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Geacht College,

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2021 aan van de Wijkraad Vreewijk.
Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 9 februari 2022.

Met vriendelijke groet,

Technisch voorzitter
G. Cleve

Wijkmanager
J. van Dam
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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 – overzicht bewonersinitiatieven
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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité
Hierbij treft u het laatste gebiedsverslag aan van de huidige Wijkraad Vreewijk.
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De gevolgen van de Covid-19 pandemie hebben er toe geleid
dat er uiteindelijk minder bewonersinitiatieven zijn ingediend. Andere – zoals de dag van Vreewijk –
konden door de geldende maatregelen geen doorgang vinden. Dat is jammer omdat juist de
bewonersinitiatieven voor verbinding kunnen zorgen in de wijk. Het is ook jammer omdat het budget
dat door de maatregelen in de afgelopen 2 jaar niet kon worden ingezet, met ingang van dit jaar
verloren is. De gevolgen van de pandemie zullen hierdoor nog lang nawerking hebben.
Een ander punt dat het jaar 2021 heeft gedomineerd is de kwestie omtrent betaald parkeren. Daarin
hebben wij als wijkraad steeds geluisterd naar hetgeen in de wijk leeft. Zowel bij tegenstanders als bij
de voorstanders. Wel was het duidelijk dat door het delegeren van de bevoegdheid tot het instellen
van betaald parkeren van de gemeenteraad naar het College van Burgemeester en Wethouders toe,
het niet meer de vraag was óf betaald parkeren zou worden ingevoerd, maar wanneer en onder welke
voorwaarden. Om te voorkomen dat Vreewijk in meerdere parkeerzones zou worden verdeeld,
hebben wij – mede vanwege de vele klachten over het parkeren in de wijk – niet anders meer kunnen
besluiten dan te adviseren voor betaald parkeren, maar wel op een wijze die het minst schadelijk is
voor de wijk. Iedereen die in Vreewijk woont, kan nu gratis parkeren bij het doen van doen de
boodschappen op de Groene Zoom.
Nu we aan het einde van onze termijn zijn en er een nieuw systeem wordt ingevoerd willen wij via
deze weg wel aangeven dat het nieuwe systeem alleen een succes zou kunnen worden wanneer de
gemeente richting de nieuwe wijkraad zelf actief informatie verstrekt over al hetgeen Vreewijk betreft
en hetgeen in de gesprekken met Wijkraad naar voren komt, serieus zal nemen. Om op die manier te
laten zien dat de nieuwe Wijkraad Vreewijk een gelijkwaardige partner is. Ditzelfde geldt ook voor de
nieuwe Gemeenteraad. Maar bovenal zoek elkaar op.
Wij wensen zowel het nieuwe college, de nieuwe gemeenteraad als de toekomstige Wijkraad Vreewijk
heel veel succes bij het realiseren van de doelstelling binnen het nieuwe systeem.
Wijkraad Vreewijk,
Johan Brinkman, Gladys Cleve, Mavis van den Heuvel-Fairbairn, Ruud Kok, Peter Lamers
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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 12 openbare, en 11 besloten, vergaderingen gehouden. Deze vonden in 2021
allemaal, op één na, plaats in digitale vorm. Vanwege corona was het niet mogelijk fysiek bijeen te
komen.
Het digitaal vergaderen heeft de deelname van en het contact met de bewoners tijdens de
vergaderingen wel verminderd. Op een tweetal onderwerpen wisten de bewoners ook de weg naar de
digitale vergadering te vinden. Zowel het onderwerp parkeeroverlast/betaald parkeren en de plaatsing
van tijdelijke woningen op de Geitenwei hielden de gemoederen bezig.
Op 1 april 2021 is in de Landbouw- en Valkeniersbuurt betaald parkeren ingevoerd. In deze buurten
was de overlast groot maar was er ook draagvlak voor invoering van betaald parkeren. Vervolgens
ontstond er in de aangrenzende buurten, De Vaan, Zuiderhof en de noordzijde van de Vlieger en de
Dalenbuurt behoorlijke parkeeroverlast. Geen plek meer kunnen vinden, parkeren op trottoirs tot
ruzies hierover op straat aan toe. Nogmaals werd de discussie scherp gevoerd in twee kampen, die
zich ook in de Wijkraad lieten horen. Mede doordat het College van Burgemeester en Wethouders de
bevoegdheid werd gemandateerd tot het invoeren van betaald parkeren, heeft de Wijkraad zich
genoodzaakt gezien om twee adviezen hierover uit te brengen. De wethouder heeft uiteindelijk
besloten om per 1 november 2021 in geheel Vreewijk betaald parkeren in te voeren.
De aankondiging onderzoek te doen naar de mogelijkheid tijdelijke woningen op de Geitenwei te
plaatsen zorgde in 2021 ook veel onrust. Door bewoners werd vooral de functie van deze locatie als
hondenuitlaatplek en ontmoetingsplek benadrukt. Uiteindelijk zorgden technische aspecten (riolering,
voorbelasting) ervoor dat de locatie niet geschikt werd bevonden.
Voor de advisering over het nieuwe horecagebiedsplan is een hybride bijeenkomst georganiseerd,
digitaal en live in Huis van de wijk De Brink.

