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Voorwoord van de gebiedscommissie Prins Alexander

Geachte lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Gebiedscommissie Prins Alexander.
Na een jaar van veranderingen, zijn de taken van de commissieleden meer ingebed. Het
voorzitterschap is gewisseld. Het zou niet moeten uitmaken, immers de voorzitter heeft slechts een
technische status. Wij merken echter betrokkenheid van de voorzitter die verder reikt dan louter de
technische status.

Het budget van de bewonersinitiatieven beoordeelden wij begin 2019 als krap. Uiteindelijk was het, na
een tussentijdse verhoging, voldoende om eenieder tegemoet te komen: van kleinschalige activiteiten
zoals kerstkaarten maken tot grootschalige activiteiten die de status van ‘evenement’ met gemak
behalen.

Het afgelopen jaar heeft de Gebiedscommissie te maken gehad met huisvesting van Rotterdammers
die extra zorg en begeleiding nodig hebben. De aankondiging van hun komst zorgde voor onzekerheid
in de wijk. De Gebiedscommissie hecht grote waarde aan een goede inpassing en neemt deel aan
beheercommissies.

Diverse wijken ondergaan nu een herinrichting. Groot onderhoud is hard nodig: bovengronds,
ondergronds en met behoud van mobiliteit alsook het groen. Ingrijpen in een bestaande situatie vergt
veel van ontwerpers, uitvoerders en bewoners. In de ene wijk loopt dat soepeler dan in de andere.
Betrokkenheid is er in alle gevallen.

Niet alleen herinrichting, ook het verduurzamen van de wijken is gaande. Zo loopt er een programma
om bewoners van Prinsenland van het gas te koppelen. Dit brengt veel vragen met zich mee. Terwijl
een deel van Prins Alexander al vanaf het begin van de wooncarrière los van het gas is, kijkt een
andere deel er tegenaan met grote onzekerheid.
Dat verduurzaming naast onzekerheden ook kansen met zich meebrengt, blijkt uit de installatie van
het Powernest op het Zadkinecollege. Een primeur dat in samenwerking met het Zadkine en
Techniekcollege, de Green Business Club en diverse ondernemingen is gerealiseerd. Recent is Alex
Energie opgericht voor en door bewoners om de energietransitie laagdrempelig te maken.

Genoemde punten zijn slechts een deel van de activiteiten. Al met al vergen projecten in de wijk veel
flexibiliteit van bewoners. Wij zien de diverse projecten met optimisme tegemoet, zonder de zorgen
van bewoners uit het oog te verliezen.

Namens de Gebiedscommissie Prins Alexander,
Esther Janse
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0. Inleiding

In de Verordening op de gebiedscommissies 2014 is in artikel 19 f opgenomen dat de wijkcomités
verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de uitoefening van
taken en bevoegdheden van de gebiedscommissie ten behoeve van de raad, het college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Voor een uniforme informatieverstrekking aan college (vaststelling) en gemeenteraad (ter informatie)
heeft het gemeentebestuur de opzet van het jaarverslag in de vorm van een format voorgeschreven.
Onderstaand verslag is volgens dit format samengesteld.

1. 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.

Wij hebben het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers en organisaties gecommuniceerd via onze
tweewekelijkse gebiedspagina in het huis-aan-huisblad De Havenloods, via onze eigen pagina op
www.rotterdam.nl, via onze Facebookpagina Rotterdam Prins Alexander @Gebied.PrinsAlexander en
via onze Twitterpagina Prins Alexander @PrinsAlexander.
Wij nodigden bewoners, ondernemers en organisaties uit voor vergaderingen om aanvragen voor
bewonersinitiatieven toe te lichten. Daarnaast hebben bewoners, ondernemers en organisaties
gebruik gemaakt om tijdens de vergaderingen van de gebiedscommissie in te spreken over
onderwerpen, die niet op de vergaderagenda van de gebiedscommissie stonden.

Onze gebiedscommissie heeft het afgelopen jaar ruime aandacht besteed aan de manier waarop het
gemeentebestuur participatie vormgeeft. In januari 2019 hebben wij een ongevraagd advies aan het
gemeentebestuur gestuurd hoe naar onze mening om moet worden gegaan met participatie naar
aanleiding van het proces herbestemming van gebouw De Evenaar. In mei 2019 stuurden wij een
ongevraagd advies aan het gemeentebestuur met aanbevelingen over onder andere de participatie bij
de huisvesting van bijzondere doelgroepen naar aanleiding van het besluit van het college om een
woonvoorziening te creëren in een voormalig schoolgebouw aan de Laan van Oud-Kralingen.

In april organiseerden wij een informatieavond voor belangstellenden ten behoeve van het nieuwe
horecagebiedsplan.

In mei 2019 organiseerden wij een participatietraject over het nieuwe vuurwerkbeleid van Rotterdam
en het idee om vuurwerkshows in de wijk te organiseren. Dit deden wij in de vorm van een enquête.
De enquête leverde ruim 1.300 reacties uit Prins Alexander op. Uit de enquête kwam naar voren dat
bewoners heel verschillend over vuurwerk denken. De resultaten vormden de basis voor ons advies
aan de burgemeester.

Op 10 september organiseerde de gebiedscommissie een thema-avond over armoede en schulden.
Hoewel de gebiedscommissie zelf weinig kan doen aan armoedebestrijding, wil de commissie samen
met het Armoedeplatform Prins Alexander optrekken
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Leden van onze gebiedscommissie bezochten het afgelopen jaar regelmatig activiteiten, die in het
gebied werden georganiseerd. Bezoeken aan bewonersinitiatieven, deelname aan de jaarlijkse
Dodenherdenking, deelname aan diverse bijeenkomsten en debatten, bij voorbeeld over de
Alexanderknoop.

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

In 2019 is gewerkt met de wijkagenda’s, die het college van B&W in 2018 heeft vastgesteld. De
gebiedscommissie organiseerde begin 2019 enkele avonden om over de resultaten van de
wijkagenda met bewoners te praten. Er waren bijeenkomsten In Oosterflank, Kralingseveer.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget gebiedscommissie
De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités beschikten in 2019 gezamenlijk over een budget
voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie van  € 6,1 miljoen. Dit is inclusief een
resterend budget voor participatie en bewonersinitiatieven uit 2018. De Gebiedscommissie Prins
Alexander beschikte in 2019 over een budget van € 359.721, -.

