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Geacht college,

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 25 juni 2016, volgnummer 3049994 om gevraagd advies 
inzake Wijkagenda Hoogvliet Noord en Zuid, stuur ik u bij deze de wijkagenda's die de 
Gebiedscommissie Hoogvliet in haar vergadering van 17 juli 2018 heeft vastgesteld.

Graag bieden wij u de Wijkagenda'$ Hoogvliet Noord en Hoogvliet Zuid 2019 - 2022 aan 
De agenda’s zijn oogesteld op basis van de wijkprofielen, getoetst aan de kennis die wij hebben 
van het gebied en aangevuld met signalen van bewoners die wij m de afgelopen jarsn hebben 
ontvangen

Hoogvliet heeft een unieke ligging ten opzichte van andere gebieden van Rotterdam. Net als de 
kleine kernen Pemis, Rozenburg en Hoek van Holland op afstand van de stad Rotterdam. Maar 
ook met groctstedelijke problemen, vergelijkbaar met Rotterdam Zuid
Hoogvliet behoort met tot de kleine kernen, en maakt ook geen onderdeel uit van de NPRZ wijken. 
Wij vragen graag aandacht voor Hoogvliet, om kansen te kunnen pakken en bedreigingen het 
hoofd te kunnen bieden.

Aanpak van de fysieke herstoicturenng, aandacht voor armoede en jeugd en terugdringen van de 
overlast van net doorgaande verkeer zijn uitdagingen die wij samen met u de komende jaren 
moeten oppakken.

We kijken uit naar een goede samenwehung met uw college in de komende jarenI

Met vriendelijke groet.

mmissie Hoogvlii

Bijlagen: Wijkagenda Hoogvliet Noord en Zuid
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Hoogvliet Noord

Actieve groene stad aan de Maas

Wijkagenda 2019-2022
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Karakterfstidk
Hoogvtiet Irgtaan de zuidkant van Rotterdam, langs de oevers van de Oixte Maas en in het hal van 
het industriële havengebied. Aan de buatenrand wordt Hoogvliet om^oten door de Groene Gordel, met 
gnenden langs de Oude Maas en het unieke Ruigeplaatboe. Oe com&trtatie van ruimte, groen en 
bedri;vi^>eid maakt Hoogvliet een prettige woonplaats

Hoogvliet traneformeen de 2e wereldoorlog rn de eerste Ned^iMse satellietstad een meuwe 
woonplek voor werknemers in de petrochemie en de Rotterd^se haven Oe werknemers komen 
vanuit het hele land en daarbuiten. Hoogvliet NoorO is als eerste ontwikkeld; nu nog stamt 44 procent 
van woningvoorraad uit de penode 1 d4S-1963. In de jaren 70 en 80 verliezen mdu^riearbeiders op 
grote s^ai hun baan en verpauperen sommige wijken Oit i$ de aanleiding voor de grootste 
herstructurering van het land die in 1999 van start gaat. Inmiddels is bijna een vijfde van de 
woningvoorraad van Hoogvliet van na 2000
In Hoogvliet Noord, ten noorden v^ de Groene Kruisweg Hggen de wijken Westpunt, Nieuw 
Engeiand/Digra Johannapolder, Oudeland en Tussenwater met daarnaast het industrieterrein De 
Gadertng Hier wonen m totaal ongeveer 12.800 inwoners en zo’n 5.500 huishoudens: vaak g^ het 
om gezinnen met kinderen
Deze wij kagenda gaat over deze bui.^en. Voor de andere buurten wordt verwezen raar de 
wijkagenda voor Hoogvliet Zuid.



Opgaven
Hoogvliet Noord zet op basis van de analyses (zie bijlage: W^i^rofieO in op vijf (heitia’s/opgaven: 
de zogenaamde ER-doelen (denk aan duurzamER, aantrekkelijkER, zelfbewustER) voor tfe 
langere termijn van vier jaaren acties voor de korte termijn.

De ^aver voor Hoogvliet voor de middellange termijn zijn verwoord inde Oebiedsstrategie, 
^>gesteid onder regie van het ctuster Stadsontwikkeling. Hierin zijn de volgende vijf thema’s voor de 
toekom st (&• 10 j aar) benoemd 
. S^enwerking met je buren
• Herijking fysieke en sociale herstruclurermg Hoogvliet
- Ondersteunen en optrma^ benutten van talent en ondernemersklimaat
- Prettig wonen op je ouwe dag
. Inzet op kNmaatadaptatie en energietransitie in en om de Groene Gordel 

Voor Hoogvliet ligt daarbij de focus op de samenwerking in de regio.
Voor Hoogvliet Noord ligt daarbij de focus op de fysieke hersbuoturering met daarbij aandacht voor de 
sociale problematiek. Een goede commincatie en participatie zijn van groot belang

De wijkagenda bescivijft e^ visie op de korte termijn, voor de komende vier jaer. )n samenepra^ met 
de clusters zijn opgaven voor Hoogvliet Noord benoemd. Op basis van deze opgaven zijn vyf ER* 
doei^ c^esteid. dia in het vofgerxie hoofdstuk worden beschreven. In Hoogvliet Noord ligt het accent 
vooral op de volgende 3 opgaven.

Samer>werken In de regio
Hoogvliet heeft een unieke liggtng ten opzichte van andere gebieden van Rotterdam. Net als de kleine 
kernen Pernfs, Rozer^urg en Hoek van Heiland op afstand van de stad Rotterdam. Maar ook met 
grootstedelijke problemen, vergelijkbaar met Rotterdam Zuid.
Daarbij ligt Hoogvliet als gebied van Rotterdam dicht bij de gemeenten Nissewaard (Sptjkenisse) en 
Albrandswaard Vanuit deze ligging zjjn er Kansen en bedreigingen.
Er zr;n een aantal specifieke thema's in Hoogvliet (Noord) die m deze regionale cor^ext aang^kt 
moeten worden Het betreft de verkeerdoorstrommg, de woningmarkt en de voorzieningenstructuur.
De bewoners van Hoogvliet sjn op deze thema's nauw verbonder> met de regio 
Pemis, Rozenburg en Koek van Holland het^n hun kleine kernen aanpak. in Rotterdam zud liggen 
de NPRZ wijken. Het is noodzakelijk dat ook Hoogvhetde nodige aandacht krijgt om bedreigingen het 
hoofd te kunnen beiden en de kansen te kunnen pakken Het behoeft av>dacnt dat Hoogvliet rfet tot 
de kleine kernen behoort, maar wel degelijk op vergelijkbare afstand van de stad ligt

Hedjking van de fysiek beratfucturering
Omdat herstruajrering vlak voor de crisis acht is ingezet voelt Hoogvliet Noord, en de wijk Oudeland 
in het bijzonder, de gevolgen hiervan. De sloop van goedkei huurflats en de bouw van 
eengezinswoningen verloopt trager dan gepland OnduideHjkheid voor bewoners, teruglopend gebruik 
van alle voorzieningen en dfeigende verioedenng van sloopflats zijn daarvan het gevag. De sloop van 
een aantal flats is naar voren gehaaid, maardocx de ensis hebben de omwikkelmgen een tijd slil 
g^egen Hierdoor zijn veel lege plekken in de buurt ontstaan. Daarnaast zijn er nog een aantal 
plekken waar gesloopt moet worden Nu de crisis achter de rug lijkt wordt met volle Kracht ingezet op 
de doorstart van da herstructurering. Focus ligt daarbij op het bouwen voor jonge gezinnen, starters en
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ouderen, fnzet is verder dat er meer diversiteit komt in woonmilieus. De start Is gemaakt maar er moet 
nu doorgepakt worden.
Hierbit moet nadrukketijk aandacht zijn voor de reeds bestaande sociale netwerken die beïnvloed 
werden door Ge woningbouwpianneo.
Dit betekent dat er ook aandak moet zqn voor een bitenruimte die aanstuit bij de wensen van 
(meuwe) bewoners De groene gordel is daarbij een perei die we moeten koesteren en uitbouwen 
AJs laatste moet er goed gekeken worden naar een voorzieningenniveau det past Dij da bevollong van 
Hoogvliet

Ondafsteunen en optimaal benutten van talent en ondememerekllmaat
Da^ waar de Fysieke herstructurering vooral kans biedt voor bewoners om door te groeien zijn er in 
Hoogvliet ook veel bewoners die hulp nodig hetöen Algemene kenmerken van de bewoners die hulp 
nodig hebben zijn laag opgeleid, een laag inkomen, schulden, laaggeleiterdheid en psychische 
probem«^iek Dt hangt vaak samen met gezondheidsproblemen
Maast de hulpvehening is het zaak om vooral bij de jongeren de aanwezige t^enten te ontwikkelen. De 
programma's in de huizen van wijk, de acoviteiten die in Hoogvliet georgaruseerd worden maar ook het 
versterken van de mogelijkheden in de Groene Gordel (zowel in het gebruk ais in het baheer)zoudan 
daar bet^ voor benut kunr^n waden
Verder zou onderzocht kunnen worden of de samenwerking tussen bi/v. onderrtemers op de Qadanng 
en in de haven en de aanwezige schben in Hoogvliet verbeterd zou kunnen worden. Ook de 
samenwerkmg van de scholen met het Antes Obta-centrum in Pooriugaal biedt kansen voor perspectief 
op de arbeidsmarkt en het vertreden van de honzon
Het centrumgebied kampt met een grote leegstand van wmkeis De herontvwkkelirig van het centrum 
wordt de komende jsven een grote opgave Met betrokken partijen zullen we moeten nadenken over 
loekomstbesiendig centrum met woningbouw, winkels en andere voorzieningert.

commurticabe an participatie
De herstructurering in Hoogvliet heeft al lange geschiedenis. Er is al veel verbeterd ten opa^chte 
van de start van de herstructurering Gd is txiten Hoogvliet vaak niat bekend, er i$ vaak geen gosd beeld 
van de kwaiiteten van Hoogvliet Deze bestaande kwaliteiten mogen we laten zien om 20 een reeier en 
positiever beeld van Hoogvliet te schetsen
Vanuit de herstructurering is er ai eer^ lange traditie van paitidpalls en betrokkenheid van bewoners. 
Dit moet worden voortgeze) en daarbij kunnen moeten ooK bestaande ideeen verder worden 
uilgevoerd.
Oe gebiedscommissie moet samen met de amDtenaren Dakqken hoe de komerxte vierjaren kansen 
vtfop benut kunnen worden.



Doelen voor de komende bestuursperiode
In h«t Oebledsplan 2014>2018 was aan langs tarmijn ambiUagafoimulssrd.

