




.Wijk Katendrecht/Kop van Zuid is een van de acht wijken in het gebied Feijenoord. Het bestaat uit de 
buurten Katendrecht, Wilhelminapier en een deel van de Kop van Zuid. Afgekort tot KWK. 

KWK is een alom bekend gebied dat o.a. prominent 
wordt beschreven in de Lonely Planet als een heel 
aantrekkelijke plek die je zeker gezien moet hebben. Dit 
komt onder andere door de unieke iconen zoals Hotel 
New York en het SS Rotterdam. Ook de vele 
horecagelegenheden rondom het Deliplein, de 
Fenixloods en aan de Otto Reuchlinweg en de theaters 
en culturele instellingen maken het tot een bijzondere 
aangename plek. KWK is een (groot)stedelijk gebied, 
omgeven door de Nieuwe Maas en de Maashaven, 
waar gewoond en gewerkt wordt. Deze twee plekken 
raken in toenemende mate met elkaar vergroeid. 

Katendrecht Wijkprofiel 2018
Met zo’n 4764 inwoners is Katendrecht de afgelopen 
jaren behoorlijk gegroeid, mede veroorzaakt door een 
flinke opknapbeurt, waardoor het beeld en de sociale 
samenstelling sterk zijn veranderd. 
De bewonersbetrokkenheid met de omgeving is groot. 
Mensen willen hier graag blijven wonen en het is er 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Er is een aantal 
scholen, sport- en spelmogelijkheden en relatief veel 
groen. Op Katendrecht zijn er grootschalige 
ontwikkelingen rondom de voormalige de Fenixloodsen 
en in het Polsgebied. Het aantal inwoners groeit 
hierdoor in de komende jaren nog stevig.

Wilhelminapier en Kop van Zuid Wijkprofiel 2018
Een kleine 2400 mensen wonen op de Wilhelminapier 
en de Kop van Zuid. Het is bijzonder in trek bij 
hoogopgeleiden. Zij hechten waarde aan de kwaliteit 
van de huisvesting en de nabijheid van culturele 
voorzieningen, restaurants en het stadscentrum. Op de 
Wilhelminapier is hoogbouw gerealiseerd en nog in 
ontwikkeling, zowel voor wonen als werken. De 
woningen zijn voornamelijk voor de midden- en hogere 
inkomens. Hoewel er ook studentenhuisvesting is. Er 
wonen veel jong volwassenen met een zelfstandige 
levensstijl. De inrichting en kwaliteit van de buitenruimte 
kent een eigen stijl en het schoonniveau ligt op 4,5 
(stedelijk 4).  
Aan de andere kant ervaren mensen het ook als een 
plek waar het altijd waait en een zekere kilheid heeft. 
De bouwontwikkelingen veroorzaken een complexe 
verkeerssituatie. Ook neemt de verkeersdruk in de toe, 
als torens in gebruik zijn. De kwetsbare en niet te 
wijzigen ontsluiting op het Wilhelminaplein blijft een 
nadrukkelijk aandachtspunt. 

Het wijkprofiel 2018 van KWK is te zien op:
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/feijeno
ord/katendrecht en 
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam/feijeno
ord/kop-van-zuid
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Katendrecht Wilheminapier
Kop van Zuid



KWK is een aantrekkelijk (groot)stedelijk havengebied, waar wonen en bedrijvigheid hand in hand gaan. Met 
alle ontwikkelingen die gaande zijn en of in de komende periode starten zal het inwonertal flink toenemen. 
Het samenleven in het levendige, grootstedelijke Katendrecht wordt door de inwoners van alle 
leeftijdscategorieën gewaardeerd en als aantrekkelijk ervaren. Het imago cultuur, culinair en creatief is goed 
verankerd. Het water van de havens en de rivier is een belangrijke trekpleister voor mensen die hier komen 
wonen.

Voor deze wijken is het behouden van de goede scores 
en aandacht voor enkele verbeteringen een leidend 
uitgangspunt. De kwaliteitsbuurt Wilhelminapier 
kenmerkt zich door bedrijvigheid en een hoge kwaliteit 
van wonen, werken en verblijven voor hoger opgeleide 
bewoners en voor werkenden. Werkzoekenden in 
Katendrecht krijgen extra hulp om terug te keren op de 
arbeidsmarkt. 

