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Geacht college,

Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2019 aan van wijkraad Kop van Zuid-Entrepot. 
Het gebiedsverslag is vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wijkmanager 
O.E. Karam
Wijkraad Kop van Zuid - Entrepot

Technisch voorzitter 
G. Vercruyce
Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot
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Wijkraadsleden Kop van Zuid Entrepot
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Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

1. de communicatie met en 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.

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

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

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

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

Bijlage - overzicht bewonersinitiatieven



Voorwoord wijkraad Kop van Zuid / Entrepot

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot met een overzicht 
van de inspanningen en resultaten van het afgelopen jaar 2019. Inmiddels zijn we anderhalf 
jaar bezig en hebben we redelijk onze weg gevonden als Wijkraad, zowel in onze contacten 
met de bewoners, de gemeentelijke gebiedsorganisatie als de ‘Coolsingel’.

Onze doelstellingen om onze wijk veiliger, groener en leefbaarder te maken blijven staan. 
Verder worden {deel-)doelstellingen via het wijkactieplan en/of via bewonersinitiatieven 
gerealiseerd.
Hoewel het aantal aanwezige bewoners tijdens de vergaderingen wisselend is, weten 
bewoners de Wijkraad goed te vinden. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het 
inspreekrecht tijdens de openbare vergadering over diverse onderwerpen, zoals 
parkeerbeleid, groen in de wijk, overlast en verkeersveiligheid. Wijkraadsleden worden ook via 
e-mail benaderd met vragen of opmerkingen. De Wijkraad heeft gevraagde én ongevraagde 
adviezen uitgebracht.

Vanuit de bewoners wordt op diverse manieren uitdrukkelijk gevraagd naar vergroening in de 
wijk. Bewoners komen zelf met concrete ideeën, waarmee de gebiedsorganisatie aan de slag 
gaat. Eind 2019 heeft de wijkraad een doorbraak bereikt zodat voor het eerst wijkraads-budget 
ingezet kon worden voor vergroening.

Hoewel veel bewoners blij zijn dat het Entrepotgebied een levendig horecagebied is, ervaren 
bewoners toch overlast. Dit is een lastig en complex probleem. Hiervoor is een 
horecaklankbordgroep opgericht, waaraan zowel bewoners, horecaondernemers als de 
gemeentelijke gebiedsorganisatie deelnemen.
Bewoners vragen ook aandacht voor verkeersveiligheid bij scholen, op de Laan op Zuid en 
voor de extra parkeerdruk tijdens evenementen in het Luxortheater.

De wijkraden in het gebied Feijenoord zoeken ook onderling de samenwerking. Zo zijn er voor 
specifieke onderwerpen - o.a. welzijnswerk, verkeersveiligheid - wijkoverkoepelende 
werkgroepen ontstaan. Met de 'buur-wijkraden' Feijenoord en Noordereiland worden 
momenteel plannen gemaakt voor een gezamenlijk Driewijkenfeest.

De wijkraad bezoekt informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en klankbordgroepen over 
onderwerpen die verder reiken dan Kop van Zuid- Entrepot, maar wel invloed hebben op onze 
wijk. Veiligheid, schoner straatbeeld, culturele activiteiten, ouderen- en jongerenzorg, 
Feyenoord City, derde Oeververbinding. Daarin nemen we de bevindingen van onze 
bewoners mee en denken we mee over toekomstige activiteiten en gevolgen.

Om de bewonersinitiatieven goed te kunnen beoordelen wordt het advies van de 
gebiedsnetwerker meegenomen. Daarnaast wordt in principe de indiener van een initiatief 
uitgenodigd op de openbare en/of de besloten vergadering. Op deze manier kan niet alleen de 
Wijkraad gericht vragen stellen, maar kunnen ook medebewoners kennis maken met het 
ingediende initiatief en vragen stellen. Dit zorgt voor een goed onderbouwd en afgewogen 
besluit.