Begroting Realisatie Saldo
Begroting      359.721
Uitgaven bewonersinitiatieven      221.763
Uitgaven participatie en representatie        55.430
Bijdrage aan Wijkcomité Zevenkamp 15.000
Totaal 359.721 292.193 67.528

Toelichting
- De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft in 2019 in totaal 55 aanvragen voor

bewonersinitiatieven gehonoreerd. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2018
teruggelopen. In dat jaar waren er nog 64 gehonoreerde aanvragen. In totaal is een bedrag
van € 221.763 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is inclusief teruggestorte bedragen. Een
specificatie is vermeld in bijlage 1.

- Een bedrag van € 55.430, - is besteed aan participatie en representatie. Van dit bedrag is
€ 16.000,- besteed aan een bijdrage voor het Alexander Business Magazine en € 22.661,-
voor ondersteuning aan de Alliantie Alexanderknoop. Verder zijn van dit budget de kosten
betaald voor vergaderingen (zaalhuur, geluid, beveiliging), bloemen en fotografie.

- Gebiedscommissie Prins Alexander heeft op 15 oktober 2019 € 15.000 ter beschikking
gesteld aan Wijkcomité Zevenkamp.

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

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. Het college heeft aangegeven ernaar te streven om in 2019 90% van
alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.
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In 2019 heeft de Gebiedscommissie Prins Alexander 28 adviezen aan het college verstrekt, waarvan
18 gevraagde adviezen en 10 ongevraagde adviezen. Het college heeft bij het opstellen van dit
jaarverslag begin februari 2020 op 15 adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar 2019
gezien is dat een terugkoppelingspercentage van 64%. Dat is een aanzienlijke verbetering in
vergelijking met 2018, waarin het college een terugkoppelingspercentage van 33,3% behaalde.
Doelstelling van het college was om 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd
terug te koppelen aan de gebiedscommissies. We constateren dat die doelstelling voor Prins
Alexander niet is gehaald. We zien dat het gemeentebestuur soms lange tijd nodig heeft om een
terugkoppeling te geven. De gebiedscommissie kan zich voorstellen dat het college niet in staat is om
een terugkoppeling te geven op de adviezen die de laatste maanden van het jaar zijn uitgegaan.
We zien ook dat de kwaliteit van de terugkoppeling erg uiteenloopt. Soms volstaat het college met een
algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin niet ingegaan wordt
op de specifieke reactie van onze gebiedscommissie. Soms is er een prima terugkoppeling, waarin het
college puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten. Een dergelijke reactie zien we graag vaker
terugkeren.

Tot slot merken we op dat via Notubiz een overzicht van de adviezen en reacties van het college kan
worden opgevraagd. We constateren dat dit overzicht onvoldoende van kwaliteit is. Het is niet mogelijk
om dit overzicht naar bestuursorgaan te filteren. We zien in dit overzicht vaker dat een tussenbericht
ten onrechte als reactie van het college is aangemerkt en we zien dat het verkeerde terugkoppelings-
document is gekoppeld aan ons advies. We vragen het college om dit systeem substantieel te
verbeteren. Vanwege deze gebreken zijn alle adviezen en reacties handmatig gecontroleerd om tot
onderstaand overzicht te komen.

Wij hebben in de laatste kolom van onderstaande tabel aangegeven in hoeverre het gemeentebestuur
onze adviezen heeft overgenomen. Wij hebben de volgende aanduidingen gehanteerd:

= het gemeentebestuur heeft onze adviezen overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen ten dele overgenomen;
= het gemeentebestuur heeft onze adviezen niet overgenomen.

Onderwerp advies Datum
advies Type advies Datum reactie

college
Terug-
koppeling

Consultatie Vierjarenprogramma Rotterdam
Circulair 14-01-2019 Gevraagd 11-07-2019  ja

Voorjaarsnota 2019 18-01-2019 Ongevraagd nee
Beleidskader Dienstverlening 18-01-2019 Gevraagd 26-04-2019  ja
Participatie bewoners 18-01-2019 Ongevraagd nee
Beheer fietsenstalling Capelse brug 04-02-2019 Ongevraagd 10-12-2019  ja
Aanbevelingen HBD Huisvesting Bijzondere
Doelgroepen 15-05-2019 Ongevraagd 18-11-2019  ja

Locatieprofiel Oeverpark Nesselande 15-05-2019 Gevraagd 28-06-2019  ja
Beleidsregels en nadere regels
Bewonersinitiatieven 15-05-2019 Gevraagd 26-11-2019  ja

Uitgangspuntennota Cultuurbeleid 2021-2024 22-05-2019 Gevraagd 03-06-2019  ja
Meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam 03-06-2019 Gevraagd 16-10-2019 ja
Vervoersplannen 2020 03-06-2019 Gevraagd nee
Vuurwerkzones 26-06-2019 Gevraagd 12-11-2019 ja
Experiment Kruidenbuurt 12-07-2019 Ongevraagd nee
Ontwerpbestemmingsplan Ommoord 12-07-2019 Gevraagd nee
Boezembocht-Veilingterrein 17-07-2019 Ongevraagd 20-12-2019  ja
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Gebiedsontwikkeling Alexandrium eo 22-07-2019 Ongevraagd nee
Poolsterplein 25-09-2019 Ongevraagd nee
Actieprogramma Verenigingen 03-10-2019 Gevraagd 16-12-2019  ja
Participatieproces locatieprofielen 16-10-2019 Gevraagd nee
Ventverbod lachgas 16-10-2019 Gevraagd 18-12-2019 ja
Investering € 50.000 evenement Oosterflank 16-10-2019 Ongevraagd 12-11-2019 ja
Klimaatakkoord 16-10-2019 Ongevraagd 29-12-2019 ja
Huis van de Wijk Ommoord 13-11-2019 Gevraagd nee
Herijking verdeling budget GC 19-11-2019 Gevraagd 10-1-2020 ja
Consultatie Kantoren en Bedrijfsruimte 19-11-2019 Gevraagd nee
Cultuurhistorische verkenning Ommoord 12-12-2019 Gevraagd nee
Straatnaamgeving locatie A16 12-12-2019 Gevraagd nee
Straatnaamgeving locatie Michelangelostraat 13-12-2019 Gevraagd nee

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Wethouder Kathmann heeft als portefeuillehouder voor Wijken de gemeenteraad beloofd om via het
gebiedsverslag over de voortgang van de uitvoering van de wijkagenda te rapporteren. Hieronder
staan per wijk de doelen uit de wijkagenda’s doelen. De rapportage staat vermeld onder elk doel.