De voorzieningen passen bij de behoefte van de 
bewoners, ondernemers en werkenden. Het groen dat 
aanwezig is op KWK moet blijven en op cruciale punten 
worden uitgebreid. De verkeersveiligheid en de 
bereikbaarheid zullen op een aanvaardbaar niveau 
moeten komen en blijven ondanks de vele nieuwe 
ontwikkelingen die elkaar opvolgen. De 
veiligheidsbeleving blijft een speerpunt. 

Er is in het hele gebied aandacht voor de historie van 
de haven, waaronder de geschiedenis van de Holland 
Amerika Lijn en de historie van de verschillende 
Katendrechters, die zich in de loop der jaren vanuit alle 
uithoeken van de wereld hebben gevestigd op 
Katendrecht. De uitgaansgelegenheden worden goed 
bezocht door bewoners en bezoekers en zij versterken 
elkaar door samen te werken. 
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Vijf doelen

• Vijf doelen KWK

• 1 Leefbaarheid op eilanden vergroten

• 2 Veiligheid verbeteren

• 3 Bereikbare wijk

• 4 Aantrekkelijke(re) groene(re) buitenruimte

• 5 Goed ondernemersklimaat



Om de ambitie voor Katendrecht, Wilhelminapier waar te kunnen maken, is het noodzakelijk dat er 
geïnvesteerd wordt in de vitaliteit, bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van het gebied. 

Doel 1 Leefbaarheid op eilanden 
vergroten

Leefbaarheid is een belangrijk onderdeel van hoe wij 
plezierig kunnen wonen. Het is belangrijk dat wij op de 
beide pieren aandacht hebben voor de leefbaarheid.

Mogelijke interventierichtingen
• Samenwerking met Buurt Bestuurt Katendrecht.
• Samenwerken met een nog op te richten Buurt 

Bestuurt Wilhelminapier/Kop van Zuid.
• Samenwerking met Humanitas en andere sociale 

partners, zoals eigenaren Verhalenhuis Belvédère, 
eigenaren Walhalla.

• Huisartsenpost Katendrecht en 
Gezondheidscentrum Wilhelminapier (en mogelijk 
de GGD en andere gezondheidsinstellingen) 
benutten voor communicatie met bewoners.

• Inzicht krijgen in de beleving van bewoners door 
actieve samenwerking met alle bewonersgroepen, 
dus ook met VvE's, Ondernemingsverenigingen 
enz.

• Actief gebruik maken van social media, 
(gemeentelijke) website, flyers, posters.

• Organiseren van thema-avonden samen met 
bewoners i.s.m. Buurt Bestuurt en mogelijk samen 
met de vergaderingen van onze Wijkraad.

• Kennis en informatie over veiligheid delen o.a. via 
informatieavonden, in nauwe samenwerking met 
Buurt Bestuurt, VVE’s, ondernemersverenigingen en 
bewonersorganisaties.

• Taalhulp en huiswerkbegeleiding.
• Zelfredzaamheid vergroten.
• Eenzaamheid van ouderen, met name bij de grote 

groep ouderen op Katendrecht.
• Route naar zorg in wijk moet sneller, beter en korter. 

Veel mensen op met name Katendrecht hebben 
moeite om de juiste zorg te vinden, b.v. het 
wijkteam. 

• Taal en letterkunde door bestaande programma's 
verbeteren.

• Blijvende aandacht voor de mogelijke overlast die 
door bewoners kan worden ervaren als 
cruiseschepen de Wilhelminapier bezoeken (bijv. 
het midden in de nacht plaatsen van hekwerk voor

het regulieren van de grote aantallen toeristen. Ook 
blijvende aandacht voor de geluidsoverlast die 
wordt veroorzaakt door de omroep installatie door 
aangemeerde cruise schepen).

• In gesprek gaan met gemeente en 
woningcorporaties  over betaalbare huisvesting. o.a. 
gericht op ouderen van Katendrecht, sociale minima, 
starters en midden inkomens. KWK geeft zich op en 
geeft graag invulling aan de experimenteer ruimte 
op het gebied van wonen, zoals genoemd  in het 
college akkoord.

