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Geacht College, 

 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2021 aan van de Wijkraad Noordereiland. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 21 februari 2022. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

                            

 

                                            

Technisch voorzitter    Wijkmanager 

 J.P.J. Willemse                     O. Karam 
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Internet: http://www.rotterdam.nl/feijenoord 

 

Van:  Wijkraad Noordereiland 

Telefoon: 010 - 267 2664 
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Inhoud gebiedsverslag Noordereiland 
 

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 

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

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

gemeentelijk beleid in de gebieden 

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

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

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

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord wijkraad Noordereiland  
 

Dit is het laatste jaarverslag van de wijkraad Noordereiland. Het laatste, niet alleen wat 
betreft de in 2018 gekozen leden als gevolg van de nieuwe verkiezingen, maar ook wat 
betreft de zelfstandigheid van de wijkraad Noordereiland. In 2017 koos de gemeente voor 
een pilot met gekozen wijkraden in Noord en in Feijenoord. De wijkraad Noordereiland was 
hiervan een gevolg. In het kader van “Wijk aan zet” heeft de gemeenteraad besloten dat na 
maart a.s. de bestaande wijkraden Kop van Zuid-Entrepot en Noordereiland verder gaan als 
wijkraad Entrepot-Noordereiland. De wijkraad Noordereiland betreurt dit besluit, mede omdat 
de herindeling en de nieuwe werkwijze vrijwel zonder inmenging van de wijkraad tot stand is 
gekomen.  
  
De wijkdoelen in  2018: 
1. Meer ruimte voor bewoners en minder voor auto’s: terugdringen parkeeroverlast; een door 
bewoners gedragen parkeerregeling; terugdringen overlast kadekapers; stimuleren gebruik 
OV & fiets. 
2. Actieve inzet van bewoners: meer culturele activiteiten; evenementen. 
3. Aantrekkelijke buitenruimte: herinrichting van de Van der Takstraat; vergroening. 
4. Schoner eiland: schonere lucht, minder vuil in de buitenruimte; zicht op 
bedrijfsafvalstromen; elektrische bevoorrading, enz. 
5. Actiever en veiliger. 
 
Wij hebben niet alle ‘wensen’ gerealiseerd maar op vele onderwerpen flinke stappen gezet. 
 
1. Meer ruimte voor bewoners en minder voor auto's. 
De invoering van betaald parkeren en het verminderen van het aantal parkeerplaatsen 
hebben aanzienlijk bijgedragen aan het terugdringen van overlast van geparkeerde auto’s 
van niet bewoners. Het aantal parkeermogelijkheden voor de bewoners is hiermee echter 
ook drastisch teruggebracht. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen (en vergunningen) voor 
de bewoners vergt permanente aandacht en zo nodig bijstelling. 
 
Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer is volkomen mislukt. De invloed 
van de wijkraad op dit onderwerp was nihil. Dat het aanbod van openbaar vervoer per 10 
januari 2022 verder is ingeperkt betreuren we. Het leidde recent tot een brandbrief aan 
wethouder Bokhove. 
 
2. Actieve inzet van bewoners. 
Wanneer wij kijken naar de (actieve) betrokkenheid van bewoners bij bewonersinitiatieven, 
de deelname aan de openbare vergaderingen en digitale participatie (herinrichting 
Maaskade, Horecagebiedsplan), de realisatie Huis van de Wijk, het bestendigen van 
voorzieningen (Nino, school), de culturele activiteiten en evenementen en het formuleren van 
randvoorwaarden voor gebruik van Ons Park constateren wij dat deze (ondanks corona) in 
zijn geheel over de periode 2018-2022 is toegenomen. 
 
