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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voor u ligt het gebiedsverslag 2019 van de wijkraad Agniesebuurt.  
Het verslag begint met een voorwoord door de technisch voorzitter Marvin Biljoen, die een 
terugblik verwoord namens de gehele wijkraad Agniesebuurt. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft de communicatie van de wijkraad met en de participatie van 
bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit heeft betrekking op de 
voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid in de Agniesebuurt op 
verschillende terreinen.  
Hoofstuk twee gaat over de beschikbare middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
in 2019, met een terugblik naar 2018 en een vooruitblik naar 2020. 
Hoofdstuk drie geeft een beeld van de adviezen die in 2019 gegeven zijn aan het 
gemeentebestuur. 
Tot slot is in hoofdstuk vier op overzichtelijke wijze puntsgewijs de voortgang van de doelen 
uit de wijkagenda beschreven. 
 
In een bijlage treft u een overzicht aan van de toegekende subsidieaanvragen voor 
bewonersinitiatieven in 2019. 
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Voorwoord door de technisch voorzitter van de Wijkraad 
 
Het tweede jaar van de bestuurscommissie Wijkraad Agniesebuurt is letterlijk in ‘Vuur en 
Vlam’ 1 begonnen. 340 buurtbewoners hebben samen met leden van de wijkraad 
Agniesebuurt en ambtelijke ondersteuning het glas geheven op een succesvol 2019. Deze 
enorme betrokkenheid is kenmerkend voor de manier waarop de wijkraad en haar ambtelijke 
ondersteuning in verbinding staat met bewoners, ondernemers en organisaties uit de 
Agniesebuurt.  
 
In 2019 zijn we als team ontzettend gegroeid en hebben de individuele wijkraadsleden veel 
meer zelfvertrouwen gekregen. Deze mooie samenwerking van de ambtelijke ondersteuning 
en 5 verschillende wijkbewoners met diverse achtergronden, die zich letterlijk dag en nacht 
inzetten voor een mooiere wijk heeft geleid tot een krachtige “voorbeeldwijkraad” die nauw 
gevolgd wordt door andere bestuurscommissies in de gemeente Rotterdam, maar ook ver 
daarbuiten.  
 
Begin februari is het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Amersfoort 
speciaal op werkbezoek naar de Agniesebuurt gekomen om meer te weten te komen over 
het fenomeen wijkraden. Hier mocht ik hen meenemen in een persoonlijke presentatie over 
de wondere wereld van De ogen en oren van het stadsbestuur, De Wijkraad Agniesebuurt.  
Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders weet ’t Nieuwe Noorden ook te 
vinden. De Agniesebuurt mocht de Gebiedsconferentie Noord organiseren en deed dat in het 
jeugdtheater Hofplein. Het was de eerste keer dat het college in haar huidige 
bestuursperiode, buiten de vergaderingen in de raadszaal op het stadhuis, tijdens een 
evenement volledig aanwezig was, een unicum.  
 

 
(V.l.n.r. Laura van de Voort, Gino Wouter, Marvin Biljoen, Hamlet Mewafy, Theo Coskun) 

 
1 Bewonersinitiatief ‘Nieuwjaarsvuur tijdens Vuur en Vlam’ op het dak van de Hofbogen 
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We hebben wethouder Wijbenga meerdere keren met daadkracht in de wijk mogen 
ontvangen bij diverse initiatieven, wethouder De Lange kunnen strikken voor het uitscheppen 
van maaltijden in de Banier en wethouder Bonte heeft een bijzondere presentatie tijdens de 
openbare vergadering in december gegeven over het Rotterdamse klimaatakkoord en de 
energietransitie2. Informeel zien we ook geregeld wethouders in de wijk, zo heeft wethouder 
Grauss bloembollen geplant en onkruid verwijderd op het Ammersooiseplein en drinkt 
wethouder Kasmi heerlijke cappuccino in onze wijk (op een niet nader te noemen locatie). 
De gemeenteraadsleden Smet en Van Wifferen hebben verschillende 
wijkraadsbijeenkomsten bezocht en zijn ook bijzonder onder de indruk van het doen en laten 
van de wijkraad Agniesebuurt. De wijkraad kan op haar beurt het stadsbestuur ook goed 
vinden. Theo en ik hebben diverse keren (met succes) ingesproken tijdens raadscommissies 
om aandachtspunten uit de wijk te benadrukken en de wijkraad heeft tevens korte lijntjes met 
leden van de gemeenteraad.  
 