1) 
https://www.ad.nl/rotterdam/route-naar-zorg-in-wijk-
moet-beter~a19f81d2/rotterdam.nl/link

Hoewel de cijfers anders doen vermoeden ervaren 
bewoners op KWK nog steeds veel overlast. Overlast 
van hangjongeren, drugsdealers en inbraken waarvoor 
nauwelijks nog aangifte wordt gedaan. De 
aanwezigheid van zwerfvuil en groot afval zorgen ook 
voor een gevoel van onveiligheid. 

Mogelijke interventierichtingen
• Continu aandacht hebben voor de veiligheid 

beleving en het juist informeren van de bewoners 
van het juiste aantal cijfers van criminaliteit.

• Bewoners aansporen om toch aangifte te blijven 
doen zodat cijfers een realistisch beeld weergeven 
waardoor de juiste maatregelen getroffen kunnen 
worden.

• In gesprek gaan met handhavers om toe te zien op 
de handhaving.

• In samenspraak met de wijkmanager, betrokken 
ambtenaren en Buurt bestuurt zogenaamde 
Veiligheidsschouw / verkeersschouw en 
Groenschouw uitvoeren (samen met bewoners en 
ambtenaren een rondje door de wijk lopen en 
verbeterpunten bespreken). 

• Structurele oplossing voor jongeren die nu uit 
verveling zich gaan gedragen als hangjongeren.

• Samenwerking met Buurt Bestuurt Katendrecht.
• Samenwerken met een nog op te richten Buurt 4

Doel 2 Veiligheid verbeteren



Bestuurt Wilhelminapier/Kop van Zuid
• Samenwerking met andere organisaties zoals VvE's, 

ondernemers enz.

Vanwege de vele activiteiten in de wijk, vooral de 
bouwactiviteiten en evenementen, is het van groot 
belang dat de schiereilanden Katendrecht en 
Wilhelminapier goed en veilig bereikbaar blijven. 
Daarnaast is er een toename van bewoners, toeristen 
en bedrijvigheid in onze wijk. Van belang is dat 
ontwikkelingen tijdig en op een juiste manier worden 
afgestemd en gecommuniceerd met alle betrokkenen. 
De verkeerssituatie op verschillende, belangrijke punten 
in onze wijken, is onhoudbaar geworden. 
Er is grote zorg over de parkeerdruk die alsmaar lijkt toe 
te nemen. De indruk bestaat dat bij de bouw er niet, of 
weinig rekening is gehouden met parkeerplaatsen. 
Bovendien speelt ook de toenemende aantrekkelijkheid 
van onze wijk voor toeristen mee.

Mogelijke interventierichtingen
• In samenspraak met de wijkmanager, betrokken 

ambtenaren en Buurt bestuurt zogenaamde 
Veiligheidsschouw / verkeersschouw en 
Groenschouw uitvoeren (samen met bewoners en 
ambtenaren een rondje door de wijk lopen en 
verbeterpunten bespreken). 

• Waar nodig ongevraagd advies verstrekken inzake 
soepeler parkeerbeleid: enerzijds verminderen van 
de parkeerdruk, anderzijds geen onnodige 
parkeerkosten voor lokale bewoners.

• Bij noodzaak tijdig verkeersregelaars inzetten.
• Bouwverkeer op een overzichtelijke manier 

reguleren.
• Onderzoek naar het inzetten van waterbussen.
• Meer plekken om de fiets te parkeren bij 

metrostation Wilhelminapier, Rijnhaven en de Laan 
op Zuid.

• Aanbrengen van rood gemarkeerde fietspaden op 
de Wilhelminapier. maximum snelheid verlagen naar 
30 km/u, waarschuwen door borden en/of digitale 
borden die de snelheid terugkoppelen, zebrapaden 
aanleggen, smaller wegprofiel toepassen en 
snelheidscontroles.

• Aparte fietsstrook op de Rijnhavenbrug.

Mogelijke interventierichtingen
• Samenwerking met Schone Stad voor het beter 

benutten van de weinige plekken waar groen 
mogelijk is.

• Samenwerking met bewoners , zoals de BD-
stadsimker die ons reeds heeft aangesproken, voor 
het realiseren van één of meerdere plekken om bijen 
te houden.

• Meer bloemperken en groenstroken in de openbare 
ruimte en openstaan voor activiteiten omtrent groen.

• In samenspraak met de wijkmanager, betrokken 
ambtenaren en Buurt bestuurt zogenaamde 
Veiligheidsschouw / Verkeersschouw en 
Groenschouw uitvoeren (samen met bewoners en 
ambtenaren een rondje door de wijk lopen en 
verbeterpunten bespreken). 

