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Geacht college,

Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2019 aan van wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier. 
Het gebiedsverslag fs vastgesteld in de vergadenrig van 26 februari 2020.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendefijke groet,

Wijkmar>ager 
O £. Karam
Wijkraad Katendrecht - Wilhelminapier

Technisch voorzitter 
O.C. de Vries
W^kraad Katendfecht-Wilhelmi^k
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In de Verordening op de gediedecomrmssies i$ opgenomen dat de gebiedscommiesies, wijkraden of 
wi]kcomite$ verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 
uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester.

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 
geDiedscommissies, wijkraden of wijkcomltès opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeed worden in drie 
onderdelen:

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoenng van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden .
Ia. het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de wij kagenda.

1. het beschikbaar stellen van rr>iddelen voor bewonersinitiatieven, participatiê en representatie.

2. het (on) gevraagd (gekvralificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

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

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

Bijlage - overzicht bewortersinitiatieven



Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord wijkraad Kater>drecht/WilhelminapIer

Katendrecht - WHhelmmapler is welkchl een kleine wijk, maar buitengewoon dynamisch.
De belangen zijn groot, de ontwikkeiir^gen talrijk en het aantal ondernemers en bewoners 
groeit fors door. Het zijn deze ingrediënten die het voor ons als wijkraadsleden, extra 
interessant maken om, op eigen wijze, te proberen het verschil te maken. Met veel plezier 
voeren we onze laken uil op hel gebied van representatie, participabe en de buurt- 
initiatieven.

A^eiopen ja ar is vooral een jaar van bouwen en netwerken geweest. Nieuwe 
verbindingen creëren, problemen inventariseren en deze proberen op te lossen, een 
luisterend oor zijn, mensen stimuleren en gevraagd en ongevraagd advies geven. Er zijn 
veel stappen gezet en de eerste resultaten zijn behaald. Zowel op Katendrecht als de 
Wilhelminapier

Zo worden onder andere verkeersmaatregelen genomen in onze wijk om de veiligheid op 
straat te verbeteren. Ook werden onze adviezen m.b.t. vuurwerkvrije-zones. het horeca- 
gebiedsplan, ventverbod lachgas, evenementen / jaarmarkten, alcoholverbod en het 
rookvrije gebied overgenomen. Er is meer aandacht en verbetering voor het zogenoemde 
'vuil In de wijk’, het participalie-traject Rijnhaven en onze opmerkingen omtrent de reactie- 
termljner^ van de gemeente. En er was een intensief participatie-traject omtrent 'ons 
Droompunt', dat onderdeel moet worden van het 'landverhuizers' van Droom en Daad.

Daarnaast werden de Vereniging Bewonersbelangen Withelminapier en Businessclub 
Wilhelminapier opgericht en wordt er steeds intensiever samengewerkt met Biz Hart van 
Katendrecht en Humanitas. Ook zijn er vele buurt-initiatieven goedgekeurd en proberen 
we als wijkraad op dit punt meer regie te voeren en toe te werken aan buurt-initiatieven die 
beklijven.

Uiteraard zijn er nog genoeg wensen en ambities voor de wijk. En is nog niet alles 
opgelost of perfect. Maar we kunnen terug kijken op een succesvol 2019. In dit jaarverslag 
krijgt u een inzage van al onze inspanningen.

Met vriendelijke groet.
Namens wijkraad Katendrecht • Wilhelminapier

drs. Oanny de Vries 
technisch voorzitter



l.communicatte meten de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden.

De wijkraad Katend recht / Wtlhel mi napier heeft in 2019 11 openbare en 11 besloten ver9aderir>gen 
gehouden Deze vonden plaats m het Huis van de Wijk “t Steiger op Katendrecht en Hotel New 
York op de Kop van Zuid (Wilhelminapier) Bij de vergaderingen waren gemiddeld 25 tot 35 
bezoekers aanwezig. Dit is t.o z. van 2018 een behoorlijke toename.

Het afgelopen jaans er o.a. contact geweest met Buurt Bestuurt Katendrecht, Ondernemers 
Katendrecht (BIZ), Ondernemers Wilhelminapier. Bewonersbelang Wilhelminapier, Stichting 
Platvorm Katendrecht, Stichting Droom en Daad en welzijnsorganisatie Humanitas.

De wijkraad Katendrecht / W»lheimmapier onderhoudt ook actief contact met de andere wijkraden 
binnen het gebied Peiienoord en bezoeirt structureel de gezamenlijke wijkraden vergadering.