In april 2019 is de voorzitter herkozen voor de periode van een jaar. Hoewel vanuit het college 
de mogelijkheid geboden werd om de wijkagenda te herijken, hebben wij hiervan geen gebruik 
gemaakt. De voorzitters van de 8 wijkraden in Gebied Feijenoord hebben een paar keer per 
jaar overleg.

Verder in het document vindt u meer informatie over participatie met bewoners, de door de 
wijkraad
afgegeven gevraagde en ongevraagde adviezen en de toegekende bewonersinitiatieven.

Met vriendelijke groet,

De wijkraad Kop van Zuid Entrepot.



1.Communicatie meten de participatie van de bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de 
uitvoering van het gemeentelijke beleid in de gebieden.

De wijkraad Kop van Zuid / Entrepot heeft in 2019 12 openbare en 12 besloten vergaderingen 
gehouden. Deze vonden plaats in het Suite Pincoffs Hotel in de wijk Kop van Zuid / Entrepot.

Bij de vergaderingen waren gemiddeld 10 tot 15 bezoekers aanwezig. Dit is t.o.z. van 2018 
een kleine toename. Het afgelopen jaar is er o.a. contact geweest met 
Buurt Bestuurt Kop van Zuid / Entrepot, Stadstuinen, Ondernemers omgeving Entrepothaven 
en omgeving Vuurplaat, Stichting Hefpark, diverse WE és, Stichting Rotterdamse Munt, 
Speeltuin Vereniging “De Vuurklip” en welzijnsorganisatie Humanitas.

Wijkraad Kop van Zuid Entrepot onderhoudt ook actief contact met de andere wijkraden 
binnen het gebied Feijenoord en bezoekt structureel de gezamenlijke wijkraden vergadering.

1 .a Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de wijkagenda

De Wijkraad Kop van Zuid Entrepot heeft besloten om de wijkagenda 2019 niet aan te passen 
en dit in 2020 wederom tegen het licht te houden.



2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

De wijkraad Kop van Zuid Entrepot had voor het jaar 2019 een bedrag van 
€ 113.370, -voor bewonersinitiatieven, representatie en participatie.

In 2019 heeft de benoemde wijkraad heeft 30 bewonersinitiatieven in behandeling genomen, 
26 zijn er toegekend, 2 afgewezen en 2 ingetrokken.
In 2019 heeft de wijkraad Kop van Zuid / Entrepot voor een bedrag van € 74.654,- 
bewonersinitiatieven ondersteund, participatie € 31.279,- en representatiekosten € 7.905,- 
overige kosten ondersteund.

Budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2019

Bestuursorgaan Begroting
Centrum - Gebiedscommissie 290.818
Delfshaven - Gebiedscommissie 393.685
Delfshaven - Mathenesse 107.485
Delfshaven - Middelland 136.266
KraCro - Gebiedscommissie 430.543
Noord - Agniesebuurt 75.627
Noord - Bergpolder 99.072
Noord - Bliidorp 125.451
Noord - Liskwartier 106.759
Noord - Oude Noorden 155.012
Noord - Provenierswiik 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 - Pandrecht 139.152
Charlois - Tarwewiik 138.830
Feilenoord - Afrikaanderwiik 103.513
Feilenoord - Bloemhof 150.362
Feilenoord - Feilenoord wijk 106.078
Feilenoord - Hillesluis 136.205
Feilenoord - Katendrecht 96.031
Feilenoord - Kop van Zuid 113.370
Feilenoord - Noordereiland 77.839
Feilenoord - Vreewiik 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



Budget 2019, wijkraad Kop van Zuid / Entrepot

Feijenoord - Kop van Zuid Beqrotinq Realisatie Saldo
Begroting 113.370 -
Uitgaven Bewonersinitiatieven - 74.654
Uitgaven Participatie - 31.279
Uitgaven Representatie - 7.905
Totaal 113.370 113.838 -469



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

Overzicht adviezen en terugkoppeling
De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 
Gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd 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 college streeft ernaar om in 2019 90% van alle adviezen - gevraagd en 
ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

IWijk Aantal adviezen Reactie namens of van het
colleoe

%

Kop van Zuid-Entrepot 6 5 100%

De wijkraad Kop van Zuid / Entrepot heeft in 2019, 5 maal een gevraagd advies uitgeschreven 
en 2 maal een ongevraagd advies uitgeschreven.

