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3143736
Geacht college,

Namens de wijkraad Oude Noorden bieden wij u, zoals ambtelijk afgesproken, de aangepaste
wijkagenda aan.

Met vriendelijke groet,

Jacco Bakker
Wijkmanager Oude Noorden

Raymond van den Broek
Technisch voorzitter

Het Oude Noorden is een 19e eeuwse volkswijk die zich kenmerkt door kleinschaligheid. De wijk kent
karakteristieke pleinen, zoals het Noordplein met zijn evenementen en markten. Het Bleiswijkplein en het
.Johan Idaplein geven ruimte voor sport en spel. Het Pijnackerplein met zijn klassieke muziekkoepel biedt
een mooi podium aan muzikanten en andere podiumkunsten. Om maar te zwijgen van de vele binnentuinen
in het Oude Noorden, onderhouden door actieve vrijwilligers. Winkels, horeca en creatieve, kleine
bedrijfjes zijn volop aanwezig op de Noorderboulevard, Benthuizerstraat, Bergweg en het Zwaanshals. De
economie trekt aan waardoor de stad zich versneld ontwikkelt. Panden worden opgeknapt en scholen
omgebouwd tot woningen. Toch staan er nog panden, met name winkels, leeg. Dit heeft een negatief effect
op het straatbeeld en de beleving van de wijk. Van oudsher is de bevolkingssamenstelling zeer divers en
die diversiteit neemt alleen maar toe, nu de wijk ook aantrekkelijk is geworden voor gezinnen en hoger
opgeleiden. Tegelijkertijd leven een kwart van de huishoudens onder de armoedegrens, is er in veel
gezinnen sprake van meervoudige sociale problematiek

Historie
In 1866 startte de eerste bouw in het gebied: de
gevangenis aan de Noordsingel. Destijds ver buiten de
bebouwde kom van Rotterdam. Grondeigenaren
konden pas in 1870 verder ontwikkelen na het afkopen
van het windrecht van de Blommersdijkse molen. Zo
ontstond de uitbreiding van Rotterdam richting Noord.
Grondbezitters hielden zich niet aan het
stedenbouwkundig stratenplan, waardoor grillige
straatjes ontstonden.

Bewoners
Het Oude Noorden heeft ongeveer 17.000 inwoners.
Hiermee is het de grootste wijk van gebied Noord.
Steeds meer gezinnen trekken naar de kop van het
Oude Noorden. Er zijn hier ruime, historische woningen
te vinden. De wijk kent meerdere verenigde
bewonersgroepen (o.a. de kop van Noord en het
Pijnackerplein) waarin mensen gezamenlijke tuinen,
speel- en binnenplaatsen beheren.
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Wijkprofiel Oude Noorden 2016

