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Voorwoord

Twee jaar in de gebiedscommissie

Voor de meeste van ons was het nieuw. We zijn geen door de wol geverfde politici. We zijn gewoon
mensen uit de wijk. In de eerste maanden moesten we meteen de wijkplannen maken. Sommige
dingen laten zich makkelijk opschrijven: Meer groen, minder vuil op straat en meer
bewonersinitiatieven. Maar hoe kom je daar? En wat kan je als gebiedscommissie doen om jongeren
op school te houden? Hoe zorg je dat een eenzame 65-plusser wat vaker de deur uitkomt?

Gelukkig konden we steunen op een enorme groep actieve bewoners en ambtenaren. De ambtenaren
leerden ons het verschil tussen de verschillende plannen. Dat moet allemaal in een bepaalde vorm
want “het gaat wel naar het stadhuis.” Inmiddels zijn we twee jaar later en de doelen in de plannen
komen dichterbij. Per doel en per wijk is in dit gebiedsverslag uitgelegd wat er bereikt is.  Op
Coolhaveneiland bijvoorbeeld is er veel meer contact tussen de opvanglocaties en bewoners. In
Spangen kunnen kinderen hun dromen najagen in de ‘nablijfklas’. En natuurlijk is er nog héél veel te
doen.

Maar de belangrijkste steun ontvingen we van bewoners. Velen van u weten prima wat er mis is en
vaak ook hoe het beter kan. Elke keer als we gericht met bewoners in gesprek gaan komen er mooie
ideeën uit. Soms ideeën waaraan al gewerkt wordt. Soms ideeën die eigenlijk meer een droombeeld
zijn. Maar ook hele kleine praktische dingen. Bewonersbijeenkomsten die we in 2019 hebben
georganiseerd, of het nu ging over armoede, afval, jongeren en schulden of verkeersveiligheid, waren
wat dat betreft een feest. Het is niet voor niks dat we ‘bewonersparticipatie’ soms Party-cipatie
noemen.

We gaan graag verder met u in gesprek. U gaat nog meer van ons horen, en wij hopelijk van u!

Namens alle leden,

David Kuiper
Gebiedscommissie Delfshaven
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1. Communicatie en participatie

De gebiedscommissie Delfshaven is betrokken en actief. Het contact met bewoners, maatschappelijke
organisaties en (sociaal) ondernemers wordt veelvuldig opgezocht. Gebiedscommissieleden schuiven
regelmatig aan bij buurt- en wijkinitiatieven zoals bijvoorbeeld buurt bestuurt, de jongerenwerkgroep
Middelland, diverse vrouwennetwerken, het scholenoverleg in BoTu en het armoedeplatform. Veel
gebiedscommissieleden beschikken over een groot netwerk in de wijk, waardoor ze makkelijk
benaderbaar zijn en snel signalen kunnen oppikken. Daarnaast geeft de gebiedscommissie in de loop
van 2019 voor een aantal thema’s grote bijeenkomsten georganiseerd en/of een bijzonder traject
ingezet. Hieronder worden deze kort beschreven.

1.1 Delfshaven afvalvrij

De gebiedscommissie ontvangt veel klachten over vervuiling op straat. Daarom heeft zij op 10 april
2019 de bijeenkomst Delfshaven #Afvalvrij georganiseerd, samen met het wijkcomité Middelland.
Na een aftrap door wethouder Wijbenga gingen circa 80 aanwezige bewoners met elkaar in gesprek
over oplossingen voor hun eigen wijk. Uit de ideeën van de bewoners om het zwerfvuil in de wijk te
verminderen staken er twee thema’s bovenuit:

o De jeugd betrekken bij het afvalprobleem
o Zichtbare campagnes tegen zwerfvuil organiseren

In een ongevraagd advies heeft de gebiedscommissie hiervoor aandacht gevraagd en heeft hierover
voor de zomer een overleg plaatsgevonden. Naast de zaken die Stadsbeheer aanpakt is de
gebiedscommissie pilots gestart in Bospolder en Coolhaveneiland. Samen met de aanwezige
bewoners en Buurt Bestuurt worden nuttige acties voor de wijk uitgevoerd.