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

De wijkraad Kop van Zuid Entrepot wacht nog op de beantwoording van de brief waarin men 
een wijkconciërge met het Noordereiland en Katendrecht wil delen. Dit verzoek is bij het 
college neergelegd.



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

1 a Wijkagenda doel Veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren

l.b Toelichting Subjectie en objectief lopen nogal uiteen ondanks aantoonbare beter cijfers.

1.C Voortgang wit. rood. oranie. aroen

2.a Wijkagenda doel Beter ondernemersklimaat ontwikkelen

2.b Toelichting Ondernemersvereniging op de Vuurplaat is gerealiseerd, die op de

Entrepothaven nog niet.

2.C Voortgang wit. rood. oranie. aroen

3. a Wijkagenda doel Fijnere Woonomgeving

3.b Toelichting Verblijfgebieden, zoals spoorweghavenpark en ns station zijn fijner

en veiliger geworden.

3.C Voortgang wit. rood. oranie. aroen inzet wordt in 2020 aecontinueerd

4. a Wijkagenda doel Beter welzijnsniveau

4.b Toelichting alle 75+ krijgen een huisbezoek aangeboden, ongeveer de helft is bezocht.

4.C Voortgang wit. rood. oranie. aroen

5. a Wijkagenda doel Verkeersveiligheidsgevoel en verkeersveiligheid over gehele breedte

zoveel vergroten.

5.b Toelichting Plan van aanpak Blackspot Laan op Zuid / Vuurplaat ontwikkelingen

5.C Voortgang wit. rood. oranie. aroen fuitvoerina 20201



Bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend
18-1749 Jonq en Oud Opzoomer Mee 750
19-0064 Koor op Zuid - Optredens met Wunderbaum Opzoomer Mee 1.800
19-0076 Vrouwendag Opzoomer Mee 350
19-0206 Crea Activiteit Opzoomer Mee 625
19-0281 Knutselmiddagen voor kinderen Opzoomer Mee 350
19-0476 Naailes Opzoomer Mee 500
19-0484 Kinderavondvierdaagse Opzoomer Mee 3.200
19-0500 Feesteliike kinderfeesten Opzoomer Mee 950
19-0582 Geluk op Zuid 2019 buitenexpositie Opzoomer Mee 800
19-0732 Culturenfeest Opzoomer Mee 2.546
19-0872 Verbeterde uitstraling Hefpark Opzoomer Mee 2.290
19-0890 Kindercamping Stadstuinen 2019 Opzoomer Mee 1.800
19-0954 Hefpark Muziekpark (2019) Opzoomer Mee 6.000
19-0957 Pubguiz Opzoomer Mee 400
19-1048 Bewonersverenigng de Landtong Opzoomer Mee 575
19-1117 Back to School Opzoomer Mee 670
19-1141 Buurtfeest Peperclip Opzoomer Mee 2.355
19-1243 Buurtfeest Peperclip (2) Opzoomer Mee 1.455
19-1246 Krantekop van Zuid Opzoomer Mee 6.600
19-1252 Feesteliike kinderactiviteiten laatste kwartaal 2019 Opzoomer Mee 1.109
19-1508 Kerstdiner Opzoomer Mee 500
19-1527 Sinterklaasfeest Opzoomer Mee 500
19-1528 Winterfair Opzoomer Mee 300
19-1797 Vriiwilligersfeest Opzoomer Mee 9.990
19-1833 Meer groen in de wi|k Opzoomer Mee 9.999
Retour 2018 18-0260 Koningsdag Opzoomer Mee -25
Retour, 17-1653 Groen moet ie doen Opzoomer Mee -1.450
Retour, 18-1695 Samen gezond ouder worden Opzoomer Mee -274
Retour, 19-0957 Pubguiz Opzoomer Mee -11
Stichting Feiienoord Kop van Zuid Subsidiebureau 20.000

Totaal 74.654