Wijkprofiel Oude Noorden 2018

Wijkprofiel
Voor het Oude Noorden laat het wijkprofiel 2018 een positieve ontwikkeling zien. Op het vlak van milieu, vastgoed
en vandalisme gaat het goed. Er is echter nog steeds een flinke opgave t.a.v. de veiligheid en leefomgeving.
Een aantal opvallende scores in het wijkprofiel Oude Noorden
Fysieke index
• onvoldoende ruimte voor groen (in de straat)
• agressief rijgedrag
• verslechtering op de beleving omdat men meer rommel op straat ervaart (vuil naast de containers, hondenpoep)
Veiligheidsindex
• overlast subjectief door toename overlast gevende groepen en schreeuwende jongeren, pesten en intimideren,
’s avonds de deur niet meer opendoen of het vermijden van plekken in de buurt die als ‘onveilig’ worden
beoordeeld (vermijdingsgedrag)
• overlast van handel in drugs op straat, gebruikers en lastiggevallen worden op straat
• verslechtering rond diefstal en inbraak door fietsendiefstal als buurtprobleem en diefstal uit auto’s
• toename feitelijk geweld door toename van aantal misdrijven en bedreiging ten opzichte van 2016
• toename van vandalisme ten opzichte van 2016
Sociale index
• verslechtering leefomgeving subjectief door afname wekelijks burencontact
• meedoen objectief afgenomen doordat men zich gediscrimineerd voelt, minder mogelijkheid ervaart of zich meer
in de steek gelaten voelt
• binding en capaciteiten zijn subjectief toegenomen
• 20% van de jongeren verlaat school zonder startkwalificatie
• een kwart van de gezinnen leeft onder de armoedegrens
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1. Leve de straat!
Het Oude Noorden is een stenige wijk met weinig open
ruimte en groen. De straten zijn lang en smal en worden
gedomineerd door de auto. Er is geen park van
formaat in de wijk waar bewoners recreëren en
ontspannen. Het leven speelt zich af in de straten en op
de pleinen. Hier moet de bewoner zich thuis kunnen
voelen en moeten ze kunnen verblijven en elkaar
ontmoeten. Hier spelen kinderen en viert de wijk zijn
festivals en houdt haar markten. Bewoners nemen al
initiatief om de buitenruimte te verbeteren, ze richten
buurttuinen en speelplekken in en beheren deze. Deze
plekken zijn een verademing voor de door de auto
gedomineerde straten. Deze plekken en pleintjes hebben
er ook mede voor gezorgd dat de wijk in trek is bij nieuwe
bewoners; de kansrijke gezinnen. Dit heeft een positief
effect op de wijk. Woningen worden gerenoveerd,
vervallen panden opgeknapt en ook de winkels/
wijkeconomie profiteert hiervan. De keerzijde is dat de
populariteit van de wijk ertoe leidt dat de vraag naar
bouwlocaties groeit en steeds meer open ruimte
dreigt te verdwijnen.
Hoe zorgen we dat er voldoende buitenruimte is van
goede kwaliteit, die aansluit bij de behoeftes van
bewoners, en ruimte biedt voor ontspannen, spelen en
ontmoeten; LEVEN? De inrichting van de straten is nog
teveel gericht op de auto. Om ruimte aan straatleven te
bieden moet de straat veiliger worden en uitnodigen tot
verblijven en spelen. Hoe kan de inrichting van de
buitenruimte hier beter op aansluiten?

2. Een beter milieu, begint bij het Oude Noorden
Goede groenvoorzieningen zorgen voor een betere
leefomgeving. Mensen voelen zich prettiger, het
ondersteunt de biodiversiteit, regenwater infiltreert in de
grond en vermindert wateroverlast bij pieken, groen
verlaagt de hittestress in de stad en vangt fijnstof af. Het
ON is stenig en kan wel extra groen gebruiken.
Hoe zorgen we voor een groenere wijk?
De noodzaak van een duurzame toekomst wordt
inmiddels gezien. Samen maken we ons sterk voor de
groene ontwikkeling die voor onze buurt, onze wijk en
onze stad ligt. “Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam,
met een betere luchtkwaliteit. Dát is wat wij voor ogen
hebben.” Wij onderschrijven deze woorden van het
nieuwgevormde college van B&W Rotterdam.
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Hoe kunnen we op wijkniveau bijdragen aan deze
duurzame toekomst? Hoe kunnen we bewoners de
ruimte geven en ondersteunen als zij hiertoe initiatief
tonen? De inrichting van de straten is nog teveel
gericht op de auto. De fiets wordt een steeds
belangrijker vervoermiddel in de stad.
Welke voorzieningen zijn er nodig voor de fiets?

3. Voort met Noord
Het Oude Noorden is in trek, meer hoger opgeleiden
verhuizen naar de wijk. Zij stellen eisen aan de
voorzieningen in hun buurt, wat leidt tot een ander
aanbod van horeca, detailhandel en infrastructuur.
Hoe zorgen we ervoor dat ook de huidige bewoners de
vooruitgang ervaren van de instroom van nieuwe,
kansrijke bewoners? Hoe kunnen we zorgen dat deze
impuls bijdraagt aan de (groei van) de wijkeconomie?
Veel bewoners (37%) ervaren armoede, waaronder veel
kinderen. Een groot deel heeft schulden. Hoe houden
of halen we Noorderlingen uit de schulden? Hoe
zorgen we dat kinderen en jongeren een goede start
maken? Talent is niet alleen aangeboren, maar kan
ook geleerd worden door oefening; oefening baart
immers kunst! Het Nederlands gemiddelde van
inwoners zonder startkwalificatie ligt rond 11%. Het
Oude Noorden vormt met zijn 20% dus een uitdaging.
Ook zien we dat het gemiddelde niet veel afwijkt van
de rest van Rotterdam, waar 19% school verlaat
zonder startkwalificatie.