             Input bijeenkomst Afvalvrij
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1.2 Horecagebiedsplan

In de eerste helft van 2019 heeft de Gebiedscommissie Delfshaven een innovatief traject
georganiseerd met als doel bewoners van Delfshaven input te vragen voor het horecagebiedsplan.
Waar de Gebiedscommissie zich in voorgaande jaren voornamelijk beperkte tot het organiseren van
enkele bijeenkomsten, is nu gebruik gemaakt van online communicatie. Via facebook werd een
enquête verspreid, waarbij bewoners werd gevraagd naar diverse aspecten van horeca. De enquête is
maar liefst 449 keer ingevuld, waardoor een breed beeld ontstond van de beleving van bewoners over
horeca, variërend van openingstijden en terrassen tot overlast.
Daarnaast werd er speciaal voor ondernemers een hoorzitting georganiseerd, waar diverse
horecaondernemers de gelegenheid namen om zich uit te spreken. Door uitgebreide analyses van 11
casussen kreeg de Gebiedscommissie meer en dieper inzicht in zowel de beleving van
horecaondernemers alsook in de gemeentelijke processen en afwegingen. De input van zowel
bewoners als ondernemers is aangeboden aan de directie veilig en verwerkt in het horeca
gebiedsplan 2019-2021.

1.3 Schulden en armoede

Op 16 mei 2019 organiseerde de gebiedscommissie in samenwerking met het armoedeplatform
Delfshaven een bijeenkomst over schulden en armoede. Daarbij stonden twee vragen centraal.

1. Hoe kunnen we in
Delfshaven aansluiten
bij de stedelijke
aanpak voor armoede
en schulden

2. Hoe krijgen we een
maximale input van
bewoners en
betrokken
organisaties om een
advies te kunnen
geven over de
stedelijke aanpak.

Op de bijeenkomst waren ruim
100 mensen aanwezig vanuit
het netwerk van Delfshaven
(actieve bewoners en
bewonersorganisaties,
WMO Radar, wijkagenten, andere
maatschappelijke instellingen.

De volgende aanbevelingen werden o.a. geformuleerd voor het college:

o Betrek bij de aanpak vooral de wijknetwerken. Deze mensen zitten in de haarvaten van de
wijken en weten sneller wat er speelt en kunnen makkelijker in contact komen met mensen,

o Denk daarbij ook aan onverwachte samenwerkingspartners zoals supermarkten.
o Zorg dat hulp dichtbij is.
o Laat ervaringsdeskundigen een grotere rol vervullen in de aanpak

Ruim 100 aanwezigen bij de bijeenkomst over armoede
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Mede naar aanleiding van de bijeenkomst is er ingesproken in de raadscommissie voor het debat over
armoedeaanpak.  De gemeente weet het armoedeplatform steeds beter te vinden en we werken goed
samen.
Naar aanleiding van het scholenonderzoek armoede en kinderen, is er in september een goede
werkconferentie met de wethouder geweest. De wethouder heeft ons aangemoedigd om met
uitgewerkte plannen bij hem aan te kloppen indien nodig. Daar wordt ondertussen druk aan gewerkt.
Het armoedeplatform Delfshaven brengt regelmatig nieuwsbrieven uit en komt binnenkort met een
website om de achterban goed te informeren en mee te nemen.

1.4 Jongeren en schulden

Veel jongeren in Delfshaven kampen met hoge schulden. Om het taboe rondom jongeren en schulden
te helpen doorbreken, organiseerde de gebiedscommissie op 19 september 2019 een bijeenkomst in
het Maaspodium. De avond kende een hoge opkomst; er waren ruim 120 professionals en andere
betrokkenen die regelmatig te maken hebben met jongeren en schulden.

Na het vertonen van de film Lost Boys – 5 jaar later (een film van Margit Balogh) werden 3 jongeren
geïnterviewd. Vanuit het publiek werden niet alleen vragen gesteld, maar ook oplossingen
gesuggereerd, zoals het verbeteren van juridische kennis bij hulpverleners en meer aandacht voor
financiële zaken in het onderwijs.

Met deze en andere suggesties gaat de gebiedscommissie de komende periode verder aan de slag.
In 2020 richt de gebiedscommissie hiervoor een speciale werkgroep jongeren op, gevormd door
professionals, jeugd, ouders en andere deskundige betrokkenen uit Delfshaven. Het doel van de
werkgroep is om inzicht te verkrijgen in aanbod, behoefte, kansen en uitdagingen waar jongeren mee
te maken krijgen. De bevindingen van de werkgroep worden gepresenteerd aan het college van
burgemeester en wethouders.

Ervaringsdeskundigen aan het woord in het Maaspodium
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1.5 Verkeersveiligheid

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft de gebiedscommissie een participatiebijeenkomst georganiseerd
in het kader van verkeersveiligheid. Het doel was om de gevaarlijke plekken en hotspots in Delfshaven
in beeld te brengen, knelpunten en mogelijke verbeteringen samen te bespreken.

De aanwezige bewoners werden opgesplitst in drie groepen en in verschillende rondes werd het hele
gebied geanalyseerd. Dit gaf een mooi totaalbeeld en concrete resultaten per wijk.
Over het algemeen was het opvallend dat veel bewoners het gevoel hadden dat er veel te hard wordt
gereden. Zowel op de hoofdwegen, alsook op de wegen binnen de bebouwde kom. Ook de veiligheid
van fietsers werd meerdere keren benoemt als aandachtspunt. Parkeeroverlast is in een aantal delen
van de wijk een probleem dat men graag wil agenderen.