1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen
Het wijkactieplan is opgesteld door de clusters van de gemeente Rotterdam.

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
Centrum - Gebiedscommissie
Charlois - Gebiedscommissie
Charlois - Pendrecht
Charlois - Tarwewijk
1

Begroting
447.409
381.192
184.079
171.120

Incl. totale restant budget 2020
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Delfshaven - Gebiedscommissie
Delfshaven - Mathenesse
Delfshaven - Middelland
Feijenoord - Afrikaanderwijk
Feijenoord - Bloemhof
Feijenoord - Feijenoord wijk
Feijenoord - Hillesluis
Feijenoord - Katendrecht
Feijenoord - Kop van Zuid
Feijenoord - Noordereiland
Feijenoord - Vreewijk
Hillegersberg - Schiebroek
Hoek van Holland
Hoogvliet - Gebiedscommissie
IJsselmonde - Gebiedscommissie
KraCro - Gebiedscommissie
Noord - Agniesebuurt
Noord - Bergpolder
Noord - Blijdorp
Noord - Liskwartier
Noord - Oude Noorden
Noord - Provenierswijk
Overschie
PA - Gebiedscommissie
PA - Nesselande
PA - Zevenkamp
Pernis
Rozenburg
Totaal

570.597
105.640
96.933
157.348
230.400
113.490
161.351
90.412
117.291
75.046
228.203
580.086
234.238
253.668
563.957
597.126
59.221
146.130
125.820
130.127
143.052
88.688
312.632
683.909
228.516
188.567
176.928
328.418
7.971.592

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021
Feijenoord - Vreewijk
Bewonersinitiatieven
Participatie
Totaal

Begroting
182.057
46.145
228.203

Realisatie
143.283
11.719
155.002

Saldo
38.774
34.427
73.201

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.
Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. De
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.
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Aantal adviezen 2021
Wijkraad Vreewijk

20

Reactie namens of
van het college
16

Onderwerp
Aanbesteding Welzijn (het bestek)
Parkeren in Vreewijk
OBP " Het Zuiderhof fase 3 "
Wijzigingen algemeen aanwijzingsbesluit
Feijenoord (APV 2012)

Soort advies
Ongevraagd
Ongevraagd
Gevraagd
Gevraagd

%
80%

Datum
tussenbericht

31-3-2022

Ongevraagd
Parkeren in Vreewijk
PvE " Linker Halve Vlieger "
PvE " Buurt 9 "
Uitvoeringsprogramma
Speeltuinverenigingen
OBP " Simeon en Anna "

Datum terugkoppeling
6-16-2021
2-7-2021
8-18-2021
14-9-2021
14-9-2021

Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd

31-3-2022
31-3-2022

10-7-2021
10-7-2021
10-18-2021

Gevraagd
Ongevraagd

31-3-2022

10-26-2021
12-24-2021

OBP " Parapluherziening Evenementen "
Horecagebiedsplannen (HGP) 2022-2024
OBP " Vreewijk "
VO " Batterijstraat "
OBP " De Archipel "
VO " Pniëlschool – ’t Slag "
Wijk aan Zet - (Rotterdams Bestuursmodel in
2022)

Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd
Ongevraagd

31-3-2022

1-7-2022
9-2-2022

Omgevingsvisie inclusief ROER
Zwemgelegenheid voor honden
Herziening Alcoholverbodsgebied Feijenoord

Gevraagd
Gevraagd
Gevraagd

Brandbrief welzijn gebied Feijenoord

31-3-2022
31-3-2022
31-3-2022
31-3-2022

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.