3. Aantrekkelijke buitenruimte. 
De buitenruimte van het eiland is met de vergroening van de Prins Hendriklaan, de 
deelname van de bewoners aan de actie 1000 Geveltuintjes, het opknappen van het 
landhoofd spoorbrug, het herstel van de "Machinekamer", de vernieuwing van het trottoir op 
de Prins Hendrikkade en de vernieuwing van het Burgemeester Hoffmanplein aanzienlijk 
aantrekkelijker geworden. De reconstructie van de Maaskade is voltooid. De vergroening van 
de Maaskade start in voorjaar 2022. 
Niet gerealiseerd is herinrichting van de Van der Takstraat. Deze en andere 
straatvernieuwingen zijn geparkeerd tot er meer duidelijk is over de rioolvervanging en 
gevolgen van de energietransitie. 
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De wijkraad heeft bij besprekingen over de nota “Rotterdamse Mobiliteit Aanpak” de 
Willemsbrug voorgedragen als experimenteergebied. De bedoeling is dat verkeersveiligheid 
verbeterd, de overlast door te hoge snelheden afneemt en de fietsers en wandelaars meer 
ruimte krijgen. De plannen worden door de gemeente verder uitgewerkt en zullen in de loop 
van 2022 uitgevoerd worden.  
 
4. Een schoner eiland. 
Een schoner eiland (geen afval op straat, geen schadelijke dieren) vereist voortdurende 
aandacht voor de buitenruimte van de wijkraad en de bewoners en is sterk afhankelijk van 
de beschikbare inzet van de diensten. 
De bewoners hebben in diverse Gemeentepeilers aangegeven in meerderheid aangegeven 
niet ontevreden te zijn over staat van de buitenruimte.  
In het kader van het meten van de luchtkwaliteit op het eiland heeft de wijkraad de plaatsing 
van meetunit bevorderd. Dit is gerealiseerd aan de gevel van het “Noorderlicht”. 
 
5. Actiever en veiliger. 
Het Buurtpreventieteam is een aantal jaren actief geweest. Door gebrek aan instroom zijn 
deze activiteiten helaas gestopt.  
Door de genomen maatregelen m.b.t. het parkeren op het Noordereiland is weliswaar de 
overlast van de kadekapers sterk verminderd maar niet weg en vereist continue aandacht. 
De wijkraad heeft  maandelijks overleg met de Directie Veiligheid van de gemeente 
Rotterdam. In dit overleg wordt de stand van zaken m.b.t. de veiligheid besproken en 
vooruitgelopen op komende gebeurtenissen (bijv. evenementen, de jaarwisseling).  
 
In de wijkagenda 2018-2022 is het aspect Welzijn niet genoemd. Helaas zijn er zorgelijke 
ontwikkelingen sinds de wijkraad in 2018 begon. Onze Duimdrop (sinds 1996) is gestopt, 
onduidelijk is wanneer, welke voorziening er voor in de plaats komt. De wijkraad spreekt haar 
zorg uit over het ontbreken van voorzieningen voor kleuters, tieners & jongeren. 
Als positieve ontwikkeling kan gemeld worden dat de huiskamer van de wijk een volledig 
"Huis van de Wijk" is geworden. 
 
De wijkraad Noordereiland (2018-2022) moet haar activiteiten, helaas, beëindigen.   
Wij wensen onze opvolgers succes en bedanken allen die hebben bijgedragen aan onze 
pilot op het Noordereiland. Wij bedanken met name onze buren voor hun vertrouwen en 
betrokkenheid.  
 

De wijkraad Noordereiland.. 
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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 wijkraad heeft in 2021 11 openbare vergaderingen gehouden. Er zijn ook 11 besloten 
vergaderingen geweest. De digitale vergaderingen zijn gestreamd via facebook; zo’n 300 unieke 
bezoekers zijn dan geen uitzondering. 
De wijkraad heeft voor het contact met de bewoners gebruik gemaakt van de website 

(noordereiland.org), de facebookpagina Noordereiland, de eilandkrant en de gemeentepeiler.  

In 2021 is de gemeentepeiler vier keer ingezet om de mening van bewoners te peilen over 

deelvervoer, duimdrop, wijkraad en de effecten van betaald parkeren. 

 

Vanuit de wijkraad is deelgenomen aan de werkgroep Mobiliteit Feyenoord City. Daarnaast is de 

wijkraad altijd vertegenwoordigd in de bijeenkomsten van Buurt Bestuurt. Maandelijks overlegt de 

wijkraad met politie en gemeente (Toezicht & Handhaving) in de taskforce over veiligheid en overlast. 