Kralingseveer

Doel 1. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte

· Gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk- en
data gestuurde aanpak van specifieke locaties

· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen.

· Verbeteren kwaliteit weg-, voet- en fietspaden

Rapportage doel 1

· Ingezet is op behoud van de kwaliteit van de woonomgeving (buitenruimte op orde) middels
uitvoering van de storing- en onderhoudsplannen Stadsbeheer. Meldingen over de buitenruimte
zijn afhankelijk van de prioritering binnen interne afhandeltermijn opgepakt of binnen regulier
onderhoud opgepakt. Monitoring hiervan heeft plaatsgevonden middels de in 2019 ingevoerde
CROW-schouw-methode.

· Kwaliteitsverbetering van wegen, fiets- en voetpaden kan in Kralingseveer slechts worden
opgepakt als singuliere herbestrating, zonder ophoging e.d. Dit gegeven vloeit voort uit het
verzakken van woningen in een groot deel van de wijk. Acties in 2019 zijn derhalve vooral gericht
geweest op behoud veiligheid.
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Doel 2. Betere verkeerssituatie en veiligheidsbeleving

· Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden verkeersveiligheid
· Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden oversteekbaarheid Abram van Rijckevorselweg
· Aanpak donkere plekken met straatverlichting
· Onderzoeken fout parkeergedrag en stilstaan op de weg in relatie tot het gedoogbeleid

Rapportage doel 2

· Ten behoeve van betere veiligheidsbeleving en vermindering overlastervaring is in 2019 (samen
met enkele bewoners en de wijkagent) een verlichtingsschouw gehouden. Die schouw levert voor
het openbaar gebied geen actiepunten op; dit is wel het geval voor diverse particuliere
achterpaden

Doel 3. Betere bereikbaarheid en vervoersmogelijkheden

· Pilot bereikbaarheid en vervoer op basis van onderzoek gebiedscommissie. Uitkomsten daarvan in
overweging meenemen tot lange termijn oplossing.

Rapportage doel 3

· De Buurtbus Kralingse Veer rijdt. Er is een nieuwe projectmanager begonnen en een nieuwe
verkeerskundige, die de afstemming met Capelle op zich hebben genomen.

Doel 4. Groter bewustzijn voor de verzakkingsproblematiek

· Inzet & samenwerking met funderingsloket voor huiseigenaren
· Intensiveren contact met huiseigenaren (communicatie) op het gebied van

verzakkingsproblematiek

Rapportage doel 4

· i.v.m. de verzakkingsproblematiek is er een meting uitgevoerd.
· net als de voorgaande jaren blijft de verzakkingsproblematiek en de situatie van de ondergrond,

een belangrijk aandachtspunt. Bij het uitvoeren van ingrijpende werkzaamheden in de bodem dient
grote voorzichtigheid te worden betracht vanwege eventuele gevolgen ervan voor de ondergrondse
situatie. In contact blijven met de bewoners is belangrijk voor dit onderwerp.

Prinsenland/ ‘s Gravenland

Doel 1. Prettiger en weerbaarder oud worden

· Aanpak sociaal isolement / eenzaamheid ouderen
· Aanpak weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen

Rapportage doel 1

· Buurtwerk heeft in 2019 de helft van de 75+-ers in het gebied een huisbezoek aangeboden. De
andere helft krijgt dit aanbod in 2020. Nieuw is dat ook ouderen met een life-event, zoals verlies
van een partner of verhuizing naar het gebied, een huisbezoek aangeboden krijgen. Het merendeel
van de ouderen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een huisbezoek of was niet thuis
op het aangekondigde tijdstip/datum. Wanneer het wel tot een huisbezoek kwam is de vragenlijst
doorgenomen. Soms resulteerde dit in een doorverwijzing/warme overdracht naar het wijknetwerk.
In een aantal gevallen is het gesprek bij de voordeur uitgevoerd.
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· Evenals voorgaande jaren  heeft Samen010 in 2019 Couleur Locale subsidie ontvangen voor het
project MOTTO (meelevende ondersteuning ten behoeve van thuiswonende ouderen). Het gaat
hier om maatjesprojecten. Hier is veel behoefte aan in het gebied. Binnen het programma Ouder
en Wijzer is er budget beschikbaar voor het stadsbreed uitrollen van zingevingsprojecten. Voor
Prins Alexander is er extra budget gekomen voor groepsbijeenkomsten "zin in het leven".

Doel 2. Meer aandacht Stabielere thuissituatie voor kwetsbare gezinnen

· Aanpak taal(-vaardigheid)
· Verbeteren gezondheid; meer sporten en bewegen
· Aanpak schuldenproblematiek en armoede

Rapportage doel 2

· Buurtwerk en diverse andere partijen in het gebied bieden informele taallessen aan. De doorstroom
naar formeel taalaanbod is klein. Veel deelnemers hebben niet de verplichting om formeel
taalaanbod te volgen en vaak is het aanbod buiten Prins Alexander en zijn er kosten aan
verbonden. Om wel nieuwe deelnemers te kunnen toelaten stimuleert Buurtwerk een aantal
groepen zelfstandig verder te gaan wanneer het hoogst haalbare niveau is behaald.

· In Prinsenland - 's Gravenland is inzet gepleegd door Sportregie, Sportsupport en Gebiedsadviseur
Sport.
Er is gesproken met Roda 71 over de bouwplannen rond het Thorbecke.  Ook is aandacht besteed
aan het 100-jarige bestaan van de Trekvogels, waarbij de directies van Sportsupport en
Maatschappelijke Ontwikkeling, S&C  aanwezig zijn geweest.