In de Agniesebuurt, de kleinste wijk van Rotterdam Noord, Het Centrum Van Noord of in de 
volksmond genoemd ‘t Nieuwe Noorden, waar grote belangen spelen en talrijke 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden voeren de leden van de wijkraad met veel enthousiasme 
taken uit op het gebied van participatie, representatie en buurtinitiatieven. Het centraal 
stellen van bewoners uit de Agniesebuurt, de Agnieseburen, en om hen te betrekken in 
allerlei (besluitvormende) processen draagt sterk bij aan een verbetering van de sociale 
cohesie. Het gevoel dat Agnieseburen eindelijk gehoord worden en steeds meer voor hun 
wijk willen doen zien we ook terug in het aantal bewonersinitiatieven. Voor het tweede jaar 
op rij heeft de wijkraad met veel genoegen een enorme groei in het aantal aanvragen uit de 
Agniesebuurt gezien. We zijn dan ook verbijsterd dat het college heeft besloten deze 
positieve tendens tegen te gaan door het bewonersinitiatieven budget voor de Agniesebuurt 
effectief met 35.000 te verminderen voor 2020.  
 
In 2019 heeft de wijkraad Agniesebuurt een belangrijke rol gespeelt bij de ‘aanpak 
Agniesebuurt’. Na jaren onderhandelen is er eind 2019 eindelijk begonnen met het 
vervangen van het riool. De wijkraad heeft een doorslaggevende rol gespeelt bij het traject 
rondom het dak van de Hofbogen. Door alle partijen te verbinden komt er na 25 jaar wensen 
eindelijk zicht op het netwerkpark waar bewoners al zolang om vragen met een extra focus 
op ontwikkelingen in de Agniesebuurt. In samenwerking met de gemeente Rotterdam doen 
we in 2020 daar nog een schepje bovenop door te experimenteren met de WIJKBV om het 
sociaal eigenaarschap in de wijk (betaald) te vergroten. Al met al gebeuren er heel veel 
mooie projecten voor de buurt en in de buurt en daarbij voelen we ons gesteund door de 
Agnieseburen die weten wat er goed gaat en beter kan. 
 
Ik ben erg trots op #TeamAgniese en we gaan in 2020 wederom voor een Levendige, 
Aantrekkelijke en Vitale Agniesebuurt in samenwerking met de Agnieseburen. 
 
De stad is van ons! 
 
Marvin Biljoen 
Voorzitter wijkraad Agniesebuurt 

 
2 Niet eerder heeft een Rotterdamse wethouder een presentatie gegeven op een openbare 
wijkraadvergadering, wederom een unicum 
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1. Communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in de Agniesebuurt bij de voorbereiding, de vaststelling 
en de uitvoering van het gemeentelijk beleid. 
 
De wijkraad Agniesebuurt staat voortdurend in verbinding met de wijk. De bestuursleden 
bewegen zich dagelijks midden tussen de bewoners en ondernemers van de Agniesebuurt. 
Door gesprekken te voeren, zelf bijeenkomsten te organiseren en bijeenkomsten van 
wijkpartners bij te wonen, weet de wijkraad wat er in de gemeenschap gaande is. Wat houdt 
de mensen bezig, wat vinden zij belangrijk, wat zijn hun zorgen, wat gaat er goed en wat 
moet er beter? 
Deze waardevolle informatie vertaalt de wijkraad in de adviezen die zij uitbrengt aan het 
stadsbestuur. Daarnaast brengt de wijkraad deze kennis mee in de uitstekende 
samenwerking met clusters en partners en gebruikt zij de kennis bij het nemen van besluiten 
over het toekennen van bewonersinitiatieven.  
 
Communicatiekanalen  

Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en 
met bewoners van de Agniesebuurt. In de Stadskrant, die huis-aan-huis bezorgd wordt, 
verschijnt eens per twee weken de gebiedspagina Noord, op Facebook vindt interactie plaats 
door middel van het account Wijkraad Agniesebuurt, op de website 
www.rotterdam.nl/agniesebuurt is algemene informatie te vinden over de Agniesebuurt en de 
wijkraad Agniesebuurt. Daarnaast is er een samenwerking met het tweemaandelijkse huis-
aan-huis magazine De Noorderzon ende facebookpagina Noord010inBeeld. 

