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Geacht College,

Hierbij bieden wi) het Gebtedsversleg 2019 aan van de Wijkraad Afnkaandervnjk. Deze cs 
vastgesleld In de vergadering van 24 februari jl.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vnendeiijke groet,

Technisch voorzitter
Wijkraad AfrikeanderwIJk Wjkraad Afrlkaanderwijk
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Inhoud 9dbieds verslag

VckXwoord door oe gêbiddscommissie, wijkraad of wijkcomité

1 De communcatia mat en da participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoenng van het 
gemeentelijk beleid m de gebieden
1 a. Het toepassen van interactieve bel&dsvorming bij het opstellen van gebiedspiannen

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonarsinitiatieven en participatie

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

4 De voortgang van de doelen uit de wljkagenda (NIEUW)

Bijlage - overzitfit bewonersmittatieven

1
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Voorwoord door de gebtedscommisste, wijkraad of wijkcomrté

Dit IS het jaarverslag van de wijkraad Afrikaanderwtjk 2019. Met dit verslag nemen wij u mee 
in wat we het afgelopen jaar zoal hebben gedaan en hoe dit is gegaan.

We hebben de lijn van 2016 voortgezet en we z>jn verder gegaan met aandacht te vragen 
voor de zaken die in onze wijk spelen. Zoals de Tweebosbuurt, aandacht voor jongeren en 
ouderen en met name de veiligheid in de wijk vonden w?j belar>gnjk. Naar aanleiding van 
incidenten hebben wij ons goed laten infi^merert door de politie en hebben wij intensief 
contact gehad met bewoners en ondernemers.

In apnl heeft er een voorzitterswissel plaatsgevonden en is mevrouw Rolink unaniem tot 
technisch voorzitter gekozen. £n we hebben met elkaar gekeken hoe we het werk efficiënter 
kunnen verdelen. Waarbij we de diverse thema's onderling hebben verdeeld.

We hebben op, nagenoeg alle> gevraagde adviezen een advies geformuleerd Soms hebben 
we hiervoor een participatie bijeenkomst georganiseerd, zoals bij het horecagebiedsplan, en 
soms hebben we de participatie eenvoudiger gehouden door individueel de wijk in te gaan 
met de vooriiggende adviesvragen Daarnaast hebben op een aantal thema's die dringend 
aandacht vragen een ongevraagd advies gemaakt. Denk hierbij aan continuering 
wij kcoope ratte Afrika anderwijk, Ratten overlast en ongewenste bomenkap Hllledijk.

Bij de beoordeling van de bewonersimtiatieven zijn wij steeds meer in onze rol gegroeid en 
zoeken we steeds meer de samenhang in de activiteiten en de relatie met de wijkagenda. 
We hebben bewoners actief gestimuleerd om aanvragen te doen en wij hebben elke 
aanvraag zorgvuldig gewogen. Alle aanvragers krijgen de mogelijkheid hun aanvraag in een 
besloten vergadering toe te lichten. De meeste aanvragers hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. Ddarnaast hebben vt^e ook m de uitvoering van sommige activiteiten een 
aanjagende rol gespeeld, zoals bij de 4 mei-herdenking in de Kocatepe moskee.

Kortom we zijn volop in beweging geweest en m bijgaand document beschrijven wij kort en 
bondig wat we hebben gedaan op het gebied van participatie, het geven van gevraagde en 
ongevraagd adviezen en toekennen van bewoners! nitiatieven.

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkraad Afrikaanderwijk

Margreet Rolink



1.communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties cn ondernemers m het gebied bij de voorbereiding, de vaststellingen de 
uitvoering van het gemeentelijk beteid in de gebieden.

Oe communreatiê tn de wijk gebeurt veelal een op een door de individuele wijkraadsieden Daarnaast 
zijn er minimaal 12 openbare vergadering in het huis van de wijk Klooster met na afloop een informele 
bcKrel om met elkaar in gesprek te blijven De c^komst bij de vergaderingen Kent een gemiddelde van 
10 bezoekers per vergadering.

Extra aandacht is er gegeven aan het proces rondom het horecagebiedspian. Hiervoor is een 
psrticipetiebijeenkomst geweest voor bewoners en ondernemers. Daarnaast zijn we als wijkraadslid 
aangeschoven bij diverse {stedelijke)consultaties en werkconferenties over o a. taai, Feyenoordoty, 
Schoon en NPRZ-befeid Ook zijn, naast de reguliere contacten, diverse gesprekken geweest met 
Hu man lias, Politie, directie veiligheid en andere relevante partijen

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

Wijkactiepfan is onder regie van de wijkmanager met de clusters gemeakt op basis van de 
wij kagenda

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewoners initiatieven en participatie 

Budget gebtedscommtssie
De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewor>ers)niti3tieven en 
representatie Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln ^ voorde gezamenlijke gebledscommissles, 
Wijkraden of wijkcomitês In het jaarlijks verslag legt de gebkedscommLS&es, wijkraden of wijkcomitès 
verantwoording af ever de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatë, 
bewonersinitiatreven en representatie.