· TTV Alexandria 66 is uitgenodigd om in de Week van de toegankelijkheid in het Timmerhuis
demonstraties te geven van. In het voorjaar 2019 heeft TTV Alexandria66 bijgedragen aan het NK
Paratafeltennis in Ahoy in aanwezigheid van Sven de Langen.

Doel 3 Meer gebruik en verlevendigen van het Prinsenpark

· Activiteiten sport- en spelvoorzieningen
· Toevoegen zelfreinigend toilet
· Buurtinitiatieven
· Ontwikkeling Pietje Bell

Rapportage doel 3

· Excelsior4All verzorgt wekelijks op woensdagmiddag een Clinic op het Cruyff Court Prinsenland
van 14 - 15 uur. Het deelnemersaantal is gestegen t.o.v. voorgaande jaren van wekelijks circa 5
naar circa 30 kinderen.  E4A is langs verschillende scholen gegaan in de buurt en heeft in de
groepen 5, 6, 7 en 6 kenbaar gemaakt wat E4A doet in het Prinsenpark.

· Vanuit Stadsbeheer en Sportregie wordt in gezamenlijkheid met de skaters en skateboarders een
plan opgesteld voor de skatevoorziening naast het Cruyff Court.

· Het realiseren van een openbaar toilet in het Prinsenpark, wens voortvloeiende uit streven naar
meer gebruik en verlevendiging van het, kon in 2019 niet worden ingevuld. Vooralsnog lijkt dit
initiatief gezien stedelijke prioriteiten en beschikbaar budget niet kansrijk. Wel konden in 2019
concrete stappen worden gezet voor de realisatie van het schommelpark in het Prinsenpark; een
officiële ingebruikname staat voor begin 2020 gepland.

· In 2019 zijn diverse gesprekken gevoerd met Buurtwerk over het verzelfstandigen van Pietje Bell
en te voorzien in de oprichting van een zelfstandig functionerend speeltuinbestuur. In september
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2019 heeft Buurtwerk de opdracht om de speeltuin te verzelfstandigen teruggegeven wegens
onvoldoende draagkracht bij eventuele initiatiefnemers hiervoor. Gemeente Rotterdam heeft een
onderzoeksvoorstel opgesteld om het draagvlak rond en gewenste profiel van de speeltuin te
onderzoeken. Het onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

Doel 4. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte

· Integrale aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte, zoals zwerfvuil,
verkeerd aanbieden van huis- en grofvuil en naastplaatsingen (wijk- en data gestuurde aanpak van
specifieke locaties)

· Verbeteren van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk; functionele aanpassingen bij
herinrichting van buurten, met aandacht voor groen.

· Samenwerking integrale aanpak verzakkingsproblematiek
· Aanpak stoepparkeren (Prinsenland)

Rapportage doel 4

· Ten behoeve van de aanpak van verzakkingen en zoeken van oplossingen voor stoep- en
bermparkeren is in 2019 een eerste tussen-evaluatie van de pilot Nancy Zeelenbergsingel
geweest. De pilot loopt door in 2020.

· Voor de woonomgeving van de Prinsesseflats / Berninitoren is een start gemaakt met het
programma van eisen

Doel 5. Veiliger wonen

· Aanpak woninginbraken & inbraakpreventie

Rapportage doel 5

· Vanuit de Directie Veiligheid wordt er na een woninginbraak in de wijk SDW ingezet op het
aanbieden van preventieadvies en een stimuleringsregeling voor het verbeteren van het hang- en
sluitwerk in de 20 omliggende woningen

Het Lage Land

Doel 1. Prettiger oud worden

· Aanpak sociaal isolement / eenzaamheid ouderen
· Aanpak weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen; Senioren & Veiligheid
· Aanpak woninginbraken & meer inbraakpreventie(maatregelen)
· Aanspreekpunt voor ouderen t.a.v. huisvesting (borging inzet huismeesters)

Rapportage doel 1

· Buurtwerk heeft in 2019 de helft van de 75+-ers in het gebied een huisbezoek aangeboden. De
andere helft krijgt dit aanbod in 2020. Nieuw is dat ook ouderen met een life-event, zoals verlies
van een partner of verhuizing naar het gebied, een huisbezoek aangeboden krijgen. Het merendeel
van de ouderen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een huisbezoek of was niet thuis
op het aangekondigde tijdstip/datum. Wanneer het wel tot een huisbezoek kwam is de vragenlijst
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doorgenomen. Soms resulteerde dit in een doorverwijzing/warme overdracht naar het wijknetwerk.
In een aantal gevallen is het gesprek bij de voordeur uitgevoerd.

· Het project Thuis Onbezorgd Mobiel  (TOM) is een multidisciplinair en integraal
preventieprogramma. TOM ondersteunt ouderen van 65 jaar en ouder bij het vergroten van hun
mobiliteit en autonomie om zo de kans op een val te verkleinen. Het project is afgerond en
succesvol geweest. Buurtwerk heeft met de samenwerkingspartners bekeken op welke manier de
ouderen ook na dit project goed bleven letten op hun voeding en beweging. De ouderen wilden hier
wel mee doorgaan, maar de daadwerkelijke voortzetting bleef vaak steken op financiën.

· Sportregie heeft in de wijk het Lage Land samengewerkt met het TOM project om deelnemers door
te kunnen verwijzen naar reeds bestaand sport en beweeg aanbod

· De gewenste inzet van een wijkconciërge ten behoeve van prettiger oud worden heeft in 2019 niet
plaatsgevonden.

Doel 2. Meer gezinnen hebben een stabiele thuissituatie

· Aanpak taal(-vaardigheid)
· Inzet op gezondheid; meer sporten en bewegen
· Aanpak schuldenproblematiek en gevolgen van armoede

Rapportage doel 2

· Buurtwerk en diverse andere partijen in het gebied bieden informele taallessen aan. De doorstroom
naar formeel taalaanbod is klein. Veel deelnemers hebben niet de verplichting om formeel
taalaanbod te volgen en vaak is het aanbod buiten Prins Alexander en zijn er kosten aan
verbonden. Om wel nieuwe deelnemers te kunnen toelaten stimuleert Buurtwerk een aantal
groepen zelfstandig verder te gaan wanneer het hoogst haalbare niveau is behaald.

