
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Liskwartier bieden wij u het jaarverslag 2021 aan. Zonder voorwoord dit 

keer. Hierbij verwijs ik u naar ons eindverslag annex overdrachtsdocument.  

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Liskwartier in concept vastgesteld en wordt in 

de openbare vergadering van 10 maart a.s. formeel bekrachtigd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

       

 

 

 

Reidar Plokker     Jeroen Oppelaar [i.o.]    

Technisch voorzitter    Wijkmanager    
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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. 
 

Ook in 2021 heeft het Liskwartier ingezet op het betrekken van de bewoners bij hun advisering, 

adviezen, acties en het indienen van bewonersinitiatieven. De wijkraad is trots op de grote 

betrokkenheid bij onze digitale vergaderingen. Zowel in de vergadering zelf waar de bewoners 

meepraten over de thema’s die wij agenderen als de vragen en reacties op onze social media. En de 

twee keer dat wij alsnog fysiek bij elkaar konden komen hadden wij goed gevulde vergaderzalen van 

actieve en belangstellende Liskwartierders. Er hebben mooie gesprekken tussen betrokkenen plaats 

gevonden over opvolging geven aan ons advies over verkeersveiligheid. En over de heikele kwesties 

in ons horecagebiedsplan.  

 

Anno 2022 is de vergadering van de wijkraad oprecht het gremium geworden waar het Liskwartier met 

elkaar in gesprek gaat over alles wat in de wijk in speelt en nodig is. Ook dit jaar is het weer over de 

belangrijke doelen en acties in onze wijk gegaan. Het wijkactieplan is besproken met de bewoners. Er 

blijft grote steun voor onze oorspronkelijke doelen voor de wijk en de concrete acties die wij als 

wijkraad samen met de gemeentelijke clusters afspreken.  
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget wijkraad 

De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

Hiermee honoreren zij bewonersinitiatieven, maar ook wanneer aan de orde, geven zij een bijdrage 

aan andersoortige intitiatieven ten goede van de wijk. 

 
 

 
Een jaarlijks terugkerend initiatief: de kerstbomen in de bergsingel 

 

budget wijkraad, wijkraad Liskwartier 
Noord - Liskwartier   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 110.882                    99.743                    11.139  

Representatie                         -                          128                       -128  

Participatie                   19.245                    53.865                   -34.619  

Totaal                 130.127                  153.735                   -23.608  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

 

 

De wijkraad heeft in 2021 ook weer vele initiatieven in het Liskwartier gehonoreerd. Om bij te 

dragen aan levendigheid wanneer de maatregelen het toelieten. En ook om de wijk leuker, 

groener een aantrekkelijker te maken. Een Jeu de Boulesbaan bijvoorbeeld.  

 

Belangrijk voor ons is ook een bijdrage vanuit de wijkraad aan het project Stolpersteine. 

Hoewel officieel uitgevoerd in 2022 heeft 2021 deels in het teken gestaan van de uitwerking, 

uitleg en betrokkenheid van de wijk hierbij. Ook is er bijgedragen vanuit het 

participatiebudget in gezamenlijkheid met andere wijkraden aan kerstpakketten voor de 

behoeftigen in Noord. Omdat enkele projecten gezamenlijk met andere wijkraden zijn 

aangegaan en hier een verdeling op wordt toegepast verwachten wij in 2021 toch 

budgetneutraal uit te komen.  
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Wijkraadslid Koen Istha bij de onthulling van enkele van de ruim 100 Stolpersteine.  

  



5 

 

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

 

Naam advies Gevraag/Ongevraad Terugkoppeling 

IP Zuster Meijboomhof Ongevraagd NEE 

Groenonderhoud en biodiversiteit 2021 Ongevraagd JA 

Verlenging verkeersexperiment 
Statenweg Ongevraagd JA 

PvE Hofbogenpark Gevraagd JA 

Brandbrief Duimdrop Ongevraagd JA 

Nieuwbouw voormalig Formido terrein Ongevraagd JA 

Uitvoeringsprogramma 
Speeltuinverenigingen 

Gevraagd JA 

Ontwerp omgevingsvisie inclusief ROER 
(bericht van geen advies) 

Gevraagd - 

Aanpassing Horecagebiedsplannen 
2022-2024 

Gevraagd JA 

Uitbreiding venstertijden betaald parkeren 
sector 76 Liskwartier 

Gevraagd NEE 

Alcoholverbodsgebieden Gevraagd JA 

30km zone in Noord Ongevraagd NEE 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

 

De wijkraad heeft samen met de bewoners vooral gekeken naar gevraagde adviezen. Zo is er een 

afgewogen advies over betaald parkeren gestuurd. En hebben wij wanneer het gesprek daar om 

vroeg ongevraagd geadviseerd over de wijze van omgang met het bestemmingsplan rond de bouw 

van het nieuwe Formido terrein.  

 

Zoals eerder gesteld is voor ons het belangrijkste de concrete terugkoppeling op de adviezen verkeer 

geweest. Dit advies dateert van 2020, maar in maart ontvingen wij reactie van de wethouder Mobiliteit 

en onze burgemeester. Wij zijn vooral bijzonder blij met de aangekondigde 30 kilometer wegen in 

Noord. Met voor ons altijd bijzondere aandacht voor de Rodenrijselaan en –straat. Blijf dit samen met 

ons en de bewoners oppakken.  
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
In ons overdrachtsdocument aan de navolgende wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier komen wij 

ook uitgebreid terug op de doelen van onze wijkagenda. Over het algmeen zijn wij tevreden over de 

voortgang van onze doelen. 

