral in Kreekhuizen en Hordijkerveld
groen groen

Actie Veiligheid groen groen

Toelichting De nachtclub: gesprekken met bewoners over (subjectieve) veiligheid.
Acceptatie van bewoners naar andere bewoners. Organiseren van "gesprekstafels" voor
verschillende groepen, zoals allochtonen, jeugd.
Lekker fit combineren met buurtpreventie = voel je veiliger.
Door de coronasituatie reageren bewoners met meer emotie op hun omgeving. Voorkomen
polarisatie door analyse trainee.
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Aandacht voor overlast (jeugd, overbewoning) Stimuleren dat bewoners overlast melden door
voorlichting vanuit VVE's.

Voortgang toelichting Mede dankzij een extra opdracht vanuit de burgemeester krijgt dit onderwerp de nodige
aandacht.
Het stimuleren dat bewoners overlast melden door voorlichting aan VVE’s is in voorbereiding.
Mogelijk kan er ook een "melden woonoverlast" spreekuur worden gehouden in de wijk.
Wordt nader uitgewerkt.

Inmiddels 1 nachtclub gesprek digitaal gehouden, waarin het gesprek met de Jeugd centraal
stond. Het twee gesprek is in voorbereiding.

Vanuit participatiebudget werkt het ontwerpbureau MV Design om de "nachtclub tool" over te
dragen aan de bewoners van Reyeroord. In welke vorm (convenant?) wordt de komende tijd
besproken.

In juli en augustus is meerdere keren de toezichtspost in de wijk geweest om het gesprek
met bewoners aan te gaan. Hoe kan overlast gemeld worden en wat doen wij als gemeente
met deze informatie.

Signalen van Buurt Bestuurt in Kreekhuizen zijn besproken met de Veiligheidsregisseur van
Directie Veilig. Plekken die overlast geven blijven aandacht krijgen van de Handhavers en
Politie.

Prognose toelichting
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Veiligheid groen groen

Toelichting Bijeenkomst waarbij In gesprek wordt gegaan met bewoners over (subjectieve) veiligheid
Voortgang toelichting De toezichtpost is meerdere keren in de wijk geweest om het gesprek over diverse

onderwerpen aan te gaan.

Bewoners gaven aan het prettig te vinden om handhavers, wijkagenten, wijknetwerk,
wijkmanagers en GC-leden gezamenlijk bij de toezichtspost te zien.
Bewoners konden hun zorgen uiten en zijn van de juiste info voorzien waar er zaken gemeld
konden worden over woonoverlast, zwerfvuil etc.
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Prognose toelichting
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer
ouderen doen mee aan activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere
wijkbewoners

groen groen

Actie Bewoners nieuwbouw Kreekhuizen onderdeel laten uitmaken van het wijknetwerk oranje groen

Toelichting De nieuwe bewoners informeren over mogelijkheden onderdeel te worden van het netwerk
en zo onderdeel van de wijk te worden. Buurt bestuurt, bewonersinitiatieven en de
schoonmaakbende zouden hier voorbeelden van kunnen zijn.

Voortgang toelichting I.v.m. de corona maatregelen zijn hier nog geen concrete acties uitgezet omdat direct contact
(het gesprek) effectiever is om bewoners in het netwerk te krijgen dan via informatie.
Gezien de versoepelende maatregelen zal hier meer op ingezet kunnen gaan worden.
Tijdens de een na laatste fysieke buurt bestuurt bijeenkomst waren er enkele nieuwe
bewoners aanwezig maar dit heeft niet geresulteerd in een blijvend contact.

Ook de actie vanuit Woonbron om gezamenlijk met Stadsbeheer de bewoners van de
nieuwbouw te benaderen om aan te bieden dat men het grofvuil kon inleveren heeft hier niet
toe geleid. Wel was het aanbieden van de mogelijkheid tot inleveren van grofvuil een groot
succes maar er was geen behoefte om onderdeel van het netwerk te worden.

Prognose toelichting
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Connectie tussen en met verschillende groepen, zoals statushouders, ouderen,
jongeren

oranje oranje

Toelichting Aandacht voor senioren om eenzaamheid tegen te gaan door het organiseren van
activiteiten.
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Voortgang toelichting Door de RIVM-maatregelen zijn er geen activiteiten georganiseerd. Komende kwartaal heeft
deze actie de aandacht. Valt binnen de te omschrijven opdracht overbruggen cultuur- en
generatiekloof.

Aangezien er signalen zijn van polarisatie tussen de buurten Hordijkerveld en Reyeroord
en tussen jongeren en senioren zijn er intern gesprekken gestart om voor een half jaar een
project te starten waarin er vanuit een positieve aanvliegroute verbinding wordt gemaakt
tussen verschillende doelgroepen om de "leefbaarheid" te vergroten in de wijk. Er is budget
beschikbaar voor een projectleider.

Prognose toelichting De integrale aanpak komt lastig op gang, ondanks beschikbaar budget.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Inrichten van de buitenruimte voor spel groen groen

Toelichting Groep bewoners benaderen en hun dromen ophalen t.a.v. spel in de buitenruimte
(schaakspel, jeule de boule)

Voortgang toelichting Groep bewoners hebben zich gemeld, die enthousiast zijn over het plaatsen van een
schaaktafel in de buitenruimte.
Er is gekeken naar een geschikte locatie voor het plaatsen van een schaaktafel.
Zodra deze locatie gevonden is, wordt de tafel aangeschaft en geplaatst.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Vergroten buurtbetrokkenheid, waaronder ook vreedzaam en respectvol samenleven van
bewoners van verschillende generaties en culturen. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd
en uitgevoerd. Betere afstem

groen groen

Actie Bewoners activeren om een rol te pakken in de wijk groen groen

Toelichting Voortzetting natuurclub brede groenstrook (gele container / kas), stimuleren aanvragen
bewonersinitiatieven, extra aandacht naar buurt Hordijkerveld om bewoners te activeren.
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Voortgang toelichting In het voorjaar zijn er bij de buurttuin diverse kinderactiviteiten georganiseerd. Hierbij is ook
aansluiting van de welzijnsorganisatie met de natuurclub.
Zodra er verruiming is van de RIVM-regels zullen er samen met de diverse vrijwilligers meer
activiteiten worden georganiseerd.

De buurttuin ontwikkeld zich heel goed.
Er is veel aansluiting van vrijwilligers (bewoners) die iets willen doen voor de wijk.
Er is besloten dat de groene koepel wordt weggehaald om ergernis bij bewoners weg te
halen. Deze zal vervangen worden door een afsluitbare, transparante kas. Tevens wordt de
tuin in samenspraak met omwonenden "mooier" gemaakt.
Er is een geluidsmeting en enquete gehouden t.a.v. de hondenspeelplek. Bovendien is dit
toegekende bewonersinitiatief na een jaar geevalueerd door een afvaardiging vanuit de GC.
Begin december wordt er een nieuwsbrief verstuurd om de bewoners te informeren over de
buurttuin en aangrensend hondenspeelveld.

Bij de buurtuin is er een kernteam gevormd met een coach, vrijwilligers en de gemeente om
de interne en de externe communicatie te verbeteren.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Binnentuinen zijn in eigendom van de gemeente met beheer door VVE's. oranje groen

Toelichting Interne voorlichting over de mogelijkheden van deze terreinen. Er liggen kansen voor
minder verloop, binding met de binnentuin, balkonuitbreiding aanbieden als oplossing
waardevermeerdering eigen woning.
In de eerste gesprekken veiligheid (insluiping) hierin meenemen.
Ontwikkelen van een ontzorgingspakket i.k.v. verduurzaming van de eigen woning.
Mogelijk aansluiting vanuit gebiedsontwikkeling voor werkpakket 2022.

Voortgang toelichting Het onderwerp heeft de aandacht binnen SO, GO en SB. Er is intern een presentatie
gegeven over de stand van zaken met de vraag of er gecommuniceerd kan worden richting
bewoners en GC IJsselmonde over de stand van zaken, bijvoorbeeld met een kaartje.
Daarnaast zijn de paden in de binnentuinen die nu echt in slechte staat verkeren apart onder
de aandacht gebracht van de werkgroep Binnentuinen binnen Stadsbeheer.

De meeste VVE’s worden nog benaderd over eventuele verkoop. De voorbereiding naar
onderhoudsbehoefte van de tuinen loopt. Aandacht voor veilig houden van de tuinen loopt,
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met name de voetpaden. Bij vve’s die onderhoud hebben opgezegd vindt in afwachting van
een eventuele renovatie tijdelijk onderhoud plaats door SB.

Er is binnen dit onderwerp (insluiping) nog geen aansluiting geweest met Directie Veilig.
Aansluiting werkpakket 2022: in verkennende fase. Hangt samen met de ontwikkeling van
“Werken in stad en wijk”, en “Wijk aan zet”

Het onderwerp "binnentuinen" is besproken tijdens een vergadering van de
Gebiedscommissie. Hierin is door SO aangegeven wat de stand van zaken is.
Delen van binnentuinen die er nu zeer slecht bij liggen , denk aan slechte tegelpaden zijn
aangemeld bij de werkgroep Binnentuinen van SB en hierover is toegezegd dat deze op de
planning gezet zijn voor onderhoud.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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Wijkactieplan
Wijk Oud IJsselmonde + Beverwaard

Jaar 2021

Rapportage datum 09-02-2022 

Datum vastgesteld  18-10-2021
Soort rapportage WAP rapportage over periode: 2

Wijk Agenda doelen

1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat

2: Thuisbasis op orde

3: Thuis (blijven) voelen in de wijk

4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren veiligheidsbeleving

5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De Veranda

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Wijkagenda doelen

Wijkagenda doel Thema Voortgang Prognose

1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat Maatschappelijke ondersteuning oranje groen
2: Thuisbasis op orde Volksgezondheid en zorg oranje groen
3: Thuis (blijven) voelen in de wijk Volksgezondheid en zorg oranje groen
4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren
veiligheidsbeleving

Openbare orde en veiligheid oranje groen

5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De
Veranda

Stedelijke inrichting en ontwikkeling groen groen
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Wijkagenda doelen details

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat oranje groen

Toelichting - Voortijdig schoolverlaten omlaag
- Jeugdwerkloosheid verminderen
- Kansrijk, gezond en vitaal opgroeien (PO en VO)
- Aantrekkelijke woonomgeving waardoor kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien
- Veilige en uitdagende buitenspeelgelegenheden behouden en uitbreiden (o.a. Veranda).
- Verlevendiging van het woonklimaat door culturele voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van bewoners en hun kinderen.

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2: Thuisbasis op orde oranje groen

Toelichting - Minder huishoudens die moeite hebben met rondkomen.
- Minder mensen met een bijstandsuitkering.
- Kwetsbare gezinnen ondersteuning bieden, woonoverlast aanpakken.
- Meer aandacht voor zorgmijders, verwarde personen en kwetsbaren.
- Betere toeleiding naar werk, leer-werk-trajecten, tegenprestatie.
- Meer inzet voor mensen met schulden-en armoedeproblematiek.

Thema Volksgezondheid en zorg

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3: Thuis (blijven) voelen in de wijk oranje groen

Toelichting - Kunnen meedoen, taalvaardigheid verhogen, waarbij ook aandacht voor taalachterstanden bij autochtone Nederlanders, aandacht voor LVB.
- Terugdringen van isolement van en eenzaamheid onder ouderen.
- Vergroten vitaliteit van ouderen, veilig oud worden.
- Bekendheid en klanttevredenheid dienstverlening verhogen.
- Stabiel wijknetwerk op het vlak van zorg/hulpverlening/‘ambtelijk’.
- Actief zijn, deelnemen aan activiteiten/trajecten in de wijk. Stimuleren dat bewoners zich meer voor eigen buurt en buurtbewoners gaan
inzetten.
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Woonbeleving verbeteren door kleine aanpassingen in de omgeving.
- Zelfbeheer van de buitenruimte stimuleren.
- Voorzieningen in Beverwaard, Oude Watering, Veranda en Oud-IJsselmonde op peil houden.
- Onderzoek vestiging dierenasiel.

Thema Volksgezondheid en zorg

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren veiligheidsbeleving oranje groen

Toelichting - Met daadkrachtige en creatieve wijkbewoners en winkeliers in WC Oude Watering het imago en de veiligheidsbeleving verbeteren. Met actieve
bewoners en ondernemers De Veranda op bepaalde plekken aanpakken. Bij beide wijken veiligheidsbeleving omhoog.
- Wijkbrede aanpak jeugdoverlast en inzet op veiligheidsincidenten waarborgen.
- Relatie van de wijk met het AZC goed blijven volgen.