· De inzet van DOCK onder de paraplu van Buurtwerk is gecontinueerd, zoals de spreekuren van
Checkpoint Alexander, 'Stop de Schulden' en toeleiding naar de KBR en formele en informele
ondersteuningsmogelijkheden. In 2019 hebben Vraagwijzer en/of wijkteam spreekuren gehouden
tijdens de inloopspreekuren bij checkpoint. Eind 2019 is vanuit het programma een bezoek
gebracht aan het armoedeplatform waar een korte presentatie is gegeven van Uit de Knoop /
Reset en een workshop “bespreekbaar maken van schulden”. Dit krijgt in 2020 een vervolg.

· Een aantal aanbieders is aangesloten bij de stempelkaart voor jeugd met een afstand tot sport en
bewegen en een  hebben een wandelgroep is geholpen met hun promotie.  Sportregie heeft
kennisgemaakt met een aantal aanbieders maar hier zijn geen concrete acties uit gekomen.

Doel 3. Meer aandacht voor een passend voorzieningenniveau

· Voorzieningenniveau sluit aan op bevolkingsontwikkeling
· Geschikte locatie voor Huis van de Wijk en verbinding met wijkbedrijf, bibliotheek en winkels

(aanwezigheid, toegankelijkheid, bereikbaarheid)

Rapportage doel 3

· Buurtwerk heeft zichzelf ten doel gesteld om 140 initiatieven van bewoners, jong en oud, te
ondersteunen. Dit aantal is behaald. Het merendeel zijn initiatieven met activiteiten gericht op
ouderen, maar er worden ook activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Buurtwerk leidt
jongeren op tot citytrainer, die activiteiten organiseren voor jongeren.
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Doel 4. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte

· Integrale aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte (wijk- en data
gestuurde aanpak van specifieke locaties)

· Verbeteren van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk; functionele aanpassingen bij
herinrichting van buurten, met aandacht voor groen

· Faciliteren bewonersparticipatie en samenwerking; ophogen straten en groene hagen
· Aanpak stoepparkeren.

Rapportage doel 4

· Ingezet is op behoud van de kwaliteit van de woonomgeving middels uitvoering van de storing- en
onderhoudsplannen Stadsbeheer. Meldingen over de buitenruimte zijn afhankelijk van de
prioritering binnen interne afhandeltermijn opgepakt of binnen regulier onderhoud opgepakt.
Monitoring hiervan heeft plaatsgevonden middels de in 2019 ingevoerde CROW-schouw-methode.

· Daarnaast is In het kader van de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte in 2029 (na
bewonersparticipatie) gestart met de uitvoering van het integrale buitenruimte projecten (incl.
rioolvervanging) Architectenbuurt en Winkelcentrum Het Lage Land.

· In 2019 heeft Stadsontwikkeling meegedaan aan de open dag van Stadsbeheer op de locatie Lucy
Vuijlstekerweg om bewoners te informeren en is meer aandacht gevraagd voor communicatie door
de bouwbedrijven

Doel 5. Meer woningdiversiteit

· Toevoegen dure - en middel dure woningen; faciliteren particuliere initiatieven.

Rapportage doel 5

· In het afgelopen jaar zijn 82 woningen toegevoegd. O.a. Koningslaan en Berlagepad. Er wordt
gewerkt aan het toevoegen van nog honderden woningen.

Oosterflank

Doel 1. Meer aandacht voor herinrichting Alexanderknoop en Stationsplein

· Vernieuwing NS station in 2018, met integreren van metrostation
· Studie modernisatie van het busstation
· Inzet planteam voor plan fietsenstalling, met een forse uitbreiding van de stallingscapaciteit
· Alliantie samenwerking continueren; samenwerking tussen de betrokken publieke, private en

maatschappelijke partijen om tot een substantiële kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte te
komen in het stationsgebied, in het bijzonder van de Marten Meesweg en het Prins Alexanderplein.

Rapportage doel 1

· Onvoorziene objecten in de ondergrond hebben de oplevering van het station vertraagd. Het
station wordt in 2020 opgeleverd. Er wordt nog gewerkt aan een programma van eisen voor de
stationsomgeving.

· Voor de Alexanderknoop is eind 2019 de ruimtelijke verkenning opgeleverd. Er wordt nu gewerkt
aan het ontwikkelingsperspectief.
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· Een programma van eisen voor het inrichtingsplan van de Marten Meesweg is opgesteld.
· Voor het communicatie/participatieplan is een strategisch communicatiemedewerker ingezet.

Doel 2. Prettiger en weerbaar ouder worden

· Aanpak sociaal isolement / eenzaamheid ouderen
· Inzet op weerbaarheid en veiligheidsgevoel ouderen

Rapportage doel 2

· Voor de senioren in het gebied zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd, om zo hun
weerbaarheid te verbeteren en hen te informeren over zaken die hun veiligheidsgevoel kunnen
doen afnemen.

· Buurtwerk heeft in 2019 de helft van de 75+-ers in het gebied een huisbezoek aangeboden. De
andere helft krijgt dit aanbod in 2020. Nieuw is dat ook ouderen met een life-event, zoals verlies
van een partner of verhuizing naar het gebied, een huisbezoek aangeboden krijgen. Het merendeel
van de ouderen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een huisbezoek of was niet thuis
op het aangekondigde tijdstip/datum. Wanneer het wel tot een huisbezoek kwam is de vragenlijst
doorgenomen. Soms resulteerde dit in een doorverwijzing/warme overdracht naar het wijknetwerk.
In een aantal gevallen is het gesprek bij de voordeur uitgevoerd.

Doel 3. Meer gezinnen hebben de thuisbasis beter op orde

· Integrale aanpak gezinnen (t.b.v. thuisbasis beter op orde) Samenhangende inzet op
schuldenproblematiek, armoede, activering + Mogelijkheden voor opvoedondersteuning

· Activiteiten gezondheid; meer sporten en bewegen
· Aanpak jeugdoverlast; Poolsterplein onderzoeken verbeteringen buitenruimte en veiligheid

Rapportage doel 3

· De inzet van DOCK onder de paraplu van Buurtwerk is gecontinueerd, zoals de spreekuren van
Checkpoint Alexander, 'Stop de Schulden' en toeleiding naar de KBR en formele en informele
ondersteuningsmogelijkheden. In 2019 hebben Vraagwijzer en/of wijkteam spreekuren gehouden
tijdens de inloopspreekuren bij Checkpoint. Voor degenen die niet zelfstandig of via het collectieve
aanbod hun schulden kunnen aanpakken worden budgetcoaches ingezet.