4. Veiligheid
Hoe zorgen we er voor dat Noorderlingen zich veilig
voelen in hun eigen buurt? Een betere
veiligheidsbeleving is gebaat bij een schone, hele en
mooie woonomgeving. Niet alleen crimineel gedrag,
maar ook overlast van verwarde personen zorgt voor
een onveilig gevoel. Hoe kunnen we de
verkeersveiligheid vergroten voor fietsers en
voetgangers in het Oude Noorden? Onveilig gedrag
dient aangepakt te worden, politie en andere
(veiligheids)partners moeten zichtbaar zijn. Hoe kunnen
wegen als de Bergweg en de Zaagmolenstraat veiliger
ingericht worden voor fietsers?

5. Verbinding
Hoe zorgen we dat bewoners van het Oude Noorden
meer met elkaar verbonden zijn? Het Oude Noorden is
een diverse wijk. Als we vinden wat ons bindt, is die
diversiteit niet vervreemdend, maar verrijkend.
Hoe zorgen we dat bewoners van het Oude Noorden
elkaar leren kennen? Het is belangrijk om verder te
kijken dan vooroordelen om de ander te accepteren,
waarderen en respecteren. Bewoners ervaren de
veranderingen in hun buurt en willen hierover mee
kunnen praten. Hun zorgen komen vaak uit
betrokkenheid en hun ideeën zijn vaak zeer
vruchtbaar; zij weten wat hun buurt nodig heeft.
Hoe kunnen we bewoners een nog meer stem geven,
zodat hun ideeën kunnen bijdragen aan een betere
wijk?

6. SK&C
Kunst en cultuur daagt mensen uit om op een andere
manier naar de wereld te kijken. Het stimuleert tot
nadenken en lokt de dialoog uit. Hoe maken we sport,
kunst en cultuur toegankelijk voor alle bewoners van het
Oude Noorden? Hoe kunnen we zorgen dat creatief
talent de ruimte krijgt die ze nodig heeft?
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1. StratenmakER
Het doel is om te zorgen dat het Oude Noorden de levendige gemengde wijk blijft die het is. De impuls die het krijgt
door de toestroom van nieuwe bewoners kan de wijk sterker maken en verrijken. Het kan juist de bedrijvigheid, die
zorgt voor levendigheid en diversiteit en die er vanouds is, bestendigen als het deze niet verdrijft. Het wordt een
wijk waarin mensen graag op straat vertoeven, spelen en elkaar ontmoeten. een wijk waar bewoners het gevoel
hebben dat zij mede vorm geven aan de toekomst van hun wijk en daar grote betrokkenheid bij voelen. Ze krijgen
de ruimte om ook zelf initiatieven te ontwikkelen en worden daarin ondersteund. Waarin plekjes, pleinen en straten
groene routes, speelroutes, kindvriendelijke routes en fietsroutes aaneen rijgen.
Leegstand en een slecht onderhouden buitenruimte hebben een slechte uitstraling op de omgeving en zorgen dat
mensen zich er niet thuis voelen. Bewoners voelen zich minder bij hun omgeving betrokken en zorgen er minder
goed voor. De kwaliteit en het onderhoudsniveau van de buitenruimte is zeer wisselend. Het doel is dat de straten
goed onderhouden zijn en mensen zich er thuis kunnen voelen. Ondanks de positieve impuls staan nog
(winkel)panden leeg. Met name enkele panden op de Noorderboulevard, het Correctpand en de dansschool aan de
Ruivenstraat drukken een stempel.
Er wordt gezocht naar oplossingen waarbij minder auto’s op straat geparkeerd hoeven te worden. Bewoners
parkeren in garages, deelautogebruik wordt gestimuleerd voor door toegewezen parkeerplekken. Vrijgekomen
plaatsen worden ingezet voor bredere stoepen, fietsparkeren, vergroening en een veiliger buitenruimte. De wens is
dat de maximum snelheid overal 30 kilometer per uur wordt. Fietser en voetganger krijgen meer ruimte, zij zijn
leidend in de bepaling van verkeersbeleid en wegenbouw. Zo worden (doorgang)straten als de Bergweg niet
alleen veiliger, maar ook wordt de lucht schoner.
Initiatieven die bijdragen aan een fijne buitenruimte worden gestimuleerd.