Thema Openbare orde en veiligheid

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De Veranda groen groen

Toelichting - Handhaven op overlast van bezoekers en uitgaanspubliek.
- De bewoners en de Bewoners Belangen Veranda (BBV) en Ondernemers Vereniging Stadionweg (OVS) ruim vooraf informeren over
evenementen, om input op te halen en draagvlak te vergroten.
- Opzetten klankbord-en werkgroepen om bewoners en bedrijven goed en tijdig te informeren over plannen Stadionpark en Feyenoord City
tijdens de hele looptijd van het project. Meerwaarde creëren vanuit het project om een impuls te geven voor de lokale economie.
- Maximaal inzetten op minder parkeerdruk, minder autogebruik in en rond De Veranda. Onderzoeken van betere (OV)verbindingen, zoals een
nieuwe metrolijn Zuidplein/Kralingse Zoom, een volwaardig NS intercitystation bij het nieuwe stadion en de derde oeververbinding.
- Uitvoeren gedeeltelijke herinrichting van het Cor Kieboomplein om de verkeersafwikkeling en het ‘verblijfsklimaat’ te verbeteren. Betere toegang
tot het eiland van Brienenoord.
- Starten bouw van nieuwe woningen in de Sagenbuurt in 2019 en later de nieuwe wijk langs de nieuwe Maas.
- Verbeteren van de schoolroutes bij de Oostdijk en Beverwaardseweg door fysieke maatregelen en handhaving van verkeersovertredingen.
- Stimuleren Buurt Bestuurt in Jachthavendorp.
- Verbeteren van de waterhuishouding in Oud IJsselmonde.

Thema Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Voortgang toelichting

Prognose toelichting
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Overzicht Resultaten

Wijkagenda doel: 1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat

Resultaat Voortgang Prognose

Meer kansrijk, gezond en vitaal opgroeiende jongeren, aantrekkelijke woonomgeving met veilige en uitdagende
buitenspeel- en buitensportgelegenheden

oranje groen

Verlevendiging van het woonklimaat door culturele voorzieningen die aansluiten op de wijk oranje oranje
Voortijdig schoolverlaten omlaag, jeugdwerkloosheid verminderen oranje groen

Wijkagenda doel: 2: Thuisbasis op orde

Resultaat Voortgang Prognose

Focus op kwetsbare gezinnen verbeteren, meer aandacht voor mensen met schulden- en armoedeproblematiek, meer
aandacht voor zorgmijders, verwarde personen en kwetsbaren

oranje groen

Minder huishoudens die moeite hebben met rondkomen, minder mensen met bijstandsuitkering, betere toeleiding naar
werk, leer/werk-trajecten, tegenprestatie

groen groen

Wijkagenda doel: 3: Thuis (blijven) voelen in de wijk

Resultaat Voortgang Prognose

Taalvaardigheid vergroten, ook verbeteren bij autochtonen: beter kunnen meedoen, aandacht voor LVB groen groen
Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer ouderen doen mee aan
activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere wijkbewoners

oranje groen

Woonbeleving verbeteren door aanpassingen in de omgeving (via BB bijv.). Meer bewoners zetten zich actief in voor de
eigen wijk. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd en uitgevoerd. Betere afstemming

groen groen

Wijkagenda doel: 4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren veiligheidsbeleving

Resultaat Voortgang Prognose

Met actieve bewoners en ondernemers de omgeving van WC Oude Watering en de Veranda verbeteren; imago en
veiligheidsbeleving omhoog

oranje groen

Relatie van de wijk met het AZC verbeteren, en andersom groen groen
Wijkbreed de aanpak van jeugdoverlast en inzet op veiligheidsincidenten waarborgen groen groen

Wijkagenda doel: 5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De Veranda

Resultaat Voortgang Prognose
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Bewoners De Veranda en ondernemers Veranda/Stadionweg zijn vooraf steeds goed geïnformeerd over
gebiedsontwikkelingen, nieuwbouwplannen, horecaontwikkelingen en evenementen rondom dom De Kuip en Cor K

groen groen

Realisatie nieuwbouwplannen en aanleg buitenruimte dragen bij aan prettiger wonen in Oud IJsselmonde groen groen
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Wijk agenda doel 1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat oranje groen

Resultaat Meer kansrijk, gezond en vitaal opgroeiende jongeren, aantrekkelijke woonomgeving met
veilige en uitdagende buitenspeel- en buitensportgelegenheden

oranje groen

Actie Kid-X: met PIT010 en Lekker Fit: bevorderen sportieve levensstijl jongeren oranje groen
Actie Onderzoek Jeugd en Veiligheid groen groen
Actie Verbinden van de driehoek politie-VTRR-netwerk Beverwaard Binnen de benoemde driehoek

kijken naar een stevigere vorm van samenwerking die recht doet aan de doelgroep die deze
partners zien, begeleiden

oranje groen

Resultaat Verlevendiging van het woonklimaat door culturele voorzieningen die aansluiten op de wijk oranje oranje
Actie Culturele programmering De Focus en in de wijk wordt hernieuwd. oranje groen
Actie Elke donderdag spreekuur bewonersinitiatieven door jongerenwerk PIT010, stimulans BI’s oranje groen

Resultaat Voortijdig schoolverlaten omlaag, jeugdwerkloosheid verminderen oranje groen
Actie Eén dagdeel per week houdt het jongerenloket spreekuur in het huis van de wijk de Focus.

Een vast team is gekoppeld aan IJsselmonde en het wijknetwerk.
oranje groen

Actie Samenwerken op o.a. het gebied van LVB, het gebied van GGZ, het gebied van
jongerenaanpak, het gebied van signaleren en oppakken van zorgmijders en het gebied van
eenzaamheid.

oranje groen

Wijk agenda doel 2: Thuisbasis op orde oranje groen

Resultaat Focus op kwetsbare gezinnen verbeteren, meer aandacht voor mensen met schulden- en
armoedeproblematiek, meer aandacht voor zorgmijders, verwarde personen en kwetsbaren

oranje groen

Actie Het wijkteam wil zich komend jaar toeleggen op het verbreden van de samenwerking met alle
netwerkpartners, om beter te kunnen ondersteunen binnen de problematiek van de Armoede
in de Beverwaard.

oranje groen

Actie Huis van de Wijk De Focus centraal als thuisbasis; bewoners onderdeel van programmering
maken.

oranje groen

Resultaat Minder huishoudens die moeite hebben met rondkomen, minder mensen met
bijstandsuitkering, betere toeleiding naar werk, leer/werk-trajecten, tegenprestatie

groen groen

Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doelstelling het versterken van het
wijknetwerk rondom schulden en armoede en in samenwerking met in- en externe partijen
waaronder wijkteam, vraagwijz

groen groen

Actie Realiseren Wijkhub: laagdrempelige locatie voor bewoners met vragen op vlak van
persoonlijke situatie, buitenruimte en leefbaarheid/veiligheid.

groen groen
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Actie Werk & Inkomen richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. Met extra
aandacht voor de belemmeringen/ problemen van de werkzoekenden die deelname aan de
arbeidsmarkt in de weg staan.

groen groen

Wijk agenda doel 3: Thuis (blijven) voelen in de wijk oranje groen

Resultaat Taalvaardigheid vergroten, ook verbeteren bij autochtonen: beter kunnen meedoen, aandacht
voor LVB

groen groen

Actie 2021 is het jaar van de Taal. Taalfestival organiseren samen met partijen die deelnemen aan
de taalnetwerkbijeenkomst zoals PIT010, NL Educatie, W&I, Onderwijs, afdeling Taal MO.

oranje groen

Resultaat Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer
ouderen doen mee aan activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere
wijkbewoners

oranje groen

Actie Acties voortkomend uit Gebiedsaanpak gezonde Leefstijl (n.t.b.). groen groen
Actie Huis van de Wijk de Focus als thuisbasis. Bewoners onderdeel van programmering maken.

PIT010 gaat buurtambassadeurs werven om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren.
+

groen groen

Actie PIT010 gaat de mogelijkheden verkennen om aan te sluiten bij de proeftuin Gezond Gewicht
(obesitas en ouderen) in samenwerking met Gezondheidscentrum Beverwaard

oranje oranje

Resultaat Woonbeleving verbeteren door aanpassingen in de omgeving (via BB bijv.). Meer bewoners
zetten zich actief in voor de eigen wijk. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd en
uitgevoerd. Betere afstemming

groen groen

Actie Buurt Bestuurt: stimuleren en ondersteunen zelfbeheer, bewonersinitiatieven buitenruimte,
vergroening

oranje groen

Actie Vervolgopdracht aan winnaar Panorama Lokaal: aan de slag met aantal punten uit het
Kookboek.

groen groen

Wijk agenda doel 4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren veiligheidsbeleving oranje groen

Resultaat Met actieve bewoners en ondernemers de omgeving van WC Oude Watering en de Veranda
verbeteren; imago en veiligheidsbeleving omhoog

oranje groen

Actie Parkeervakken probleem Beverwaard: inventariseren mogelijkheden, ‘test locatie’ zoeken, en
uitvoeren test verbeteringen.

groen groen

Actie Scooteroverlast experiment op singels/bij kruisingen. oranje oranje

Resultaat Relatie van de wijk met het AZC verbeteren, en andersom groen groen
Actie Voortzetten beheercommissie AZC en handhaving incidenten met betrokken partijen. Goede

afronding periode AZC in Beverwaard.
groen groen

Resultaat Wijkbreed de aanpak van jeugdoverlast en inzet op veiligheidsincidenten waarborgen groen groen
Actie De aanpak van jeugdoverlast loopt door in 2021. groen groen

Wijk agenda doel 5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De Veranda groen groen
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Resultaat Bewoners De Veranda en ondernemers Veranda/Stadionweg zijn vooraf steeds goed
geïnformeerd over gebiedsontwikkelingen, nieuwbouwplannen, horecaontwikkelingen en
evenementen rondom dom De Kuip en Cor K

groen groen

Actie Betere parkeersituatie onderzoeken bij evenementen in De Kuip en nieuw stadion via Pilot
kort parkeren Cor Kieboomplein en pilot betaald parkeren zijstraten Stadionweg

groen groen

Actie Breder maken omgevingscommunicatie over MIRT derde oeververbinding groen groen
Actie Maken integraal plan van aanpak voor minder overlast en/of criminele activiteiten in

Diepenbuurt
groen groen

Actie Omgevingscommunicatie verder uitbouwen rond plan- en besluitvorming over
gebiedsontwikkeling Feyenoord City, Getijdenpark en rondje Stadionpark

groen groen

Actie Zwerfafval Veranda verminderen door ondersteunen bewonersinititief oranje groen

Resultaat Realisatie nieuwbouwplannen en aanleg buitenruimte dragen bij aan prettiger wonen in Oud
IJsselmonde

groen groen

Actie Betere ontsluiting Oostdijk door verkeersonderzoek Oostdijk in relatie tot nieuwbouwplannen
Waterside II, III, Oostdijk 2030 en ontsluiting Beverwaard

oranje groen

Actie Veiliger maken kruising Roelantweg-Koniginneqweg door verbeteringen in de buitenruimte groen groen
Actie Vergroenen en kindvriendelijk inrichten maasoever Waterside I in samenhang met Waterside

II en III
oranje groen

Actie Voortzetten omgevingscommunicatie rond plan- en besluitvorming bouw Waterside II en III
via een klankbordgroep, extra bewonersbijeenkomsten en nieuwbrieven

oranje groen
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Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1: Stimuleren opvoed- en leerklimaat oranje groen
Resultaat Meer kansrijk, gezond en vitaal opgroeiende jongeren, aantrekkelijke woonomgeving met

veilige en uitdagende buitenspeel- en buitensportgelegenheden
oranje groen

Actie Kid-X: met PIT010 en Lekker Fit: bevorderen sportieve levensstijl jongeren oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting PIT010 heeft voor corona KidX gedraaid in Beverwaard maar doordat ze steeds weinig en

uiteindelijk geen doorverwijzingen meer kregen van partners, hebben ze besloten hiermee te
stoppen.

Laatste stand van zaken wordt bij het kinder- en tienerwerk opgevraagd.