•		www.rotterdam.nl/agniesebuurt 
Op de pagina 
www.rotterdam.nl/agniesebuurt 
kunnen bewoners terecht voor 
algemene informatie over de 
Agniesebuurt. Hier zijn de 
contactgegevens van de leden 
van de wijkraad en ambtelijke 
ondersteuning te vinden en de 
agenda en vergaderstukken 
van de wijkraad. Ook staat hier 
informatie over plannen en 
bekendmakingen.	

•  Facebook Wijkraad Agniesebuurt 
Het Facebookaccount Wijkraad Agniesebuurt heeft een select groepje volgers. Het bereik 
van de geplaatste berichten ligt tussen de 150 en 1700 mensen. Dit kanaal belicht lokale 
initiatieven, zet bijzondere Agnieseburen in het zonnetje en er wordt relevante (lokale) 
informatie op gedeeld. Het kanaal moet in 2020 levendiger worden. Dit door meer interactie 
met bewoners, en tussen bewoners onderling. Vragen die via het account binnenkomen 
worden snel via de Messenger functie beantwoord. Of er wordt doorverwezen naar 14010 of 
de BuitenBeter app. Ook Twitter wordt ingezet als communicatiemiddel.  
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•	Gebiedspagina Noord 
Eens per twee weken verschijnt de Stadskrant met een pagina met nieuws over Rotterdam 
Noord. Op deze pagina wordt veelal vooruitgekeken; welke bewonersinitiatieven gaan 
plaatsvinden, welke bijeenkomsten zijn er te bezoeken, welke activiteiten worden er 
georganiseerd en wat houdt de wijkraden bezig? Daarnaast krijgen alle jubilarissen een 
plekje op de pagina. Als bewoners 60 jaar getrouwd zijn, gaat een van de wijkraadsleden 
met een bloemetje langs om het echtpaar te feliciteren. Hier wordt een foto van gemaakt en 
als het echtpaar er geen bezwaar tegen heeft, plaatst de communicatieadviseur de foto met 
een bijschrift op de pagina. 
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•		Noorderzon010 & Noord010inBeeld 
Noorderzon010 informeert over initiatieven, evenementen en ontwikkelingen in het Oude 
Noorden en de Agniesebuurt. Hierin worden de nieuwsartikelen uit de Agniesebuurt en het 
Oude Noorden geplaatst Ook worden er soms extra artikelen opgenomen over specifieke 
thema’s of bewonersinitiatieven. Het magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de 
wijkraad Agniesebuurt. Het is geen uitgave van de gemeente, maar wordt door actieve 
partijen uit Noord uitgegeven.  
Noord010inbeeld brengt actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen in Rotterdam Noord in 
beeld door middel van uitgebreide fotoreportages met begeleidende tekst en 
doorverwijzingen. De fotoberichten van Noord010inbeeld vormen historische documenten 
waarmee we de veranderingen in de wijken van Noord vastleggen. Het digitale archief wordt 
mede mogelijk gemaakt door de wijkraad Agniesebuurt. 
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Vergaderen in de wijk, bijeenkomsten organiseren en bijwonen  

De wijkraad Agniesebuurt legt de verbinding met de wijk nog sterker door haar maandelijkse 
openbare vergaderingen steeds op verschillende locaties in de wijk te houden. Zo is de 
wijkraad voor haar 11 openbare vergaderingen in 2019 te gast geweest bij de Wijkcoop010, 
MVCN, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Platform 21, Broeinest, De Nieuwe Banier, 
Inloophuis de Paraplu, Budelinc en Mono. 