• Meer inzamelingsbakken voor plastic en meer 
ondergrondse vuilcontainers. Tenminste twee keer 
per jaar containers om een grofvuil actie te 
organiseren.

.

Vervolg doel 2

Doel 5 Goed ondernemersklimaat
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Doel 3 Bereikbare wijk

Doel 4 Aantrekkelijke(re) groene(re) 
buitenruimte

Het groen dat aanwezig is moet behouden blijven en 
goed worden onderhouden tevens moet er groen 
worden toegevoegd aan de buitenruimte en daarnaast 
moet er ook ruimte worden geboden aan kunst op 
straat.

Door de toename van het aantal bewoners van de wijk 
KWK zal er ook meer behoefte zijn aan groen, 
speelruimte, honden uitlaatplaatsen en 
sportieve/recreatieve gebruik van de buitenruimte.

.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om 
ervoor te zorgen dat de ondernemers goed en tijdig 
geïnformeerd worden en belemmeringen zoveel 
mogelijk wegnomen worden zodat zij gewoon 
kunnen ondernemen. De wijkraad waakt over dit 
proces. Het ondernemerschap is al een uitdaging 
genoeg en ook ondernemers dragen bij aan een 
leefbare wijk.

Mogelijke interventierichtingen
• Samenwerking met de 

ondernemersverenigingen op Katendrecht en de 
Wilhelminapier.

• Goed en tijdig informeren van ondernemers over 
activiteiten in de wijk, waarbij er op voorhand 
naar wordt gestreefd om ook samen te werken 
met die ondernemers.

• Samenspraak met ondernemers.
• Ondernemers meer vrijheid geven om te kunnen 

ondernemen daar waar het kan.



Het gaat goed met onze buurt. Wilhelminapier, Kop 
van Zuid en Katendrecht scoren goed. Er is veel in 
onze wijk geïnvesteerd. Met resultaat. 
Tegenwoordig krijg je positieve reacties te horen 
als je zegt dat je uit ons gebied komt. Dat was 
vroeger wel eens anders. Daar zijn we blij mee. 

Wel zijn er veel bouwprojecten. Het ene 
bouwproject is nog niet begonnen, of het volgende 
wordt weer aangekondigd. Bewoners beginnen het 
overzicht kwijt te raken. 
Daar komt bij dat de bouwprojecten zorgen voor 
een toenemende druk op de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid. De diverse ingrepen in onze wijk op 
het gebied van verkeer hebben zich opgestapeld. 
De verkeerssituatie in onze wijk lijkt slechter en 
slechter te worden. Er wordt geklaagd over het 
gebrek aan handhaving.

Bewoners beginnen het overzicht kwijt te raken, wat 
gaat er gebeuren, voor hoe lang en welke invloed 
heeft dat op mij? Draagvlak neemt af.

Daarnaast zijn er veel terugkerende vragen in onze 
wijk. Vragen zoals: Waarom is er geen supermarkt? 
Waarom is er geen pinautomaat? Hoe zit het met de 
sociale woningbouw in ons gebied?  Ook willen 
bewoners dat de afwikkeling van meldingen en het 
terugkoppelen van wat er met de melding is gedaan, 
veel beter gedaan wordt. 

Het probleem is echter niet een gebrek aan 
communicatie. Er wordt veel gecommuniceerd door 
gemeente en andere actoren. Wat ontbreekt is een 
verzamelpunt voor al deze informatie. Concrete 
wijkinformatie over: bouwplannen, werk in 
uitvoering, evenementen, de duur van deze zaken 
en het antwoord op veel gestelde vragen. 

Aan de wijkraad de schone taak om de ogen en oren 
van de bewoners en belanghebbenden van de wijk 
te zijn. Tevens zal de wijkraad moeten waken over 
juiste en correcte manier van communiceren 
richting stakeholders. 

Tot slot 
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Wonen in een wereldstad
De bouw van 18.000 woningen in 4 jaar. Minder sloop 
van goedkope woningen (3.000) en grondige opknap 
van nog 5.000. Woonoverlast wordt tegengegaan met 
nieuwe wet & leegstaande kantoren worden 
getransformeerd in woningen (min 180.000 m2). Er 
wordt doorgegaan met vermindering van steen en 
vergroting van groen (operatie Steenbreek) en er wordt 
een Deltaplan geschreven voor wateroverlast. In 
vuilcontainers worden meer sensoren geplaatst en er 
wordt geïnvesteerd in mobiliteit.