De opbrengst van deze
bijeenkomst is aangeboden
aan de afdeling
Verkeer&Vervoer van
Stadsontwikkeling, die de
input gebruikt voor het plan
in het kader van het
verbeteren van de
verkeersveiligheid in
Rotterdam.

Bijeenkomst verkeersveiligheid in Pier 80

1.6 Interactieve beleidsvorming wijkactieplannen

Bij het opstellen van de wijkactieplannen heeft de gebiedscommissie samen met bewoners en
ambtenaren vanuit de verschillende clusters avonden georganiseerd om in gesprek te gaan over
acties voor het wijkactieplan 2019. Met alle partijen samen zijn er acties geformuleerd, waarin
verschillende partijen aangaven een rol in de uitvoering te willen vervullen.
Dit waren leuke en energievolle avonden. Niet alleen inhoudelijk ontstonden er mooie plannen; ook
vonden bewoners het prettig om rechtstreeks kennis te maken met commissieleden en ambtenaren
die vanuit de clusters in het gebied aan het werk zijn.
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

2.1 Budget gebiedscommissie

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. In 2019 werd het budget van Delfshaven voor het eerst verdeeld over de
Gebiedscommissie Delfshaven plus twee wijkcomitees (Middelland en Oud Mathenesse). De
Gebiedscommissie Delfshaven kreeg een budget van € 372.753 toebedeeld voor de wijken Bospolder,
Tussendijken, Nieuwe Westen, Spangen, Delfshaven en Schiemond. Van dit bedrag was € 334.496
beschikbaar voor bewonersinitiatieven; de rest werd gereserveerd voor participatie en representatie.

In 2019 heeft de gebiedscommissie Delfshaven besloten om het budget van 2019 voor
bewonersinitiatieven te verdelen per kwartaal en per wijk. Dit omdat in voorgaande jaren was
gebleken dat het budget al geruime tijd voor het einde van het jaar op was. Met de verdeling per
kwartaal wil de gebiedscommissie bewerkstelligen dat het budget gelijkmatiger over het jaar wordt
verdeeld. Omdat besluitvorming hierover pas in het eerste kwartaal plaatsvond, is hiermee gestart in
het tweede kwartaal van 2019. Om daarnaast ook een gelijkmatiger spreiding van de initiatieven over
de wijken te kunnen waarborgen, is het budget ook verdeeld over de wijken. De verdeelsleutel is
gebaseerd op de bewonersaantallen per wijk. Tenslotte is er in 2019 gestart met het reserveren van
een budget van 25% voor wijkoverstijgende initiatieven. Het gaat dan bijvoorbeeld om initiatieven die
door bewoners uit heel Delfshaven worden bezocht of initiatieven die op locaties in meerdere wijken
worden gehouden. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van het budget 2019:

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle gehonoreerde bewonersinitiatieven. Daaruit blijkt dat
er in totaal €357.851 is uitgegeven aan bewonersinitiatieven.

Behalve bewonersinitiatieven was een klein
gedeelte van het budget voor de
Gebiedsorganisatie gereserveerd voor participatie
en representatie. Het gaat hier niet alleen om de
kosten voor de vergaderingen van
Gebiedscommissie en werkgroepen, maar ook om
bijvoorbeeld de dodenherdenking op 4 mei en de
bekostiging van het onderzoek naar armoede in
Delfshaven.

        Een gelijke start, onderzoek naar kinderen in armoede
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3. Adviezen aan het gemeentebestuur

De gebiedscommissie is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd of ongevraagd te adviseren. Het
college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. 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 afgelopen jaar heeft de gebiedscommissie op 72% van haar 46 adviezen
een reactie ontvangen.

Aantal Adviezen Reacties van of namens het
college

Terugkoppeling

46 33 72%

Het college streeft ernaar om in 2019 ca. 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd -
gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Om de gemeenteraad in staat te stellen de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen, wordt in
dit gebiedsverslag 2019 gerapporteerd over de voortgang op de gestelde doelen uit de wijkagenda’s
van de verschillende wijken. Op de volgende pagina’s vind u achtereenvolgens de volgende wijken:

o Bospolder – Tussendijken (BoTu)
o Delfshaven - Schiemond
o Spangen
o Het Nieuwe Westen

4.1 Voortgang Wijkagenda Bospolder en Tussendijken

Wijkagenda doel 1: Worden wie je bent

Voortgang: In BoTu wordt vooral geprobeerd om de rol van scholen te versterken. Met name op de
Valentijnschool lukt het om ouders sneller en beter te bereiken. Er zijn diverse programma’s waarbij
kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en hun wereld kunnen vergroten, van de green power
kids tot de wijkambassadeurs. Het netwerk van actieve en krachtige vrouwenorganisaties heeft zich
verstevigd. Belangrijke spelers zijn de onwijze moeders en het VEC, maar ook een nieuwe groep in
de Schans Watergeus. Steeds meer mensen weten Jong Delfshaven te vinden.