· Het Fort (voor 30 kinderen groepen 5, 6 en 7 Primair Onderwijs) en Van Kansarm naar Kansrijk
(gezinnen met kids tot 12 jaar) presenteerden zich gezamenlijk bij wijkteam, basisscholen,
wijkplatform en andere partners. Deze interventies zijn gericht op kwetsbare kinderen en gezinnen
om beter te functioneren, weerbaarheid te vergroten en intergenerationele armoede te voorkomen.
Van Kansarm naar Kansrijk is al gestart, Het Fort zoekt een locatie. RESET van Jongerenloket
(voor 18+) is nog niet gestart.

· Buurtwerk is zaalsport- en spel gestart voor een specifieke groep kwetsbare overlastgevende
kinderen.

· De clinics door Excelsior 4 All op het Izmirerf zijn onverminderd doorgezet. In september 2019
heeft E4A een aanvraag gedaan voor het geven van meidenclinics. Ook voor de meidenclinics is
gekeken naar een locatie in Oosterflank, wat uitmondde in het voornemen te starten op het
Skagenerf in 2020. Vanuit Sportregie is gekeken naar sportmogelijkheden in De Wende, maar dit
heeft geen concreet sportaanbod opgeleverd.

· De overlastlocaties en vindplekken jeugd zijn in beeld. Er zijn korte lijnen tussen de ketenpartners
veilig. Periodiek vindt er o.l.v. Directie Veiligheid een overlastoverleg plaats met de ketenpartners
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veilig. Tijdens deze overleggen worden onder meer de overlastmeldingen, overlastlocaties,
eventuele trends en ontwikkelingen m.b.t. jeugd en bijzonderheden van de wijk besproken. Er
wordt ingezet waar nodig.

· Veiligheidsmaatregelen Poolsterplein. Vanuit de veiligheidspartners in de wijk is er constante
aandacht voor het Poolsterplein. Ook wordt dit gebied 24/7 gemonitord middels cameratoezicht.

Doel 4. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte

· Integrale aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte (wijk- en data
gestuurde aanpak van specifieke locaties)

· Kwaliteitsverbetering door meer locatiegericht maatwerk; functionele aanpassingen bij herinrichting
van buurten, met aandacht voor groen

· Aanpak woninginbraken & meer inbraakpreventie(maatregelen)

Rapportage doel 4

· In het kader van veilig thuis voor iedereen is de inzet van de wijkconciërge in 2019 voortgezet.
· Ingezet is op behoud van de kwaliteit van de woonomgeving middels uitvoering van de storing- en

onderhoudsplannen Stadsbeheer. Meldingen over de buitenruimte zijn afhankelijk van de
prioritering binnen interne afhandeltermijn opgepakt of binnen regulier onderhoud opgepakt.
Monitoring hiervan heeft plaatsgevonden middels de in 2019 ingevoerde CROW-schouw-methode.

· Daarnaast is In het kader van de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte in 2019 de in 2018
gestarte uitvoering van het integrale buitenruimte project (incl. rioolvervanging) Oosterflank
Noordoost voortgezet; Afronding vindt plaats voorjaar 2020.

· Aanpak woninginbraken en preventie op brandveiligheid: vanuit de Directie Veiligheid wordt er na
een woninginbraak in de wijk SDW ingezet op het aanbieden van preventieadvies en een
stimuleringsregeling voor het verbeteren van het hang- en sluitwerk in omliggende woningen.

Doel 5. Grotere buurtbetrokkenheid

· Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt
· Toename van de meldingsbereidheid van bewoners op overlast
· Versterken wijkfunctie De Evenaar

Rapportage doel 5

· Met de drie woningcorporaties die bezit hebben in Oosterflank (Woonstad, Havensteder, Vestia) is
een overleg ‘Leefbaar Oosterflank’ gestart om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

· Buurtwerk heeft diverse activiteiten vanuit de Oriënt overgeheveld naar De Wende en is actief
betrokken bij de invulling van de plint.

Ommoord

Doel 1. Versterken positie ouderen

· Blijven inzetten op het faciliteren van Langer Thuis wonen, Ommoord leent zich bij uitstek als
pilotwijk voor “Slow City”.

· Continueren op Senioren en Veiligheid.
· Aanspreekpunt voor ouderen t.a.v. huisvesting (borging inzet huismeesters)
· Het houden van “ouderenschouwen” en uitvoeren van (kleine) maatregelen aan de bestrating voor

de toegankelijkheid van ouderen en mindervaliden.
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Rapportage doel 1

· 75+ huisbezoeken: Buurtwerk heeft in 2019 de helft van de 75+-ers in het gebied een huisbezoek
aangeboden. De andere helft krijgt dit aanbod in 2020. Nieuw is dat ook ouderen met een life-
event, zoals verlies van een partner of verhuizing naar het gebied, een huisbezoek aangeboden
krijgen. Het merendeel van de ouderen heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een
huisbezoek of was niet thuis op het aangekondigde tijdstip/datum. Wanneer het wel tot een
huisbezoek kwam is de vragenlijst doorgenomen. Soms resulteerde dit in een doorverwijzing/
warme overdracht naar het wijknetwerk. In een aantal gevallen is het gesprek bij de voordeur
uitgevoerd.

· Huismeester Kellogflat: De huismeester in de Kellogflat is tot juli 2019 gefinancierd vanuit het
programma Ouder en Wijzer. Hogeschool Rotterdam is in de Kellogflat gestart met een traject om
studenten op te leiden in een functie die voorziet in de taken van een sociaal huismeester.