Op een aantal onderwerpen is samenwerking gezocht met de wijkraden Feijenoord, Kop van Zuid- 

Entrepot en Katendrecht-Wilhelminapier. 

 

In het jaar 2021 is de wijkraad actief geweest met de volgende issues: 

  

Overlast op de kades 

Door de invoering van betaald parkeren, het verminderen van parkeerplaatsen en het afsluiten van 

overlastlocaties is de overlast sterk verminderd. Desondanks heeft de wijkraad onverminderd 

gewezen op de resterende overlast rond o.a. Willemsbrug, Koopvaardijhof en Maaskade nabij de 

Meeuwenstraat.  

 

Herinrichting/ vergroening Maaskade 

De wijkraad heeft het gehele jaar overleg gevoerd over de vergroening van de Maaskade en de 

participatie in deze. Bij de wijkraad overheerst teleurstelling over de digitale participatie; het komt veel 

minder tot een gesprek met elkaar.  

 

Ons park 

Begin 2021 sprak de wijkraad met vertegenwoordigers van de afdeling Cultuur. Ons Park is eerder 

door de wijkraad voorgedragen als een kansrijke evenementenlocatie. Aan de hand van een pilot zal 

moeten blijken waar Ons Park geschikt voor is. De wijkraad heeft hiervoor voorwaarden geformuleerd. 

Naar verwachting zal er, als corona het toestaat, in 2022 een evenement plaatsvinden,  

 

Verkeersoverlast 

Tijdens de lockdown waren er veel klachten over te hard rijden en geluidsoverlast van verkeer op de 

kades en de Willemsbrug. Daarnaast gebeuren er regelmatig ongelukken. In gesprekken met 

Stadsontwikkeling/mobiliteit is aangedrongen op maatregelen. Eind 2021 is het project RMA-aanpak 

Willemsbrug van start gegaan. 
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Bus 47  

In 2021 is de pilot vraaggericht ingezet op het Eiland. Er is weinig gebruik van gemaakt; en mede 

daarom stopgezet in december 2021.  

 

Jaarwisseling 

Vanwege het afgelasten van het nationale vuurwerk waren er geen aanvullende verkeersmaatregelen 

nodig op het Eiland en verliep de jaarwisseling rustig. 
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1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen 
 

Het wijkactieplan is opgesteld door de clusters van de gemeente. 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2021 bedroeg € 8,0 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 

wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités 

verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, 

bewonersinitiatieven en representatie. 

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum - Gebiedscommissie        447.409  

Charlois - Gebiedscommissie        381.192  

Charlois - Pendrecht        184.079  

Charlois - Tarwewijk        171.120  

Delfshaven - Gebiedscommissie        570.597  

Delfshaven - Mathenesse        105.640  

Delfshaven - Middelland          96.933  

Feijenoord - Afrikaanderwijk        157.348  

Feijenoord - Bloemhof        230.400  

Feijenoord - Feijenoord wijk        113.490  

Feijenoord - Hillesluis        161.351  

Feijenoord - Katendrecht          90.412  

Feijenoord - Kop van Zuid        117.291  

Feijenoord - Noordereiland          75.046  

Feijenoord - Vreewijk        228.203  

Hillegersberg - Schiebroek        580.086  

Hoek van Holland        234.238  

Hoogvliet - Gebiedscommissie        253.668  

IJsselmonde - Gebiedscommissie        563.957  

KraCro - Gebiedscommissie        597.126  

Noord - Agniesebuurt          59.221  

Noord - Bergpolder        146.130  

Noord - Blijdorp        125.820  

Noord - Liskwartier        130.127  

Noord - Oude Noorden        143.052  

Noord - Provenierswijk          88.688  

Overschie        312.632  

PA - Gebiedscommissie        683.909  

PA - Nesselande        228.516  

PA - Zevenkamp        188.567  

Pernis        176.928  

Rozenburg        328.418  

Totaal     7.971.592  

 

 
1 Incl. totale restant budget 2020  
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budget wijkraad Noordereiland 2021 

 

Feijenoord - Noordereiland   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                56.609                        45.828                              10.781 

Representatie - 85 -85 

Participatie                18.437                  549          17.888                   

Totaal  75.046                                     46.462                   28.584 

 

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. 