Wijkagenda doel 2: Iedereen doet mee

Voortgang: BoTu is de eerste wijk waar in oktober 2019 de stedelijke gezinsaanpak armoede is
gestart, in nauwe samenwerking met de basisscholen. Perspectief Delfshaven is een gezamenlijk
initiatief van een aantal lokale partijen en we hopen dat dit in 2020 een alternatief kan bieden aan
mensen die vastlopen vanwege schulden. Het team van W&I is gevestigd in de wijk; dat zorgt voor
laagdrempelige en persoonlijke ondersteuning. De samenwerking met Prestatie 010 en
Jongerenloket kan beter en is een belangrijk doel voor 2020.

Wijkagenda doel 3: Prettig winkelen en ondernemen

Voortgang: Op de Mathenesserweg zijn circa 30 winkels getransformeerd tot woningen. De aanpak
ondermijning op de Schiedamseweg is gestart. SO-economie heeft opdracht gegeven aan het
kadaster om met pandeigenaren in gesprek te gaan over transformatie-mogelijkheden. Het winkel-
management op de Schiedamseweg is eind 2019 gestopt en zal niet worden gecontinueerd. Wel
hebben 50 ondernemers het initiatief genomen om een gezamenlijke folder uit te brengen. Voor wat
betreft de iconen van de straat: voor het Prinsestheater is helaas nog geen invulling gevonden. De
Bospoldervos zal voor de zomer van 2020 worden geplaatst.

Wijkagenda doel 4: Aantrekkelijk wonen

Voortgang:  In het afgelopen jaar is de eerste paal van de Hudsons geslagen. Ook de ontwikkeling
van de kop en de staart van het Dakpark is gestart. De Gijsingflats worden in 2020 geïsoleerd.
SO onderzoekt met Havensteder en Eneco of de komst van het warmtenet in BoTu haalbaar is.
Ook zijn in 2019 veel lokale initiatieven op gebied van de energietransitie gestart, zoals Wijkenergie
Werkt en de Delfshaven Energie Cooperatie.
Voor de buitenruimte is veel voorwerk verricht. In 2020 wordt gestart met de herinrichting van het
schoolplein aan de Gijsingstraat, het binnenterrein van de Dakparkschool en het Driehoeksplein.
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Wijkagenda doel 5: Vitale wijk

Voortgang: Rondom de Gijsingflats heeft een innovatiechallenge plaats gevonden. Hierbij is
gezocht naar nieuwe vormen van hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen uit de flat. De
geleerde lessen worden meegenomen in de aanpak in 2020. Daarbij wordt het fysieke onderhoud
van de flats gecombineerd met een sociale aanpak. Mede door de inzet van de Verbindingskamer
in Schans - Watergeus groeit de groep betrokken bewoners langzaam maar gestaag. Dit geldt ook
voor het netwerk in BoTu. Een mooi voorbeeld van de kracht van dit netwerk is de kerstactie. Meer
dan 100 kerstpakketten zijn gemaakt door en voor bewoners van BoTu.

4.2 Voortgang Wijkagenda Delfshaven – Schiemond

Wijkagenda doel 1: Versterken lokale economie Historisch Delfshaven

Voortgang: Met de komst van de manifestatie Delfshaven400 en opname van Historisch Delfshaven
in het programma Stadscultuur krijgt de ontwikkeling van het gebied een boost. In september 2019
is een Kansenkaart gepresenteerd die momenteel wordt uitgevoerd. Doel is activiteiten te
stimuleren die de wijk duurzaam op de kaart zetten, zowel binnen Delfshaven als ver daarbuiten.

Wijkagenda doel 2: Betere balans tussen leefbaarheid en (overlast) zorg – en opvang

Voortgang: Via de oprichting van een beheercommissie voor de voorzieningen van het Leger des
Heils is een aantal maatregelen uitgevoerd en is de communicatie met de omgeving verbeterd.
Hiernaast wordt op verschillende fronten ingezet op meer dagbesteding.

Wijkagenda doel 3: Verbeteren participatie en maatschappelijke positie bewoners Coolhaveneiland

Voortgang: Er wordt stevig ingezet op netwerkversterking in de wijk. Via netwerkbijeenkomsten zijn
professionals en bewoners in de wijk meer aan elkaar verbonden en ontstaan nieuwe
samenwerkingsverbanden. BuurtBestuurt groeit uit tot het centrale bewonersplatform in de wijk en
zet zich in met allerlei activiteiten. Pimp je Straat is daar een voorbeeld van.