M.b.t. gezonde leefstijl: De extra inzet op Sport op maat is gecontinueerd. Er is ook ingezet
op mentale gezondheid met Join Us, zie ook actieplan Beverwaard.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 N.t.b.
periode 2
periode 3

Actie Onderzoek Jeugd en Veiligheid groen groen

Toelichting Door Hogeschool Leiden en EUR
Voortgang toelichting Dit heeft in 2020 plaatsgevonden.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3
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Actie Verbinden van de driehoek politie-VTRR-netwerk Beverwaard Binnen de benoemde
driehoek kijken naar een stevigere vorm van samenwerking die recht doet aan de
doelgroep die deze partners zien, begeleiden

oranje groen

Toelichting Zeker vanuit de jongerenproblematiek is dit een concrete aanpak om beter te kunnen
begeleiden, maar de raakvlakken zijn groter dan alleen maar gericht op jongerenoverlast.
De partners zijn, jongerenwerk, politie, wijkteam, DV, reclassering en VTRR.

Voortgang toelichting Ik heb een groep mensen benaderd die vanuit de wijkteams gaan meewerken aan de
driehoek, DV politie en wijkteam. Hiervoor komt er ook een afspraak, uitgesteld wegens ook
het weggaan van een belangrijke wijkteam medewerker.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3

Resultaat Verlevendiging van het woonklimaat door culturele voorzieningen die aansluiten op de wijk oranje oranje

Actie Culturele programmering De Focus en in de wijk wordt hernieuwd. oranje groen

Toelichting E.e.a. afhankelijk van corona-ontwikkelingen en cultuurregisseur Khalil Ryahi
Voortgang toelichting Vanwege corona is het nog niet mogelijk om de culturele programmering te hernieuwen.

Verwachting is dat het in Q3 wel kan.
Prognose toelichting Programmering wordt weer opgepakt voor het laatste kwartaal 2021.

Heel beperkt mogelijk geweest.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1, Q2
periode 2
periode 3

Actie Elke donderdag spreekuur bewonersinitiatieven door jongerenwerk PIT010, stimulans
BI’s

oranje groen

Toelichting Jongerenwerker PIT010 betrokken
Voortgang toelichting Beperkt mogelijk geweest
Prognose toelichting
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Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3

Resultaat Voortijdig schoolverlaten omlaag, jeugdwerkloosheid verminderen oranje groen

Actie Eén dagdeel per week houdt het jongerenloket spreekuur in het huis van de wijk de
Focus. Een vast team is gekoppeld aan IJsselmonde en het wijknetwerk.

oranje groen

Toelichting Het ‘lopen op de lijsten’ gebeurt door het jongerenloket. De ‘begeleidbare jongeren’ worden
overgedragen aan Welzijn.

Voortgang toelichting Eunice van Putten is het aanspreekpunt voor het Jongerenloket in dit gebied en is digitaal te
benaderen voor afstemmingen of andere vormen van samenwerking.
De digitale dienstverlening wordt voortgezet. Fysieke dienstverlening is afhankelijk van
de ontwikkelingen met Corona. Het team dat liep op de VSV-looplijsten is niet meer
gepositioneerd bij het Jongerenloket, maar inmiddels onderdeel van de afdeling Toezicht
en Handhaving. Voorstel is de input voor dit onderwerp op te halen bij Fusun Akay,
f.akay@rotterdam.nl. Zij is de verantwoordelijke voor de VSV-aanpak.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4.
periode 2
periode 3

Actie Samenwerken op o.a. het gebied van LVB, het gebied van GGZ, het gebied van
jongerenaanpak, het gebied van signaleren en oppakken van zorgmijders en het
gebied van eenzaamheid.

oranje groen

Toelichting Vanuit het wijkteam gezamenlijk kijken naar welke afspraken we kunnen maken met
betrokken partners, in 2021 een werkwijze neerzetten die recht doet aan de hulpvragen van
de Rotterdammers in de Beverwaard.

Voortgang toelichting Loopt wel uit helaas, maar we gaan met de partners nog voor de zomer om de tafel zitten
om de overlast te gaan aanpakken. GGZ zijn we in overleg met ook onze GGZ mensen ,
helaas nieuwe mensen gekomen die we eerst weer mee moeten nemen. En corona maakt
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het daadwerkelijk doorpakken soms lastig. LVB neem ik ook mee in mijn portefeuille overleg
als onderdeel jaarplan.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1 opstellen plan.
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2: Thuisbasis op orde oranje groen
Resultaat Focus op kwetsbare gezinnen verbeteren, meer aandacht voor mensen met schulden- en

armoedeproblematiek, meer aandacht voor zorgmijders, verwarde personen en kwetsbaren
oranje groen

Actie Het wijkteam wil zich komend jaar toeleggen op het verbreden van de samenwerking
met alle netwerkpartners, om beter te kunnen ondersteunen binnen de problematiek
van de Armoede in de Beverwaard.

oranje groen

Toelichting Eigen aanbod herkenbaarder, beter contact onderhouden, vaste contactpersonen, Helder
communiceren

Voortgang toelichting Dit loopt op sommige punten heel goed, op andere merken we dat er op dit moment veel
afstand is. We proberen veel te blijven overleggen met CJG en Scholen maar willen eigenlijk
meer. Maar dan moeten we fysiek weer meer kunnen doen, en daar zit nog behoorlijk de rem
op.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3

Actie Huis van de Wijk De Focus centraal als thuisbasis; bewoners onderdeel van
programmering maken.

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Corona blijft het lastig maken..

Een werkgroep om het imago van De Focus te verbeteren is opgezet.
Prognose toelichting
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Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Minder huishoudens die moeite hebben met rondkomen, minder mensen met
bijstandsuitkering, betere toeleiding naar werk, leer/werk-trajecten, tegenprestatie

groen groen

Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doelstelling het versterken van
het wijknetwerk rondom schulden en armoede en in samenwerking met in- en externe
partijen waaronder wijkteam, vraagwijz

groen groen

Toelichting Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doelstelling het versterken van het
wijknetwerk rondom schulden en armoede en in samenwerking met in- en externe partijen
waaronder wijkteam, vraagwijzer, ETF, Frontlijn, P010, Havensteder en W&I. In de uitwerking
van de acties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de beleidsplannen “Uit de knoop” en
“Reset Rotterdam”. Evt, na Q2 ook voortzetten #Lifegoals voor jongeren.

Y. Klok is trekker van de pilot armoede en schulden
Voortgang toelichting Yvon Klok is trekker. Begint te lopen.

Silvia Koerhuis is betrokken.

De pilot IJSAAC is verlengd met 5 maanden en loopt daarmee tot eind mei 2022, vervolgens
via welzijnsopdracht. Zie ook actieplan Beverwaard

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1: opzetten en starten;

Q2: uitrollen, monitoren
Q3: aanscherpen;
Q4: voortzetten en maken afspraken 2022.

periode 2
periode 3

Actie Realiseren Wijkhub: laagdrempelige locatie voor bewoners met vragen op vlak van
persoonlijke situatie, buitenruimte en leefbaarheid/veiligheid.

groen groen
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Toelichting Wijkteam, W&I, GO, aangevuld met andere partijen zoals bijv. incl. corporaties, T&H
Voortgang toelichting Tijdelijke wijkhub vanaf 1 september in het Doet Effe Mee Cafe is een feit. Structurele,

blijvende wijkhub voor de komende jaren 2 winkelpanden verderop wordt z.s.m. in gang
gezet.

Prognose toelichting
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q3-Q4
periode 2
periode 3

Actie Werk & Inkomen richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand.
Met extra aandacht voor de belemmeringen/ problemen van de werkzoekenden die
deelname aan de arbeidsmarkt in de weg staan.

groen groen

Toelichting Werk & Inkomen richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. Met extra
aandacht voor de belemmeringen/ problemen van de werkzoekenden die deelname aan de
arbeidsmarkt in de weg staan.
Acties:
- Ontsluiten van het lokale netwerk voor de werkconsulent ten gunste van de werkzoekenden
in de wijk.
- Spreekuur draaien in het huis van de wijk.
- In kaart brengen van werkzoekenden die problematische schulden hebben en daarvoor
(lokale) dienstverlening in gang zetten.
- Samenwerking Jongerenloket/P010/Wijkteam
- Samenwerking uitrol maatschappelijke taken met wijkpartners en partijen met een SROI-
verplichting

> Naast de kwetsbare doelgroep richt W&I zich ook op doelgroep bemiddelbare
werkzoekenden. Voor deze doelgroep worden er samenwerkingen (denk aan o.a.
werkgevers etc.) aangegaan om de kansen op betaald werk te vergroten. Actie verder door
ontwikkelen werkervaringsplekken, leerwerkscholen, organiseren van banenmarkten, etc.

Voortgang toelichting Ontsluiten netwerk: Dit loopt goed. Werkcoaches worden constant geïnformeerd over
de mogelijkheden in de wijk. Coördinator is ook in gesprek met de het netwerk voor
mogelijkheden in de wijk.
Spreekuur HvdW: De werkcoaches zijn voorzichtig beginnen met spreekuur draaien in het
Leerpraktijkcentrum Beverwaard. Spreekuur draaien in het huis van de Wijk dat is nog niet
gestart maar heeft wel de aandacht.
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In kaart brengen werkzoekenden: Dit loopt goed. Schulden en armoede is 1 van de
belangrijkste pijlers waar de werkcoaches aandacht voor hebben. Aanbod in de wijk is
bekend bij de werkcoaches.
Samenwerking jongerenloket: Dit loopt goed.
Samenwerking uitrol: Vanwege Corona heeft dit vertraging opgelopen maar deze actie staat
nog op de agenda.
Bemiddelbare werkzoekenden: Dit loopt goed. Er zijn reeds nieuwe trajecten afgesloten door
de ontwikkelconsulenten voorbeeld hiervan is Workzone wat van start is gegaan.
LPC Beverwaard loopt goed. Uitstroom en werkervaring opdoen heeft de focus. Daarnaast
worden aanvullende trainingen gegeven zoals empowerment/reset yourself etc.

Daarnaast is de coördinator nog altijd bezig om werkervaringsplekken te organiseren in de
wijk.
Goed nieuws is dat er 10 Job-Hunters (waarvan 2 voor IJsselmonde) voor Zuid aangenomen
worden wat ook meer perspectief/kansen gaat bieden voor onze werkzoekenden.
Pilot Wijkwerktafel is ook van start gegaan. Dit heeft tot doel om werkzoekenden meer
kansen en perspectief te bieden op het gebied van ontzorgen, activering, participatie, betaald
werk en onderwijs.

Prognose toelichting
Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1: wijkanalyse en planning specifieke inzet en afstemmen specifieke resultaten en uitvoering;

Q2-Q4: uitvoering en monitoring.
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3: Thuis (blijven) voelen in de wijk oranje groen
Resultaat Taalvaardigheid vergroten, ook verbeteren bij autochtonen: beter kunnen meedoen, aandacht

voor LVB
groen groen

Actie 2021 is het jaar van de Taal. Taalfestival organiseren samen met partijen die
deelnemen aan de taalnetwerkbijeenkomst zoals PIT010, NL Educatie, W&I, Onderwijs,
afdeling Taal MO.

oranje groen

Toelichting 2021 is het jaar van de Taal. Taalfestival organiseren samen met partijen die deelnemen
aan de taalnetwerkbijeenkomst zoals PIT010, NL Educatie, W&I, Onderwijs, afdeling Taal
MO. Doel hiervan is het taalaanbod in de wijk beter kenbaar maken en toeleiding naar
beschikbaar taalaanbod.

Voortgang toelichting Dit wordt een IJsselmonde breed evenement op 12 december.
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Vanwege de lockdown in december kon dit evenement niet doorgaan.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q2-Q3
periode 2
periode 3

Resultaat Terugdringen van isolement, eenzaamheid en verbeteren vitaliteit onder ouderen. Meer
ouderen doen mee aan activiteiten in de wijk t.b.v. gezonde leefstijl en contact met andere
wijkbewoners

oranje groen

Actie Acties voortkomend uit Gebiedsaanpak gezonde Leefstijl (n.t.b.). groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting Wat we op dit moment specifiek uitvoeren in IJsselmonde is een pilot ketenaanpak

overgewicht jeugd, tegenwoordig beter bekend onder de naam Kind naar gezonder Gewicht.
Dit voeren we uit op een drietal scholen (Rk de Regenboog, PC de Parel, Open Venster
(deze ligt niet in Beverwaard)) en gaat in nauwe samenwerking met het CJG. Het doel van
deze aanpak is om kinderen met overgewicht of obesitas te begeleiden naar passende
zorg die hen uiteindelijk verder helpt naar een gezonde leefstijl. De samenwerking met de
professionals uit de verschillende domeinen (zorg, welzijn, medisch, financieel, opvoeding)
spelen daarin een belangrijke rol. Elke professional kan vanuit de expertise die zij hebben
een rol spelen in de begeleiding van het kind en/of gezin. De pilot loopt dit jaar ten einde, aan
de hand van onderzoeken die zijn uitgevoerd en gesprekken met betrokken professionals
wordt nu gekeken hoe we hiermee verder kunnen en dit breed uit kunnen rollen.