Ondard^an van deze ambitie staan c^er druk
Op baars van de analyse, opgaven en ambitie zrjr^ voor de periode 2019*2022 vijf ER-doalsn mat 
onderliggende thema's geformuleerd. Voorv^uld^ijktng var; de theoia's zijn mogehike nidatregeleri 
opgenomen. De d^nrtieve maatregelen zullen jaar{i;ks, in samenwerking met de clusters, verdar 
worden uitgewerKt in het wijkacbepian

De volgende ER-doelen zijn benoemd:

1. Levendiger Hoogvliet
In Hoogvliet zyn ervan oudsher veel actviteiten die georganiseerd worden door vrijwilUgers. 
Dit staat de leatste jaren onder ckuk. Deze ectlvitsiten zesden voor binding met Hoogvlet en 
onderlinge band tussen bewoners Het is van belang dat er actief gezocht wordt naar 
bewoners die tets willen doen voor de buurt en de bewoners van Hoogvii^. Naast het 
vergroten van de onderlinge binding moet dit ook bijdragen aan het vergroten vdh de 
gezondheid van de Hoogvlietse bewoners Ook hier iigt het accent op jongeren en ouderen 
Oe ondernemers hebben het over het algeme^ moeilijk De leegstand is hiervan een bewijs. 
Een ontwikkeling ais Merc^o op de Wtiheim TeNpiaats laat zien dat we op zo^ moeten rtaar 
nieuwe, creetieve vormen van ondernemerschap.
Hiervoor is nodig:
> Ontwikkelen van nieuwe vormen van participatie, met extra aandacht voor het hierb^ 

betrekken van de jeugd
- Stimul^en van vomien van beheer openbare aiimte door bewoners en instellingen
- Zoeken naar passerxJe functies voor leegstaande panden (zowel pop-up als voor langere

m- Aanpak eenzaamheid ouderen
- Beter gebnik maken van bestaande verenigingen, organisaties en netwerken in Hoogvliet.
• Inzetten op een gezonde le^stiji

Mogelijke maa^egeien:
- Verder experimenteren met digitale perbcipete, burgerpenel en andere vormen van 

participatie
"door-ontwikkelen' buurt bestuurt haar een volgende of nieuwe fase.

• overzicht maken van een breed scala van bestaande activiteiten voor de verschillende 
doelgroepen zoals ouderen en jongeren Dit vervolgens delen met alle Hoogvheters.

• Plannen or>twikkeien voor actviteiten die m Hoogvliet gemist worden
• Experimenten opstarten voor het beheer openbare riumte met bewoners en ar>dere 

partijen
• ondersteunen Right To Challenge Heerlijkheid (Oeheerproject openbare ruimte mat 

jongeren)
- aanpek miiti-probiemen gezinnen in Hoogvliet Noord, met extra aandacht voor de wijken 

Oudeland en Westpunt
- ectef vrijwilligers werven voor activiteiten door het gebied (commissie en ambtenaren)
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2. To«i(omslbe9teodJs^r duurzamer wonen
Voor een goed functionerend Hoogvliet is hei van belang dat inwoners ^ een wooncarrière 
kunnen mak^. Dfi houdt tn datje als starter op de woningmarkt terecht kunt en voor een eerste 
wcxiing niet Hoogvliet hoeft te verlaten Een goede mix van koop en huur is hierütj uilgangspunl. 
Daarnaast is beschikbaarheid van woningen voor jonge gezinnen noodzakeltjk. Ais siuitsiuk in 
de woon- carriè'e is het nodig dat er voldoende ouderenwoningen en levensJoopbeslendige 
wonngen bijgebouwd gaan worden zodat de doorstroming 09 gang kan Komen. In Oudaland 
kan voor gezinnen worden gebouwd, in net centrum voor alfe doelgroepen en in nieuw Engeland 
liggen kansen voor een wat hoger segment. De gepiedscommissie hecht veel waarde aan de 
harvdhaving van de in het verleden gemaakte af^vaken over de verdeling van het 
woningaanbod over de verschillende oategoneen en het $06 ^e aspect van de hmructurering. 
Monitonng van het woningaar^od zal hier meer irtzicht geven.

Hiervoor is rwdig:
• nieuwbouw voor gezinnen, starters en ouderen
- worMngbOüw In diverse prijsoategone en huur/koop
• aandadil voor de energietransitie
• waieropgave benutten als noodzaak bij de QianontMkkelmg

Mogelijke maatregelen.
. vertalen van woonvisie Rotterdam naar woningbouwprogramma Hoogvliet
• nieuwbouw plannen ontwikkelen voor gezinnen, starters en ouderen in Oudeland Zud, 

Traviataweg, Uarthsiaan, Wilhelm Tellplaats en Oudeland Oost
• centrum westrand woningbouwptan ontwikkelen, voor ouderen en starters
• woningbouw <n Nieuw Engeland (Oude Wal, Achterpad)
• experimenteren met nieuwe vormen van pailidpatie bij deze projecten
• plan aanpak voor de sloop van resterende panden

3. Aantrekkelijkere leefomgeving
Naast het maken van een wooncamere m het gebied is het van belang dat voorzieningen 
op orde zijn en dat het aantreld<eljjk is om er te verblijven en nieuwe inwor>ers te trekken of 
bestaande bewoners vast te houden De kansen hiervoor zijn aanwezig, denk aan de groene 
gord^, de sdiolen en de huizen var de wijk Aandach^unt is het ontwilAel^ van activiteiten 
op deze plekken Verder ts het betrekken van de bewoners bij de veranderingen In de 
buitenruimte van groot belang
Initiatieven zos^s het prqed Right To Challenge de heerlijkheid is een goed voorteekJ om
bewoners meer te betrekke en zeggensch^ te geven in hun leefomgeving
Het centrum staat onder druk, er staan veef winkels leeg. De Komende jarer zal de
herontwikk^ing van hel centrum hoog op de ager^da staan Nieuwe woningbouwontwikkding,
hoe gaan we om mei leeg«and, herontwikkellng van bestaande panden zijn aandacntpunten
en de verblijfskwaliteit
Hiervoor ts nodig:
- Uitbouw groerte gcvdel
- Versterken/her-ontwikkeien van het stad^art
• Heroriëntatie op de Wilhelm Tellpaats en omgeving
• Strategisch mzetlen van beschikbare middelen zoals budget voor fünctioriele wijzigingen
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aanpak verz^Kingen In T ussenwater voortzetten
- aandacht voor mihau op het gaDiad van galutdsovertast, Botlek, njnslof
• aanpak op ovedast Oudewal

Mogelijke maatregelen:
- varstarkart programma in <Ja Groene Gordel
- veit»eteren communicatie activrtaitan Groar>a Gordel
• opstellen visie voor centrumgebied met aandacht voor de detailhandalsnota an hat 

leegstaande vastgoed
• versterken van verblijfskwalltert centrum
• ^jdekjk gepruik leagata^de panden centrum
. Heronentatie op het Wifheim TeBpaats en omgeving
• aanpak verzakkingen In Tussenwater

4. Betera baralkbaaiftald
De filevorming op de hoofdwegen in Hoogvliet is veel bewoners aan doom in hat oog Dit leidt 
(ot veel ergernis en extra milieubelasting.
£r ziRen in de regionale v^eersstrucluur een aantal knelpunten (bruggen) buten Hoogvliet die 
ervoor zorgen dat m Hoogvliet veel overlast ontstaat
Oit staat op dit moment onvoldoende op de agenda bij betrokkerten Ontwikkefingen m de 
buurgemeenten zoals ontwikkelen van bouwlocaties in Spijkenisse zullen deze problemen 
alleen maar vergrepen. Naast het agenderen van oplossingen op dit wegennet buiten Hoogvliet 
moet gekeken worden wat er in Hoogvliet zelf voor mogeli;kheden zijn om de overtast te 
vermtnderen. Er ztilen maatregelen bedacht moeten worden otn sluipverkeer terug tednngen 
en het gedrag van de automobilist m de woonwijken te verbeteren.
Hiervoor Is nodig:
- Agenderen van de leefbaarheid en milieuproblemen van het regionale autoverkeer voor 

Hoogvliet
- Ontwikkelen van lokale maatregelen cm de overlast te beperken.
• Terugdringen overtast autoverkeer in de woonwijken
. Maatregelen bedenken tegen het gedrag van automobilisten.

Goede toegank^ ij kheid voor m ensen met een beperking

Mogeiijke maatregelen
• Agenderen veikeer^robiematiek op doorgaande wegennet bij coBege, regio en provincie
- Ontwikkelen lok^e maatregelen tegen de ovadast (bijv. inzetten routebegel^ding vanaf de 

AtSöoor DR)P)
- Aanpak van de Avehng in het kader van terugdringen filevorming en verkeersoverlast in 

woonwijken (sluipverkeer) zonder dat dit extra verkeer zal aantrekken. Uitvoering geven 
aan de afspraak uk het verleden dat dit m nauw overleg met de bewoners van Hoogvliet 
gebeurd.

Betere kansen vemr de jeugd
Opgroeien voor jongeren in een stad als RoRerdam heeft veie kansen en bedreigingen Dt is 
in Hoogvbel met ar^rs. Het is zaak om de jongeren voldoende bagage mee te gaven cm 
goed in de maatschappij te kunnen functioneren.
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Dit t»girt door t>et opgroeien In een stabiel ge2in, een vélige omgeving en het aanbiaden ven 
mogelijkhed^ cm talenten te Kunnen ontwikkelen. Oit gaat in Hoogvliet niet vanzelf, daar 
hebben bewoners vaak wat hulp bij nodig.
Hiervoof Is rKidig
• Inzet op ondersteuning voor het gezin
- Hulp en voorzeningen beter bereikbaar maken voor de jongeren
- Bredere ontwikkeling van de jeugd stim meren

Mogeiijke maatregelen:
> Extra gezmsondersteunmg in Oudeiand en Westpunt
- Wenf-lcAet in huis van de wijk (cluster Werk en Inkomen)
- Meer activiteiten in hms ven de wtjk vcv jortgeren
- Onderzoek naar de bestaande programma's voor de jeugd in de basisschoolteeftijd. 

g^njik maken v^ de wijkprogrammenng jeugd
- Betrekken van sleutelfiguren uit de doelgroep bij het opstelien van verdere maatregelen

Samenhang Collegeprogramma, stedelijke programmals en staand 
beleid
Deze wijkagenda dient ook rekening te houden met het nieuwe collegeprogramma 2019-2022. 
Dit zal mogelijk pas medio 2018 verschijnen. Het uitgangspunt van deze wijkagenda luidt: wal 
is er de komende jaren nodig voor het gebied Hoogvliet Noord. De verwachting is dat 
aanpassingen of priortte^n in het stedelijk beleid meegenomen kunnen worden by de 
uitwerking In de wljkactleplannen In de jaren 2019 en verder. Het beleid en de stedelijke 
ontwikkelingen die voor Hoogvliet van belang zijn, staan beschreven in bijlage 3.
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Bijlage 1 • Wijkprofiei
Wljkpfxifiel
Het vMjkprofiel is een verzam^ing van statistische gegevens van de geiheente Rott^dem op het 
gebied van veiligheid, welzijn en voordertirtgen die onder andere verkregen zijn door enquêtes. In de 
riguur worden de resuttaten van Hoogvliet Noord weergegeven. De donker groene vlakken geven aan 
dat Hoogvliet Noord ver boven het gemiddefde van de gemeente Rotterdam scoort.