Wijkagenda doel 4: Reduceren achterstandsituatie van kwetsbare bewoners Schiemond

Voortgang: Cruciaal in de aanpak van deze problematiek is de positie van het Huis van de Wijk en
de aanwezige partners van WMO Radar en andere welzijnsorganisaties. Er is ingezet op
taalachterstand en activiteiten tussen verschillende culturen en groepen. Met als doel het
verbeteren van de onderlinge cohesie.
Voor 2020 wordt heel specifiek ingezet op de aanpak van de schuldenproblematiek, om hiermee
een boost te geven aan armoedebestrijding achter de voordeur.

Wijkagenda doel 5: Verbetering van de buitenruimte in Lloydkwartier

Voortgang: Er zijn activiteiten en kleine projecten geweest om de wijk enigszins te vergroenen. Dit
gebeurt op verzoek en met medewerking van bewoners en wordt in 2020 voortgezet. Onder andere
met een aanpak van geveltuinen XXL en het opfleuren van de stenige omgeving van de
Schiecentrale.
Op het gebied van de parkeeroverlast zijn er nog steeds problemen op de Lloydkade. Deze krijgen
ook in 2020 de aandacht die het verdient. Onder andere door continue inzet van Stadsbeheer,
afdeling Toezicht & Handhaving.
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Wijkagenda doel 6: Verbinden Schiemond en Lloydkwartier

Toelichting voortgang:
Er is vanuit de Kroonlocatie veel gedaan om creatieve ondernemers uit de omgeving een plek te
geven. Daarnaast zijn er veel activiteiten georganiseerd vanuit de Kroon, gericht op buurtinitiatieven
en burgerparticipatie. Ook in 2020 is dit een aandachtspunt dat op onze agenda staat, in
samenwerking met de directie van de Kroon.

4.4 Voortgang Wijkagenda Spangen

Wijkagenda doel 1: De kracht van Spangen

Voortgang: De pleinen in Spangen zijn plekken van ontmoeting. Op het Bellamyplein hebben
bewoners in het afgelopen jaar leuke evenementen georganiseerd met een bijdrage uit het budget
bewonersinitiatieven.
Bij Taandersplein heeft Natuurlijk Spangen samen met de Mariaschool en de kinderen daarvan
nagedacht, ideeën opgehaald, maquettes gemaakt voor een groener plein. In 2020 gaan deze
plannen omgezet worden naar een daadwerkelijk groener plein.

Wijkagenda doel 2: Spangen is groener en kindvriendelijker

Voortgang:
Het Spartaplein bij het Westervolkshuis heeft een nieuwe waterberging gekregen onder een
prachtig nieuw groot Cruijfcourt, waar veel kinderen graag een balletje komen trappen en bij het
Westervolkhuis zijn sporttoestellen geplaatst.

Wijkagenda doel 3: Spangen is schoner en verkeersvriendelijker

Voortgang: Buurtbestuurt Spangen heeft al langere tijd aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid op de Nicolaas Beetstraat. Afgelopen jaar zijn suggesties van bewoners samen
met alle deskundigen bekeken. De voorstellen van bewoners voor verbetering zijn overgenomen. In
2020 wordt de eerste fase van de verbeteringen uitgevoerd.
Zwerfvuil is een uitdaging gebleven; dat is nog steeds een probleem. Met de komst van de nieuwe
Task Force Schoon in 2020 komt daar hopelijk verandering in.

Wijkagenda doel 4: Jeugd heeft meer kansen

Voortgang: In 2019 heeft de Nablijfklas haar deuren geopend. Een initiatief van vijf jonge
ondernemers die iets terug willen doen voor de wijk en na willen blijven om voor kinderen hun
dromen uit te laten komen.
Verder is er gestart om tot een betere afstemming te komen in het aanbod voor jeugd en
wijkprogrammering, waarbij verschillende partijen samen aan tafel zitten en prioriteiten hebben
bepaald, die zij gezamenlijk uitvoeren. In 2019 is er gewerkt aan de voorbereiding van de komst van
een kinderraad, in samenwerking met de Missing Chapter Foundiation. In 2020 gaat deze starten.

Wijkagenda doel 5: Thuis op orde
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Voortgang: Op vlak van gezondheid is het succesvolle programma Goed Bezig gestopt.
Zwemlessen voor vrouwen, gecombineerd met empowerment, zijn gecontinueerd. Eerst met
tijdelijke middelen vanuit de gebiedscommissie. Ondertussen wordt dit structureel georganiseerd.