De pilot heeft eerder (schooljaar 20-21) al geresulteerd in het opzetten van Fit!Teams op al
de Lekker Fit! scholen in Rotterdam.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3
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Actie Huis van de Wijk de Focus als thuisbasis. Bewoners onderdeel van programmering
maken. PIT010 gaat buurtambassadeurs werven om activiteiten voor buurtbewoners te
organiseren. +

groen groen

Toelichting Huis van de Wijk de Focus als thuisbasis. Bewoners onderdeel van programmering maken.
PIT010 gaat buurtambassadeurs werven om activiteiten voor buurtbewoners te organiseren.
Programmering verbeteren vanuit cultuurregisseur, ook in de wijk. E.e.a. afhankelijk van
corona-ontwikkelingen.

Voortgang toelichting In samenwerking met Woonstad en Woonbron is er een flyer actie opgezet waarbij men
op zoek ging naar talent uit Beverwaard. Daar zijn twee initiatieven uitgekomen. Een
buurtbewoner die schilderijen maakt. Deze zijn te zien in het Huis van de Wijk. En een
buurtbewoner gaat portretten van mensen uit de wijk maken. Deze portretten zullen ook te
zien zijn in het Huis van de Wijk.

Dit onderwerp is ook een actiepunt in het actieplan Beverwaard: imagocampage de Focus.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3

Actie PIT010 gaat de mogelijkheden verkennen om aan te sluiten bij de proeftuin Gezond
Gewicht (obesitas en ouderen) in samenwerking met Gezondheidscentrum Beverwaard

oranje oranje

Toelichting PIT010 gaat de mogelijkheden verkennen om aan te sluiten bij de proeftuin Gezond Gewicht
(obesitas en ouderen) in samenwerking met Gezondheidscentrum Beverwaard om te kijken
of ze wandel/fietsvrijwilligers kunnen vinden (zowel mentaal als fysiek). De doelgroep fitter en
zelfredzamer maken: in de toekomst met elkaar fietsen en wandelen.

Voortgang toelichting PIT010 is aangesloten bij de proeftuin Gezond Gewicht. Het is nog niet gelukt om wandel/
fietsvrijwilligers in te zetten.

Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q2 (4 x een wandeling met 5 en 4 x fietsen met 5).
periode 2
periode 3
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Resultaat Woonbeleving verbeteren door aanpassingen in de omgeving (via BB bijv.). Meer bewoners
zetten zich actief in voor de eigen wijk. Meer bewonersinitiatieven aangevraagd en uitgevoerd.
Betere afstemming

groen groen

Actie Buurt Bestuurt: stimuleren en ondersteunen zelfbeheer, bewonersinitiatieven
buitenruimte, vergroening

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Samen met wijknetwerker. Promoten van de mogelijkheden om samen met bewoners

initiatieven te ontwikkelen voor de straat/buurt. Dit is een doorlopend proces. Zowel de
cleanday met de Van Brienenoordschool (10 november) als de opruimactie met kinderen
in de Beverwaard met o.a. pop-up milieupark en educatie rondom schoonhouden van
de wijk konden vanwege corona niet plaatsvinden. Beiden worden in 2022 opgepakt.
Bewonersinitiatief kamp Kievit is afgerond.

Prognose toelichting
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q4
periode 2
periode 3

Actie Vervolgopdracht aan winnaar Panorama Lokaal: aan de slag met aantal punten uit het
Kookboek.

groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting Vervolgopdracht wordt gemaakt. De winnaar van Panorama Lokaal heeft een budget voor

onderzoek naar een vervolg m.b.t. Klimaat en Energie van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie gekregen. Andere vervolgacties worden nog gezocht.

Het onderzoek bij het Stimuleringsfonds heeft gelopen eind 2021, interessante opties voor
de toekomst die gekoppeld kunnen worden aan de behoefte op korte termijn in de wijk.
SO medewerkers goed betrokken geweest. ook partners zoals het Waterschap en beide
corporaties.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1: opdracht

Q2: uitvoeren op locaties
periode 2
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periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 4: Ondersteunen wijk en wijkeconomie en verbeteren veiligheidsbeleving oranje groen
Resultaat Met actieve bewoners en ondernemers de omgeving van WC Oude Watering en de Veranda

verbeteren; imago en veiligheidsbeleving omhoog
oranje groen

Actie Parkeervakken probleem Beverwaard: inventariseren mogelijkheden, ‘test locatie’
zoeken, en uitvoeren test verbeteringen.

groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting Een gezamenlijke actie van SO, GO en SB om op straatniveau de situatie te bekijken m.b.t.

de parkeerplaatsen. In veel straten is de belijning van de parkeerplaatsen in de loop der
tijd weggesleten. Dit maakt het voor Toezicht en Handhaving lastig om te bekeuren. Ook
voor bewoners ontstaat er een onduidelijke situatie. Dit zouden de 3 clusters gezamenlijk
oppakken om te kijken of er een project van kon worden gemaakt om geld beschikbaar te
krijgen voor herstelwerkzaamheden. Dat is nog niet gebeurd.

VKO is akkoord om in de Biljoenstraat een andere indeling van parkeerplekken te maken.
Ontwerp nieuwe indeling is in de maak.

Biljoenstraat is uitgevoerd, nieuwe parkeerindeling is rond. Bewoners zijn alsnog niet
tevreden, maar we zijn hier niet om persoonlijke problemen op te lossen, maar om fysieke
ruimte te verbeteren.

Prognose toelichting
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q3
periode 2
periode 3

Actie Scooteroverlast experiment op singels/bij kruisingen. oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting S.v.p. trekker wijzigen. Dit is voor Politie/T&H/SO-mobiliteit.

Komt in 2022 terug in het Actieplan Beverwaard
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen
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Planning
periode 1 Q2-Q4
periode 2
periode 3

Resultaat Relatie van de wijk met het AZC verbeteren, en andersom groen groen

Actie Voortzetten beheercommissie AZC en handhaving incidenten met betrokken partijen.
Goede afronding periode AZC in Beverwaard.

groen groen

Toelichting Het AZC zal op 1 juli sluiten.
Voortgang toelichting Het AZC is gesloten en de barakken zijn ontmanteld.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1-Q2
periode 2
periode 3

Resultaat Wijkbreed de aanpak van jeugdoverlast en inzet op veiligheidsincidenten waarborgen groen groen

Actie De aanpak van jeugdoverlast loopt door in 2021. groen groen

Toelichting
Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 5: Prettig wonen en leven in Oud IJsselmonde en De Veranda groen groen
Resultaat Bewoners De Veranda en ondernemers Veranda/Stadionweg zijn vooraf steeds goed

geïnformeerd over gebiedsontwikkelingen, nieuwbouwplannen, horecaontwikkelingen en
evenementen rondom dom De Kuip en Cor K

groen groen

Actie Betere parkeersituatie onderzoeken bij evenementen in De Kuip en nieuw stadion via
Pilot kort parkeren Cor Kieboomplein en pilot betaald parkeren zijstraten Stadionweg

groen groen
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Toelichting Voortgang pilot hangt af van terugkeer  representatieve situatie met evenementen in De kuip
na Covid-19

Voortgang toelichting Theo Kion: De pilot Parkeerduurbeperking aan het Cor Kieboomplein (en de overige straten
in de Veranda) is weer van start gegaan. De pilot loopt tot het einde van het voetbalseizoen
2021/2022. Na de herstart van de pilot hebben de eerste wedstrijden onder dit parkeerregime
plaatsgevonden. We monitoren het aantal naheffingen parkeerbelasting nauwlettend.
Ook hebben we contact met de bewoners en met de ondernemers in het gebied om de
ervaringen te monitoren. De parkeer’app aanbieders melden de regeling actief op dagen dat
de regeling van kracht is. Feyenoord voert een actief informatiebeleid naar haar supporters
over de regeling. De horeca- en leisure ondernemers zouden de regeling nog wat actiever en
nadrukkelijker onder de aandacht kunnen brengen van hun klanten. We constateren dat de
borden in het gebied waarop de regeling vermeld staat, gevoelig zijn voor vandalisme. Ook
merken we dat de plaatsing en het formaat van die borden verbeterd zou kunnen worden.
We zijn bezig om dit te verbeteren..

Het betaald parkeren in de zijstraten van de Stadionweg (Ik neem aan dat het hier gaat om
de Diepenbuurt) ligt gevoelig omdat de ondernemers/VVE’s (het is deel particulier gebied/
deels gemeentelijk maar altijd openbare weg) er vooralsnog geen voorstander van zijn.
Ook verschillende leden van de gebiedscommissie zijn tegen het uitbreiden van betaald
parkeren in IJsselmonde. We zetten niet specifiek in op deze zijstaten. Er komt een plan
om betaald parkeren in de wijken rond Stadion Feijenoord te onderzoeken op haalbaarheid
en draagvlak en het vervolgens in te voeren. Er is een opvallend verschil tussen de wijken
van het gebied Feijenoord en de wijken in IJsselmonde. In Feijenoord vragen bewoners en
wijkraden actief om uitbreiding en/of invoering van betaald parkeren, terwijl er in IJsselmonde
meer weerstand tegen bestaat. Er is nog geen tijdlijn van welke wijk wanneer aan de beurt is.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Breder maken omgevingscommunicatie over MIRT derde oeververbinding groen groen

Toelichting Voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt een bestuurlijk
vastgestelde participatieaanpak gevolgd, waarmee iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld om op verschillende participatieniveaus deel te nemen. Daarnaast wordt o.a. voor
belangstellenden regelmatig een digitale nieuwsbrief verspreid. In het Omgevingsberaad van
de MIRT-verkenning is een lid van de gebiedscommissie IJsselmonde vertegenwoordigd.
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Voortgang toelichting Voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam wordt een bestuurlijk
vastgestelde participatieaanpak gevolgd, waarmee iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld om op verschillende participatieniveaus deel te nemen. Daarnaast wordt o.a. voor
belangstellenden regelmatig een digitale nieuwsbrief verspreid. In het Omgevingsberaad van
de MIRT-verkenning is een lid van de gebiedscommissie IJsselmonde vertegenwoordigd.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Maken integraal plan van aanpak voor minder overlast en/of criminele activiteiten in
Diepenbuurt

groen groen

Toelichting Opdracht en financiering externe projectmanager BRIM zijn akkoord. Klikgesprek met
projectmanager heeft plaatsgevonden. Start:Q2 oplevering Q3

Voortgang toelichting In ontwikkeling
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Omgevingscommunicatie verder uitbouwen rond plan- en besluitvorming over
gebiedsontwikkeling Feyenoord City, Getijdenpark en rondje Stadionpark

groen groen

Toelichting Ondanks de Corona maatregelen lukt het om de participatie rond Feyenoord City,
getijdenpark en Stadionpark op peil te houden.houden.
Zo zijn er bijeenkomsten geweest voor uitbreiding van het Rondje Stadionpark bij de
Kreek en bij de Buitendijk. Ook is er een digitale informatiebijeenkomst geweest over
de woningbouw in de Sportcampus Noord-Oosthoek en mobiliteit in Sportdorp. Al deze
bijeenkomsten werden goed bezocht. De participatie rond het Getijdenpark Feyenoord is
opgestart door een enquête via de Gemeentepeiler. Die werd door ruim 300 respondenten
ingevuld.

Voortgang toelichting Theo Kion: De participatie rond verschillende (deel)projecten in de gebiedsontwikkeling
Stadionpark lopen. Voor het rondje Stadionpark is samen met de omgeving van De Kreek

23 van 26



onderzocht hoe het Rondje het best aangelegd kan worden. De uitvoering daarvan is
inmiddels gestart. Voor het gedeelte op de Buitendijk hebben meerdere bijeenkomsten
plaatsgevonden met omwonenden en belangstellenden. De uitkomsten van die participatie
worden nu  meegenomen in de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp. Daarbij wordt ook een
gekoesterde wens van de bewoners van Sportdorp meegenomen om iets te doen aan de
verkeersoverlast in de Stadionlaan. De participatie van het Getijdenpark Feyenoord is gestart
door via de Gemeentepeiler een enquête te houden naar de recreatiebehoefte. Ook zijn
verschillende gebruikers van het gebied geïnterviewd, van Sportvissers tot de roeivereniging
en van bewoners tot ondernemers. We hebben een speciale informatieavond belegt voor
de eigenaren/bewoners van de varende woonschepen die aan het Boterdiep liggen. Op 12
oktober was er een informatiebijeenkomst bij de Buitenplaats Brienenoord, waarvoor de wijde
omgeving is uitgenodigd, wat leidde tot zo’n 80-100 mensen die de avond bezochten.