Door de vergaderingen gespreid over de wijk te laten plaatsvinden, in een ongedwongen 
atmosfeer, weten bewoners en ondernemers de wijkraad goed te vinden. Er is altijd publiek 
aanwezig en vrijwel elke vergadering maken enkele bewoners, ondernemers of organisaties 
gebruik van de mogelijkheid tot inspreken, bijvoorbeeld over parkeeroverlast, het onderhoud 
van de buitenruimte, veiligheid en maatschappelijke voorzieningen. Zowel tijdens als na de 
vergadering besteedt de wijkraad veel aandacht aan de punten die bewoners, ondernemers 
of organisaties naar voren brengen. Vaak maakt een van de wijkraadsleden een nadere 
afspraak met de inspreker, en vindt daarover veelal in de volgende vergadering 
terugkoppeling plaats. Regelmatig worden er tijdens de openbare vergadering presentaties 
door gemeentelijke ambtenaren uit diverse clusters gegeven over onderwerpen die in de wijk 
spelen of waar de wijkraad gevraagd advies over dient te geven. Dit ging over diverse 
onderwerpen zoals het horecagebiedsplan, cultuurhistorische verkenning, beleidskader 
dienstverlening, ontwikkelingen rondom het Huis van de Wijk, cameratoezicht, ontwerp 
bestemmingsplan, etc. 
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Het uitnodigen voor de openbare vergadering doet de wijkraad Agniesebuurt zelf. Afhankelijk 
van de agenda worden alle huishoudens in de Agniesebuurt via een huis-aan-huisfolder, 
persoonlijk door de wijkraadsleden bezorgd, uitgenodigd. Ook wordt gebruik gemaakt van de 
diverse social media platformen en overige communicatiekanalen om de uitnodiging te 
verspreiden. De wijkraadsleden spreken bovendien veel bewoners en ondernemers op straat 
en nodigen hen dan ook uit voor de openbare vergaderingen en andere activiteiten van de 
Wijkraad. 

Op allerlei terreinen heeft de Agniesebuurt met belangrijke ontwikkelingen te maken, die 
dikwijls direct invloed hebben op het dagelijks leven van veel bewoners uit de wijk. Daarom 
wil de wijkraad zich hier goed in verdiepen. Vrijwel wekelijks komen wijkraadsleden bijeen 
om zich over alle onderwerpen gericht te laten informeren door vertegenwoordigers van 
clusters en partners. Daarnaast brengen de wijkraadsleden werkbezoeken aan belangrijke 
partners in de wijk en op locaties waar ontwikkelingen plaatsvinden. Op deze manier zorgen 
de wijkraadsleden ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van wat er gaande is in de 
Agniesebuurt, zodat zij die informatie effectief kunnen inzetten bij hun werkzaamheden in en 
voor de wijk.  

De wijkraad Agniesebuurt heeft zich tevens in verschillende werkgroepen georganiseerd, die 
minimaal één keer per maand informeel bijeenkomen. Deze werkgroepen bereiden onder 
andere (on)gevraagde adviezen voor die in de openbare vergadering worden vastgesteld. 
De leden van de verschillende werkgroepen bezoeken stedelijke themabijeenkomsten, 
bewoners(groepen) en instellingen. Zij nemen ook deel aan informatieavonden of 
organiseren deze (mede). Naar aanleiding van deze contacten en het inspreken van 
bewoners worden ook ongevraagde adviezen voorbereid en verzonden naar het college. In 
verschillende gevallen hebben wijkraadsleden ook in direct contact met de ambtelijke 
organisatie onderwerpen besproken die daarna ook ter uitvoering zijn gebracht.  

Een bijkomend aspect in de communicatie en participatie is het directe contact tussen (leden 
van) de wijkraad en de verschillende bewoners in het gebied. Vier keer per jaar vergaderen 
alle zes de wijkraden uit gebied Noord plenair en behandelen dan wijk overstijgende 
thema’s. 

Een greep uit de verschillende onderwerpen waarin de wijkraad Agniesebuurt in 2019 een 
actieve rol heeft gehad in samenspraak met bewoners en ambtenaren: de rioolvervanging in 
de wijk en creëren van een klimaatadaptieve Agniesebuurt, aanpakken van de 
verkeerssituatie op de Noordsingel, ventverbod op de verkoop van lachgas in de hele wijk, 
het horecagebiedsplan en de ontwikkelingen rond Pompenburg.  
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De wijkraad Agniesebuurt heeft een prominente rol genomen in de werkgroep Hofbogen 
(later overgaan in de Bewoners Advies Groep Hofbogen) en bewoners uit de wijk (en drie 
andere wijken die grenzen aan de Hofbogen) structureel betrokken bij de ontwikkeling van 
het park op het dak van de Hofbogen. Dit heeft geresulteerd in een unieke samenwerking 
waar Dudok (de nieuwe eigenaar van de Hofbogen), de Gemeente Rotterdam, de Wijkraad, 
bewoners en ondernemers samen invulling geven aan het gebruik en ontwerp van het 
iconische dak van de Hofbogen. 
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1.a. Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen 

Wijkagenda Agniesebuurt 2019-2022  

In het voorjaar van 2018 is de Wijkagenda Agniesebuurt opgesteld. In een wijkagenda zijn 
kort en bondig de vier richtinggevende doelen voor de wijk in de bestuursperiode 2019-2022 
opgenomen. Agnieseburen, organisaties en de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de 
Gemeente Rotterdam hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd. In 2019 is de 
bestaande wijkagenda in de wijkraad besproken met de vraag of de in 2018 door de 
gemeenteraad vastgestelde wijkagenda nog een herijking nodig had. In de Agniesebuurt zijn 
in 2019 geen grote ontwikkelingen die afwijken van de reeds vastgestelde doelen waarvoor 
een herziening nodig was. Prioriteit is gelegd bij de wijkagenda. 