Bij de groene vlakken scoort Hoogvliet Noord ook boven het gemiddelde én de licht groene vlaken 
geven aan dat Hoogvliet Noord rond het gemiddelde scoort De gele vlakken geven aan dat Hoogvliet 
Noord onder het gemiddelde scoort en oranje vakken geven aan dat de score van Hoogvliet Noord ver 
onder het Rotterdams gemiddelde ligt In deze paragraaf worden de opvallendste scores hel 
vwjkprofi^ opgasomd

Hoogvliet-noord
V«r«at)t: 2Q|| n«i 2212 crt/«1« 
WBél*;20»6fi1Él au

ane aois
0

4

2M4

0

Verandehrtg 2016 <2013

Var^uiMiift.

4 1 $ 10 t»

Fysiek:
De Fysieke index ia licht gestegen in 2018. Van ean score van 100 m 2014 en 102 in 2016 is de soore 
107 in 2018.
Er zijn wel een aantal aar>dachtpunten. De scores voor Voorzieningen en Mibeu scoren ruim onder het 
Rotterdams gemiddelde.



Wat vooraanngen batratt gs9t net om mindar winkels, maar ook gymzalen, speeltuinen, scholan, 
<tand)ertBen etc. Daarnaast is er veel leegstarxi van winkels.
Wat verder opvalt, is da sterke daiir>9 van da score voor de openbare ruimte subjectief ten opzicht van 
2016
Voor het Miheu springen de stankoverlast, geluidsoverlast en wateroverlast eruit.

Verlig
Da vaiiighaidsindax 2018 is gestegen tan opzichte van 2014, maar gedaald ten opzichte van de score 
van 2016 De score was 108 in 2014 en 124 in 2016. Deze sterke stijging is in 2016 wat teruggevallen 
naar een score van 120.
Dft komt doordat de cijfers voor geweld en inbraak obiectief en subjectief slechter zijn geworden 
Daarbij zijn suOiectief de ajfers voor diefstal gedaald. Obiectief zijn de cijfers van overlast en 
vandalisme gedaald.

Sociaal
De sooeie index is ligt gestegen ten opzicht van 2014. De sterke dairng <n de index van 2016 is 
daarmee teniet gedaan. Van 1Q6 m 2014 naar 96 In 2014 is de index nu 106 
Wat opvalt, is dat hel cgfer voor binding, objectief gedabd is. Verder staat het cijfer voor capaoteften, 
objectief nog onder dnjk Relatie veel mensen geven aan w>bekend ie zijn met de mogelijkheden 
waar sj met hulpvragen terecht kunnen. Verder valt op het relatief lage aantal studenten wat zich 
aanmeldt voor HAVO 3.



Bijlage 2 - beschrijving van de wijken 
Typering Hoogvliet (Noord)
Moogviiet hgt aan Oe zuiOKant van Rotterdam, langs de oevers van de Oude Maas en in het hart van 
het irdustrteie havengebied. Aan de OurtenrarKl wordt Hoogvliet omsloten door de Groene Gordel, met 
grienden langs de Oude Maas en het ur^eke Rüigeplaafi>os. De combinatie van ruimte, groen ert 
be^ilvighaid maakt Hoogvii^ eer^ preQige woonplaats.

Hoogvhet transformeert na de 2e wereldoorlog in de eerste Hederiarxise sat^hetstad een nieuwe 
woonplek voor werknemers rn de petrochemie en de Rotterdamse havert. De werkr^mers komen 
vanuit het hele land en daarbuiten. Hoogvliet Noord Is afs eerste ontwikkeld; nu nog stamt 44 procent 
van woningvoorraad u<t de periode 1945*1968. In de jaren 70 en 60 verliezen industrlearbelders op 
grote schaal hun baan en verpauperen sommige wijken Oitis de aanleiding voor de grootse 
herstructurenng van het land die in 1999 van start gaat. Inmiddels is bgna een vijfde van de 
woningvoorraad van Hoogvliet van na 2000
In Hoogvliet Noord, tan noords van de Groer>e Kruisweg Nggen de wijken Westpunt, Nieuw 
Engeiand/Oigna Johannapolder, Oudeland en Tussenweter met daarnaast het industheterrein De 
Gadanng. Herwonen in totaal ongeveer 12.500 inwoners en zo'n S.500 huishoudens; vaak gaat het 
om gezinnen met kinderen.
Deze wijkagenda gaat over deze buurten. Voor de andere buurten wordt verwezen naar de 
wijkagenda voor Hoogvliet Zmd.

Typering van de wijken

Tussenwater
Tussenwater is de jongste buurt var^ Hoogvliet. Halverwege de jaren '90 is gestart met de oplevering 
van woningen. Het Is een wijk met mooie en ook grote huizen. De buitenruimte staat onder druk door 
de verzakkingen In 2017 is gestart met het project dt duurzaam op te lossen. De bewonera worden 
nauw bij dit ^ces betrokken in de klankbordgroep.

Oudeland
Begin jaren zestig is Oudeland ontstaan afs gevdg van de uitbreiding van de Sheil-vestiging in Pemis. 
De buurt heeft een groen karakter. Momenteel wonen er circa 3.000 m^sen Dix aantal zd door sloop 
en herbouw de komende tijd regelmatig wijzigen Omdat herstructurering vlak voor de crisis echt is 
ingezet voelt Oudeland de gevolgen erven in sterkere mate. De stoop var goedkope huufflats en de 
bouw van eengezinswoningen vedoopt trager dart gepland Ondulddijkheid voor bewoners, 
teruglopend gebruik van alle voorzieningen en dreigende vedoedemg van sloopfiats zijn daarvan het 
gevolg. De sloop van een aantd flats is naar voren gehaald, Hierdoor zijn veel lege plekken in de 
buurt ontdaan Oaemaestzijn er nog een aantal plekken waar gesloopt moet worden Hier ontstaan 
beheersproblemen
Enkele bouwvefden zijn onlar>gs opgeleverd (RigoieRostraS), onlangs gestart (Acapella en 
Parelvisser) en zullen ne de zomer starten (Marthataan).
Er speelt veel in Oudeland op het socitf e vlek. Extra Inzet op opvoedondersteuning lijkt hier gewerd.



Ntouw Engeland
De buurt Njeuw Er^gelard met ongeveer 3 290 bewor^rs is één van de kiemere wijken van Hoogvliet 
en is onderverdeeld in drie delen. Digna Johanna, omgevir^g Venezuelaweg/B^remstraat ('t 
Keerpunt) ^ omgeving Achterpad/Texasweg/Voorweg
Het Is een eOite nerstructurenngswijk. In vergelijking met een aantal jaren geleden heeft de 
herstructurering veel goed gedaan Het is rustiger in de buuft en er is ve^ minder criminaliteit

Het voorzieningenniveau in de buurt is relatief hoog en wordt m het algemeen positief gewaardeerd 
Men IS het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en met de voorzieningen 
voor de gezondheidszorg.
Er IS ook een groot a^bod van activiteiten voor kinderen in de buurt. Brede schoolactiviteiten sn 
buurtactivitert^ op de kinderboerderij, ^eeltuln Bonaire, de natuurspeeiplaats, het Ruigeplaatsbos, 
LCC de Zevensprong

De achterkant van het winkelcentrum Oude Wal is verouderd Dit kleine winkelcentrum iigt mddenin 
de buurt. Het is een risicogebied in verbarvl met verstoring van de openbare orde Er is ve^ ovedast 
van hanggro^en. Door een overaanbod etaan er verschill^e winkelpanden leeg. Een deel van de 
winkeistripis gestoept

Westpunt
Westpunt was aanvankelijk een woest terrein grenzend aan het Ruigeplaatbos. Oe wijk ie vernoemd 
naar de mee^ westelijke punt van de aangeslibde rivlerF^aat in de Oude Maas, waarop ook da 
Moogvfietse vwjken Z^mplaat en Meeuw^iaat Hggen.

De wijk IS gebouwd in de periode 195B>196t er> de straatnamen verwijzen naar kruiden, zoals da 
TIjmweg en de Lavasweg

In Westpunt staan voornamelijk maisonnettes en galerijflats In het kader van de herstructurering van 
Hoogvliet is een gedeelte van de hoogbouw verdwenen en gedeelt^ijk nieuwbouw gerealiseerd De 
buurt heeft een winkelsthp aan de Lavasweg 
Groen

Wes^nt kenmerkt zich door veel groen rn de vnjk. Aan de rand. tussen de Spijkemssebrug en de 
Botlekörug, ligt het Ruigeplaatbos, onderdeel van de Groene Gordel rond Hoogvliet. Hier grazen 
Hooglanders langs de Oude Maas en is een unieke beplanting te vinden.



Centrum
Centnim is een buurt weer diverse functies sameriKomen Het Centrum is een winkel9ebied omnn^d 
met woningen wear over nel el^emeen 50* mensen wonen, in totaal wonen er circa 1 250 menser>. 
Daarnaast heeft het Centrum voorzieningen zoals speciaal basisonderwijs, medisch kinderdagi/erttijf. 
biCHiotheek. politie, Gebiedsks^toor en winkels Vovai deze diver^teit aan funcbes zorgt voor aparte 
Kralen die gezamenlijk geen kettir>g vormen. Hierdoor is er ^leen op oompiexniveau bepeh<t sprake 
van bindir>g.
Het winkelcentrum is heeft een regionale functie waar ook uit de omgeving van Hoogvliet pubbek op 
afkomt Wel is er veel leegstand in het winkelcentrum. Het huidige wmk^aanbod wordt door Dewonere 
als slecht ervaren fn het winkelcentrum zijn de afgelopen jaren grote en kleinere winkds weggevallen.