4.3 Voortgang Wijkagenda Nieuwe Westen

Wijkagenda doel 1: Uitvoering Buurtverbeterplan Pupillenbuurt

Voortgang: In februari 2019 is het buurtverbeterplan gepresenteerd aan de bewoners van de
Pupillenbuurt. Alle acties die de komende twee jaar uitgevoerd moeten worden staan hierin
beschreven. Er zijn 3 buurtprojectleiders benoemt, actieve bewoners die de verantwoordelijkheid
nemen om de coördinatie van de acties uit te voeren. Er zijn diverse acties uitgevoerd in
samenwerking met bewoners en verschillende partijen.
Er zijn voorbereidingen getroffen om het Jaap Valkhoffplein anders in te richten, het centrale plein in
de buurt wordt een plek waar iedereen zich thuis voelt! Een aantal panden worden gerenoveerd
door Woonbron en er is gekeken op welke plekken vergroening de buurt aantrekkelijker kan maken.
Er heeft een ondernemersfestival plaatsgevonden, waar het talent uit de buurt zichtbaar werd.
Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt met bewoners, politie, gemeente en
partners die bijzondere doelgroepen in de buurt huisvesten.

Wijkagenda doel 2: Veiliger en aantrekkelijke woonomgeving

Voortgang: Er is een visie ontwikkeld voor de Heemraadsingel en er worden voorbereidingen
getroffen om deze volgens planning in 2024 uit te voeren. De onderhoudswerkzaamheden die in de
tussenliggende jaren moeten worden gedaan gaan door. Dat zijn onder andere het onderhoud aan
groen, kapotte plekken in het wegdek en de veiligheidssituatie van de rotonde bij de Beukelsdijk.

In de Essenburgbuurt is er op het gebied van veiligheid gedurende een periode extra inzet geweest
door politie en handhaving van het cluster stadsbeheer. Hier is tevens een pilot geweest vanuit het
programma naastplaatsingen, om het huishoudelijk afval en grofvuil naast de containers te
verminderen. In de wijken is er door de politie en door de inzet van snelheidsmeters inzet geweest
ter verbetering van de verkeersveiligheid.

In het kader van meer groen in de wijk zijn er in de Nozeman- en Gerrit vd Lindenbuurtbuurt veel
plekken vergroent die worden beheerd door bewoners. Ook het beheer van het Essenburgpark is
door wethouder Wijbenga overgedragen aan bewoners.

Wijkagenda doel 3: Niemand aan zijn lot overlaten

Voortgang: In Post West, het huis van de wijk, in het Nieuwe Westen worden veel activiteiten
aangeboden om te werken aan de taalachterstand, schulden (inloopspreekuren) en terugdringing
van eenzaamheid.
De partners en vrijwilligers die werkzaam zijn ten behoeve van het thema schulddienstverlening
kunnen hier nog een slag in maken. Omdat het Nieuwe Westen een groot gebied is, wordt
geprobeerd om ook elders in het gebied deze diensten aan te bieden. Dit is een mooie uitdaging
voor 2020.
In het kader van armoede en schulden bij jongeren wordt er extra ingezet op het bestaande netwerk
en de samenwerking van diverse partners.
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De pilot van de wijkschakel heeft het netwerk versterkt. In samenwerking met de politie, brandweer,
het wijkteam, directie veiligheid, Antes en de drie woningbouwcorporaties in de wijk is een mooie
basis gelegd die in 2020 verder versterkt wordt.

Wijkagenda doel 4: Talentontwikkeling voor en door de wijk

Voortgang:  De pleinen in het Nieuwe Westen worden door de jeugd druk bezocht. Op het
Tidemanplein zijn er activiteiten georganiseerd in samenwerking met de jeugd die plaatsvinden in
Post West en op het plein in samenwerking met TOS. Het wijknetwerk jeugd is nieuw leven
ingeblazen. Hier wordt geprobeerd om concrete samenwerkingsafspraken te maken onder leiding
van WMO Radar. De directeuren van de basisscholen in de wijk vormen een netwerk; de uitdaging
in 2020 is om hier meer op in te zetten en deze samenwerking te verstevigen en te continueren.

Wijkagenda doel 5: Winkelstraten en ondernemerschap

Voortgang: In het kader van de programma ondermijning werkt de directie Veilig nauw samen met
de politie en andere partners om de winkelstraten, met name de Vierambachtsstraat en de Nieuwe
Binnenweg, te analyseren. Om zo door te kunnen pakken bij ondernemingen waar het niet in de
haak is. Er wordt gekeken waar winkelpanden getransformeerd kunnen worden naar woningen. Dit
blijft een grote uitdaging. Ondernemers van de Nieuwe Binnenweg hebben in 2019 hard gewerkt
om tot gezamenlijke afspraken te komen en voorbereidingen te treffen om een BIZ te starten. Dit is
gelukt; een mooie prestatie! Er zijn verschillende thema’s en activiteiten benoemd en vastgesteld
om in de periode van 2020- 2024 uit te voeren.