 
 

 

 

 

  

Aantal adviezen 2021 Reactie namens of 

van het college 

% 

Wijkraad 

Noordereiland 

19 13 68.42 % 

 

 

 

 

Onderwerp 
Soort advies 

Datum 
tussenbericht 

Datum terugkoppeling 

Tijdelijke verkeersmaatregel en vergunning 
gebruik weg 

Ongevraagd   1-7-2021 

Speculatie bouwen aan de Maas Ongevraagd   8-13-2021 

Herontwikkeling Wegenergebouw Ongevraagd   8-19-2021 

Wijzigingen algemeen aanwijzingsbesluit 

Feijenoord (APV 2012) 

Gevraagd   9-14-2021 

VO " Maaskade " Gevraagd  31-3-2022 10-6-2021 

Uitvoeringsprogramma 
Speeltuinverenigingen 

Gevraagd   10-12-2021 

Fietstrommels Maaskade Ongevraagd 
 

11-29-2021 
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Herziening Alcoholverbodsgebied - 
Feijenoord 

Gevraagd   12-8-2021 

Duimdrop Noordereiland Ongevraagd 
 

12-17-2021 

Brandbrief welzijn gebied Feijenoord Ongevraagd   12-24-2021 

OBP " Parapluherziening Evenementen "  Gevraagd 31-3-2022 1-7-2022 

Opkoopbescherming wijk Noordereiland Ongevraagd  1-27-2022 

Horecagebiedsplannen (HGP) 2022-2024 Gevraagd  2-8-2022 

RMA experiment Willemsbrugroute S123 Ongevraagd 10-12-2021  

Wijk aan Zet - (Rotterdams Bestuursmodel in 
2022) 

Ongevraagd   

Bestuursmodel Rotterdam in 2022 (Wijk aan 
Zet) 

Ongevraagd   

Omgevingsvisie inclusief ROER Gevraagd   

Zwemgelegenheid voor honden Gevraagd   

Speculatie op woningmarkt Noordereiland Ongevraagd   
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda Noordereiland  
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.   

 

1.a. Wijkagenda doel 1: Meer Ruimte voor bewoners, minder voor auto’s 

1.b. betaald parkeren in 2020 ingevoerd, extra voorzieningen voor fietsparkeren zijn tot stand 
gekomen en pilot vraaggericht vervoer in 2021 verlengd. 
 

2.a. Wijkagenda doel 2: Actieve inzet van bewoners, meer (culturele) activiteiten en evenementen 

2.b. In het corona-jaar 2021 zijn er x bewonersinitiatieven toegekend, het nieuwe Huis van de Wijk 

is feestelijk geopend/ maar kon helaas het grootste deel van het jaar weinig worden gebruikt.  

3.a. Wijkagenda doel 3: Aantrekkelijkere buitenruimte 

3.b. restauratie landhoofd gereed; participatie inrichting spoordijk volgt in 2022; Van der Takstraat 

wel in planning tot 2025; jaar van uitvoering nog onduidelijk. In 2021 heeft de participatie over de 

vergroening van de Maaskade plaatsgevonden; uitvoering in 2022. 

4.a. Wijkagenda doel 4: Schoner Noordereiland 

4.b. Veel bewoners zijn zelf actief in het schoonhouden van het Noordereiland. Zij worden 

gefaciliteerd door stadsbeheer en gebiedsorganisatie. Wat het openbaar groen betreft zijn er 

locaties waar het beheer te wensen overlaat, het Burgemeester Hoffmanplein, het Antwerpse hoofd 

en Ons Park. In 2021 is het Burgemeester Hoffmanplein weer bijgeplant. 

5.a. Wijkagenda doel 5: Actiever en veiliger 

5.b. Bewoners melden actief. Veiligheidspartners en wijkraad stemmen af in taskforce veiligheid. 

Overlast op de kades wordt steeds verder teruggedrongen, maar is in enige mate nog steeds 

aanwezig. 

 

 

 

 