Bedrijventerrein de Gadering
Bedrijventerrein Gadenng werd oorspronkelijk aangelegd ter ondersteuning van de haven en de 
logi^i^ en is daarmee ook een e^l bedrip/enterrem Het is gelegen aan de rand van Hoogvliet. De 
achterzijde van de (t>edrijfs)gebouwen gp'enzen e^ de woonbuurt Tussenwater Er ajn brede 
groenstroken aangelegd tussen die buurt en de Gadenng, waardoor de overlast beperkt blijft Op de 
Gadenng bevindt zich ook fadliteiten waar omwoner^en gepruk van kunr^n maken, zoals een 
bouwmarkt en wasstraat
Op de Gadering zijn drca 200 bednjven gevesbgd waar in totaal orca 2.600 meneen werken.
Sinds 2004 verzorgt de Stichting Samenwerkande Bedreven Hoogvliet Gadenng (SBHG) het 
parkmanagement. Bij deze siichtrvg zijn circa 110 bedrijven aangesloten die 75% van het uitgegeven 
oppervlakte bedrijfsterrein vertegenwoordigen Belangnjkste doelstelling van deze stichting is om in 
overleg met de gemeente, pdloe en andere p^ners ervoor te zorgen dat het terrein m een goede 
conditie blijft.

Bijlage 3 - Samenhang Collegeprogramma, stedelijke programma's 
en staand beleid

In deze byiage worden da stadetijlie ontwikkelingen beschreven die voor het gebied van belang 
zijn.

An^tehjke samenwerking
De svijkagenda, is gemaakt door de g^iedsorgansatie (rayorvlirecteur, gebiedsmanager en 
gebiedsnetwerker) en de accounthouders van de clusters Mdatschappelijke Ontwikk^ing. 
Stadsontwikkeling, Stadsheer en de Directie Veilig In e^ msano^ijks overfeg GNI (Gebied^ietwerk 
Intern) zijn de hoofdlijnen besproken, vond afstemming (over knelpunten) plaatsen werd de mtegraliteit 
bevorderd In het GNI wordt ook de momtoring besprek^ voordat deze aan de g^iedscommissie wordt 
voorgelegd De accounthouders werken samen met verschillende gebiedsadviseurs en afdringen Voor 
zover mogehjk wordt dat hieronder beschreven.

^oonwsie
Verkeer(sveNi9heid) en vervoer 
Partners: OCMR, Woonbron, Vesta 
Kwaliteit Openbare Ruimte



Grosn

Kom Ofi néar buttw: Integrale vislo Spelen, Sporten, Bewegen en Ontmoetert
In de afgelopen jaren is gewerkt aan een integrale visie voor spelen, sporten, bewegen en ontmoeten. 
Naast de behoefte aan een visie oo het vakgeOidd Spelen, Is fn overteg met de clusters Maatschappij ke 
Ormiflkkeling (MO) en Stadsontwikkeling (SO) juist de Dehcefte aan een t^ed^e scope uitgesproken, 
waarbij de nadrx» hgt op de onderlinge samenwerking tussen de verschiltende clusters indusi^ de 
gebedsorganisatie.

Gekeken Is vanuit hel standpunt van de gezondheid en ontwikkeling van Rotterdamm^s. Welk aanbod 
an welke inrichting in de buitenruimte op het gebied van ^elen, sporten, bewegen en ontmoeten past 
daarbj^ Wat zijn jull« wensen? Welke ideeen, trends, wetenschappelijke feiten en innovaties op het 
gebied van ontwikkeling en gezondheid kunnen we toepassen? Wa halen ambities op vamit het 
gezondheids* en ontwiUtdvraagstuk. Voorbeelden zijn omgevingsbewusizijn (groen, eetöaar groen, 
mliieubeiastif^, schots), motoriek (bewegen, klimmen), veiligheid en uitdaging, sociale 
cohesp/betrokker^heid (ontmoeten, contacten leggen), rust (stressreductie en -herstel) en educatie en 
creativiteit (taal, rekenen m de openbare ruimte, interactieve objecten)

WaterbMeer
De lange termllrtvisie voor de Rotterdamse tnvuBing van de zorgpNchten voor stedelijk afvalwater, 
hemelwater en grondwater zijn als volgt geformuleerd: Oe riolaringszorg draagt bij aan de realisatie van 
een aantrekkelijke stad (W^en>lan 2 en Stadsvisie). Ot betekent naast aen helder en plantenrijk 
watersysteem droge voeten en een gezonde stad.

Op lange termijn gaat Rotterdam duurzaam om met ^vaiwater. De volksgezondheid wordt bee:hermd, 
schade aan het mii«u en wateroverlast worden vooiltom^. VerschiBande afvalwaterstromen werden 
gescheiden Hemehwater wordt loka^ of centraal in het milieu geloosd. De bruikbare compor>enten 
(mineralen, energie) in het afvdwater worden hergebruikt. De restsboom wordt naar de Afvalwater 
Ztflv^ng&nstallatie (AWZI) g^racht Gemeente, waterschap en perceeleigenaar h^ben hiervoor een 
gedeelde verantwoordelijlheid.

Bij het verwerken van afvioerand hemelwater speelt de inrichting van de openbare rumte aen belangr|ke 
rol. Het groridwat^ in de stad veroorzaakt geen structureel negatieve geve^gen voor de gebruiksfunctie 
en voor de aan de grond gegeven bestemming. De komende jaren worden er In Hoogvliet veel 
ndenngen verveen. Het is zaak om daarbij aan te sluiten en met bewoners te kijken of er zaken 
verbeterd kunn^i worden m de bmtenaiimte

Slim b^eer
Stadsbeheer zet de komende jaren in op slim beheer. Slim Peheer gaat verder dan het al bakende 
assetmanagement Ook behoren het wijkgestuurd werken en informatiegestuurd werken hierbij. 
Wijkgestuurd werken betekent dat er op ba&s van da bekende wijkstructuur passende maatregelen 
worden genomen i$e i^gestemd sjn op de behoefte van de wjjK en wijid^ewoners. Bij het 
Informatiegestuura werken wwdt ook gekeken w^ke data er beschikbaar zijn om de werkzaamheden 
van Stadsbeheer er zo goed mogeiljk op af te stemmen en waar mogalijk maatwerk te leveren. Zo wordt 
er nu al gewedd met de vulgraadmetng voor ondergrondse en halfvardiepte huisvuil*, papier- en 
glascootainers. De sensoren in de containers geven eiektrmisch door waru^eer deze vov 80^ gevuld
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z^n. Pas als aan container voor &0% 9evuld is. komt hl; automatisch op de route om geleegd te worden. 
Hiermee wordt voorkomen dat onnodig gereden wordt en bijna lege containers worden geleegd

Accourttttouder
Oe accounihouder Stadsbehe^ is de voegerwoordiger op strategisch en tactisch niveau voor alle 
betrokken kolommen (Schone stad. Openbare werken. Toezicht en har>dhaving)' binnen het ouster 
Stadsbeheer

AmbiUee VeOlgheM 2019-2022

Inzet directie veiligheid/ Veiligheidsplan van de politie

Het hudige veikgheidsprogramme loopt tot 2018 Voor de periode 2018-2022 wordt een nieuw 
veiligheidsprogramma, Vetbg@Rotterdam, ontwikk^d. Het programma Veillg@Rotterdam wordt vPór 
het zomerreces (na de gemeenteraadsverkiezingen) aangeboden door de gemeenteraad. Dit biedt de 
volgende gemeenteraad de mogdijkheid om nieuwe accertten te leggen

DE ambitie is dat Rotterdam alleen nog maar vaitiga wijken heeft waar bewoners, ondem9ners en 
bezoekers zich velig en welkom voelen. Iedere RoOerdammer moet zich vhj kunnen bewegen en zich 
veilig voelen m de stad.

De focus voor de Inzet in het g^ed Hoogvhet, vanuit het programma veiligheid 2014-2018 zijn:

• High Impact Crimas
Hoogvliet richt zich op de aanpak van High Impact Cnmes. Prevantia bij woniriginbraken en 
wapenbezit is in deze van belang. In dit kader worden bijeenkomsten gaorg^iseerd, ook voor 
de ouderen in Hoogvliet worden aparte preventiebijeenKomstan georganiseerd op het vergroten 
van de weerbaarheid tegen b^beltrucs en inbraken. Ook wordt er, samen de 
wor^ngcorporaties, geïnvesteerd in het weerbaarder maken van woningen voor Inbraken

• Aanpak risicogroep^
Da aanpak van nsicogroepen Krijgt m Hoogvliet specifieKe aar>dacht Er Is in dit kader dan ook 
aan expertisamadawerkar actief die jongeren begeleidt naar werk. scholing en irri<omen.

De veiligheldsindex geeft aan dat Hoogvliet ver boven het gemiddelde van de gemeente Rotterdam 
scoort op da onderwerpen als

• Diefstal
• Geweld
• Int^aak
• Overlast

Alleen op vandalisme scoort Hoogvliet iets onder het gemidd^de, wat veiligheid betreft

Oe Juiste prioritaftan staMap

De kracht om prioriteiten te stellen zit ’m in de combinatie van ciffers en de kennis van wtfkegenten en 
samenwerkerKle partners. Zij welen wat er leeft en speelt, dus als je hen negeert, doe |a jezOf ernstig



tekort. Registratiesystemen, vertellen namelijk rvet altijd hetzelfde Er zijn verschillende sptuaties 
denkbaar Bijvoorbetid: geen rode stip op de kaart, dus 'nks aan de hand*. Maar de wijkagent en 
partners weien er juist van alles gebeurt, de wijkagent en samenwerkende partners speelt een hele 
belangrijke rol bij de inierpretatte van de cijfers

In het actieplan veilig 201S hetoen we de gezamenlijke pnoriteiten op elkaar afstemmen, aan de hand 
van deze ontwokkelmgen heeft de gemeente Hoogvliet en de pofibe ter bevorderir>g van de veiligheid en 
leefbaarheid de volgende priohteiten benoemt voor 2016.

Gemeenschappelijke prioriteiten z^n:

Fietsendiefstal
Overlast gavanoe groepenrjeugd 
Wonmgmbr^en 
Sociale problematiek 
Ondermijning

En als aandachtsgebied voor Hoogvliet <s beno^d de wijk Boomgaardsshoek mef daann het gelegen 
winkelgebied genaamd Mkerwinde en Erica. Dit getted heeft ai geruime tijd te maken met jeugdoverlast 
en was er op het gebied van woninginbraken ten opzicnte van andere wijken in Hoogvliet een stijging In 
2017.

Borging

De in het actieplan veill^ld 2016 hebben beide partijen de afspraken gemaakt om de gestelde pno's 
gezamenlijk aan te pakken en m de toekomstige ontwikk^ing samen met andere partners de gestelde 
gezamenlijke prioriteiten integraal aan te pakken. De gemeenschappelijke pnonteiten realiseren de 
gemeente en politie m een gezamenlijke aanpak waarbij het opsteNan en uitvoeren van individuele 
priorlterten onder leiding van de desbetreffende partr>er valt en z^f verantwoordelijk Is voor hst maken 
van een plan van aanp^.