Wijkactieplan Agniesebuurt 2019  

Na de vaststelling van de wijkagenda hebben de clusters SO, SB, MO en de directie 
Veiligheid in samenspraak met de gebiedsorganisatie concrete maatregelen benoemd die in 
2019 uitgevoerd konden gaan worden. De wijkraad heeft hiervoor input kunnen leveren 
tijdens de zogenoemde Tafeltjesavond op 12 november 2018. Tijdens deze avond zijn de 
clusters in gesprek gegaan met alle Wijkraden in gebied Noord en daarbij is input opgehaald 
voor het opstellen van de Wijkactieplannen 2019. De maatregelen zijn opgenomen in het 
Wijkactieplan Agniesebuurt 2019. Begin 2019 is gestart met de uitvoering hiervan. Iedere 
vier maanden is een rapportage uitgebracht over de voortgang van alle acties.  
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 
Budget bestuurscommissies 
 
De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 
representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln.3 voor de gezamenlijke 
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag leggen de 
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités verantwoording af over de besteding van het 
budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 
 
Bestuursorgaan Begroting 
Centrum - Gebiedscommissie     290.818  
Delfshaven - Gebiedscommissie     393.685  
Delfshaven - Mathenesse     107.485  
Delfshaven - Middelland     136.266  
Kralingen Crooswijk - Gebiedscommissie     430.543  
Noord - Agniesebuurt       75.627  
Noord - Bergpolder       99.072  
Noord - Blijdorp     125.451  
Noord - Liskwartier     106.759  
Noord - Oude Noorden     155.012  
Noord - Provenierswijk       78.287  
Hillegersberg - Schiebroek     410.534  
Overschie     235.421  
PA - Gebiedscommissie     359.721  
PA - Nesselande     109.012  
PA - Zevenkamp     132.212  
Charlois - Gebiedscommissie     311.406  
Charlois - Pendrecht     139.152  
Charlois - Tarwewijk     138.830  
Feijenoord - Afrikaanderwijk     103.513  
Feijenoord - Bloemhof     150.362  
Feijenoord - Feijenoord wijk     106.078  
Feijenoord - Hillesluis     136.205  
Feijenoord - Katendrecht       96.031  
Feijenoord - Kop van Zuid     113.370  
Feijenoord - Noordereiland       77.839  
Feijenoord - Vreewijk     152.890  
IJsselmonde - Gebiedscommissie     451.458  
Hoek van Holland     180.037  
Hoogvliet - Gebiedscommissie     323.453  
Pernis     142.998  
Rozenburg     248.050  
Totaal  6.117.576  

 
 
 
 
 
 

 
3 Incl. 10%-regeling  
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Budget wijkraad Agniesebuurt 2019 
 
Het bedrag waar de wijkraad Agniesebuurt over beschikt, bedroeg voor 2019 € 75.627.  
Met dit budget voert de wijkraad Agniesebuurt haar taken uit. Het grootste deel van het 
budget heeft de wijkraad besteed aan bewonersinitiatieven. Een ander deel heeft de wijkraad 
ingezet voor het organiseren van participatie, informatie- en gerichte themabijeenkomsten. 
Hierin zijn ook de uitgaven van andere wijkraden uit het gebied Noord meegenomen. En tot 
slot zijn uitgaven gedaan voor representatie. Onderstaande tabel laat zien hoe de wijkraad 
het budget in 2019 besteed heeft.  
Noord – Agniesebuurt  Begroting   Realisatie   Saldo  
Begroting        75.627                  -    
Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -         68.176    
Uitgaven Participatie                 -         31.329    
Uitgaven Representatie                 -              655    
Totaal        75.627       100.160   -24.533  

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven. 
 