1. Wijkagenda doel 1: Prettig wonen voor alle Vreewijkers
Voorbereiding woningen Veldstraat en Dordtsestraatweg verloopt volgens planning. ROC
Vorkstraat is aangekocht door ontwikkelaar; start verbouw in 2022. Bestemmingsplan Zuiderhof
fase 2 is vastgesteld. Toekomstverkenning Vreewijk krijgt een vervolg in 2022. Onderdelen sociaal
& groen en imago uit het manifest hebben een vervolg gekregen. De inrichtingsplannen voor Linker
Halve Vlieger en Buurt 9 zijn eind 2021 uitgezonden voor reactie.
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2. Wijkagenda doel 2: Goed opvoed- en leerklimaat voor kinderen en jongeren
Wijkprogrammering en PBS (Positive Behaviour Support) zijn ook in 2021 gehinderd door corona.
Jongeren zijn actief geweest in de wijk bij de tuinenaanpak en de kerstactie. Wijkconnect is als
platform actief.
3.a. Wijkagenda doel 3: Thuisbasis op orde
In 2021 is de inzet om huishoudens te ondersteunen gecontinueerd. Door corona wel meer op
afstand. Wijknetwerk heeft actieve rol gespeeld in hulp- en dienstverlening. Trefpunt is gefaciliteerd
in haar dienstverlening aan Vreewijkers.
4.a. Wijkagenda doel 4: Actief en Veilig
In de Landbouwbuurt is de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving toegenomen. In de
Disselstraat is pleintje opgeknapt en is er een boksschool tot stand gekomen. Aandacht ging uit
naar jeugdoverlast en in het bijzonder rondom de scholen in het Motorstraatgebied en Zuidplein.
Aantal inbraken wederom laag.
5.a. Wijkagenda doel 5: Goede woonomgeving
Per 1 november is in geheel Vreewijk betaald parkeren ingevoerd.
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bijlage bewonersinitiatieven 2021
Bewonersinitiatieven
Winterspektakel 2020/2021
19-1636 De Interactieve Boombox
20-0795 Kerstdiner, retour
20-1155 Winterspektakel
20-1155 Winterspektakel 2020/2021
20-1155 Winterspektakel 2020/2021, retour
20-1228 Kerstactiviteiten
20-1279 Oliebolleactie jongeren
21-0034 4 mei herdenking Vreewijk
21-0229 Maaltijden voor ouderen
21-0356 Supermoms
21-0366 Huttendorp Vreewijk
21-0431 Opening Disselplein
21-0441 Gouwe Ouwe bij Het Witte Paard
21-0449 Happy Stones Maken
21-0505 Opstartkosten Tuin vereniging
21-0527 Zomeractiviteiten
21-0573 Groene Burendag
21-0618 Back to school Vreewijk
21-0648 Aanvulling Opening Disselplein
21-0699 Tentenkamp
21-0749 Kolors thai boxing
21-0779 Muziekmiddag
21-0797 Halloween bij Odilia
21-0931 Nutsvoorzieningen Tuinvereniging Smeetslandsedijk
21-1050 Kookclub
21-1119 Diverse activiteiten
21-1193 Kerstactie a la 2021
21-1194 Kerstactie a la 2021
21-1195 Kerstactie a la 2021
21-1196 Kerstactie a la 2021
21-1224 Actieve en schone wijk
21-1241 Sjoel en Koersbal clubje
21-1258 Veilig Vreewijk
20-0771 Kolors thai boxing en creative workshop
20-0951 Resto van Harte locatie Vreewijk
21-0034 4 mei herdenking Vreewijk
21-0098 Valentijn in Vreewijk
21-0175 Paasactie Vreewijk
20.11.00224 Stichting Leeszaal Vreewijk
20.12.00188 Bewonersorganisatie Vreewijk

Totaal
2.968
-9.850
-200
-2.968
2.968
-2.968
0
-3.200
3.000
2.000
1.510
4.841
750
944
3.063
4.750
978
5.000
2.000
373
10.000
1.200
763
8.000
550
2.565
4.210
10.000
10.000
10.000
6.710
1.998
5.838
5.000
9.600
3.800
300
1.250
21.640
13.900
143.283
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