De gemaakte afspraken tussen de partners over de ir\zet binnen de benoemde prioriteiten worden 
vastgelegd in het uitvoeringsprogramma, waaibij duidelijke afspraken wie doet wat, in vastgelegd wordt 
om zo een duidelijke rolverdelir>g te maken en de daarbij gemaakte afspraken in vast te leggen.

Om de voortgang in de aanpak van de prionteiten te kunnen blijven monitoren en bij te sturen, zal er 
maend^ijks een overleg worden gevoerd tussen de betrokken padners. Daarnaar is net maandelijks 
overleg van bdang om nieuwe afspraken te maken over de aanp^ van de pri^teiten sn aan de hand 
van evaluatie door ajfers te blijken wat er voor extra inzet noodzakebjk is Op deze wijze kan er 
kwaütatief inzel worden geplaagd op de prioriteiten en krijgen partners de ruimte om dit vooraf mtem te 
fadliteren.

Naast de genoemde pnortteiien ttljven de gemeente en de pohtie o^ arKlere vormen van criminalileit 
en veiUgh^dsprobl^atiek monitoren. Mocht er overstijgende criminaliteit zich voor doen dia niet 
benoemd zijn ais pnonielt in dit document, dan zullen deze ad-hoc worden opgepakt om aaar een 
passende plan van aanpak voor op te stellen.
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Cluster MaatschappetIjKe Ontwiklialing 
Welzlin en jeugd
Cluster WO heeft, in de vorm van een aanbesteding, opdracht gegeven aan OOCK om uitvoering te 
geven aan welsjn in Hoogvliet DOCK heeft op Oasis van nun (^dracht een vverkplan (^sgesteld. 
samen met haar onderaannemers Mierol en Stichting Villa Vor«.
In het werkplan zijn vijf siedeü|ke uitvoenngsdo^en b^x>emd, en drie gebied iHtvoerirgsdoelen. 
Daarnaast wordt specifiek nog ingezet op de invulling van het Huls ven de Wijk, ouderOetrokkenheid 
en Wijkprogrammering jeugd De aandachtsgebieden zijn:

- Stedelijke uitvoeringsdoelen 
o Huisbezo^en 75+ 
o Teger^prestatle 
o Zelfredzsam en kansrijk 
o Schutddienstverlemng 
o Taaivri/willigers Vraagwijzer 

. Gebied uitvoehngsdoelen
o Verkerken taalvaartfgheid 
o Versterkt sociale en mentale weeiDaarheid 
n Kwetsbare bewoners 

. Invulling Huis van de Wijk plus 2018 - 2021

. Functionaliteit Katercafé in het kader ouderbetrokkenheid 
• Wijkprogrammenng jeugd

De inzet van DOCK zsi daarmee ook bijdragen aan de realisatie van de ER*doelen.

Bijlagd 4 • Proces: participatie en vaststelling

Deze ontwerp wijkagenda is in samenwerking met ambtenaren van de verschiller>de clusters en 
partners .opgesteld.

De wijkagenda wordt door de gebiedscommissie, na pahidpaile met bewoners, CH>jememers en 
verenigingen, m concept vastgesteid Vervolgens beoordeelt net coliege a)ie dsor de 
gei^edscommissies vastgestelde onfwerp-wijkagenda's op beleidsmabga- en financiële haatbaarheid 
De door de gebiedscommissies vastgestelde ontwerp*wijkagenda's, voorzien van net oordeel van het 
o^fege, worden aan de raad voorgelegd De raad stelt deze vnjkagenda’s definitief vast. De a^dus 
vastgest^da agenda's zijn aan opdracht aan het college (en de ambtelijke organisatie) om tot de 
uitvoering over te gaan Jaarlijks worden hiervoor vnjkaotief^annen (WAP) c^estel d. In het wijkscbeplan 
(WAP) wordt elk doel verder geconcretiseerd en uitgewerkt in (max. 3) SMART (spacrfiek, meetbaar, 
acceptabel, realisksch, tijdsgebonden) geformuleerde resultaten. Per resultaat worden de (max. 5) 
belangrijkste acties vermeld. Het WAP wordt ahbteUjk door het Rayonberaed vasigeeteld.

Parficipafre door nieuwe g^óiedscommissi^
Het is de bedoeling dat de ontwen> wijkagenda ook wordt besproken met de inwoners, ondernemers en 
insteiNngen in Hoogvliet. De nieuw gekozen gebiedscommissie gaat b^ien hoe zij invulling wii geven 
aan het participatetraject.







Gemeente Rotterdam

Hoogvliet Zuid

Actief en groen aan de Maas
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Wijkagenda 2019-2022
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Karakteristiek
Hoogvirel ligt aan de zuidkant van Rotterdam, tangs de oevers van de Oude ^laas enin het hart van 
het industriëe havengebied Aan de buitenrand wordt Hoogvliet omsloten door de Groene Gordel, 
met gnenden langs de Oude Maas en het unieke Rutgeplaatbos De combinatie van ruimte, groen en 
bednivigheid maakt Hoogvliet een prettige woor^aats

Hoogvliet transformeert na de 2e wereldoorlog in de eerste Nederlandse satellietstad een nieuwe 
wooT^ilek voor weftnemers in de petrochemie en de Rotterdamse haven Oe virerknemers komen 
vanuit het htie land en daartuiiten Hoogvliet Noord is als eerste ontwikkeld; nu nog stamt 44 procent 
van woningvoorraad uit de penode 1945-1968. In denaren 70 en 80 verliezen fndustnearOeiders op 
grote schaal hun baan en verpauperen sommige wijken Dit Is de aanleiding voor de grootste 
herstructurering van het land die in 1999 van start is gegaan. Inmiddels is bjna een vijfde varxde 
woningvoorraad van Hoogvliet van na 2000.

In Hoogvliet Zuid, ten zuiden van de Groene Kruisweg liggen de wijken Middengebied, 
Meeuwer^laat, Zalmplaat en Boomgaard^ioek Mier wonen in totaal ongeveer 21.500 lnwor>er8 en 
zo’n 10.500 huishoudens: waaronder relatief veel gezinnen.
Deze wljkagenda gaat over deze buurten. In bijlage 2 vindt u een beschrijving van deze buurten.
Voor de andere buurten wordt verwezen na^ de wijkagenda voor Hoogvliet Noord.

W|k«e*>*e»MeoeviiM zud Datum 
IBM* 2019

Pa^fu



opgaven
D6 op9sven voor Hoogvlot voor de middetiange termijn zpjn verwoord in de Gebiedsstrategie, 
opgesteld onder regie van het cluster StedsontwfkkeNng. H^nn zijn de volgende vtjf thema's voor de 
toek<wsl(5*10jaaf) Oenoemd 

SemenwerKmg met |e buren 
Henjking f/sieke en sociale herstructurering Hoogvhet 
Ondersteunen en optimaal benutten van talent en or>dememerskiimaat 
Prettig wonen op je ouwe dag

• Inzet op khmaataOaptahe en energietransitie In en om de Groene Gordel

Voor Hoogvliet Ngt daarbij de focus op de samenwerking in de regio 
Voor Hoogvli^ Zuid ligt daarbij de focus op de sociale herstruoturenng mat a^acht voor het 
optimaal benutten van talent en ortiememersidimaat. Een goede communicatie en participatie zijn 
van groot belang

Sam^w^keri met je buren
Hoogvliet heeft een urrieke ligging ten opzichte van andere gebieden van Rotterdam Net als de 
kleine kern^ Pernts, Rozenburg er\ Hoek v^ Holland op afstand van de stad Rotterdam Maar ook 
met grootst edel ijke problemen, vergelijkbaar met Rotterdam Zuid
OaarOij hgt Hoogvliet ais gebied van Rotterdam dicht bij de gemeenten Nissewaard (Spijkenisse) en 
Albrandswaard. Vanuit deze ligging zijn er kansen en bedreigingen
Er zijn een aantal specifieke thema's in Hoogvliet die in deze regionale context aangepakt moeten 
worden Het betreft de verkeerdoorstrommg, de woningmarkt en de voorzieningenstructuur De 
bewoners van Hoogvliet zijn op deze thema s nauw verbonden met de regio.
Pamis, Rozenburg en Hoek van Holland nebben hun kleine kernen aanpak, m Rotterdam zuid liggen 
de NPRZ wijken Het is noodzakelijk dat ook Hoogvliet de nodige aandak! krijgt om bedreigirigen 

hoofd te kunn^ bieden en de kansen te kunnen pakken. Het behoeft aandacht d^ HoogvNet riet 
lot de kléne kernen b^ort, maar vtrei degelijk op v&gelijkbare afstand van de stad ligt.

Hefijkirtg eociaté herstructurering
Oe herstnxtturering van Hoogvliet is door de crisis heel abrupt gestopt. HoogvNet Noord voelt hiervan 
vooral de gevolgen op het fysieke vlak Hoogvliet Zuid heeft daarentegen meer last van een ouder 
wordende bevolking en de daarmee gepaard gaande veranderingen m wensen voor de 
woonomgeving
Nu de cnsis achter de rug lijkt wordt met volle kracht ingezet op de doorstart van de herstructurering. 
Voor Hoogvliet Zuid moet de meeste aandacht uitgaan naar de sociale herstructurering. Mensen 
wonen vaak ai lang in hun woning, de gezinssamenstelling i$ veranderd, en ook de behoeften aan 
voorzieningen tn de wnjk moeten worden aangepast aan de nieuwe wensen Dat betekent d^ de 
focus ligt op de ouderen, maar woningen en voorzieningen voor jongeren mogen daa^j niet uit het 
oog worden vefloren
Dit betekent dat er oc^ aandai^t moet zijn voor een buitenruimte die aansluit bj de wensen van 
(nieuwe) bewoners. De groene gordel i$ daarbij een parel die we moeten koesteren en uitbouwen.
Als laatste moet er goed gekeken wwden naar een pass^id voorzieningenniveau.