 
 
In 2018 en 2019 heeft de wijkraad het budget voor bewonersinitiatieven volledig 
besteed of zelfs overschreden. Er zijn veel bewonersinitiatieven ingediend want de 
Agniesebuurt kent veel actieve bewoners die zich willen inzetten om hun wijk fraaier, 
leefbaarder, schoner en groener te maken en om de saamhorigheid te vergroten. En 
zij willen dat vooral samendoen met andere bewoners uit de buurt. Hun ideeën en 
initiatieven konden worden gerealiseerd dankzij het bewonersinitiatieven budget. De 
wijkraad vindt het dan ook zeer spijtig dat dit budget in 2020 met ruim 11.000 euro is 
gekort. Hierdoor zal helaas een aantal initiatieven het komende jaar niet kunnen 
worden toegekend en uitgevoerd. 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 
 
Overzicht adviezen en terugkoppeling 
De wijkraad is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het 
college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de wijkraad of deze volledig volgen. 
Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage 
reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68% en in 2018 59%. Het college streeft ernaar om in 
2019 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan 
de wijkraad. 
 
Onderstaand overzicht toont over welke onderwerpen de wijkraad in 2019 gevraagd en 
ongevraagd advies uitgebracht heeft. Tevens is aangegeven of terugkoppeling 
plaatsgevonden heeft. 
 
Terugkoppeling adviezen wijkraad Agniesebuurt 2019 
Aantal adviezen Reacties van of namens het 

college 
% 

13 12 92% 
Wijkraad Advies Gevraagd/ongevraagd Terugkoppeling 

door college 
Agniesebuurt Jaarverslag 2018 Gevraagd Ja 
Agniesebuurt Evaluatie 

cameratoezicht 
Gevraagd Ja 

Agniesebuurt OV Vervoerplannen 
2020 

Gevraagd Ja 

Alle wijkraden in 
Noord 

Herijking 
Horecagebiedsplan 

Gevraagd Ja 

Alle wijkraden in 
Noord 

Beleidsregels en 
nadere regels 
bewonersinitiatieven 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt Vuurwerkzones Gevraagd Ja 
Agniesebuurt, 
Bergpolder, Oude 
Noorden 

Inrichting 
Hofbogenpark 

Ongevraagd Ja 

Agniesebuurt Ventverbod op 
verkoop lachgas 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt Voorlopig ontwerp 
Vijverhofstraat 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt, 
Provenierswijk, 
Oude Noorden 

Herijking 
verdeelmodel 
budget wijkraden 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt Aanvulling op 
Voorlopig ontwerp 
Vijverhofstraat 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt Concept-koersen 
Kantoren en 
Bedrijfsruimte 

Gevraagd Ja 

Agniesebuurt Rotterdamse 
Mobiliteits Aanpak 

Gevraagd  Nee 
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De wijkraad Agniesebuurt beschouwt het adviseren van het gemeentebestuur als een 
belangrijke taak. Deze adviezen gaan over concrete onderwerpen die actueel zijn en die 
zowel voor de stad als voor de Agniesebuurt belangrijk zijn.  

Om tot een goed advies te komen, organiseert de wijkraad participatie rondom het 
onderwerp. Door gericht in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers die een relatie 
met het onderwerp hebben, krijgt de wijkraad scherp zicht op wat er speelt. Met de 
opgehaalde informatie kan de wijkraad haar advies de juiste inhoud geven en het heel 
concreet maken. 

Ook legt de wijkraad in haar adviezen zo veel mogelijk de relatie met de wijkagenda 
Agniesebuurt, door concreet aan te geven welke mogelijkheden het onderwerp biedt om 
concrete doelen en maatregelen uit de wijkagenda te realiseren. De wijkraad benoemt in 
haar adviezen niet uitsluitend de problemen, maar vooral de kansen op het bereiken van 
verbeteringen, die het wonen en werken in de Agniesebuurt prettiger maken en de inwoners 
een betere toekomst bieden.  

De leden van de wijkraad stellen grotendeels zelf de adviezen op. Dit gebeurt ook in nauwe 
samenwerking met de gebiedsorganisatie en betrokken clusters. Op die manier brengen de 
wijkraadsleden rechtstreeks hun eigen kennis en expertise in. Daarmee geven zij extra 
kwaliteit en betekenis aan de adviezen.  