DOEL 1: LANDSCHAP: RUIMTELIJKE INRICHTING & GROEN 
De wijkraad is trots op de realisatie van vele groene bewonersinitiatieven. De wijkraad functioneert 

hierbij als aanjager waarna de bewoners dit gezamenlijk oppakken.  

 

De wijkraad heeft een warme band met het cluster Stadsbeheer opgebouwd en zich actief bemoeid 

met onder andere: een bij-vriendelijk maaibeleid, rattenbestrijding, kastanjes aan de bergsingel, het 

snoeibeleid in de middenberm en zelfbeheer. Daarnaast hebben wij vele groeninitiatieven 

gesteund, bijvoorbeeld op het gebied van geveltuinen. Al deze groenactiviteiten worden door 

bewoners gewaardeerd. 

 

DOEL 2: BOUWEN & WONEN 
Wijkraad Liskwartier ziet dat er onvoldoende doorstroommogelijkheden zijn voor mensen in het 

Liskwartier. Daarom zien we graag initiatieven voor bouwplannen binnen het Liskwartier waardoor 

bewoners van het Liskwartier makkelijker kunnen verhuizen naar een voor hen geschikte woning 

binnen het Liskwartier. Bijvoorbeeld ouderen die in een bovenwoning wonen maar graag willen 

doorstromen naar een voor hen geschikte woonruimte zodat er weer een gezinswoning vrijkomt 

voor jonge mensen. Dit moet uiteraard wel gebalanceerd. Zo is er nog niet besloten tot bijvoorbeeld 

een opkoopverbod. Maar de wijkraad blijft vinger aan de pols houden op dit onderwerp en 

eventuele verkamering.  

 

Er is blijvende aandacht voor het voorbereiden van de bewoners op de energietransitie en voor de 

problematiek rond fundering en grondwater.  

 

DOEL 3: SCHOON, HEEL & VEILIG 
Verreweg het belangrijkste aandachtspunt voor dit doel is de verkeersveiligheid in het Liskwartier. 

Hier is bij de gemeentelijke politiek al veel aandacht voor gevraagd. Daarnaast wil de wijkraad 

inzetten op zichtbare handhaving in de wijk. Zo hebben wij in 2021 een mobiele verkeerscamera die 

ook geluidsoverlast kon meten mogen verwelkomen op de bergselaan. Ook zijn wij blij met de 

grofvuilacties. 

 
DOEL 4: SOCIAAL & INCLUSIEF 
Door onze niet aflatende inzet bij wethouders, cluster MO en welzijnsorganisatie zijn wij blij om te 

kunnen melden dat in januari 2022 een huiskamer van de wijk is geopend in de Willebrordusstraat. 

De huiskamer van de wijk moet wat ons betreft het centrum worden van gecoördineerde 

pleinprogrammering op het Koningsveldeplein. Dit vergt aanhoudende inzet van de nieuwe 

wijkraad. 

 
DOEL 5: CREATIEF & ONDERNEMEND 
‘Leuk, leuker Liskwartier’ is en blijft het motto waar de wijkraad naar streeft. Levendigheid, 

evenementen en een cultureel aanbod blijft een punt van aandacht. De Noordse feesten konden 

bijvoorbeeld niet doorgaan in 2021. Wij hopen dat 2022 weer een aantrekkelijk jaar wordt te 

beginnen met de blijvende inzet van onze Liskids rond koningsdag.  
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De jeu de boulesbaan op het Willebrorduspein   
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatief Totaal 

21-0303 Voorstelling Bergsingelgeheimen      5.000  

21-0340 De Zangkoerier         540  

21-0342 Natuureducatieprogramma     10.000  

21-0390 De Bergse Berm      4.950  

21-0457 Aanvulling Geveltuinendag         750  

21-0462 RORO Tijdelijke kunst in de buitenruimte      6.000  

21-0466 Pop it in the summer      5.000  

21.05.00285 Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij     15.000  

21-0637 Openstelling Schuilkelder Schiebroekselaan      1.300  

21-0651 Groenvakken Koningsveldeplein      5.000  

20-0887 Ik zie kerstbomen in de Bergsingel             0  

20-1102 Licht en muziek in donkere tijden             0  

20-1151 Kerstversiering Eudokiaflat            -0  

20-0619 Wijkkrant Liskwartier         -334  

20-1163 Jeu de Boulesbaan Willebrordusplein      7.100  

21-0099 Open Up Noord      5.000  

21-0104 Tegen Tegels / Stadstuin Willebrordusplein      2.500  

21-0140 Wijkmedia Liskwartier en Bergpolder      8.915  

21-0143 Mural Koningsveldestraat      8.300  

21-0172 Tijdelijk aantrekkelijker Welkomsplein      2.300  

20-0887 Ik zie kerstbomen in de Bergsingel, retour        -470  

20-1102 Licht en muziek in donkere tijden, retour        -125  

20-1151 Kerstversiering Eudokiaflat, retour          -48  

21-0865 Ik zie kerstbomen in de Bergsingel II      1.490  

21-0936 Kerstbomen in de Bergsingel - deel 3         745  

21-1384 Koningsvelde speelt samen     10.000  

21-1385 Kerstbomen in de Bergsingel - deel 1         630  

21-1389 Onderhoud Pluktuin Bergselaan         200  

      99.743  

 

 

 

 