OrKlersteunen en optimaal benutten van talent en ondernemersklimaat
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Dasr waar da sociala haratoicturering vooral kansen Diedt voor bewoners op gebied van nun 
leefomgeving zip er tn Hoogvliet ook veel Oewoners die hulp nodig hebben m hun d^uls&tuatie 
Algemene kenmerken van de bewoners zijn laag opgeleiij, een laag inkomen, schulden, 
laaggeletterdheid en psychische problematiek Dit leidt vaak ook tot gezondheidsproblemen.
Naast de hulpverlening is zaak om vooral bi| de jongeren de aanwezige t^enten te ontwikkelen. 
De programma's m de huizen van wijk, de vele acbvitsten die in Hoogvliet georganiseerd worden 
maar ook de mogelijkheden m de Groene Gordel zouden daar beter voor benut kunnen worden 
Verder zou onderzoek kunnen worden of de samenwei1<ing tussen bijv ondernemers op de 
Gadenng en m de haven en de aanwezige scholen in Hoogvliet verbeterd zou kunn^ worden. 
Oaarbij moet gekeken worden of de vraag naar specifiek onderwijs, zoals havergerelateerd, matcht 
met het aanbod voor Hoogvli^se scholieren. Daarnaast moeten ook de mcgelljkneden die 
leegstaand vastgoed biedt bekeken worden

Communicatie en participatie
Oe her^ructurering in Hoogvliet heeft al een lange geschiedenis. Bn% si veel verbeterd ten opzichte 
van de start van de herstnjcturenng Dit is builen Hoogvliet vaak met bekerxl, er is vaak geen goed 
beeld van de kwaliteiten van Hoogvliet Deze bestaande kwaliteiten moet^ we laten zien om zo een 
re^er en positiever beeld van Hoogvliet te schetsen.
Vanuit de herstructurering tser al een lange traditie van participatie en betrokkenheid van bewoners. 
Dit moet wwden voortgezet &\ daarbij moeten ook vernieuwende mog^ijkhedm verkend wo^en 
De gebiedscommissie rnoet samen met de ambter^ren bekijken hoe de Komends vier jaren kar^n 
V(ïop benut kunnen worden.

Naast een visie op de middellsnge termen, is er ook een visie voev* de korte termijn r^odig. De 
vwjkagenda beschrijft deze vo<^ de komende vier jaar In samenspraak rmet de clusters zijn opgaven 
voor Hoogvliet Zuid benoemd Op ba&s van deze c^jgaven zijn vijf ER-doeten opgesteid, efe m het 
volgende hoofdstuk worden beschreven.

Oe benoemde opgaven voor Hoogvliet Zuid zijn onderstaand beschreven
Bewoners geven aan dat er in aJle wjken van Hoogvliet Zuid een voorziening wordt g^ist waar 
activiteiten georganiseerd kunnen worden Er wordt verwezen naar Hoogvliet Noord, waar twee 
Huizen van de Wijk aanwezig zijn In Hoogvliet Zuid worden er op verschillende locaties, de 
satellieten van de Huizen van de Wijk. activiteiten georganiseerd, maar wordt een herkenbare 
locatie g^isi. Oe gebruikte locaties zijn o.a. de Art Studio. Huize Madelief, de Buurstudio. 
in Boomgeerdshoek wordt dit ook specifiek genoemd voor de jeugd Een aantel jaar geleden 
was er een ruimte voor jongeren Dij de sporthal (voormalig MFC), de permanente gebrukl kon 
worden Deze svordi gemist inde wijk Er is nu een tijdelijke optos&ng gevonden, op 
vrijdagavond is er een inloop in een ruimte bij de sporthal Olt is echter maar één avond in de 
vreek, en de ruimte rs maar tot de zomer beschikbaar Er is behoefte aan een structurele 
oplossing. In Hoogvliet Zuid moet er vanuit de Huizen van de Wijk goed gekeken worden naar 
een dekkend netwerk voor de jeugd

• Er wonen relatief veel ouderen in Hoogvliet Zuid. Eenzaamheid komt regelmatig voor onder 
ouderen, en er is ook een grotere vraag naar voorzieningen als winkels m de wijk

• Vooral in deier> van Meeuwienplaat en Zalmplaat komt miiti*pn^emati^ veel voor leeg 
cpgel^d, e^ laag inkomen, schulden, laaggeletterdhekJ en psychische proOiemabek zijn het 
meest voorkwnend
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Hoewel de fysieke herstructurering vocaal In Hoogvliet Noord speelt, kent ook Hoogvliet Zuid en
aanlal aandachtspunten. In hel algemeen is er veel leegstand, zowel van winkels als van
schcHen Olt vraagl om een oplossing, maar tnedl weiifcfit ook kansen Hierbij valt te denken aan
omwikkeling van zorgconcepten, kiushuizen of andere creatieve oplossingen
Rond de Gebbeweg staan siooppanden en liggen plannen voor herontwHkkaling van het gebied.
Het 1$ zeek om de heronlwikkehng de komende jaren vooftvarend te p^ken
De vraag Is w^ke invloed de \voonvisie heeft op Hoogvliet. Hoeveel goec^ope woningen gaan
verdwijnen, eo wat dit beiekem voorde gezinn^ tle nu in Hoogvliet wonen
De gebiedscommissie hed^ veel waarde aan de handhaving van de in het verleden gemaakte
afspraken ov^ de verdeling van het woningaanbod over de verschillende categorieën en hel
sociale aspect van de herstructurenng. Monitohng van het woningaanbod zal hier meer inzicht
gev^.
Boomgaardshoek is e^ echte t^oemkoolwijK ®h de inrichting van de openbare ruimte vraagt 
aandacht De geplande v^anglng van de riolering biedt kar^sen voor een aanpassing van de 
innchling.
Rond winkelcentrum de Fuik neemt de bedrijvigheid af en is sprake van leegstand. Dit 
winkelcentrum is b^angnjk voor de ouderen die In de Duurt wonen. Oe afgelopen jaren ii er al 
energie in gestoken, maar dit heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd Dit vraagt om 
creatieve initiatieven.
Er rs sprake van jeugdovertast in de wijken Boomgaardshoek en Zalmplaat. Aan de andere kant 
biedt het ürtan Sports Park Kansen voor (activiteiten voor) jongeren.
De jeugdoverlast vraagt om aanpak, zowel door handhaving als door het organiseren van 
aciiviteilen
De Campus Hoogvliet in Meeuwenplaat draait en de samenwerking tussen da partijen op de 
Camf3us is goed. Alleen de Art Studo blijft echter, mede door een moeizame start Het is zaak 
om extra aandacht te besteden aan de dóórontwikkeling van de Art Studio, zodat ook hier meer 
activiteit voor scholen en bewoners ontstaat. De Stichting Art Studio heeft aangegeven per 2019 
Ie gaan werken aan een toekomstplan De Art Studio heeft een vwjk overstijgende functie.
De gebiedscommissie wil In 2018 meer duidelijkheid krijgen over de plannen van de Art Studio 
en de mogeliikhederT van cultuuraanbod op deze locatie. De doelstelling uit hel coalitieakkoord 
voor meer evenementen in de kleine Kernen kan mede aanleiding zijn voor oJtwééi aanbod in 
Hoogvliet.
Oe gebiedscommissie voeü zich een beiangnjke partner van de partijen rortd de Art StuHo en 
wil nadrukkdijk betrokken worden bij het opstellen van de plannen.
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Doelen voor de komende bestuursperiode
In het Gebiedsplan 2014*201$ was öe vdgende lange termijn ambihegefonnuleerd:

"Oe bewoners /even neer vofte /evredennej^ m Hoogvliet. Hoogviieters zijn actief, zetten zich in voor 
hun medebewoner en hun woon- en /ee/bmgevfng en venven^en een goede positie op de 
arteidsmafid. ’

Onderdelen van deze ambitie slaan onder druk.
Op basrs van de analyse, opgaven en ambitie zijn voor de periode 2019'2022 vijf ER*doelen met 
onderliggende thema’s geformiJeerd Voor verduid^ijking van de ih^a's zijn mogelijke maatregelan 
opgenomen. De definitieve maatregelen zielen jaarlijks, In samenwerking met de clusters, verder 
worden uitgewerkt in het wtjkadiepl^.

Oe vdgende ER doelen zijn ber>oemd.

1. Levendiger Hoogvliet
We willen dat mer^n meer betrekken zijn bij wat er gebeurt en actief meehelpen in de buurt of 
bij activiteiten in sommige wijken kampen veel hushoudens met een stapeling van hardnekkige 
problemen, die elk lid van zo n huishouden belemmert in het dagelijks funtiioneren. Belangrijke 
thema’s In dit kader zijn schulden, armoede en gezondheid Oe opgave is om deze huishoudens 
zodanig te ondersteunt, dal zij duurzatvn ^gen Denen kunnen staan en actief in de 
samenleving kunnen parUeperen
Oe doelstelHng uit het coaitbeakkoord voor meer evenementen in de Weine kerneri kan, naast de 
ai genoemde mogelijkheden voor meer aritureel aanbod, ook aanleiding zijn voor meer 
evenementen m Hoogvliet Dit zal een positief effect hebben op de levendigheid van Hoogvliet 
Hiervoor i$ nodig.

Inzetien op gezonde leefstijl
• Aarpak laaggeietterdheiQ 

Aarpak eenzaamheid
Ontwikkelen nieuwe vormen van p^cipatie 

- Meer bekendheid van het verenigingsleven en activiteiten 
Beter gebruik maken van minder bekende netwerken

Een aantal mogeHjke maatreg^en
• Aanpak muiti'problematiak, vooral in Meeuwenplaat en Zalmplaat
• Aanpak armoede achter de voordeur
• Waar nodig (door) ontwikkeling Buurt Bestuurt

Om een duidelijke richting te kunnen bepalen zal een arralyse nodig zijn van de hudge 
opzet en uitvoering en een goede vorm voor de toekomst krezen de past bij deze tl>j.

• Opstellen van een toekomstvisie van en voor de Art Studio

2. Toetomsd)estendi9er en duurzamer won en
Voor Hoogvliet Is het doel dat we vooral gaan bouwen voor jonge gezinnen, starters, jongeren 
lit Hoogvliet en ouderen. In Hoogvket Zuid betekent dit vooral goede oplossingen voor 
leegstand, en mogetijKheden voor zorgci^Kepten voor ouderen creéren.
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Hiervoor is nodig
• Aanpak herontvvkkeling Gebbewag
• Leeg staande panden transform eren
. Aandactil voor energietr^sitie
> Heronentatie mogeiijKe woningbouw BAD*gebied. Er Foopt nog tot eind 2018 een

voorreservertng met de projecti^tMkkelaar, maar er ligt ook een ultdruKKelijke wans van de 
bewoners en de gebiedscomrmssie om hiel gebied groen te laten, indien tot uitvoering 
wordt overgegaan moeten bewoners r>adni<kelijk bj de banvorming worden betrokken.

Een aantal mogelijke maatregelen;
- Experimenteren met nieuwe concepten voor leegstaande panden, zoeken naar Invulling 

hlen/oor
- Nieuwe zorgconcepten ontwikkelen

Met pani^en m geeprek over pienoniwikkelmg BAO>gebied, met aandacht voor 
wateropgave. Zolang ar nog afspraken met de prc^ectontwikk^aar lopen de communicatie 
met de bewoners zorgvuldig vormgeven Afhankelijk van de uitkomst van dit trajed nader In 
gebrek gaan.