· Wijkconciërge & Ouderenschouwen: Ten behoeve van de versterking van de positie van ouderen
in 2019 is ook in Ommoord een wijkconciërge actief geweest. Daarnaast zijn op twee locaties
(samen met ouderen en de Bewonersorganisatie Ommoord) ouderenschouwen gelopen. In 2020
zal naast het uitvoeren van enkele ouderenschouwen, de focus gericht zijn op de uitvoering van de
aanbevelingen die uit de ouderenschouwen naar voren zijn gekomen.

Doel 2. Meer focus op gezinnen en samenleven

· Meer aandacht voor en integrale aanpak van op multiproblematiek m.n. binnen de ring (schulden-
en armoedeproblematiek, taalachterstand ).

· Passende speelvoorzieningen (jonge kinderen en jongeren; o.a. Grassenbuurt).
· Op peil houden van voorzieningenniveau en programmering. Speciale aandacht voor de

Romeynshof
· Extra aandacht voor stimuleren bewonersinitiatieven.

Rapportage doel 2

· Speeltuin Ommoord is een semiopenbare speeltuin. De speeltuin heeft de ambitie om een
Speeltuin Plus te worden. De speeltuin heeft deelgenomen aan de evaluatie van de huidige
speeltuinregeling.

· De gesprekken met Stichting Sporthal WION over mogelijkheden voor ondersteuning lopen nog.
· Vanuit de Directie Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Sport & Recreatie, zijn er

voetbalclinics door Excelsior4All in het gebied gefinancierd. Deze worden wekelijks gegeven en de
jongeren krijgen de mogelijkheid om mee te doen met de Streetleague. Dit wordt gedaan in
samenwerking met het jongerenwerk.

· De inzet van DOCK onder de paraplu van Buurtwerk is gecontinueerd, zoals de spreekuren van
Checkpoint Alexander, 'Stop de Schulden' en toeleiding naar de KBR en formele en informele
ondersteuningsmogelijkheden. In 2019 hebben Vraagwijzer en/of wijkteam spreekuren gehouden
tijdens de inloopspreekuren bij Checkpoint.
Eind 2019 is vanuit het programma een bezoek gebracht aan het armoedeplatform waar een korte
presentatie is gegeven van Uit de Knoop / Reset en een workshop “bespreekbaar maken van
schulden”. Dit krijgt in 2020 een vervolg.

· Het kernteam wijkprogrammering Ommoord heeft ambities / gewenste maatschappelijke resultaten
geformuleerd. Het aanbod van Buurtwerk en Centrum voor Jeugd & Gezin is geïnventariseerd. Het
stedelijk aanbod is globaal bekend. Meer wijkpartners zijn aangesloten bij PBS (positive behavior
sport). in de wijk. Buurtwerk biedt diverse activiteiten aan in de wijk. Voor overlast gevende jeugd
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zetten zij bovendien de ‘Aanpak in 4D’ of coachingstrajecten in. Na opening van de Molshoop is
aandacht voor het gebruik van die locatie door jeugd belangrijk.

· De overlastlocaties en vindplekken jeugd zijn in beeld gebracht. Er zijn korte lijnen tussen de
ketenpartners veilig. Periodiek vindt er onder leiding van de Directie Veiligheid een overlastoverleg
plaats met de ketenpartners veilig. Tijdens deze overleggen worden onder meer de
overlastmeldingen, overlastlocaties, eventuele trends en ontwikkelingen met betrekking tot jeugd
en bijzonderheden van de wijk, besproken. Er wordt ingezet waar nodig.

· Eind 2019 is besloten om het Huis van de Wijk te verplaatsen naar de Molshoop. Naar verwachting
zal dit in het tweede kwartaal van het jaar 2020 worden gerealiseerd. Het Huis van de Wijk Gerard
Goosenflat zal een huiskamer worden. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing totdat de nieuwe
Romeynshof een feit is. Het is de bedoeling dat het Huis van de Wijk hier onderdeel van wordt. De
exploitatie van de Romeynshof is voortgezet (afdeling Sport & Cultuur).
Het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe Romeynshof loopt nog. De nieuwe Romeynshof zal in
ieder geval ruimte bieden aan het Huis van de Wijk, de bibliotheek en een wijktheater. Naast de
locatie Romeynshof is het winkelcentrum Binnenhof een mogelijk alternatieve locatie voor de
gebundelde maatschappelijke voorzieningen.

· In 2019 is de Wijkschakel gestart als pilot in Ommoord. De betrokken partijen zijn positief over het
samenwerkingsverband en overleg. Zij hebben in 2019 van de Arheniusstoren een gevelschouw
gemaakt. Hieruit zijn een aantal zorgpunten vastgesteld, waarvoor in het 4e kwartaal een opzet tot
bezoeken is gemaakt. Inmiddels is ook een tweede woningcorporatie, Vestia, aangesloten bij de
wijkschakel. In het 4e kwartaal gaan we een gevelschouw maken van de Albert Camussplaats. De
pilot is in het 3e kwartaal stadsbreed geëvalueerd en er is besloten om in de pilotwijken op
dezelfde basis verder te gaan met de wijkschakel.

Doel 3. Verbeteren verkeerssituatie

· De verkeersveiligheidssituatie op de ruit van Ommoord wordt geanalyseerd en waar nodig
maatregelen genomen, specifieke aandacht voor het veilig oversteken bij scholen.

· Verlagen parkeerdruk in Kruidenbuurt en Grassenbuurt als gevolg van drukte Alexanderknoop.

Rapportage doel 3

· Parkeeroverlast Kruidenbuurt: de beoogde maatregelen tegen de parkeeroverlast in de
Kruidenbuurt zijn nog een punt van discussie. In 2020 worden er naar verwachting besluiten
genomen om maatregelen tegen de parkeeroverlast in de Kruidenbuurt te nemen.

· Verkeersveiligheid rondom scholen: de acties rondom scholen zijn uitgevoerd. De ‘aanpak
verkeersveilige scholen’ is ingezet. Deze aanpak werkt vanuit de vraag van de scholen zelf.
Specifieke maatregelen worden met scholen besproken en krijgen waar nodig en mogelijk vervolg
in 2020.