Beeluursofoaan Beorotina
C^toim • Gebiedscommissie 290.818
Delfshaven - Gebiedscomrrvssie 393 665
Delfshaven - Mathenesse 107 485
Delfshaven - Middelland 136.266
KraCro • Geb^dscommissle 430.543
Noord - Aonieseöuuft 75.627
Noord - SeroDOlder 99 072
Noord • Bliidoro 125 451
Noord - L«kwartier 106.759
Noord • Oude Noorden 165.012
Noord - Proven ierswiik 78.287
Hilleoersbero - Schiebroek 410 534
Overschie 235.421
PA - Gebiedscommissie 359.721
PA • Nessetande 109.012
PA • Zevenkamp 132.212
Charlois • Gebiedsconvnissie 311.406
Chalois • Pandrecht 139.152

lAd. I0%<re9eiins



CharfokS • Tarwewiik 138.630
Fetienoord - AfnkaanderwMk 103.S13
Fe»enoord - Btoemhof 150.362
Fel«noord • Feiienoord wllk 106.078
Fet;anoord - Hklles3ui^ 136.205
Ferienoord - Katendracht 96.031
Feikanoord • Koo van Zuid 113 370
Feiipnoord - Noordtf^reiland 77 839
Feüenoord • Vreewnk 152.690
Ussêlrrn^da - Gêbiadscommiaaia 451.468
Hoek van Holland 180.037
Hoodvitet - Cebiadacommlaaie 323.453
Pernis 142.998
Rozen bura 248 050
Totaal 8.117478

budaet aebiedscommissie. wiik/eea iVHkcomieé 2019
Feilenoord - Afrikaanderwlik Beorotioa Realisatie Saldo
Beorotna 103 513 .
Uiloaven Bewoners! niiialteven . 131.637
Uildaven Particioatie . 6 44S
Ufloaven ReDresentetie . 2ono
Totaal- 103.813 140.084 48.571

Zie de biflage voor een uitspiitsing ven de öewonersinitietieven

6e woners initiatieven
TM10.M09W9
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Jaaroverzicht 2019
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toelichten als
- h9i participatie * r^resentaüe > bewoners! nltlatleven
• het saldo budget en realisatie > 10 % van het budget totaal.
• er bijzonderheden te melden zijn

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

Overzicht adviezen en terugkoppeling
Oe gebiedscommtssies, wijkraden of wijkcomrtés zijn bevoegd het gerr>eentebestuur te adviseren, 
gebiedscommissies. wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren Het college 
kan gemotiveêrd efwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een 
ondertouwde en tijdige reactie In 2015 was het percentage reactes 66%. in 2016 75%, in 2017 66% 
en in 2018 59%. Het college streed emaar cm in 2019 90% van alle adviezen > gevraagd en 
ongevraagd - gemotiveerd terug te Koppelen aan de gebiedscommissies.

Afrikaanderwiik

Onderwerp Advies
uaium
terugkoDoelIng

OV-vervoerplannen 2020 Gevraagd 5-27-2019
Continuering Circulaire Afrikaandermarkt Ongevraagd 5-28-2019
straatnaamgeving Wijkraad Afhkaanderwiik Gevraagd 7-2-2019
Herijking Horecagebiedsplan Gevraagd
Seleidsr^el braderieën, rommelmarkten en themamarkten 2018 Gevraagd' 1
Mee naren beleid bibliotheek Rotterdam Gevraagde
Vuurwerkzones Gevraagd: j

Si|gewerkte beleidsregels en nadere regels bewonersinitiatleven Gevr'aagd ’

Parkstad Zuid Gevraagd 12-2-2019
Kapoen van bomen Hillednk Ongevraagd 12-10-2019
Actieprogramma Verenigingen Gevraagd 12-16-2019
Ventverbod lacheas Gevraagd 12*16r2019

toelichting

toelichten als
• net % < 90 %
• er bijzonderheden te melden zijn

NIEUW
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4. Dê voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Om de raad In staal te stellen uuK üe vuuoyan^ van Ue wp]kagenda*s le kunnen volgen 2ai ei vanar het 
gêbiedsverslag 201 d ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.

1 a Wijkagenda doel: Gezonde wijkeconomie

1 b Toelichting De Afnkaanderwijk en de ondernemers groeien mee met de ontwikkelingen in en 
om de wijk.

1. C Voortgang oranje een aantel zaken zijn al wel uitgevoerd» een aantal ook met.

2. a Wjkagenda doel kwatitattef goede buitenruimte en verbindingen dragen bij aan een 
intereaaant en aantrekketijk woonmltleu.

2. b Toelichting vergroening van de woonstraten en entrees en het vergroten van het recreatieve en 
sportieve activiteiten in de buitenruimte

2 .C Voortgang groen : GenoerrvJe entrees en woonstraten zijn aangepakt en er zijn extra 
activiteiten gerealiseerd.