Nieuwe economie 
Jongeren gaan pas van school als ze een baan hebben 
en er wordt geanticipeerd op de effecten van de 
energietransitie door omscholing. Ook wordt er 
geïnvesteerd in de nieuwe economie qua scholing en 
ondernemerschap. Ook wordt er ingezet op vitaal en 
gevarieerd winkelaanbod door onder andere blending.

Iedereen doet mee
Aanpak discriminatie en taaloffensief voor zowel 

nieuwkomers als Rotterdammers. Doorzetting 
bijstandsaanpak en bewustwording 
arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast wordt er ingezet 
op burgerschapsvorming en ontwikkeling op scholen 
met aandacht voor wereldreligies en culturen.

Een veiligere stad
Intensivering aanpak drugs en ondermijnende 
criminaliteit en een extra stadsmarinier. Aanpak op 
weerbaarheid digitale criminaliteit en versimpeling 
veiligheidspreventie in eigen buurt.

Minder Armoede 
Er wordt een Deltaplan schulden gemaakt waarin 
effectieve en samenhangende aanpak wordt gecreëerd. 
Hierin komt aandacht voor armoedecasuïstiek in 
wijkteams en aandacht op scholen. Inrichting van een 
perspectieffonds om Rotterdammers versneld uit de 
schuld te halen.

Vitale Rotterdammers 
Ontwikkeling masterplan ouderen (wonen, 
eenzaamheid, vitaliteit, dementie, veiligheid en digitale 
vaardigheid) & opstellen Langer Thuis akkoord met 
hierin ruimte voor innovatieve voorstellen. Er worden 
Fitfestivals 55+ aangeboden en er wordt een pilot 
gestart met inkoop van kleinere aanbieders (of Right to
cooperate). Ook wordt er verder geïnvesteerd in de 
professionalisering van Wijkteams en in preventieve 
maatregelen voor Jeugdgezondheid.en levensstijl. Er 
komt één actieplan voor nachtopvang, beschermd 
wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, GGZ-
keten, verwarde personen. 
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Samenhang Collegeprogramma, Stedelijke programma’s & staand beleid

Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven aan de volgende thma’s
Energietransitie is de ambitie om CO2 reductie van 440-640 kiloton te realiseren, 10.000 woningen 
aardgasvrij te maken en een Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord (gebaseerd op het landelijke akkoord) 
te schrijven. Ook ambitie om 15.000 woningen te verduurzamen en duurzaam rijden te vergemakkelijken en 
faciliteren samenwerking bewoners en ondernemers in energiecoöperaties.

Coalitieprogramma en 
staand beleid



Onderwijs
Aandacht voor loopbaanleren en energietransitie op 
loopbaan & bevordering studiekeuze met goede 
arbeidsmarktperspectieven. Verder wordt ingezet 
op stageplek bemiddeling en vervolgstappen op de 
arbeidsmarkt & wordt er een leer-werkakkoord 
gesloten.
Levendige stad
Meer ruimte voor creativiteit en cultureel 
ondernemerschap (festivals, pop-ups), culturele 
bestemmingen verspreiden over de stad & 
verspreiding evenementen over de stad. Meer 
maatwerk voor horecaondernemers en meer focus 
op bewegen en buitenspelen in de buitenruimte. 
Inzet op Citylab010, digitale meningspeilingen en 
right to cooperate wordt toegevoegd. 
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De gemeente ontwikkelt zelf alleen nieuwe plannen 
als dat maatschappelijk noodzakelijk is en de markt 
deze niet oppakt. De gemeente verkoopt de 
gemeente overbodig geworden maatschappelijk 
vastgoed. Dit leidt op termijn tot verkleining van de 
gemeentelijke
grondexploitatie- en vastgoedportefeuilles. Vanwege 
de grote vraag naar woningen streeft de gemeente 
naar start bouw van 10.000 nieuwbouwwoningen in 
de periode 2017 tot en met 2019

Cluster MO
De gebiedsopdracht aan Buurtwerk in het kader van 
het Nieuw Rotterdams welzijn loopt door tot en met 
2020. Aandachtsgebieden binnen deze opdracht 
zijn onder ander het sociaal versterken van 
ouderen, preventieve ondersteuning van jeugd, 
tegenprestatie, schulddienstverlening en taal.
Het beleidskader jeugd ‘Rotterdam Groeit’ loopt tot 
2022. Hoofddoel van het beleidskader is dat 
kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en 
gezonder opgroeien. Binnen het beleidskader is 
onder andere aandacht voor wijkprogrammering 
voor jeugd en jongeren en alcohol- en drugsgebruik.