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Zwerfafval Veranda verminderen door ondersteunen bewonersinititief oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Er staan nu 4 Big Belly’s. Deze worden goed ontvangen door de wijk. De vraag is om een

aantal Rotterdambakken te vervangen voor extra Big Belly’s. Mark Harbers (Inzameling)
heeft voorgesteld om Puccini’s te plaatsen op korte termijn. Uitvoering vindt voor eind van het
jaar plaats.

Uitvoering voor het einde van het jaar is afgekeurd ivm nieuwjaarswisseling waarbij veel
bakken beschadigen. Plaatsing Puccini bakken moet nog plaatsvinden.

Prognose toelichting
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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Resultaat Realisatie nieuwbouwplannen en aanleg buitenruimte dragen bij aan prettiger wonen in Oud
IJsselmonde

groen groen

Actie Betere ontsluiting Oostdijk door verkeersonderzoek Oostdijk in relatie tot
nieuwbouwplannen Waterside II, III, Oostdijk 2030 en ontsluiting Beverwaard

oranje groen

Toelichting Het onderzoekt loopt
Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 We verwachten in de zomer de resultaten van het verkeersonderzoek door Groot Volker. Op basis daarvan worden – afhankelijk van de

uitkomsten van het onderzoek – de benodigde vervolgstappen gezet om de
periode 2
periode 3

Actie Veiliger maken kruising Roelantweg-Koniginneqweg door verbeteringen in de
buitenruimte

groen groen

Toelichting

Voortgang toelichting dit najaar bewoners informeren en start uitvoering vooralsnog eind dit jaar of anders begin
volgend jaar. Uitvoering ovb.

Wordt begin 2022
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Ontwerp omvat kleine maatregelen en wordt op korte termijn voorgelegd aan verkeersoverleg en de gebiedscommissie. Daarna volgen de

bewoners. Planning uitvoering is nog steeds Q3-Q4
periode 2
periode 3

Actie Vergroenen en kindvriendelijk inrichten maasoever Waterside I in samenhang met
Waterside II en III

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting
Prognose toelichting
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Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 We verwachten rond de zomer een eerste ontwerp voor de vergroening en het kindvriendelijk inrichten van de maasoever WS I
periode 2
periode 3

Actie Voortzetten omgevingscommunicatie rond plan- en besluitvorming bouw Waterside II
en III via een klankbordgroep, extra bewonersbijeenkomsten en nieuwbrieven

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Klankbordgroep is voor WS (nog) niet van de grond gekomen. Wel zijn er verscheiden gesprekken en informatiebijeenkomsten geweest met

bewoners en Gebiedscommissie over de openbare ruimte en de ontwikke
periode 2
periode 3
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Wijkactieplan
Wijk Lombardijen

Jaar 2021

Rapportage datum 09-02-2022

Datum vastgesteld 18-10-2021

Soort rapportage WAP rapportage over periode: 2

Wijk Agenda doelen

1. Thuisbasis op orde

2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat

3. Thuis blijven in Lombardijen

4. Thuis voelen in Lombardijen

5. Prettig wonen in Lombardijen

Legenda
Voortgang

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie wordt conform planning gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet conform planning gerealiseerd, behoeft aandacht

Rood Actie wordt niet gerealiseerd

Prognose

Wit Nog niets te rapporteren

Groen Actie zal conform planning worden gerealiseerd

Oranje Actie wordt niet volledig gerealiseerd

Rood Actie wordt niet gerealiseerd
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Overzicht Wijkagenda doelen

Wijkagenda doel Thema Voortgang Prognose

1. Thuisbasis op orde wit wit
2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat wit wit
3. Thuis blijven in Lombardijen wit wit
4. Thuis voelen in Lombardijen wit wit
5. Prettig wonen in Lombardijen wit wit
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Wijkagenda doelen details

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1. Thuisbasis op orde wit wit

Toelichting - Aanpak schulden en armoedeproblematiek en de
gevolgen hiervan
- Terugdringen werkloosheid, meer (werk)ervaring en
participatiemogelijkheden
- Verhogen taalvaardigheid met ook specifieke
aandacht voor taalachterstanden bij autochtone
Nederlanders
- Minder multiproblematiek in huishoudens en overlast
verwarde personen (o.m. rond Spinozapark, HBD en
andere zorgvoorzieningen)

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat wit wit

Toelichting - Minder jeugdwerkloosheid en schooluitval (VSV)
- Meer jongeren met havo/vwo
- Kansrijk, gezond en fit opgroeien (PO en VO)
- Meer veilige en uitdagende
buitenspeelgelegenheden
- Verlevendiging van het woonklimaat door culturele
voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van
bewoners en hun kinderen.

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3. Thuis blijven in Lombardijen wit wit
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Toelichting - Vermindering van sociaal isolement van en
eenzaamheid onder ouderen
- Verminderde stille armoede en
schuldenproblematiek bij ouderen
- Vergroten vitaliteit van ouderen
- Veilig oud worden en een verbeterd
veiligheidsgevoel bij ouderen, o.a. door tegengaan
(jeugd- en woon-)overlast, aandacht voor preventie
op het gebied van veiligheid.

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 4. Thuis voelen in Lombardijen wit wit

Toelichting - Minder woonoverlast, overlast in de openbare ruimte
en jongerenoverlast en het tegengaan van overlast
bij de tijdelijke bewoning van leegstaande panden
- Grotere buurtbetrokkenheid op sociaal gebied voor
betere leefbaarheid en grotere veiligheid.
- Een evenwichtiger instroom en (overlast)screening
van nieuwe bewoners* en instroom van bewoners
met een zorg en andere begeleidingsachtergrond
en het verminderen van mogelijke overlast die
daar daaruit kan voortkomen.
- Meer veiligheid en verbeterd veiligheidsgevoel
(ook in de winkelstraten)
- Verbeterd imago van de wijk en de buurten
*) screening in aangewezen straten in de Homerus-,
Dante- Molièrebuurt

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 5. Prettig wonen in Lombardijen wit wit

Toelichting - Verminderde wateroverlast (grond- en/of
oppervlaktewater), naast rioolvervanging andere
maatregelen die waterbeheersing en
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waterafvoer verbeteren en een adequaat
dagelijks onderhoud van kolken en gemalen.
- Herontwikkeling van bestaande en nieuwe
woningbouwlocaties (o.m. samen met
Havensteder) met een qua prijsklasse
gevarieerd en kwalitatief goed woningaanbod
- Kwaliteitsverbetering openbare ruimte met o.m.
voortzetting aanpak (nieuwe)
gemeenschappelijke tuinen
- Verbeterde woonkwaliteit door
woningverbetering, verduurzaming en betere
klimaatadaptatie van het particulier woningbezit
en de woningen van woningbouwcorporaties.
- Winkelaanbod en de aanwezigheid van
maatschappelijke en publieke voorzieningen en
scholen blijvend op peil houden. Bereikbaarheid
van voorzieningen met openbaar vervoer is een
belangrijke randvoorwaarde. Terugkeer buslijn
70 over de oorspronkelijke route en/of een
nieuwe halte op bereikbare afstand voor
ouderen is noodzakelijk.
• Vestigings- en economisch klimaat voor
bedrijven op niveau houden en de
mogelijkheden voor sociaal ondernemerschap
vergroten.
- In 30 kilometerzones onderzoek naar en
verbetering van snelheidsbeperkende en
veiligheidsverhogende maatregelen en adequate
aanwijzingen voor weggebruikers.

Thema

Voortgang toelichting

Prognose toelichting
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Overzicht Resultaten

Wijkagenda doel: 1. Thuisbasis op orde

Resultaat Voortgang Prognose

In minder (gezins)huishoudens is sprake van multi-problematiek en er is minder overlast van verwarde personen (o.m.
in het Spinozapark, bij HBD en andere zorgvoorzieningen).

wit wit

Meer bewoners met schulden en armoedeproblematiek en de gevolgen daarvan zijn toegeleid naar passende
ondersteuning en vooruit geholpen.

wit wit

Minder mensen zijn werkloos en/of hebben meer kans op (werk)ervaring en participatiemogelijkheden èn bewoners, in
de gehele breedte, worden geholpen bij het verbeteren van de taalvaardigheid.

wit wit

Wijkagenda doel: 2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat

Resultaat Voortgang Prognose

De jeugdwerkloosheid en schooluitval is afgenomen wit wit
Meer jeugdigen groeien kansrijk, gezond en fit op (PO en VO). Er zijn meer veilige en uitdagende
buitenspeelgelegenheden. Het woonklimaat is meer verlevendigd door culturele voorzieningen die aansluit

wit wit

Wijkagenda doel: 3. Thuis blijven in Lombardijen

Resultaat Voortgang Prognose

Het sociaal isolement en de eenzaamheid onder ouderen is afgenomen. De vitaliteit is verbeterd en ouderen voelen
zich veiliger door minder overlast en aandacht voor preventie.

wit wit

Wijkagenda doel: 4. Thuis voelen in Lombardijen

Resultaat Voortgang Prognose

Bewoners voelen zich veiliger in de wijk en criminaliteit, woonoverlast, overlast in de openbare ruimte en
jongerenoverlast zijn afgenomen. Bewoners zijn meer buurtbetrokken.

wit wit

Het imago van de wijk en de buurten is verbeterd. wit wit

Wijkagenda doel: 5. Prettig wonen in Lombardijen

Resultaat Voortgang Prognose

De ontwikkeling van nieuwe en bestaande woningbouwlocaties wordt voorbereid en/of uitgevoerd. Tevens is sprake van
een verbeterde (duurzame) woonkwaliteit. Toekomstige ontwikkelingen worden verkend.

wit wit

In de 30 kilometerzones zijn op basis van onderzoek voorstellen in voorbereiding en uitgevoerd die de bestaande
snelheidsbeperkende en veiligheidsverhogende maatregelen verbeteren.

wit wit
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Verminderde wateroverlast (naast rioolvervanging andere maatregelen die waterbeheer verbeteren) en een
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (o.m. met de aanpak gemeenschappelijke tuinen)

wit wit
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Overzicht Acties

Voortgang Prognose

Wijk agenda doel 1. Thuisbasis op orde wit wit

Resultaat In minder (gezins)huishoudens is sprake van multi-problematiek en er is minder overlast van
verwarde personen (o.m. in het Spinozapark, bij HBD en andere zorgvoorzieningen).

wit wit

Actie De Wijkschakel Zorg en Veilig 010 (Verbindingsteam Molière). (a) bespreken leefbaarheid,
veiligheid, wonen en zorg (b) ‘’signalen’’ overdragen (c)contact en ondersteunen bewoners

oranje groen

Resultaat Meer bewoners met schulden en armoedeproblematiek en de gevolgen daarvan zijn
toegeleid naar passende ondersteuning en vooruit geholpen.

wit wit

Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doel het versterken van het wijknetwerk
rondom armoede en schulden en in samenwerking met alle relevante partners.

groen groen

Actie Vanuit W&I worden werkzoekenden met schuldenproblematiek concreet in beeld gebracht en
toegeleid naar het ETF.

oranje groen

Resultaat Minder mensen zijn werkloos en/of hebben meer kans op (werk)ervaring en
participatiemogelijkheden èn bewoners, in de gehele breedte, worden geholpen bij het
verbeteren van de taalvaardigheid.

wit wit

Actie Naast de kwetsbare doelgroep richt W&I zich ook op de doelgroep bemiddelbare
werkzoekenden.

oranje groen

Actie W&I richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. groen groen

Wijk agenda doel 2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat wit wit

Resultaat De jeugdwerkloosheid en schooluitval is afgenomen wit wit
Actie Vanuit Jolo wordt een (Multidisciplinair) team gekoppeld aan IJsselmonde en de bekendheid

in Lombardijen vergroot.
oranje groen

Resultaat Meer jeugdigen groeien kansrijk, gezond en fit op (PO en VO). Er zijn meer veilige en
uitdagende buitenspeelgelegenheden. Het woonklimaat is meer verlevendigd door culturele
voorzieningen die aansluit

wit wit

Actie Continueren en realiseren project jongerenbijbaantjes (in relatie tot  4.1) groen oranje
Actie Doorlopende weekprogrammering (zomer 9 uur, winter 3 uur) oranje groen
Actie Initiëren bewonersinitiatieven van /door/voor jongeren oranje oranje
Actie Inzet van welzijnswerk op bevorderen gezonde leefstijl en toeleiding/deelname naar

sportverenigingen, Jeugdfonds, spreekuur PIT010.
rood groen

Actie Opzetten wijkprogrammering Jeugd: belangrijkste thema’s: armoede -ouders zonder werk -
veilige speelplekken -gezondheid -schooluitval.