Wijkagenda doel 6: Bewonersinitiatieven stimuleren

Voortgang: In het Nieuwe Westen zijn bewoners zeer actief en worden middelen ten behoeve van
de bewonersinitiatieven volledig benut. Daarnaast zijn er van de acht buurten in de wijk, zeven
Buurtbestuurt groepen zeer actief. Ze komen geregeld bij elkaar om de plannen voor de buurt te
bespreken. Op bepaalde thema’s blijft het een uitdaging om binnen de interne organisatie wensen
van bewoners (op korte termijn) te laten uitvoeren. Aan de andere kant zien we ook dat de
samenwerking met bewoners steeds op een diversere manier plaatsvindt. De initiatieven van
bewonersgroepen in de Essenburgbuurt op het gebied van veiligheid, in de Nozemanbuurt op het
gebied van vergroening en in de Pupillenbuurt in het kader van het Buurt Verbeterplan zijn hier
mooie voorbeelden van. De Tidemanstraat is zelfs Opzoomerstraat van 2019 geworden; een
geweldige prestatie!
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Bijlage 1. Overzicht bewonersinitiatieven 2019 Gebiedscommissie Delfshaven

Wijk Omschrijving initiatief Toegekend
Bospolder Jaarprogramma Waterstokerij € 8.298
Bospolder Jaarprogramma RMC € 9.050
Bospolder Camping de Konijnenberg1 € 6.000
Bospolder Geveltuintjes Spanjaardstraat € 284
Bospolder Schapen op het Dakpark € 2.104
Bospolder Sporttoestellen op het Dakpark € 3.000
Bospolder Ontmoetingsruimte Schans Watergeusgebied € 1.100
Bospolder Koken met de buurt in de Waterstokerij € 600
Bospolder Een warme wintermiddag € 1.000
Bospolder Proefpark de Punt € 500
Bospolder Jaarprogramma Waterstokerij2 € 8.500
Delfshaven Talentontwikkeling in Rotterdam € 8.110
Delfshaven Wonderlijk Delfshaven € 4.000
Delfshaven Jaarplan SMOV € 5.885
Delfshaven Flex en Relax 4 kids € 4.150
Delfshaven Digitale Snelweg € 400
Delfshaven Muziekevenement 'Adios' € 10.000
Delfshaven Schat van Schoonderloo € 5.300
Delfshaven Pilgrim Harbourfestival € 7.500
Delfshaven Spelen 2019 Klein Avonturenpark € 2.500
Delfshaven Ontmoetingsplaats in De Kolk € 2.930
Delfshaven Pimp je straat in Coolhaveneiland € 700
Delfshaven MAD Mei MediaAvonturen € 815
Delfshaven Ketels aan de Kade € 3.506
Delfshaven Activiteiten Wijktrefpunt € 1.288
Delfshaven Wereld Wijde Wijk 2019 € 6.000
Delfshaven Pimp je straat Coolhaveneiland € 750
Delfshaven Lezing in Pelgrimvaderkerk € 1.000
Delfshaven Kerstviering Pelgrimvaderskerk € 1.680
Nieuwe Westen Duurzaam Laurens € 494
Nieuwe Westen Plantenperken Essenburgstraat € 2.500
Nieuwe Westen Jaarprogramma buurtkamer Essenburgbuurt € 9.300
Nieuwe Westen Tulpen uit Rotterdam € 5.361
Nieuwe Westen Sporten Pupillenbuurt € 4.676
Nieuwe Westen Vrouwendag Nieuwe Westen € 1.810
Nieuwe Westen Ouderen in isolement en armoede € 2.600
Nieuwe Westen Culturele middagen voor 55+ € 750
Nieuwe Westen Ouderenactiviteiten Essenburgbuurt € 1.500
Nieuwe Westen Meet, Greet, Second-hand markt € 2.776
Nieuwe Westen Avondvierdaagse Delfshaven € 9.924

1 Deze activiteit heeft niet plaatsgevonden. Het bedrag is eind 2019 teruggestort.
2 Deze aanvraag van de Waterstokerij betreft hun programmering in 2020
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Nieuwe Westen Burenhulp Post West € 2.645
Nieuwe Westen Zomerprogramma 2019 De Pluktuin € 1.750
Nieuwe Westen Wachtverzachters en onthulling Bruggedicht € 4.400
Nieuwe Westen Kinderactiviteiten in Altair 2019 € 3.490
Nieuwe Westen Plantenbakken Renovatie € 3.440
Nieuwe Westen Jaarprogramma Speeltuin de Zandtuin € 2.095
Nieuwe Westen Praat en doe in Post West € 1.015
Nieuwe Westen Educatiecentrum voor vrouwen Post West € 2.975