Vervolgens bespreekt de wijkraad de adviezen in haar openbare vergaderingen. Regelmatig 
hebben ook mensen uit het aanwezige publiek inbreng in het gesprek, wat vaak van 
toegevoegde waarde is doordat dat het onderwerp heel concreet is en dichtbij staat. Op deze 
wijze komen de wijkraadsleden tot een gedragen advies.  

Toen de wijkraad in het najaar van 2018 signaleerde dat er te weinig terugkoppeling kwam 
op uitgebrachte adviezen, hebben wijkraadsleden uit de Agniesebuurt diverse malen 
ingesproken in raadscommissies. Naar aanleiding daarvan zijn maatregelen tot verbetering 
genomen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2019 het geambieerde terugkoppelingspercentage van 
minimaal 90% voor de Agniesebuurt behaald is.  

 

(Symbolische overhandiging van het advies (met een rood strikje) tijdens de raadcommissie 
aan wethouder Kathmann om er zeker van te zijn dat zij deze ontvangen had #reactietijd). 



16 
 

Wel merkt de wijkraad op dat er nog steeds te vaak onverwacht een adviesaanvraag 
binnenkomt en het college meestal heel snel een reactie verlangt. Dit vinden wij niet goed. 
Wij willen het college van goede adviezen voorzien. Daarvoor is het nodig dat we ons advies 
baseren op wat de bewoners en ondernemers van onze wijk vinden. Daar willen wij de 
nodige tijd voor krijgen. Op basis van goede inbreng kunnen we een volwaardig advies voor 
het college opstellen. De wijkraad roept het college op om hier rekening mee te houden. 

Daarnaast pleiten wij voor een reactie op maat op onze adviezen. Het komt te vaak voor dat 
een reactie op een advies heel algemeen is. Dezelfde reactie wordt naar alle 
bestuurscommissies gestuurd terwijl onze adviezen juist heel wijkgericht zijn. De wijkraad 
ziet dan graag een inhoudelijke reactie, die ingaat op onze wijk specifieke advies. In 
sommige gevallen heeft het college het overigens wel goed gedaan. Als voorbeeld haar 
reactie op de advisering omtrent Vuurwerkzones. In dat advies is het college heel specifiek 
ingegaan op de opmerkingen en het advies vanuit onze wijkraad. De wijkraad roept daarom 
het college wederom op om gericht te werken aan verbetering van de kwaliteit van de 
terugkoppeling op uitgebrachte adviezen. 

 

  



17 
 

NIEUW 
4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 
Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen zal er 
vanaf het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

1. Agniesebuurt LevendigER 

Schoon, Heel en veilig maakt de buurt levendiger. Samen met bewoners, scholen, 
ondernemers en wooncorporaties de vervuiling aanpakken. Ook verbetering van de 
verkeersveiligheid en terugdringen parkeer druk maakt de wijk levendiger 

2. Agniesebuurt AantrekkelijkER en VitalER  

Gaat om balans vinden tussen de wens om de wijk te vergroenen en de vele 
bouwopgaven in de komende jaren. Ook om voldoende speelplekken voor kinderen en 
jongeren. Om de wijk aantrekkelijker te maken is het verder van belang om Kunst en 
Cultuur in de wijk te stimuleren. Investeren in de bevordering van gezondheid van de 
bewoners maakt de wijk vitaler 

3. MeER betrokkenheid van Agnieseburen - bewoners en ondernemers -  

Bewoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun buurt en zijn trots op hun buurt. Een 
deel van de bewoners wordt nog te weinig bereikt. Communicatie en participatie vormen 
de basis om de beleving hierover te verbeteren. Om meer begrip te krijgen tussen ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ bewoners is het belangrijk elkaar de komende jaren beter leren kennen. 

4. VERsterken sociaaleconomische positie 

Om de sociale problematiek in de Agniesebuurt te verbeteren wordt gefocust op jeugdigen 
en volwassenen. De jeugd is de toekomst. Een stabiele basis zonder emotionele of fysieke 
armoede, zonder honger en verwaarlozing is ieder kind gegund, maar niet 
vanzelfsprekend. Voor volwassenen is het belangrijk dat meer bewoners uit de 
Agniesebuurt zelfstandig rond kunnen komen en hiermee meer regie krijgen op hun eigen 
leven.  