oranje groen
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Wijk agenda doel 3. Thuis blijven in Lombardijen wit wit

Resultaat Het sociaal isolement en de eenzaamheid onder ouderen is afgenomen. De vitaliteit is
verbeterd en ouderen voelen zich veiliger door minder overlast en aandacht voor preventie.

wit wit

Actie Doorontwikkeling/continuering aanbod sociaal isolement en gezondheidsbevordering en het
kenbaar blijven en stimuleren deelname door PIT010 en CL.

groen groen

Actie Op preventie gerichte maatregelen en acties i.s.m. onder meer Havensteder en de HIC-
aanpak, BB-groepen en buurtpreventieteam.

groen groen

Actie Organiseren van 1 bijeenkomst senioren en veiligheid oranje oranje
Actie Stimuleren en ondersteunen van een aantal nieuwe bewoners-initiatieven gericht op de

doelgroep ouderen en op het doorbreken van sociaal isolement (waar mogelijk in combinatie
met sport).

oranje groen

Wijk agenda doel 4. Thuis voelen in Lombardijen wit wit

Resultaat Bewoners voelen zich veiliger in de wijk en criminaliteit, woonoverlast, overlast in de
openbare ruimte en jongerenoverlast zijn afgenomen. Bewoners zijn meer buurtbetrokken.

wit wit

Actie Activeren van bewoners en hun betrekken bij veiligheid, leefbaarheid, buitenruimte en
buurbetrokkenheid

groen groen

Actie Continuering en intensivering integrale jeugdaanpak Lombardijen groen groen
Actie Opstellen actieplan/plan van aanpak naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de

jaarwisseling
groen oranje

Resultaat Het imago van de wijk en de buurten is verbeterd. wit wit
Actie Door BI’s en buurtgesprekken meer bewoners betrekken bij de wijk en bevorderen van

bewonersbetrokkenheid, tevens verbeteren kwaliteit en bereik van bewonersinitiatieven
oranje oranje

Actie Het werven van buurtambassadeurs door PIT010 om activiteiten voor buurtbewoners te
organiseren

oranje groen

Actie Like je Wijk: continueren en versterkt uitvoeren van de imagocampagne voor de wijk oranje groen

Wijk agenda doel 5. Prettig wonen in Lombardijen wit wit

Resultaat De ontwikkeling van nieuwe en bestaande woningbouwlocaties wordt voorbereid en/of
uitgevoerd. Tevens is sprake van een verbeterde (duurzame) woonkwaliteit. Toekomstige
ontwikkelingen worden verkend.

wit wit

Actie Afronding en oplevering woningbouwproject Parlando groen groen
Actie Extra inzet Bouw- en Woningtoezicht (BWT): duurzaamheid/achterstallig onderhoud/illegale

situaties ,criminele praktijken en overlast (portiekflats en  eengezinswoningen buurten).
groen groen

Actie Smeetsland Noord en Goede Herderkerk groen groen
Actie Verdere verkenning ontwikkelkansen Lombardijen waarbij een vervolgstudie zal plaatsvinden

door Zwarte Hond met specifieke aandacht voor de Molière- en Homerusbuurt (Kop van
Homerus).

groen groen

Resultaat In de 30 kilometerzones zijn op basis van onderzoek voorstellen in voorbereiding en
uitgevoerd die de bestaande snelheidsbeperkende en veiligheidsverhogende maatregelen
verbeteren.

wit wit
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Actie Integrale verkenning om ouderen te betrekken bij het verkennen van (knelpunten) in
"ouderenroutes" en zo een bijdrage te laten leveren aan de te ontwikkelen visie.

oranje wit

Actie Inventariseren waar dit speelt en agenderen voor verkeersoverleg. groen groen

Resultaat Verminderde wateroverlast (naast rioolvervanging andere maatregelen die waterbeheer
verbeteren) en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (o.m. met de aanpak
gemeenschappelijke tuinen)

wit wit

Actie Met SB (Schonestad en T&H), wijkconciërge, Havensteder en bewonersgroepen een schone
en hele leefomgeving behouden door buurtacties, schouwen en snelle afhandeling van
klachten (samen met HS en HPL)

groen groen

Actie Platostraat e.o. Planvorming gezinsvriendelijke en waterbestendige buitenruimte en
gemeenschappelijke tuinen Socrates- en Platostraat  (onderhoudsplan+) Gezamenlijk
participatietraject uitvoeren

oranje oranje

Actie Vergiliusstraat e.o. Planvorming voor een gezins- en kindvriendelijke en waterbestendige
openbare ruimte  (onderhoudsplan+) Gezamenlijk participatietraject uitvoeren.

oranje oranje
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Acties uitgebreid

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 1. Thuisbasis op orde wit wit
Resultaat In minder (gezins)huishoudens is sprake van multi-problematiek en er is minder overlast van

verwarde personen (o.m. in het Spinozapark, bij HBD en andere zorgvoorzieningen).
wit wit

Actie De Wijkschakel Zorg en Veilig 010 (Verbindingsteam Molière). (a) bespreken
leefbaarheid, veiligheid, wonen en zorg (b) ‘’signalen’’ overdragen (c)contact en
ondersteunen bewoners

oranje groen

Toelichting De Wijkschakel Zorg en Veilig 010 (Verbindingsteam Molière). Betrokken partijen komen
maandelijks bijeen:
-bespreken stand van zaken leefbaarheid, veiligheid, wonen en zorg in de buurt (en
aangrenzende delen van de wijk) en inzetten verbeteracties;
-‘’signalen’’ leefbaarheid, eenzaamheid, zorg, veiligheid, en overlast met worden
overgedragen naar verantwoordelijke partijen (casuïstiek-meldingen);
-het ondersteunen van bewonersbetrokkenheid en realiseren van initiatieven.
-onderhouden van contacten met bewoners(groepen) in de wijk en verbinden van bewoners
en partijen.

Aanpak is een pilot. Werkende weg zullen meer in het gebied actieve (zorg)partijen
aansluiten.

Betrokken partijen:
-Directie Veiligheid,
-MO Wijkteam sociaal,
-Politie
-Havensteder
-Middin en (in de toekomst) andere zorgpartners,
-HPL en bewoners(groepen).

Voortgang toelichting In periode 2 is gestart met een zogeheten werkgroep Zorg en Veilig. Deze werkgroep is de
vervanger van de wijkschakel/Veilig010. Voor deze werkgroep is een projectleider aangesteld
die in ieder geval tot en met het 1e kwartaal van 2022 aan de slag zal gaan om één en ander
in kaart te brengen en op te zetten.

Ten aanzien van de HBD voorzieningen geldt dat per 1 januari een nieuwe HBD voorziening
is gestart in Lombardijen. De beheercommissie is opgestart en inmiddels een aantal malen
bij elkaar gekomen. Hoewel er in deze periode nog geen getekend convenant op tafel
ligt, wordt deze naar verwachting uiteindelijk getekend. Ook zal naar verwachting in de 3e
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periode de andere "slapende" beheervereniging deelnemen aan het overleg met de HBD
voorziening die per jan is opgestart.

Prognose toelichting Overleggen lopen en zijn voor de rest van het jaar ingepland. Communicatie en
samenwerking met de HBD voorzieningen verloopt naar wens.

Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1/Q2: opzetten en opgaven benoemen

Q2/Q4: uitvoeren, monitoren en evalueren
periode 2
periode 3

Resultaat Meer bewoners met schulden en armoedeproblematiek en de gevolgen daarvan zijn toegeleid
naar passende ondersteuning en vooruit geholpen.

wit wit

Actie Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doel het versterken van het
wijknetwerk rondom armoede en schulden en in samenwerking met alle relevante
partners.

groen groen

Toelichting Pilot Schulden en Armoede in IJsselmonde met als doelstelling het versterken van het
wijknetwerk rondom schulden en armoede en in samenwerking met in- en externe partijen
waaronder wijkteam, vraagwijzer, ETF, Frontlijn, P010, Havensteder en W&I. In de uitwerking
van de acties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de beleidsplannen “Uit de knoop” en
“Reset Rotterdam”.

Voortgang toelichting In de eerste periode van 2021 is vanuit PIT010 een netwerker armoede en schulden gestart.
Inmiddels heeft de aangestelde persoon het netwerk in Lombardijen in kaart gebracht.
Daarnaast is er een actieplan gemaakt waarin gestelde doelen vermeld worden. Samen
met een aantal leden van de gebiedscommissie is bovendien een klankbordgroep opgericht
welke periodiek bij elkaar komt en de pilot ondersteunt daar waar nodig.

Prognose toelichting De medewerker die dit project mede trekt is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan en ligt
op schema op de doelen uit het actieplan te concretiseren. Wellicht goed om hier in het 4e
kwartaal een toelichting op te laten geven in de gebiedscommissie.

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1 Q1: opzetten en starten

Q2: uitrollen en monitoren
periode 2 Q3: aanscherpen
periode 3 Q: voortzetten en maken afspraken 2022
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Actie Vanuit W&I worden werkzoekenden met schuldenproblematiek concreet in beeld
gebracht en toegeleid naar het ETF.

oranje groen

Toelichting Vanuit W&I voor de wijk Lombardijen concreet in beeld brengen van de werkzoekenden
met schuldenproblematiek en deze toeleiden naar het ETF. Dit geldt zowel voor het zittend
bestand als nieuwe instroom.

Voortgang toelichting Deze doelstelling verloopt volgens plan. Ook in de tweede periode was er blijvende aandacht
op schulden. Werkcoaches zijn bezig met het screenen van hun werkzoekenden en
zorgen ervoor dat de werkzoekenden ook aangemeld worden bij schuldhulpverlening.
Werkzoekenden uit Lombardijen hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het
instrument van kansarm naar kansrijk van Stichting Van Veldhuizen. Hierover is door de
coördinator wijkgestuurd werken een uitvoerige instructie en uitleg gegeven.

Prognose toelichting Naast schulden zal ook in de loop van het jaar nadrukkelijker gefocust worden op armoede.
Dit wordt nu weliswaar al meegenomen, maar dit kan structureler. Bovendien is er in de
werkgroep Werken aan werk (onderdeel PvA Lombardijen) aandacht voor dit onderwerp.

Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Minder mensen zijn werkloos en/of hebben meer kans op (werk)ervaring en
participatiemogelijkheden èn bewoners, in de gehele breedte, worden geholpen bij het
verbeteren van de taalvaardigheid.

wit wit

Actie Naast de kwetsbare doelgroep richt W&I zich ook op de doelgroep bemiddelbare
werkzoekenden.

oranje groen

Toelichting Naast de kwetsbare doelgroep richt W&I zich ook  op doelgroep bemiddelbare
werkzoekenden.  Voor deze doelgroep worden er samenwerkingen (denk aan o.a.
werkgevers etc.) aangegaan om de kansen op betaald werk te vergroten. Actie verder door
ontwikkelen  werkervaringsplekken /leerwerkscholen/organiseren van banenmarkten etc.

Voortgang toelichting Dit is doorlopend onder de aandacht. In de afgelopen periode is dit mede door corona niet
altijd gelukt, waardoor er een toename is ontstaan van het aantal mensen in de bijstand.
Echter, ook deze doelgroep maakt onderdeel uit van het plan van aanpak van Lombardijen.

Prognose toelichting Deze doelgroep zal deel uitmaken en worden opgenomen in het plan van aanpak
Lombardijen.

Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
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Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie W&I richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. groen groen

Toelichting Werk & Inkomen richt zich op de kwetsbare Rotterdammer in het klantenbestand. Met extra
aandacht voor de belemmeringen/ problemen van de werkzoekenden die deelname aan de
arbeidsmarkt in de weg staan.

Acties:

-  Ontsluiten van het lokale netwerk voor de werkconsulent ten gunste van de
werkzoekenden in de wijk.

- Spreekuur draaien in het huis van de wijk.

- In kaart brengen van werkzoekenden die problematische schulden hebben en daarvoor
(lokale) dienstverlening in gang zetten.