I.a.het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen.

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier heeft io 2019 besloten de v/ijkagenda te consolideren en 
de uitwerking van de wij kagenda in 2019 te monitoren. In 2020 zal men de wij kagenda herijken en 
een participatieprogramma hiervoor opstarten.



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

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier had voor het jaar 2019 een bedrag van € 96.0^1.- voor 
bewoners! nitiatieven.

In 2019 heeft de benoemde wijkraad heeh 30 bewoners!nitiatieven in behandeling genomen, 26 
zijn er toegekend. 2 afgewezen en 2 ingetrokken.

In 2019 heeft de wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier € 93.394* bewoners!nitiatieven 
ondersteund , participatie € 9.080 .• en representatiekosten € 4.759
Verder heeh de wijkraad éénmaal een initiatief via het subsidiebureau van € 22.000* ondersteund.

De wijkraad heeft in 2019 voor een totaal bedrag van € 107.233.* bewor>ersinitiatieven en overige 
kosten ondersteund.

budget gebiedscommissie, wljkraed, wijkcomité 201$

Bestuursoraaan Bearotino
Centrum - Gebiedscommissie 290.818
Deffshaven • Gebiedscommissie 393.685
DRlfshaven - Mathenesse 107.485
Deffshaven • Middelland 136.266
KraCro - Gêbiêdscommissie 430.543
Noord • Aomesebuun 75.627
Noord - SeroDOlder 99.072
Noord - Sliidoro 125.451
Noord • Lfskwartier 106.759
Noord - Oude Noorden 155.012
Noord • Provenierswiik 78.287
Hilleoersbero • Schiebroek 410.534
Ovpfsohift 235.421
PA • Gebiedscommissie 359.721
PA • Nesselande 109.012
PA • Zevenkamo 132.212
Charfots - Gebiedscommissie 311.406
Chariois • Pendrechl 1.39.152
Chariors - Tarwewiik 138.830
Feiienoord - Afnkaandenviik 10.3.513
Fêiienoord - Bloemhof 150.362
FftitRnoord - Feiienr>orrt wiik 106.078
Feiienoord • Hillesluis 136.205
Feitenoord - Kaïendred^l 96.031
Feiienoord • Kod van Zuid 113.370
Feiienoord - Noordereiland 77.839
Feiienoord - Vreewiik 152.690
tJsselmonde - Gebiedscommissie 451 45ft
Hoek van Holland 180.037
Hoodvliet • Gebiedscommissie 323.453
Pftrnis 142.998
Rozenburo 248 050
ToUal e.117.876



budget 2019 wijkraad Katendracht / Withefminapsar

F«iief>oor(f - Katendrecht Brarotlna ReaNaatta Saldo
Bêorotina 960,^1 .
Urtasven Bewonefs»nrtiaUavên . 107,233
Uitosven Partic^DSlis . 9.060
Uitoaven Representat^ . 4.759
Totaal 96.031 121.072 •25.041



3. Het (on) gevraagd (gekwafi^ceerd) advies geven aan het gemeentebestuur.

Overzicht eöviezen en terugkoppeling
Oê gebiedscommrssies, wijkraden cf wijkcomités ztjn bevoegd het gerneentebestüur te adviseren 
gebiedscomrmsslea, wijkrederr of wijkcomités Kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Met college kart 
gemotrveerd afwijken van een adv«s van de gebtedscommissie Het college zorgt voor een onderbouwde en 
tijdige reactie fr 2015 was het percentage reacties 66%, m 2016 75%. m 2017 68% en in 2018 59% Hel 
college streeft errtear om 2019 90% van alle adviezen - gevraagd en ongevraagd - gemotive^d terug te 
koppelen aan de gebiedscommissies.

Katendrecht- 14 13 90%
Wilhelm inaDier

De wijkraad Katendrecht / Wilhelminapier heeft in 2019, 9 maal een gevraalgd advies 
urtgeschreven en 5 maal een ongevraagd advies uitgeschreven.

De wijkraad geeft verder aan dat terugkoppelingen op de advrezen binnen de gestelde termijnen 
dient te worden beantwoord. Regels die het college zelf heeft opgesteld dienen te worden 
nageleefd.