2. DuurzamER Oude Noorden

De gemeente zet in op woningen worden zo klimaatneutraal mogelijk gebouwd en aardgasvrij. Naast bewoners van
het Oude Noorden zullen ook corporaties, particuliere woningeigenaren, energiebedrijven, VvE's en andere partners
hun steentje bijdragen, onder regie van de gemeente. Door te isoleren, zonnepanelen aan te brengen en waar nodig
laadpalen en infrastructuur voor duurzaam rijden uit te breiden.
Het scheiden van afval wordt makkelijker en wordt de norm.
Het gebruik van de fiets wordt belangrijker. De straten worden veiliger en er komen voorzieningen om de fiets te
kunnen stallen en parkeren. De auto wordt minder dominant in de straten en staat zoveel mogelijk in garages
geparkeerd. Het delen van auto’s wordt gestimuleerd. Bewoners die auto’s delen en elektrische auto’s hebben wordt
het makkelijker gemaakt.
Zoveel mogelijk daken van woningen worden voorzien van zonnepanelen, groen of andere slimme bedekking. Er
wordt begonnen met de daken van gemeente-objecten om een goed voorbeeld te stellen en de noodzaak duidelijk
te maken. Goed voorbeeld doet goed volgen. Samen met bewoners, ondernemers en de gemeente wordt
meegedacht hoe particuliere initiatieven kunnen worden gestimuleerd, gecombineerd en verder ontwikkeld.
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Stadsnatuur krijgt extra betekenis voor biodiversiteit als het verbonden wordt. Deze verbinding tussen diverse
groene stukken in het Oude Noorden en daarbuiten kan beter. Vergroening van strategische plekken tussen losse
stukken groen binnen het Oude Noorden en daarbuiten versterkt de biodiversiteit. Waar mogelijk wordt steen wordt
ingeruild voor beplanting. Dit zorgt voor een betere waterinfiltratie en daardoor voor minder wateroverlast bij pieken.
Vergroening houdt de stad koeler en vermindert hittestress. Het Oude Noorden heeft een gebrek aan substantieel,
schoon groen en blauw om fijn in/aan te recreëren. Het aanwezige groen en water worden verbeterd om meer
betekenis te krijgen voor de biodiversiteit. Hierbij gaat het vaak om kleine aanpassingen zoals slim maai- en
snoeibeleid en natuurlijke oevers in de singels en de Rotte.
Het vervuilen van de omgeving met zwerfvuil, grof vuil en huisvuil is een doorn in het oog van menig bewoner. De
bewoners kunnen daar zelf een actieve rol in spelen en de gemeente ondersteunen bij het bijhouden van de
buitenruimte. Het is belangrijk dat de gemeente zelf ook alert is en werkt aan verbetering van hun methodes en
beleid. Oude Noordelingen worden bewust gemaakt van hun acties en de gevolgen ervan voor mens, dier en natuur
en van de mogelijkheden om bij te dragen aan een schone omgeving Om de negatieve cirkel te doorbreken wordt
samengewerkt met bewoners en ondernemers. Er wordt gevraagd naar creatieve oplossingen waarbij vuil omgezet
kan worden in duurzame oplossingen. Initiatiefrijke bewoners die bij willen dragen aan een groenere, duurzame wijk
worden hierin uitgedaagd en ondersteund.