Nieuwe Westen Groene Stoep Burgemeester Meineszlaan & -
plein € 3.637

Nieuwe Westen Begeleiding en advies kwetsbare inwoners € 5.850
Nieuwe Westen Woonkamer van de Burgemeester € 5.349
Nieuwe Westen Buurtontmoeting 'Dat smaakt naar meer' € 1.746
Nieuwe Westen Altair Kidsclub 2019 / 2020 € 5.630
Nieuwe Westen Sinterklaasfeest Post West € 450
Nieuwe Westen Doorontwikkeling emancipatie in de Buurtkamer € 1.500
Nieuwe Westen Streetwise € 7.500
Nieuwe Westen Activiteit voor kinderen en ouders € 1.100
Nieuwe Westen Tulpen uit Rotterdam € 3.770
Schiemond Ontmoetingsplek Lloydkwartier € 10.000
Schiemond Ouderenontmoetingen in Schiemond € 4.270
Schiemond Driedaagse WK Sprint 2019 € 3.450
Schiemond Zwem je Fit € 2.282
Schiemond Samen zijn wij een € 1.710
Schiemond De Stilte en de Storm € 8.100
Schiemond Meer dan voetbal € 2.490
Schiemond Wijkkeuken Schiemond € 2.875
Schiemond Halloweenfeestje € 750
Schiemond Welkom in Schiemond € 1.420
Schiemond Workshop Wearables Schiemond € 1.680
Schiemond Winteractiviteit Duimdrop € 2.184
Spangen De vrouwenclub in Delfshaven € 2.050
Spangen Schaatsbaan Bellamyplein 2019 € 3.500
Spangen Zwem je fit € 2.415
Spangen Eetclub Annie Verdoold € 9.700
Spangen 22e ontmoeting dichters van Delfshaven € 5.100
Spangen Koningsdagviering Bellamyplein € 1.975
Spangen Paaslunch € 1.950
Spangen Carnaval for kids € 1.400
Spangen Voetbaltoernooi for kids Bellamyplein € 1.500
Spangen Wandelingen Groene Connectie € 3.322
Spangen Naailes Spangen € 1.340
Spangen Groen en leefbaar Bellamyplein € 1.900
Spangen De Nablijfklas: WE € 9.910
Spangen Trees Bingo € 1.200
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Spangen Halloweenparty voor kinderen € 1.100
Spangen Sinterklaasfeest € 1.450
Spangen Kleur & Fleur Vosmaerstraat & Multatulipleintje € 300
Spangen Beweeg met Salsa € 1.025
Spangen Seniorencontactdag 2019 € 1.990
Spangen Goede opvoeding tegen overgewicht € 1.550
Spangen Spangen, daar zit muziek in! € 250
Spangen Hand in Hand vooruit met taal € 2.924
Spangen Zwem je fit € 2.215
Spangen Vrouwen ontmoeten en sterken elkaar € 1.900
Spangen Klaverjassen € 310
Spangen Bijenbollen Groene Connectie € 840
Spangen Linedance 4 You € 1.015
Spangen Walking Football in de winterperiode € 416
Tussendijken Vergroenen van Boomspiegels € 6.942
Tussendijken Atelier de Kleine Vis € 2.420
Tussendijken Ouders en kind door Duugsi € 875
Tussendijken Ouderendagen voor alleenstaanden € 1.200
Tussendijken Internationale Vrouwendag € 900
Tussendijken Vergeten bombardement € 5.000
Tussendijken Bestrijding van Eenzaamheid € 3.959
Tussendijken Dialoogsessies & Iftaar 2019 STJ € 700
Tussendijken Internationaal Kinderfeest STJ € 900
Tussendijken Bestrijding eenzaamheid en voorlichting STJ € 1.250
Tussendijken Burenhulp De Schans € 2.000
Tussendijken Bingo met Stelling € 410
Tussendijken Project: Jong en Oud € 1.600
Tussendijken Royal Breakfast Schiezicht € 300
Tussendijken Festival 50 jaar migratie Marokkanen € 3.000
Tussendijken De Buitenboel Park 1943 € 2.000
Tussendijken Aanschuifmaaltijden Pier 80 € 500
Tussendijken Besouk 2019 € 3.000
Tussendijken Verhaal aan tafel € 1.500
Tussendijken Buurtbarbecue € 1.140

Tussendijken Uitnodigende, duurzame en groene
buitenruimte € 3.460

Tussendijken Vader & Kind Challengedag € 1.850
Tussendijken Lustrum viering Coalitie Erbij € 950
Tussendijken Caraiben Party in Park 1943 € 1.954
Tussendijken Kerst Instuif in de Schans € 500
Tussendijken Bingo met stelling € 300
Tussendijken Gezellige feestdagen voor senioren € 2.500

Totaal € 357.851
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