Directie Veiligheid
Ambities Veiligheid 2018-2022
De ambitie is dat Rotterdam alleen nog maar veilige 
wijken heeft waar bewoners, ondernemers en 
bezoekers zich veilig en welkom voelen. Iedere 
Rotterdammer moet zich vrij kunnen bewegen en 
zich veilig voelen in de stad.

Vanuit het programma Veilig@Rotterdam is in ieder 
geval aandacht voor de thema’s:
Preventie en aanpak High Impact Crime 
(woninginbraken, overvallen en straatroof); Aanpak 
(jeugd)overlast in de buitenruimte; Aanpak 
woonoverlast; Invulling horeca- en 
evenementenbeleid.Staand beleid

Cluster Stadsbeheer
Ambitie 2018-2022
De ambitie van Stadsbeheer is vastgelegd in de 
Meerjarenkoers Stadsbeheer.
De ambitie is gericht op steeds verdergaande 
samenwerking met bewoners en ketenpartners met 
als doel de integrale- en samenhangende aanpak 
van zaken betreffende de buitenruimte. Dit alles 
binnen het reguliere jaarplan en jaarbudget met 
accentverschuivingen ten behoeve van prioriteiten 
binnen de wijken. Denk hierbij onder anderen aan 
programma’s
zoals Kom op naar buiten, Langer Thuis, 
Duurzaam dichter bij de Rotterdam. Daarnaast blijft 
de ambitie van Stadsbeheer overeind om de 
komende jaren stedelijk jaarlijks 40 km riool te 
vervangen. 

Cluster Stadsontwikkeling
Programma Ruimtelijke ontwikkeling & Stedelijke 
inrichting
De gemeente Rotterdam werkt aan een 
aantrekkelijke woonstad met een sterke economie. 
Dit is vastgelegd in de Stadsvisie 2030 (2007) en 
bekrachtigd in het kader Stedelijke Ontwikkeling, 
Prospectus van de Stad (2013). 



De wijkraad en het gebiedsteam van de wijk Katendrecht, Wilhelminapier, Kop van Zuid zijn gemakkelijk 
bereikbaar.  Hieronder de contactgegevens.

Wijkraad Katendrecht, 
Wilhelminapier, Kop van Zuid

Nadia Afkir
Wijkraadslid
n.afkir@wijkraadrotterdam.nl
14 010

Ton van den Berg
Wijkraadslid
ac.vandenberg@
wijkraadrotterdam.nl
06 12 20 36 39

Hester Mourik
Wijkraadslid
h.mourik@wijkraadrotterdam.nl
14 010

Leontine Vreeke
Wijkraadslid
l.vreeke@wijkraadrotterdam.nl
06 52 35 22 55 

Jaap-Jelle Vollaard
Wijkraadslid
j.vollaard@wijkraadrotterdam.nl
06 43 06 50 31

Gebiedsteam 

Orlando Karam 
Wijkmanager
oe.karam@rotterdam.nl
010 267 81 53

Fred Hoeksema
Gebiedsnetwerker
fp.Hoeksema@Rotterdam.nl
010 489 60 16

Algemene contactgegevens

Wijkraad Katendrecht, 
Wilhelmapier, Kop van Zuid
wijkraden@rotterdam.nl
Telefoon 14010

Postadres 
Wijkraad Katendrecht, 
Wilhelmapier, Kop van Zuid
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Gebiedsorganisatie Feijenoord
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl
T 14010

www.rotterdam.nl/feijenoord
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De wijkraad vergadert

Bewoners en andere 
geïnteresseerden zijn altijd 
welkom op de maandelijks 
vergadering. Daar kunnen 
bewoners ook inspreken.
Meer informatie over 
vergaderdata, agenda en 
onderwerpen:

www.rotterdam.nl/feijenoord
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