3. Vooruitgang-MakER
Doel is om mensen die moeilijkheden hebben om oplossingen te vinden voor hun financieel situatie de weg te laten
vinden naar schuldsanering en budgetcoaching. Het opbouwen van schulden kan een zaak zijn van verkeerde
keuzes, maar soms is sanering onvermijdelijk. De gemeente neemt het voortouw/ initiatief in het niet nodeloos laten
oplopen van schulden door buitenproportionele kosten te rekenen bij achterstallige betalingen. De wijkraad helpt
graag mee met het tot stand brengen van het gemeentelijk deltaplan schulden.
Het hebben van betaald werk is voor iedereen van belang. Niet alleen het aantal werkzoekenden maar ook het
aantal mensen met een uitkering is hoog. Een aantal van hen kan hulp bij het vinden van werk goed gebruiken.
Bij jeugd is het doel opvoeding, opleiding, ontplooiing en werk. Het valt uiteen in drie aandachtsgebieden:
1. De basis is op orde, waarmee bedoeld wordt dat kinderen opgroeien in een stabiele omgeving (geen
problematische thuissituatie), goede voeding krijgen (denk aan ontbijt), goede begeleiding bij problemen krijgen.
2. Kinderen zitten op school en behalen minimaal een startkwalificatie. Dit is van groot belang om ze een goede
kans te geven op de arbeidsmarkt en dus op werk. Hiermee worden het zelfredzame burgers en nemen ze deel
aan de samenleving. Alle kinderen van 4-12 jaar moeten naar een basisschool in de eigen buurt kunnen.
Iedere voortijdig schoolverlater mist de kans talenten volledig te benutten. Samenwerking tussen ouders,
schoolmaatschappelijk werk, cultureel en welzijnswerk, leerplichtambtenaren en andere partners is
noodzakelijk.
3. Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien. Zij verkennen en benutten hun
talenten. De verschillende actoren (scholen, kunstzinnige en culturele organisaties, sportverenigingen) worden
door de gemeente ondersteund, gefaciliteerd waar het kan en verbonden met elkaar om de unieke kwaliteiten
en talenten van onze bewoners optimaal te benutten. In het verleden was er een pleinenfonds waarmee
activiteiten in de wijk werden gerealiseerd voor kinderen en was er regelmatig overleg tussen de partners in de
wijk om een vinger aan de pols te houden. Dit wordt nieuw leven ingeblazen.
Taalachterstand hindert bewoners in hun ontwikkeling en in de interactie met
wijkgenoten. We merken dat de energie en activiteiten die van nature ontstaan in een wijk gericht op het wegnemen
van taalachterstanden niet altijd overeenkomen met het taalbeleid van de gemeente. We willen daarom
samenwerken met zorg, en welzijn. Initiatieven in het Oude Noorden experimenteren met het wijkgestuurd inzetten
van taalmiddelen.

4. VeiligER
De beleving van de veiligheid in het Oude Noorden is slechter dan de daadwerkelijk gemeten veiligheid. Het doel is
om bewoners zich veiliger te laten voelen door duidelijk te maken waar ze terecht kunnen met hun zorgen en vragen.
Ze durven zich door hun wijk te begeven op alle momenten van de dag.
De wijk koestert haar wijkpunten, waar laagdrempelige ondersteuning en toegang tot zorg wordt geboden. Met
partners wordt gezocht om de overlast van verwarde mensen te verminderen en hen de hulp te bieden die zij nodig
hebben. Thuis is de plek waar men tot rust komt. Thuis maakt men zich geen zorgen over bijvoorbeeld een verwarde
buurman, herrie of stank van de asociale buren, over een zwerver in het portiek of intimiderende (drugs)bendes.
Door een goede samenwerking met de sociale partners, de verantwoordelijke instanties en politie worden problemen
gesignaleerd en aangepakt. Bewoners weten waar zij terecht kunnen met hun zorgen en ervaren dat er gevolg aan
gegeven wordt.
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Het verkeer speelt daarnaast een grote rol in de beleving van de veiligheid. Automobilisten en scooterrijders passen
zich niet altijd aan aan voetgangers en fietsers, wat leidt tot onveilige situaties en ongelukken. Er worden
snelheidsbeperkende maatregelen getroffen. De pakkans bij overtredingen op beruchte wegen wordt merkbaar
verhoogd. En er wordt meer nadruk gelegd op langzaam verkeer bij de (her)inrichting van straten. De politie en
andere (veiligheids)partners worden zichtbaarder en beter benaderbaar.