- Samenwerking Jongerenloket/P010/Wijkteam

- Samenwerking uitrol maatschappelijke taken met wijkpartners en partijen met een SROI-
verplichting

- Aanvalsplan gericht om alle werkzoekenden vooruit te helpen
Voortgang toelichting Werkcoaches worden constant geïnformeerd over het aanbod in de wijk. Coördinator

wijkgestuurd werken is ook in gesprek met de het netwerk voor meer mogelijkheden in de
wijk. Daarnaast zal begin oktober gestart worden de inzet van een instrument in de wijk
(WRKzone) waar werkzoekenden klaar woren gemaakt voor een stap op de arbeidsmarkt.

Prognose toelichting Vanuit het plan van aanpak Lombardijen is een werkgroep geformeerd die specifieke focus
gaat aanbrengen op de caseload in Lombardijen. Dit zal in de vorm van een integraal
actieplan worden uitgevoerd, waarbij ook thema zoals armoede, schulden etc worden
meegenomen. Daarnaast zal in periode 2 door de wijkmanager de samenwerking worden
opgestart met het bedrijventerrein Hordijk om de mogelijkheden te onderzoeken om
kwetsbare Rotterdammers in hun eigen wijk participatiemogelijkheden te bieden. Dit laatste
heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Het bestuur van bedrijventerrein Hordijk is in contact
gebracht met de betreffende accountmanager vanuit de gemeente.

Cluster Werk en Inkomen
Stedelijk programma
Betrokken partijen
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Planning
periode 1 Q1: wijkanalyse en planning specifieke inzet en afstemmen resultaten en uitvoering

Q2-Q4: uitvoering en monitoring
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 2. Stimulerend opvoed- en leerklimaat wit wit
Resultaat De jeugdwerkloosheid en schooluitval is afgenomen wit wit

Actie Vanuit Jolo wordt een (Multidisciplinair) team gekoppeld aan IJsselmonde en de
bekendheid in Lombardijen vergroot.

oranje groen

Toelichting Medewerkers van één van de multidisciplinaire teams van het Jongerenloket zijn
verbonden aan het (netwerk van het) gebied IJsselmonde (Lombardijen) met aandacht voor
samenwerking en (digitale) dienstverlening aan jongeren.

Voortgang toelichting Als gevolg van corona was het niet altijd even gemakkelijk om deze doelgroep te bereiken.
Wel is er een medewerker specifiek aangewezen als aanspreekpunt vanuit het Jongerenloket
in Lombardijen en zij is digitaal te benaderen voor afstemmingen of andere vormen van
samenwerking. Het spreekt voor zich dat de digitale dienstverlening is geïntensiveerd in deze
coronaperiode

Prognose toelichting De verwachting is dat de samenwerking met het jongerenloket verder zal worden
geïntensiveerd. Ook maakt het jongerenloket deel uit van de werkgroep vanuit het plan
van aanpak Lombardijen om meer mensen/jongeren te laten participeren. In periode twee
is de werkgroep diverse malen bij elkaar gekomen om deze actie verder op te pakken. In
samenspraak met W&I is ook een zogenoemde praatplaat gemaakt waarin de doelen nog
eens expliciet zijn opgenomen.

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Meer jeugdigen groeien kansrijk, gezond en fit op (PO en VO). Er zijn meer veilige en
uitdagende buitenspeelgelegenheden. Het woonklimaat is meer verlevendigd door culturele
voorzieningen die aansluit

wit wit

Actie Continueren en realiseren project jongerenbijbaantjes (in relatie tot  4.1) groen oranje

Toelichting Continueren project en realiseren jongerenbijbaantjes (i.r.t. 4.1): tuinonderhoud en Jong
Burgerblauw.  Samenwerking PIT010/GO/HPL/DV

Voortgang toelichting Bijbanenproject loopt is opgestart en in voorbereiding. JBB wordt daarna opgestart.
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Prognose toelichting Ten opzichte van periode 1 zijn geen noemenswaardige vorderingen te melden.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Doorlopende weekprogrammering (zomer 9 uur, winter 3 uur) oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Waar mogelijk en toegestaan vanwege corona heeft dit in de eerste en tweede periode

zoveel als mogelijk plaats gevonden.
Prognose toelichting Naar verwachting zal in de 3e periode weer meer mogelijk zijn als gevolg van een verdere

versoepeling van de coronamaatregelen.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Initiëren bewonersinitiatieven van /door/voor jongeren oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting Als gevolg van corona is hier in de eerste en tweede periode nog geen invulling aan

gegeven.
Prognose toelichting Indien de maatregelen worden versoepeld dan zal in periode 3 een aantal initiatieven van/

door/voor jongeren worden opgepakt.
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Inzet van welzijnswerk op bevorderen gezonde leefstijl en toeleiding/deelname naar
sportverenigingen, Jeugdfonds, spreekuur PIT010.

rood groen
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Toelichting Onderdeel van deze actie is het organiseren van Kid-X voor kinderen met overgewicht in de
lijn van Lekker Fit.

Voortgang toelichting De inzet van welzijnswerk heeft in de tweede periode als gevolg van corona niet kunnen
plaatsvinden.

Prognose toelichting Indien de maatregelen in periode 3 versoepeld worden, zal de inzet van het welzijnswerk
weer in alle hevigheid los barsten om zo invulling te geven aan kansrijke en gezonde
jongeren.

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Opzetten wijkprogrammering Jeugd: belangrijkste thema’s: armoede -ouders zonder
werk -veilige speelplekken -gezondheid -schooluitval.

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Heeft als gevolg van corona nog niet een echte invulling kunnen krijgen. Wel is gestart met

het opzetten van een wijkprogrammering.
Prognose toelichting
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 3. Thuis blijven in Lombardijen wit wit
Resultaat Het sociaal isolement en de eenzaamheid onder ouderen is afgenomen. De vitaliteit is

verbeterd en ouderen voelen zich veiliger door minder overlast en aandacht voor preventie.
wit wit

Actie Doorontwikkeling/continuering aanbod sociaal isolement en gezondheidsbevordering
en het kenbaar blijven en stimuleren deelname door PIT010 en CL.

groen groen

Toelichting Doorontwikkeling/continuering van het aanbod sociaal isolement en gezondheidsbevordering
(gezondheidsambassadeurs) en het kenbaar blijven maken en stimuleren deelname door
PIT010 en CL (Wijkbus, MOTTO).
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Voortgang toelichting Op het gebied van gezondheidsbevordering is de Lifestyle challenge opgezet. Een 8-
wekelijkse programma voor jongeren. Naast het thema gezondheid is er ook aandacht
voor talentontwikkeling, taal, en armoede. Gezondheidsambassadeurs zijn ingezet bij de
uitvoering van de Lifestyle challenge.

Prognose toelichting Ten aanzien van de voorgaande periode zijn geen nadere ontwikkelingen te melden.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Op preventie gerichte maatregelen en acties i.s.m. onder meer Havensteder en de HIC-
aanpak, BB-groepen en buurtpreventieteam.

groen groen

Toelichting Op preventie gerichte maatregelen en acties i.s.m. onder meer Havensteder en de HIC-
aanpak, BB-groepen en buurtpreventieteam.

Voortgang toelichting Hoewel we rekening moeten houden met de maatregelen is deze actie zoveel als mogelijk
doorgezet. Te denken valt hierbij aan het promoten van de VeiligR app mede door de inzet
van de Toezichtspost in Lombardijen op verschillende plekken. Ook is de buurtpreventie app
uitgerold in de verschillende buurten en wordt deze gepromoot onder meer via Like je Wijk.

Prognose toelichting
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Organiseren van 1 bijeenkomst senioren en veiligheid oranje oranje

Toelichting
Voortgang toelichting Deze bijeenkomst is als gevolg van corona nog niet opgepakt.
Prognose toelichting Zie toelichting voortgang. Gezien het feit dat het een bijeenkomst senioren en veiligheid

betreft, wordt er gewacht om deze bijeenkomst weer fysiek te laten plaatsvinden.
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
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periode 1
periode 2
periode 3

Actie Stimuleren en ondersteunen van een aantal nieuwe bewoners-initiatieven gericht op
de doelgroep ouderen en op het doorbreken van sociaal isolement (waar mogelijk in
combinatie met sport).

oranje groen

Toelichting Stimuleren en ondersteunen van een aantal nieuwe bewonersinitiatieven gericht op de
doelgroep ouderen en op het doorbreken van sociaal isolement (waar mogelijk in combinatie
met sport).

Voortgang toelichting Als gevolg van corona is het aantal bewonersinitiatieven drastisch gedaald en de
bewonersinitiatieven voor ouderen zijn beperkt aangevraagd mede als gevolg van de
coronabeperkende maatregelen.

Prognose toelichting Indien de maatregelen versoepeld worden zal hier extra inzet op worden gepleegd.
Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 4. Thuis voelen in Lombardijen wit wit
Resultaat Bewoners voelen zich veiliger in de wijk en criminaliteit, woonoverlast, overlast in de openbare

ruimte en jongerenoverlast zijn afgenomen. Bewoners zijn meer buurtbetrokken.
wit wit

Actie Activeren van bewoners en hun betrekken bij veiligheid, leefbaarheid, buitenruimte en
buurbetrokkenheid

groen groen

Toelichting Activeren van bewoners en hun betrekken bij veiligheid, leefbaarheid, buitenruimte en
buurbetrokkenheid (zie verder hieronder A tot en met G):
A: BB-groepen en anderen stimuleren en verbeteren kwaliteit van bewonersinitiatieven/inzet
Wildcard:
-Homerusbuurt, -Zeno-Platobuurt,
-Molièrebuurt (koop),-Karl Marx/Smeetsland
-Burenberaad Mussetstraat, -Molièrebuurt (huurders)

De BB-agenda’s en vergaderingen worden in onderlinge afstemming mede ondersteund door
de partners en clusters (SB en DV)

B: Het uitvoeren van een onderzoek door studenten van de HR naar de leefbaarheid in
Lombardijen zoals genoemd in resultaatbeschrijving 4.1
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C: VeiligR-app verder onder de aandacht brengen door middel van voorlichting
D: App buurtpreventie uitrollen voor Homerus-,  Molière- en Zeno/Platobuurt
E: Brede veiligheidsavond in de wijk (1x)
F: Inzet toezichtspost in de wijk op actiedagen BB en schouwen, HIC acties
E: Inzet van de Toezichtspost in de wijk op actiedagen BB en schouwen, HIC-acties (3x).
F:VVE-bijeenkomst en vervolgafspraken over ondermijning en woonoverlast.
G:Herstart Veilig ondernemen en KVO winkelstrip Spinozaweg en aangrenzende straten
(haalbaarheidsonderzoek en mogelijke herstart

Voortgang toelichting Hier is volop aandacht voor. In alle buurten zijn whats app groepen opgericht om bewoners
te attenderen, informeren en te bevragen hoe leefbaarheid en veiligheid verbeterd kunnen
worden. Ook is er in het tweede kwartaal een digitale sessie gehouden voor de bewoners
van de Homerusbuurt om input te kunnen geven hoe de leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren.

Prognose toelichting
Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Continuering en intensivering integrale jeugdaanpak Lombardijen groen groen

Toelichting Continuering en intensivering integrale jeugdaanpak Lombardijen:
-In gezamenlijke regie met de werkgroep jeugd continueren van een integrale inzet jeugd
met repressieve en handhavende aanpak van jongerenoverlast en hinderlijk gedrag en jonge
aanwas en een meer preventieve inzet.
-Gericht op individuele jongeren en op groepsniveau. Er ligt een accent op het gedrag en
regels voor de openbare ruimte en omgang met elkaar en medebewoners.

Uitgangspunt blijft een gedeelde visie en professionele werkwijze van interventie van de
zogenaamde Positive Behaviour Support (opdracht CJG).

Voortgang toelichting Vanuit de directie Veilig is hier volop aandacht voor. Groepsaanpak en de inzet van stedelijk
jongerenwerk maken hier ook onderdeel van uit. Daarnaast is vanuit het plan van aanpak
Lombardijen een werkgroep rondom het thema jeugd waarin integrale aandacht is voor dit
actiepunt.

Prognose toelichting De gedeelde visie en professionele werkwijze van interventie met betrekking tot Positive
Behaviour Support vraagt nog om nadere uitwerking.

Cluster Directie Veiligheid
Stedelijk programma
Betrokken partijen
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Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Opstellen actieplan/plan van aanpak naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de
jaarwisseling

groen oranje

Toelichting Onderdeel van dit plan is tevens de uitbreiding van cameratoezicht op kwetsbare plekken in
de wijk.