 

 

  



18 
 

Bijlage bewonersinitiatieven 
 
Bewonersinitiatief via  Toegekend  
19-0104 Bingo "Bon Ku Ne" Opzoomer Mee               400  
19-0154 Maaltijd verbindt Agniesebuurt Opzoomer Mee            2.500  
19-0155 Paasbrunch Opzoomer Mee               700  
19-0187 Ruimte voor vrouwen Opzoomer Mee               950  
19-0278 Naaiworkshop 'Doe het lekker zelluf' Opzoomer Mee            2.000  
19-0393 Inspirerende workshop: Ondernemerschap Opzoomer Mee               550  
19-0524 Banier Concerten 2019 Opzoomer Mee            2.000  
19-0566 El Khayati Cup Opzoomer Mee            5.000  
19-0625 Buurtdak tijdens Rotterdamse Dakendagen Opzoomer Mee            4.500  
19-0772 Ammersooiseplein festival Opzoomer Mee            3.490  
19-0804 Connected by Art Opzoomer Mee            2.000  
19-0823 Agniesebuurt viert suikerfeest Opzoomer Mee               500  
19-0837 Wateropvang en besparing door 
grondverbetering Opzoomer Mee            4.300  
19-0901 Mus en Mester Agniesebuurt Opzoomer Mee               800  
19-0915 Vijverhofstraat Leeft Opzoomer Mee            1.700  
19-0991 Wijkfeest Teilingerstraat Opzoomer Mee            2.423  
19-1038 Wijkontbijt in de Banier Opzoomer Mee            1.000  
19-1068 Hangplek omtoveren tot groene oase Opzoomer Mee               723  
19-1108 Al Khema Opzoomer Mee            3.500  
19-1144 We Love Public Space Festival 2019 Opzoomer Mee            2.250  
19-1174 Werving en peilingsdag Opzoomer Mee            1.250  
19-1178 Zelfredzaamheid door bevordering NL-taal Opzoomer Mee               500  
19-1214 Ontbijt op zondag in de Banier Opzoomer Mee            1.200  
19-1253 Sinterklaas Opzoomer Mee            1.000  
19-1254 Kerstfeest Opzoomer Mee            1.500  
19-1387 Wekelijkse Lunch Opzoomer Mee            2.000  
19-1388 Kerstviering Opzoomer Mee               700  
19-1439 Mag ik bij u zijn Opzoomer Mee               400  
19-1448 Waarom ontwikkelen uitstellen Opzoomer Mee            1.725  
19-1689 Bingo in de Banier Opzoomer Mee            2.090  
19-1784 New Radicalism Opzoomer Mee            9.525  
19-1794 Open up contest Rotterdam Noord Opzoomer Mee            5.000  
Totaal            68.176  
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Wijkraad In Beeld 
 
Een kleine greep uit de verschillende bijeenkomsten & initiatieven waarin de wijkraad 
Agniesebuurt in 2019 een actieve rol heeft gehad. 
 

 
(Bezoek Wethouder Grauss – Start Agniesebuurt Groen) 
 

 
(Bezoek Wethouder de Lange – Start KookVoorJeBuur) 

 

 
(Bezoek Wethouder Wijbenga – Start Agniesebuurt Schoon) 
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(Expertisetafel Agniesebuurt, zie meer op aanpakagniesebuurt.nl) 

 
 

 
(Halfjaarlijkse bouw en ontwikkelingenmarkt grote en kleine projecten in de Agniesebuurt) 

 
 
 

 
(Themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling) 
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(Ontwikkelingen in en rond het Zomerhofkwartier i.s.m. ZoHo Citizens) 
 

 

 
(Denksportdag met internationale deelnemers) 

 
 

 
(Keep It Clean Day met bewoners en ondernemers)  
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#TeamAgniese 
 

      
Marvin Biljoen       Theo Coskun 
06 22 65 11 72      06 20 43 01 96 
m.biljoen@wijkraadrotterdam.nl    t.coskun@wijkraadrotterdam.nl  
 
 

      
Hamlet Mewafy      Laura van der Voort 
06 28 36 42 11      14010 
maom.mewafy@wijkraadrotterdam.nl                                l.vandervoort@wijkraadrotterdam.nl  
          
         

 
Okach Bouchtaoui  

 Wijkmanager Agniesebuurt 
        o.bouchtaoui@rotterdam.nl 
 
        Geert Renes 
        Wijknetwerker Agniesebuurt  
        ga.renes@rotterdam.nl 
 
        Femke van Wester 
Gino Wouter       Wijkondersteuner Agniesebuurt 
14010        f.vanwester@rotterdam.nl  
g.wouter@wijkraadrotterdam.nl  
 