5. InclusievER
De oude volkswijk zit vol diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, gepensioneerden,
kunstenaars en ondernemers wonen en werken er naast en met elkaar. Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Mensen willen
volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale
contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen
kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Activering betreft het ondersteunen van
mensen om hun deelname aan de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten. Dit kan gemeten worden met
de participatieladder.
Bewonersinitiatieven die verbinding tot stand brengen, de diversiteit vieren en een verwelkomend karakter hebben
voor alle inwoners worden positief ontvangen. We stimuleren inspraak en participatie van bewoners en ondernemers
bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid en uitvoeringsplannen. Naast de inzet van standaard bewonersavonden gebruiken we innovatieve methoden (RtC, Droomstraat, co-creatie, inloopavonden, enquêtes etc.) om meer
(en verschillende groepen) bewoners te bereiken en hun inbreng anders te organiseren. We organiseren het werk
binnen de gemeente op een manier die hierbij aansluit. We zoeken de burger actief op en organiseren het werk
zoveel mogelijk in samenspraak met actieve bewoners (groepen) in de wijk.

4. AteliER Oude Noorden
Het Oude Noorden is een eclectische mix van culturen wat men terugziet in het straatbeeld. Aan de ene kant het
Noordplein dat biedt ruimte aan evenementen en het Zwaanshals dat na een transformatie draait om food, fashion
en design. Aan de andere kant de Noorderboulevard met een redelijk eentonig winkelaanbod en gelijksoortige
horeca, en veel leegstand. et behouden en aantrekken van creatief talent en de ruimte die zij nodig heeft, krijgt
zoveel mogelijk doorgang in samenwerking met belangrijke partners zoals SKAR. De gemeente kan een
faciliterende en ondersteunende functie vervullen op het gebied van de ontwikkeling van geschikte locaties, het
vergunningen-traject, het beschikbaar stellen van programmeringsbudget en projectsubsidies als ook het zichtbaar
maken van de activiteiten. De gemeente heeft maatschappelijk vastgoed in eigendom, dat zij hiervoor inzet. Er wordt
ingezet op een betere verdeling van de beschikbare ruimte, door gesprekken aan te gaan met ondernemers,
pandeigenaren en creatieven.
De “Brede School” zou bijvoorbeeld opengesteld kunnen worden voor buurtactiviteiten na schooltijd en de pleinen
leven op door de invulling van diverse (buurt)activiteiten. Hierdoor kan de drempel verlaagd worden voor taallessen,
opvoedcursussen en kunnen er worden sport- en kunstactiviteiten geprogrammeerd.
Bewoners van het Oude Noorden zijn niet altijd financieel in staat lid te worden van een vereniging. Ook voor hen is
het belangrijk een plek te hebben waar zij zich kosteloos kunnen vermaken en bewegen. Er worden voorzieningen
geplaatst op de pleinen en velden zodat oud en jong kan werken aan een gezonde leefstijl. Op straat en op de
pleinen zien we meer hardlopers, fietsers en bootcampers. Het belang van groen in de buitenruimte wordt onderstreept, ook voor een mentale en fysieke gezondheid. Initiatiefnemers met ideeën over kunst en cultuur in de
buitenruimte, krijgen steun vanuit de wijkraad. Bij voorkeur wordt de programmering Bottom up ontwikkeld. We
vinden het belangrijk dat cultuur, kunst en sport dichtbij de bewoners staat en bereikbaar is voor iedereen. De
cultuurscout is daarom onmisbaar in de koppeling.
Er wordt meer bekendheid gegeven aan de diverse fondsen voor kunst, cultuur en
sport voor minderbedeelden. Initiatieven die ervoor zorgen dat de bewoners van
het Oude Noorden meer bewegen en buiten spelen, worden positief ontvangen.
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Coalitieprogramma en
staand beleid

Vanuit het coalitieakkoord wordt er aandacht gegeven aan de volgende thema’s
Energietransitie
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.

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
coöperatie). 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, GGZketen, verwarde personen.
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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 co-operate wordt
toegevoegd.

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 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 SOL 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.
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