3 AantreM^el ijker leefomgeving
Dit betekent veel groen in de omgeving en de vocraeningen die nodig zijn voor de bewoners. 
Voorzi^ingen is een breed begrip, het gaat om de aanwezigheid van winkels, activiteiten voor 
bewoners, toegankelijkheid van de groene gordel c.q maasrand en alles wat het leven in 
Hoogvliet Zuid prettig maakt.
Hiervoor is nodig.
• Toegankel y K m aken Maasranden
> Creatieve invulling leegstand De Fuik
• Bewoners meer betreken bij activiteiten in het kader van Huis van de Wijk
• Wateropgave mede tot istvoenng brengen in da Groene Gordel

Een aantal mog^yke maatregelen:
• Aanpak inrichting openbaar gebied by v^anging ridering Boomgaardshoek
- Natuuriijk spelen doorontwikkelen, ook op nieuwe locaties

4, Betere bereikbaarheid
We werken aan hat verbateren van doorstroming van het verkeer op het hoofdwegennet en het 
vergroten van de verkeersveiligheid in Hoogvhet Dit wordt nadar uitgewerkt in de wijkagenda 
Hoogvliet Noord. In Z\j<S zal er aandacht moeten komen voor het verkeersgedrag in de wijk. en 
het elkaar aanspr^en op overlast gever^ gedrag.
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Hiervoor fs nodig
• De opgave 20dle deze is benoemd in de w^lkegenda Hoogvliet Noord goed afstemmen op 

de opgave voor Hoogvliet Zuid
- Aanda^t voor ven<eersgedrdg in de wtjk

Goede toegankel ij kheid voor mensen met een beperking

Een aantal mogelijke maatregel en
Het pefticipatietraject rond Oereikbaarheid en doorstroming van de Aveling dat beschreven 
wordt m de wijkagenda Hoogvliet Noord ook uitvoeren m Hoogvliet Zuid

• Acties op aanpak hardrijden in de straat

Betere kansen voor de jeugd
Basis voor goed opgroeierr is dat er e^ stabiele thuisatuatie is. Wij zetten daarbij Hoogvliet* 
breed in op opvoedondersteurung en talentontwikkeling Maar ook een a^pak jeugdovedast, 
een eigen plek voor jongeren in Boomgaard^ek en kartsen die er zijn rond het Urban Sports 
Park.
Een st^lele thuissituatie gaat verder dan jongeren, ook met de ouders moet het goed gaan. 
Aandac^ voor mijti'problematiek (o a laaggeletterdheid, gezonct>eid en fmanoén) 1$ ook 
nodig.
Hiervoor is nodig
• Aanpak jeugdovertast, met r>ame voor de jongeren In Boomgaardshoek 

Ondersteuning voor het gezin, zoals ook omschreven bij ER-doel 'Levendiger Hoogvliet': 
de stapeling v^ prc^emen

• Brede ontwikkelirtg van jeugd stimuleren
Hulp en voorzieningen beter bereikbaar voor jongeren

• Versterken relatie onderwijs met haven, zorginstellingen en mkb bednjven

Een aantal mogelijke maatregelen
• Een pl^ voor jongeren in Boomgaardshoek
• Ambulant jongerenwerk rond Akkerwinde. Lampreibuurl, Krajicek playground en omgeving 

de Fuik, waarpij ook nagedacht wordt over e^ meer vernieuwende aanpak
- Rolmodellen voor jor^ren zoeken 

Betrekken sleutelfiguren uit netwerken jongeren
- Jongeremoket beter bereikbaar voor jongeren urt Hoogvliet
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Samenhang Collegeprogramma, stedelijke programma’s en staand 
beleid

Directie VeiliQ
Ambities Veiligheid 201S'2022
Het huidige veNigheidspfogramma loopt tot 1 janu^t 2016. Voor de periode 2016*2022 wordteen 
nieuw vêiNgheldsprogramma, Veilig@RMterdam. ontvwkkeJd. Het programmeVeiNg® Rotterdam 
wordt vóór hel zomerreces (na de gemeenteraadsverkieziogen) aangeboden door de gemeenteraad 
Oii biedt de volgende gemeenteraad de mogetijKheid om nieuwe accenten te leggen.

De anbitie is dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken heeft waar bewoners, ondernemers en 
bezoekers zich veilig en welkom voelen Iedere Rotterdammer moet z^ vrij kunnen bewegen en 
zich veilig voelen In de stad

De focus voor de inzet in het gebied Hoogvliet, vanut het prog^amma velli^neid 20t4>20i6 ziin:
- High Impact Crimes

HoogvNet licht zich op de aanpak van High Impact Cdmes. Preventie bq woninginbraken en 
wapenbezit is in deze van belang in dit kader worden bijeenkomsten georganiseerd, ook 
voor de ouderen tn HoogvNet worden aparte preventiebi^eenkomsten georganiseerd cp het 
vergroten van de weerbaarheid tegen babbeltnjcs en inbraken. Ook wordt er, samen met de 
woningcorpwaties. geïnvesteerd In het weerOaarder m^en van woningen voor inbraken.

- Aenpak risicogroepen
De aanpak van risicogro^n knjgt in Hoogvliet specifieke aandacht. Er is in dit kader dan 
ook een experbsemedewerker actief die jongeren begeleidt naar werk. scholing en Inkomen

In het actieplan v^iig 2016 zijn de gezamenlijke prioriteiten van Hoogvliet en politie benoemd De 
gemeenschappeir^ke prionteiten zijn

• Fietsendiefstal
- Overlast gev^e groaperVjeugd
• Worengin^ken 

Sociale problematiek
. Ondermynlng

Als aandachtsg^ied voor Hoogvliet is de Mjk Boomgaardsho^ benoemd, met het daann geegen 
wmk^gebied Akkerwinde en Erica. Dit gebied heeft al geruime tijd te maken met jeugdovedast. 
Bovendien was erin 2017. vergeleken met andere wijken in Hoogvliet, een sbjgng van het aantal 
wcTNnginbraken.

Cluster Stadsontwikketing 
Detailhandetsnota
In de detaiihandeisnc^a i$ vastgeiegd wat de visie is op de ontwikkeling van detailhandel in 
RoQerdam.
Voor Hoogvliet Is opgenomen dat pnoriteit wordt gegeven aan het centrum van Hoogvliet sn dat voor 
een aantal buurtwinkelcentra trar^sformatie aan de orde is en geen uitbreiding Dat vraagt creatieve 
oplos6ir>gen op die locaties.
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Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 
Welzijn en Jeugd
Cluster MO heeft, op basis var een aanbestedrngstrajed, de opdracht gegu>d aan DOCK om 
jitvoenng te geven aan welzijn in Hoogvliet, samen met haar onderaannemers Miero^ en sticnting 
Villa Vonk OOCK heeft op basis van hi^ offerte een werkplan opgest^d. In hal werkplan z^n de vijf 
stêdelijKe uitvoenngsdoelen uiige werkt, en de drie gebied ^cifi^e uitvoenngsdoelen. Daamaasi 
wordt nog mgezet op de invulling van het Hus van de Wijk, ouderbetrokkenheid en 
Wijkprogrammenng jeugd.
De aanda^sgebieden zijn:

• Siedehjke uitvoenngsdoelen 
c Huisbezoeken 75* 
o Tegenprestatie 
o Zeifmdzaam en kansrijk 
o Schuiddienstveriening 
o TaalvhjwilHgers Vraagwijzer 

- Gebied uitvoeringsdo^en
o Versterken taaivaardigherd 
o Versterken sociale en mentale weerbaarheid 
o Kwetsbare bewoners

De inzet van OOCK zal daarmee ook bijdragen aar> de re^isatievan de ER*doelen,

Cluster Stadsbeheer 
Waterbeheer
De lange termijnvisie voor de Rotterdamse invulling van de zorgjiriichten voor sted^qk afvalwater, 
hemelwater en grondwater zijn als volgt geformijeero De noienngszorg draagt bij aan de realisatie 
van een aantrekkelijke stad (Waterplan 2 en Stadsvisie). Dt betekent naast een helder en plantenrijk 
watersysteem: droge voet^ en een gezonde stad

Op lange termijn gaat Rotterdam duurzaan om met afvalwater. De volksgezor>dheid wordt 
beschermd, schade aan het milieu en wateroverlast worden voorkomen. Verschillende 
afvalwaterstromen worden gescheiden H^elwater wordt icd(aal of centraal m het mdieu geloosd.
De bruikbare opponenten (mineralen, energie) in het afvalwater worden hergebruikt. De reststroom 
wordt naar de Afvalwater Zuiv^ngsinstallatie (AWZl) gebracht Gemeente, waterschap en 
p^eefetgenaar hebben hien/oor een gedeelde verantwoordelijkheid.

Bij hei verwerken van afvloéend hem^water speelt de inrichting van de openbare njlmte een 
belangrijke roi Het grondwater in de ^ad veroorzaakt geen structureel negatieve gevolgen voor de 
gebruiksfunctie en voor de aan de grond gegev^ bestemming. Oe Kper>de jaren worden er in 
HoogvNet veel rioleringen ven/angen. Het is zaak om daarbij aan te sluiten en met bewoners le kijken 
of er zak^ verbeterd kunnen worden in de buitenruimte
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Bijlage 1 • Wijkprofiel

Het wijkprof^ is een verzameling van statistische gegevens van de gemeente Rottertjam op het 
geoied van veiligheid, welzijn en vooizieningen die onder andere v^regen zijn door enquêtes. In de 
figuur worden de resultaten van Hoogvliet Zuid weergegeven De donker groene vlakken geven aan 
dat Hoogvliet Zuid ver boven het gemiddelde van oe gemeente Rotterdam scoort.