4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda
Om de raad in staal te sleii^ ook de voopigang van de wijkagenda's te kunnen volgen zal er vanaf het 
gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uil de wijkagenda

1 ,a Wijkagenda doel 'Aanlrekkelijke groenere Buitenruimte*

l.b Toelichting 'Zowel Katendrecht als de Kop van Zuid wordt als een stenig gebied gezien.

1.C Voortgang wit, rood, oranje, groen, in de huidige omgeving en toekomstige

bouwaclivrteiten is hel nog lastig om de juiste balans in de groenverhouding

te vinden. Stapjes worden met de gebledsorganisatie. bewoners en

wijkraad gemaakt.

2^ Wijkagenda doel Bereikbare Wijk

2.b Toelichting Vanwege de grootschalige bouwaclivileiten en de twee schiereilanden

‘Katendrecht en Wilheiminapier' staat de bereikbaarheid onder druk

2.C Voortgang wit riwl nranif» nman

3. a Wijkagenda doel Goed ondernemersklimaat

3. b Toelichting Op de beide pieren liggen veel kansen voor de ondernemers

3.C Voortgang wit rond. oranie nmen On Katenrjfp*rht is er een RI7 nereeh^eerrt en nn

de Wilhelminapier hebben de ondernemers zich mede door de wijkraad

zich verenigd in een Ondernemersvereniging

4. a Wijkagenda doel Leefbaarheid op de Eilanden vergroten

4.b Toelichting Er IS een samenhangend professioneel signaleringsnetwerk rondom 
kinderen en jeugdigen in de wijk

4.C Voortgang wil mod. oranie nmen

5. a Wijkagenda doel Veiligheid verbeteren

IbToeiichilng Hoewel de cijfers anders doen vermoeden, blijft er aandacht omtrent 
veiligheid nodig

5.C Voortgang wit rrxvl nnmie



bijlage bewonersinitiatieven

Bewoners in Ulatl«f vla Toeaekend
19-0042 Tjlnen uil Rott«rdam Oozoorr>er Mee 767
19-0047 Chinees Nieuwiaar 2019 ODZOorrter Mee 2 000
19-0106 Vcouwendao B maart 2019 ODZoomer Mee SOQ
19-0119 De Dao vO Kaao Oozoomer Mee 6.500
19-0122 KorinQSöSQ2019 Oozoomer Mee 1.000
19-0380 De Stilte en de Storm Oozoomer Mee 338
19-0578 Kid Dvnamite at Nwht Oozoomer Mee 2.500
19-0607 Buitenkookworkshonae^ond eten Oozoomer Mee 600
19-0672 Continuenno van tuinieren door buurtbewoners Oozoomer Mee 1.600
19-0894 Verbetenno onderlinoe contacten Oozoomer Mee 200
19-0903 Diaiteai ondernemerschao & sociale vaardioheden Oozoomer Mee 6.39S
19-0932 Katendrechlcentraai Oozoomer Mee 400
19-1039 Ooenino seizoen Soort en soef Oozoomer Mee 1.360
19-1069 Oud en nieuw od de Kaan Oozoomer Mee 7 500
19-1069 Oud en nieuw od de Kaao. aanvulhnd Oozoomer Mee 2.500
19-1190 KadDse Kunstroute Oozoomer Mee 7 835
19-1257 Vergaderingen Vereniging Bewonersbelangen 
Wilhelminaojer Oozoomer Mee 800
19-1395 Aktie Vieze Peuk Oozoomer Mee 900
19-1464 Sinterklaas in de Wlik Oozoomer Mee 925
19-1472 Kerstdiner in Huis van de Wiik Oozoomer Mee 700
19-1610 Love Letter XL Oozoomer Mee 3.627
19-1650 Veranderino is Zeker Oozoomer Mee 4.193
19-1750 Eerste HulD bii Onoelukken Oozoomer Mee 8.625
19-1806 Kunst- en textieltei^sen Oozoomer Mee 7.344
19-1819 The best version of vou Oozoomer Mee 4.985
19-1865 Oranieversiennaen Koninasdac Oozoomer Mee 6.205
Retour 2018 18*0751 De verhalen uit de Geschiedenis Oozoomer Mee -220
Retour 2018 18-0753 Schilderles voorouderen Oozoomer Mee -1.139
Retour. 18-1651 Verlevendiaina Dimt Oozoomer Mee -907
Shchtinq Kwalificatie en Curriculum Autoriteit Subsidiê^reau 22.000
Stichtino Ronde van Katendrechi Subsidiebureau 5.000
Totaal 107.233