3 a Wijkagenda doel. een betere en meer diverse vron log voorraad.

3. b Toelichting naast raaNseren van nteuwbouw zoals Parkstad en Leeuwenkuü wordt ook een eten 
gemaakt mei de aanpak van aan b^angnjk deel van de bestaande voonaad.

3 c Voortgang, groen; nieuwbouw loopt en ook de aanpak van de bestaande bouw.

4. a Wijkagenda doel: schoner en veiliger op straat

4.b Toelichting: minder vuiF op straat en terugdringen overlast door plaagdlaran. Daarnaast 
aanpakken van jeugdoveriast in Tweebosbuurt en Transvaalbuurt

4 c Voortgang: oranje; het lukt nog steeds orwokjoende om de vervuiling terug te dringen en de 
overlast te laten verdwijnen

5 a Wijkagenda doel meer menaen doen mee.

S b Toelichting meer mensen worden, naar vermogen» actief in an voor de wijk en komen uit da 
schuldenlast. Daarnaast wordt de stap naar werk maldceiijker gemaakt

S c, Voortgang groen



bijlage bewonersinitiatieven wijkraad Afrikaanderwijk

Omschrijving initiatief Gevraagd Status TowkefKl
Ijspret € 2.S00 Verantwoord C 2.800
Activiteiten WSF in 2019 C 6.200 Verantwoord €6.200
Speciale Aanschutftafels €850 Betaald €850
Studiebegeleiding € 6.020 Betaald €4.000
Bewegende buurt €6.500 Afgewezen €
Creatieve klndermiddag €2.300 Vera rotwoord € 1.500
Diverse activiteiten De Muziek Experience € 2.013 Betaald €2.013
Vrouwen Netwer1(m ld dagen Afrikaanderwijk 2019 € 7.620 Afgewezen €
Kind en Armoede €8.050 Verantwoord €7.550
Pradesh €8.950 Afgewezen €
Zuiderspoorpdd speelt mee €5.000 Betaald €3.000
Internationale vrouwendag €5-675 Afgewezen €
Koningsdag € 1-465 Verantwoord €1.000
Moederdag Show €2.433 Verantwoord €750
Holi Festival 2019 € 10.000 Verantwoord €6.000
Openluchttheater Afrikaanderwijk €2.000 Verantwoord €2.000
Dag van Tula € 1.500 Verantwoord €1.500
Gevêltuinen Opfrissen Cl.100 Verantwoord €750
Zuiderspoor Olympics €6.455 Betaald C 1.000
Activiteiten Tweebosbuurt € 5.595 Verantwoord €4.760
Materialen Taallessen Sterrenschool/Olobetrotter €1.800 Betaald €1.800
Koningsdagmarkt 2019 C 3.250 Verantwoord Cl.COO
Programma Kocatepe Jongeren C 9.255 Betaald C4.COO
Voorlichtmgen & Themabijeer»komsten €1.500 Afgewezen €
Afrika Dichtbij 2019 €4.500 Betaald € 1.500
Ons Theehuis € 5.250 Verantwoord €4 500
8uitenkookworkshop gezond eten €2.400 Verantwoord € 1.200
Afsluiting schooljaar €700 Verantwoord €550
Milieu versus Talent €750 Verantwoord €500
Workshops en Oogstparade € 1.625 Verantwoord € 1.62S
Welkom Thuisdag €2.968 Verantwoord €2.968
Vrouwendub €300 Betaald €300
Street art workshops €4.500 Verantwoord €650
IKBENZUID! €5.600 Betaald €3.350
Eindejaarsfeest €1.000 Betaald €500
Digitaal Inclusief €9.000 Betaald €7.000
Eet mee uit de tuin Havaze €3.000 Betaald €3.000
Ouderenactiviteiten Afrikaanderwijk €2.300 Betaald €2.300
Materialen taal* en naailessen €3.800 Betaald C 2.500
Couscousmlddag in Huis van de wijk 't Klooster €1.450 Verantwoord €300
Mannen en jongeren in beweging €4.280 Afgewezen €
LlfeFest 2019 €6.500 Betaald €3.000
TV Feijenoord Wijkjoumaal € 1-244 Ingetrokken €



ZuiderLokaal, extra taal* en rekenles € 10.000 Afgewezen €
üpnchtmg Huuraersplatform C 2.210 Betaald €2.210
Financieel Rijbewijs Jongeren €8.300 Afgewezen €
Storytelling in de wijk € 3.000 Betaald €2.000
Kind & Armoede € 5.628 Betaald C 5.628
Twee bos activiteiten €9.$40 Betaald €9.540
Kennismaken en wonen blok Htlledijk € 440 Betaald €440
Bijdrage Afri opens Up Festival €5.000 Betaald €5.000
Koningsdag Afri 2020 €10.000 Betaald €10.000
Olifantenpad jes/koningsdag €5.500 Betaald €5.500
Nieuwscommunicatie Afrikaanderwijk €5.000 Betaald €5.000