Bij de groene vlakken scoort Hoogvliet Zuid ook boven het gemiddelde en de licht ^oene vlakken 
geven aan dat HoogvNetZuid rond het gemiddelde scoort. Oe gele vlakken geven aan dat Hoogvliet 
Zuid onder het gemddelde scoort en oranje vakken geven aan dat de score ven Hoogvbet Zud ver 
onder het Rotterdams gemiddefde ligt In deze p^^aef worden de opvallendste scores uit het 
wijkprofiel opgesomd.
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Fyelek:
De Fysieke index 1$ licht gestegen in 2016. Ven een score van 118 in 2014 en 116 In 2016 is de 
score 119 in 2018.
Er zijn wef een aantal asndadi^unten. Oe scores voor Vastgoed, zow^ objectief als subjectief zijn 
met ongeveer 10 punten gestegen De scores voor openbare ruimte geven een tegenstrijdig beeld. 
Ot^ecti^is de score met 14 punten verbeterd, subjectief juist m^ 13 punten afgenomen 
Bewoners ervaren ovede^ van rommel op straat en vtil naast de container. Vernieling van 
straatmeuDiiair komt ook vaker vocm*. Verder zijn de scores ofi gebied van verkeersveiligheid 
afgenomen. Oe veihghe^ van stoepen, agressief verkeersgedrag en te hard rijden in de buurt komt 
meer voor.
De scores voor Mtüeu zijn ook gedaald
Hoewel ze zijn afgenomen geven de scores voor Milieu - objectief nog steeds een bover>gemiddeld 
beeld. De fuchtkwalit^t isec^er wel afgenomen
Voor het Milieu - subjecbef springen de stankoverlast, geluidsoverlast en wateroverlast eruit
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Bijlage 1 - Wijkprofiel

Veilig
De vejiigheidsindex 2016 ie gestegen ten opzichte van 2014, maar gedaald ten opzichte van de 
$cwe van 2016 Descore was 115 In 2014 en 125 in 2016 Deze sterke stijging is in 2018 wat 
teruggev^ien naar een score van 123.
Dit komt doordat de cijfers voor vandalisme en Inbraak • suPtectief slechter zijn geworden.
Daai^j zijn subjectief de cijfers voor diefstd en geweld verbeterd

Sociaal
De sooaie index i$ ligt gestegen ten opzicht van 2014. Oe kleine daling in de index van 2016 is 
daarmee iervet gedaan. Var> 107 in 2014 naar 1051 n 2016 is de index nu 112.
Wat opvalt, 1$ dat alleen het cij^r voor capaciteiten - subjectief iets gedaald is 
Leefomgeving - subjectief scoort onder Rotterdams gemiddelde. Veel mensen geven aan dat er niet 
verdoende oiekken zrjn voor gezamenlijke besvon^sactiviteiten, en ook dat er niet genoeg 
ouderenvoorzieningen zijn
Ook capaciteiten - objectie scoort onder RMterdams gemiddelde Dit komt vooral door het relatief 
lage aantal leerlingen derde klas HAVOA/WO en het ontbreken van st^kwalificatie Dt geldt 
vooral voor bewoners in de leefbjdscategorie 23 t/m 64 jaar, hoewel het aantd wel isafgerwmen. 
Onder jongeren van 18 t/m 22 jaar is het aantal zonder startkwalificatie gedaald naar ongeveer 
Rotterdams gemiddelde
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Bijlage 2 • Typering van de wijken

Middengebied
Het MtddengeCued is een wijk naast het Centrum van Hoogvliet, omsloten door do^gaanda wagen, 
mei veelal eengezinswoningen. Er svonen ca 3 200 mensen. De mensen wonen & op ^ch ^ag. 
want er zijn veel voorzieningen voor boodsch^pen, gezondheidszorg, ^rt (o.a. het zwembad, 
sportschool de Korte en een Krajicek Piayground), twee basisscholen en de metro ligt op 
loopafstand. De wijk is nu vergrijsd, 35% van de mensen is 55 jaar of ouder Oeze ouderen wSlen wel 
doon/erhuizen. maar nu is hd door economische omstandighederi vaak met goed mog^ijk.
De mensen in het Mtddengebrad do^en graag hun eigen boontjes, maar als het nodig is kernen ze 
buren waar ze terecht kunnen In verhouding tol 10 jaar geJeden is de wijk nu vftirg ©n rustig. Oe 
bewoners en professionals verwachten wei een neergaande lijn. incidentele forse prrAlemen tussen 
buren onderling geven daar ook aanleiding toe. Dit is ook de reden waarom het Kuipers*RietBergpad 
als (enige) straat m het Middengebied gescreend wordt cp woonoverlast.
Veel ouderen kunnen met doorverhuizen en vereenzamen Worvngen die vnj Komen worden 
verhuurd aan jonge gezinnen die niet op de cultuur (b v normen waarden t mooie voortuin} in da wijk 
aansluiten Deze jonge mensen zijn veelal tweeverdieners, hebben geen li|0/zin in buurt activiteiten 
Omdat de nieuwe bewoners niet aansluiten bij de oudere bewoners gaan mensen nog introverter 
leven in deze wijk

Meeuwenplaat
Maeuw^plaat is de oudste wijk van Hoogvliet en ligt ten zuid^ van de Groene Kruisweg. In de wijk 
Meeuwehplaat wonen ongeveer 4 650 mensen. Er wonen gezinnen met kinderen, jongeren en 
oudere. In de wijk wonen veel mensen mt verschHlende culturen.

Het is een woonwijk met veel portiekwoningen uit de jaren '50. Veei woningen uit die tijd hebben 
plaats gemaakt voor nieuwe wcmingen, vooral huur* en koopwoningen, eengezinswoningen, 
appartementen en bijzondere vtroonvormen Ook bevindt zich in de wijk de opvallende toren hst 
Oosterbaken dat 33 verdiepingen telt en 99 meter hoog is Een ander opvallend nieuwbouwproject is 
de C^püS vlakbij metrostation Zalmplaat. Hienn zijn de twee scholen voor voortgezat onderwijs 
gevestigd, namelijk Einstem Lyceum en Penta Ccrflege, en een MBO, ROC Zadkine De Campus 
heeft voorzieningen die ook een wijkfuncüe (en zelfs Hoogvliet breed functie) habberi, zoals een 
sporthal en een Art Studio. Daamaasl zijn er 94 woningen voor jongeren gerealiseerd, de dodgroep 
IS studenten en jonge werk^den tot 27 jaar

In de wijk Meeuwenpias zijn diversa voorziemngen twee basissOolen. een buurtwinkelcentrum. 
een speeltuin, gezondh^dsvoofzieningen en speciale voorzieningen voor oudere bewon^s Verder 
IS er ook het riatuurgebied de Visserrijgriend in de Groene Gordel

De Lamprebuuft in Meeuwenplaat behoort al jarenlang tot de kwetsbare buurten in Hocgvliet waar 
ve^ achterstandsproblematiek geconcentreerd is. Hiar staan complexen die b^ren tot de scciala 
woningvoorraad van de corporaties. De bewoners hebben vaak een laag fnkoman, weimg opleiding, 
Zijn werkloos, hebben sociaal en/of psychische problemen, schulden of behoren tot bijzonders 
doel^oepen zoals cliënten van zorginstelling^.

ZalmpUal
Zalmplaat is de grootste wijk van Hoogvliet met njim 7 000 Inwoners. 'Rust an groen’ zijn 
kernwoorden voor Zalmptaat Zalmplaat heeft een relatief groot huuraanbod (zowel in het duurdere
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Bijlage 2 - Typering van de wijken

en qoedkope segment) en betrekkelijk weinig koopwoningen. De buurt laat een gevarieerd beefd 
2ien van flats zoals de Durareoo, appartementencomptexen voor senioren, grote er^ kleine 
eengezinswoningen en verzorgingstehuizen 6r ts nauwelijks bednjvighejd in de wtjK. het is vooral 
een woonwijk.

Oe bebouwing rond de Gebbeweg ziet er verwaarloosd uit Ook de gebouwen van de basisscholen 
aan de Aalreep zien er verwaariooso uit. Delen zijn ai geslo^, en er liggen eloopplannen klaar voor 
een volgend deel van de bebouwing

Winkefcentrum de Fuik ziet ar goed uit Er is een redétjk gevaneerd winkelaanbod en er zijn zowel 
ketens als 'eigen* winkeis. Er komen niet snel nieuwe wmkais m de par>den die leeg komen, 
wavdoor er enige leegstand is Blijvende aandacht voor de branchering en meer gezamenlijke 
activiteiten door de winkeli^ is nodig.

Het voorzieningenpakket isveelajdig en b^>ooriijk compleet in Z^mplaat

In Zalmplaat worten veel ouderen met een bepakt pensioen Verder zijn er steeds meer proDlemen 
achter de voordeur, meer echtsd^idir>gen en fmencieie problemen. Vooral In de complexen 
Ourareno ^ f^uitwagen is er sprake van 'problemen achter de voordeur’ (schulden, psycNsche 
problemen, enz.). Vanuit de partners van de servicezone weten we dat er sociaal isolement cnder de 
bewoners van Z^mplaat voorkomt
Z^mplaat Kent een sterke seniorenvereniging. Siioam biedt een goede ontmoetingsplek voor 
senioren

Vanuit Vestte en de analyse voor het Jeugdpreventiepian weten we dat de nieuwe buurtbewoners en 
de (Xide buurtbewoners met ^tijd goed met elkaar omgaan. De r^euwe bewoners zijn mnder 
betrokken bIj de buurt en hierdoor vermindert de sociale samenhang.

En s in Zakn plaat de afgelopen jaren veel inzet gepleegd Ofi (onm tnele) jeugdoverlast Er is nu nog 
nauwelijks sprake van jeugdoverlast. Verder 1$ verkeersoverlast de meest genoemde vorm ven 
overlast

Boomgaardshoek
Boomgaardshoek is van de grotere wijk^ van Hoogvliet, mei ongeveer 5 000 inwoners. Er zqn veel 
woonerven en een huizenb^w die een bepaalde mate v^ nj$i en pnvacy geeft. Over het algemeen 
bestaat de wijk uit ruime eer>gez!nswonlngen Vaak bestaan de meeetsri autochtone gezinnen ut 
tweeverc^eners met samen een modaal inkomen. Er wor>en veel kinderen en jor^geren, waarbij de 
groep jong volwassenen en de groep 35 t/m 55 relatief het grootst is.

Bewoners zijn tevreden over de dagelijkse voorzieningen. De grote supermaikt doet het goed en 
heeft een regionale aantrekkingskracht, voor de wijk Is het verkeer wei belastend De grote sporthal 
Boomgaarc^ek is behoortijk goed bezet. De $ociaal*cuiturele funcbe die het vroeger had, wordt 
gemist in de wijk Rumte voor parkeren, speelruimte en horeca/uitgaansgeiegenheden zijn er (te) 
weirvig volgens bewoners.
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Bijlage 2 • Typering van de wijken

Overlast van jongeren scoort structureel negatief m de wt)k. Het gaat vaak om |or)geren met overtaet 
gevend gedrag, tegeli|k is de tolerantiegrens wat betreft |ongeren laag. Toen is de sociale 
samenhang met slecht. Straatgenoten Kennen elkaar in ieder gev^ van naam of gazient. Bavroners 
geven wel aan dat dit minder wwdt.
De wijk is ruim opgezet en groen, een zogenaamde 'bloemkoolwijk' In het midden van de wijk, 
voor^ rondom de Enca en de Aid<erivinde is een düSter sociale huurwoningen waar de problemen 
groter zrjn. Daarnaast is hel onderhoud van de wegen en groen in Soomgaardshoek regelmatig 
reden voor klachten
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