Voortgang toelichting Het plan van aanpak Lombardijen en het daarbij behorende actieplan is in de eerste
periode opgesteld en aangeboden aan het College en de Raad. Ook onderliggende gremia
waaronder het rayonberaad en de gebiedscommissie zijn hierin meegenomen en hebben de
mogelijkheid gekregen om hier input op te geven.

Prognose toelichting Plan is opgesteld zoals beschreven in de toelichting en in het 1e kwartaal is hier ook een
projectleider voor aangesteld. Door het vertrek van deze projectleider en de wijkmanager is
monitoring en voortgang van dit plan kwetsbaar geworden en vraagt dien ten gevolge om
verhoogde aandacht.
Ten aanzien van de aanvraag om extra cameratoezicht heeft de accounthouder van het
cluster Veilig een voorstel gemaakt en ingediend.
Prognose wordt op oranje gezet vanwege de zorg om de voortgang.

Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Het imago van de wijk en de buurten is verbeterd. wit wit

Actie Door BI’s en buurtgesprekken meer bewoners betrekken bij de wijk en bevorderen
van bewonersbetrokkenheid, tevens verbeteren kwaliteit en bereik van
bewonersinitiatieven

oranje oranje

Toelichting Door buurtinitiatieven, buurtgesprekken en huisbezoeken met MO/HPL/Havensteder/BB-
groepen meer bewoners betrekken bij de wijk en bevorderen van bewonersbetrokkenheid
Ook verbeteren van de kwaliteit en het bereik van de bewonersinitiatieven. Om dit te
monitoren zal op maandbasis overleg plaatsvinden tussen GO/Havensteder/HPL.

Voortgang toelichting Door de beperkende maatregelen rondom corona zijn er minder bewonersinitiatieven van de
grond gekomen. Ook huisbezoeken en gesprekken met bewoners zijn hierdoor op een lager
pitje komen te staan. De verwachting is dat dit vanaf het 4e kwartaal weer intensiever kan
worden opgepakt als gevolg van de versoepeling van de maatregelen rondom corona.
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Prognose toelichting Zie voortgang toelichting: zodra de maatregelen weer versoepeld worden, is de verwachting
dat dit weer verder vorm en inhoud kan worden gegeven.

Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Het werven van buurtambassadeurs door PIT010 om activiteiten voor buurtbewoners
te organiseren

oranje groen

Toelichting
Voortgang toelichting Als gevolg van de beperkende maatregelen heeft dit in periode 2 niet kunnen plaatsvinden.
Prognose toelichting Naar verwachting zal dit vanaf sept/okt weer opgepakt kunnen worden als gevolg van het

versoepelen van de maatregelen rondom corona.
Cluster Maatschappelijke ontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Like je Wijk: continueren en versterkt uitvoeren van de imagocampagne voor de wijk oranje groen

Toelichting Like je Wijk: continueren en versterkt uitvoeren van de imagocampagne voor de wijk
(Gebiedsorganisatie i.s.m. MO en Havensteder)

Voortgang toelichting Verloopt conform planning. Daarnaast zal naast Like je Wijk ook gekeken worden naar
andere mogelijkheden om een versterkende imagocampagne uit te voeren.

Prognose toelichting In samenspraak met diverse interne en externe partijen wordt gekeken naar het opzetten
van een imagocampagne voor de wijk. Een en ander houdt ook verband met de
gebiedsontwikkeling rondom de Kop van Homerus en de Molierebuurt. In de overleggen die
de zogenaamde gebiedscoalitie wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast vindt er een
onderzoek plaats door De Wijde Blik waarin onder meer wordt gekeken wat de inwoners uit
Lombardijen belangrijk vinden voor hun wijk inclusief het daarbi behorende imago.

Cluster Dienstverlening
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning

22 van 27



periode 1
periode 2
periode 3

Voortgang Prognose
Wijk agenda doel 5. Prettig wonen in Lombardijen wit wit
Resultaat De ontwikkeling van nieuwe en bestaande woningbouwlocaties wordt voorbereid en/of

uitgevoerd. Tevens is sprake van een verbeterde (duurzame) woonkwaliteit. Toekomstige
ontwikkelingen worden verkend.

wit wit

Actie Afronding en oplevering woningbouwproject Parlando groen groen

Toelichting Parlando:
De bouw welke in 2020 is gestart zal in 2021 worden afgerond en opgeleverd. Met een
klankbordgroep wordt in samenspraak met de wijk en toekomstige bewoners de omgeving
verder vorm gegeven.

Voortgang toelichting De oplevering van het woningbouwproject is aan het einde van periode 1 gestart en
wordt naar verwachting begin periode 2 volledig afgerond. De inrichting rondom dit
woningbouwproject verdient overigens nog wel enige aandacht.

Prognose toelichting Dit woningbouwproject wordt begin periode 2 afgerond.
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Extra inzet Bouw- en Woningtoezicht (BWT): duurzaamheid/achterstallig onderhoud/
illegale situaties ,criminele praktijken en overlast (portiekflats en  eengezinswoningen
buurten).

groen groen

Toelichting Extra inzet Bouw- en Woningtoezicht (BWT): duurzaamheid/achterstallig onderhoud/illegale
situaties, criminele praktijken en overlast.(preventieve en repressieve aanpak).(portiekflats
en  eengezinswoningen in de Zeno/Platobuurt, Karl Marx en Smeetsland, Molièrebuurt). Het
betreft hier een verkenning van de mogelijkheden op extra inzet BWT.

Voortgang toelichting Er zijn verkennende gesprekken geweest met collega's van directie veiligheid en BWT. Er
is breed behoefte om goed integraal samen te werken. Dit wordt verder vormgegeven ook
onder het PvA Lombardijen. Onder dit PvA is op 31 augustus een bijeenkomst geweest
waarin is gewerkt door Havensteder, Synchroon, Directie Veilig, SO BWT, SO PMB, aan
een praatplaat. Dit heeft ook vruchtbare grond gegeven voor een goede samenwerking. De
praatplaat moet meer aandacht gaan vragen voor extra inzet in Lombardijen.
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Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Smeetsland Noord en Goede Herderkerk groen groen

Toelichting Smeetsland Noord (Tuinbuurt Vrijlandt): in Q4 is een aanvang gemaakt met het bouwrijp
maken van de grond. Start bouw Q1/2 2021.

Locatie Goede Herderkerk: de herontwikkeling wordt verder voorbereid. Omwonenden
(Burenberaad Mussetstraat worden betrokken bij de planvorming evenals de GC.

Voortgang toelichting Project is iets vertraagd. Start bouw eind 2021.
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Verdere verkenning ontwikkelkansen Lombardijen waarbij een vervolgstudie
zal plaatsvinden door Zwarte Hond met specifieke aandacht voor de Molière- en
Homerusbuurt (Kop van Homerus).

groen groen

Toelichting Verkenning ontwikkelkansen Lombardijen en Wijkprofiel 2020: In 2021 zal een vervolgstudie
plaatsvinden door Zwarte Hond waarbij een verdere verdieping plaats vindt van de
ontwikkelkansen met specifieke aandacht voor de Mollièrebuurt en de Homerusbuurt.

Ten aanzien van de Kop van Homerus  zal er in 2021 planvorming plaatsvinden met daaraan
gekoppeld een nota van uitgangspunten. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het
participatietraject.

Voortgang toelichting Nu gekoppeld aan een doorrekening. Moet haalbaarheid van diverse scenario’s aantonen.
Resultaat Q4 2021.
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Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat In de 30 kilometerzones zijn op basis van onderzoek voorstellen in voorbereiding en
uitgevoerd die de bestaande snelheidsbeperkende en veiligheidsverhogende maatregelen
verbeteren.

wit wit

Actie Integrale verkenning om ouderen te betrekken bij het verkennen van (knelpunten) in
"ouderenroutes" en zo een bijdrage te laten leveren aan de te ontwikkelen visie.

oranje wit

Toelichting
Voortgang toelichting Voorstel om dit te agenderen in VKO
Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Inventariseren waar dit speelt en agenderen voor verkeersoverleg. groen groen

Toelichting Inventariseren waar dit speelt en agenderen voor verkeersoverleg en onderzoeken hoe hier
verder vorm en inhoud aan kan worden gegeven. Daarnaast inzet flexibele maatregelen waar
onder het Snelheid Informatie Display (SID).

Voortgang toelichting - Inzet mobiele flitspaal op de Molenvliet in Q4 (laatste bericht van Remco was dat deze eind
augustus begin september geplaatst wordt)
- Lopende gesprekken/inventarisatie met bewoners Pascalweg
- Optimalisatie 30 km/h zone Vergiliusstraat e.o. gecombineerd met rioolvervanging start
week 44

Prognose toelichting
Cluster Stadsontwikkeling
Stedelijk programma
Betrokken partijen
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Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Resultaat Verminderde wateroverlast (naast rioolvervanging andere maatregelen die waterbeheer
verbeteren) en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (o.m. met de aanpak
gemeenschappelijke tuinen)

wit wit

Actie Met SB (Schonestad en T&H), wijkconciërge, Havensteder en bewonersgroepen
een schone en hele leefomgeving behouden door buurtacties, schouwen en snelle
afhandeling van klachten (samen met HS en HPL)

groen groen

Toelichting Met SB (Schonestad en T&H), wijkconciërge, Havensteder en bewonersgroepen een schone
en hele leefomgeving behouden door buurtacties, schouwen en snelle afhandeling van
klachten (schoon, heel en groen)
-gezamenlijke schouwen HS-SB
-met HPL o.m. inzet tuingereedschapsproject

Voortgang toelichting Er hebben diverse acties plaatsgevonden, o.a. met betrekking tot parkeren en
naastplaatsingen. Daarnaast heeft er een uitvoerige schouw plaats gevonden in de
Molièrebuurt. Ook heeft er in de Zeno/Platobuurt een gezamenlijke actie plaatsgevonden met
BuurtBestuurt, een HBD voorziening, de GC en gemeente. Dit betrof snoeiwerkzaamheden
om de omgeving veiliger en leefbaarder te maken. Vanwege de beperkingen in verband
met het terugdringen van het coronavirus hebben wel minder acties plaatsgevonden dan
gewenst.

In oktober wordt een gezamenlijk overleg gepland met de woningbouwcorporatie om te kijken
hoe we deze actie nog verder kunnen aanscherpen in gezamenlijkheid.

Prognose toelichting Focus op Lombardijen wordt verder gecontinueerd.
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Platostraat e.o. Planvorming gezinsvriendelijke en waterbestendige buitenruimte en
gemeenschappelijke tuinen Socrates- en Platostraat  (onderhoudsplan+) Gezamenlijk
participatietraject uitvoeren

oranje oranje

Toelichting Platostraat e.o.
Planvorming van een gezinsvriendelijke en waterbestendige buitenruimte en
gemeenschappelijke tuinen Socrates- en Platostraat (i.s.m. VVE’s) (onderhoudsplan+)
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Gezamenlijk participatietraject uitvoeren
Voortgang toelichting Hoewel hier voorbereidingen voor zijn getroffen, kan uitvoering pas in 2022 plaatsvinden.

Dit heeft onder meer te maken met de financiële dekking. Wel zullen enkele onderdelen
in de buitenruimte alvast worden aangepakt welke mede verband houden met de destijds
uitgegeven wildcard. Dit om in ieder geval een gebaar te maken naar de bewoners.

Prognose toelichting Uitvoering vindt pas plaats in 2022.
Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3

Actie Vergiliusstraat e.o. Planvorming voor een gezins- en kindvriendelijke en
waterbestendige openbare ruimte  (onderhoudsplan+) Gezamenlijk participatietraject
uitvoeren.

oranje oranje

Toelichting Vergiliusstraat e.o. Planvorming voor een gezins- en kindvriendelijke en waterbestendige
openbare ruimte  (onderhoudsplan+)
Gezamenlijk participatietraject uitvoeren.

Voortgang toelichting Dit project is in voorbereiding en wordt naar verwachting in Q3/Q4 uitgevoerd.
Prognose toelichting Omwonenden ontvangen in september een nieuwsbrief waarin za worden aangegeven dat

vanaf oktober een aanvang zal worden gemaakt met de werkzaamheden. De eerste fase
omvat de Cicerostraat. De planning is dat deze fase 10 december is afgerond. De tweede
fase betreft de Tacitusstraat. Aanvang werkzaamheden 28 okt en geplande afronding op 11
februari 2022.

Cluster Stadsbeheer
Stedelijk programma
Betrokken partijen

Planning
periode 1
periode 2
periode 3
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