Doel 4. Verbeteren kwaliteit woonomgeving

· Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk-
en data gestuurde aanpak van specifieke locaties

· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele aanpassingen bij
herinrichting buurten, met aandacht voor groen

· Nader onderzoek naar de situatie betreffende de buitenruimte in de Klaver-, Heide- en Bessen- en
Brembuurt met het oog op mogelijke inpassing in de meerjarenplanning integrale
buitenruimteprojecten.
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Rapportage doel 4

· In het kader van de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte is in 2019 gestart met het integrale
buitenruimte project (met rioolvervanging) Grassenbuurt. Daarbij is het gemeentelijk uitgangspunt
om de rioolvervanging te doen volgende de ‘aanpak verharding volgt riool’. Extra aandacht is
daarbij geschonken aan communicatie met bewoners. Mede aanleiding hiertoe was de ontstane
commotie over onder andere het faillissement van de aannemer.

· De voorbereiding voor het project op de Cordell Hullplaats is in 2019 gestart. De verwachte
uitvoering staat voor 2024 gepland.

· Het onderzoek naar kwaliteit van riool en wegen in de buurten Heide- en Bessenbuurt; Klaverbuurt
en Bremmenbuurt is in 2019 aangevuld met een enquête onder de bewoners van deze buurten
naar hun ervaringen met riool- en of wateroverlastzaken. In 2020 zal hierover worden
gerapporteerd en zullen conclusies over de planning van de rioolvervanging (nu op zijn vroegst
2028) worden bekend gemaakt.

.
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Bijlage: Overzicht bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend
18-1755 Zondagmiddagconcerten Ommoordse Veld Opzoomer Mee            3.100
19-0015 De Gieters Opzoomer Mee               500
19-0088 Buurttuinproject Prinsenhof Opzoomer Mee            6.660
19-0130 Onderhoud Bloemschalen Hooghe Hes Opzoomer Mee               235
19-0132 Laat zien wat je kan Opzoomer Mee               480
19-0164 Sportief van der Helmstraat Opzoomer Mee               600
19-0176 Samen creatief in het huis van de wijk Opzoomer Mee               290
19-0188 Hanging Baskets Damhertstraat Opzoomer Mee               250
19-0200 4 mei dodenherdenking Prins Alexander Opzoomer Mee            3.385
19-0318 Buurtfeest 2.0 Opzoomer Mee            7.920
19-0330 Sakura bloesem picknick Opzoomer Mee            2.000
19-0379 Zomerspeelweek Kralingseveer 2019 Opzoomer Mee            6.087
19-0410 Avondvierdaagse Opzoomer Mee            7.419
19-0433 Koningsdag 's-Gravenpark 2019 Opzoomer Mee               494
19-0489 Samen feesten Opzoomer Mee               630
19-0658 Grasbuurt Meetup Zomer 2019 Opzoomer Mee            2.170
19-0697 Interactief duurzaamheidsweekend Opzoomer Mee            4.947
19-0722 Kleurig en Fleurig Opzoomer Mee            5.615
19-0803 Basketbalclinic en toernooi Opzoomer Mee            3.780
19-0813 Bloemenpracht bij de Kleine Prins Opzoomer Mee               230
19-0833 Wijktuin Ommoord Opzoomer Mee               300
19-0945 Kerstpakkettenactie Opzoomer Mee               500
19-0948 Lage Land in vakantiestand Opzoomer Mee            5.090
19-0973 Geveltuintjes Stresemannplaats Opzoomer Mee               683
19-0992 Buurtbrunch THOV Opzoomer Mee            6.235
19-1065 Vertoon je kunsten Opzoomer Mee            2.925
19-1066 Halloween Pietje Bell Opzoomer Mee            2.322
19-1118 Knutselmiddagen in de speeltuin Opzoomer Mee            1.950
19-1120 Multicultureel Buurtfeest Oosterflank Opzoomer Mee            1.400
19-1172 Halloween, St. Maarten: Rotterdamse Grasbuurt Opzoomer Mee            2.250
19-1189 Halloween Opzoomer Mee            3.989
19-1207 Met elkaar voor elkaar Opzoomer Mee            3.230
19-1208 Arm toch warm met de kerst Opzoomer Mee            3.577
19-1228 Sinterklaasfeest  BSV Kralingseveer Opzoomer Mee               675
19-1229 Kinderkerstdiner en kinderkerstdisco Opzoomer Mee               675
19-1348 Halloween Oosterflank Opzoomer Mee            1.160
19-1357 Dag van de dialoog Ommoord Opzoomer Mee               325
19-1364 Wijkkrant Kralingseveer 2020 Opzoomer Mee            4.800
19-1367 Sinterklaas in speeltuin Ommoord Opzoomer Mee               875
19-1370 IJspret in speeltuin Ommoord Opzoomer Mee            4.400
19-1398 Kerstlunch 2e kerstdag Opzoomer Mee               260
19-1471 Bloembakken Albert Camusplaats Opzoomer Mee            8.136
19-1507 Het uitbrengen van een krant Opzoomer Mee            7.706
19-1548 Zondagmiddagconcerten Ommoordse Veld Opzoomer Mee            3.400
19-1608 Activiteit voor ouderen in de wijk Opzoomer Mee            4.000
19-1682 Kerst in 's-Gravenland Opzoomer Mee            1.595
19-1744 Activiteiten in Prinsenhof Opzoomer Mee            1.255
Café-Restaurant Wilskracht Subsidiebureau          20.000
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Ontmoetingscentrum  Prinsenhof Subsidiebureau          17.040
Retour 2018 18-0087 Hanging Baskets Opzoomer Mee               -88
Retour 2018 18-0133 Giga Kangaroe Opzoomer Mee              -260
Retour 2018 18-0170 4 mei dodenherdenking Opzoomer Mee              -687
Retour 2018 18-0278 Koningsdag in Prinsenpark Opzoomer Mee              -771
Retour 2018 18-0432 Grasbuurt Meetup Opzoomer Mee              -114
Retour 2018 18-0698 Fietsvierdaagse Opzoomer Mee              -123
Retour 2018 18-0868 Huttenbouw Pietje Bell Opzoomer Mee              -980
Retour 2018 18-1110 Open dag Prinsenhof Opzoomer Mee              -652
Retour 2018 18-1119 Halloween in speeltuin Pietje Bell Opzoomer Mee              -824
Retour 2018 18-1145 Speuren en Knutselen Opzoomer Mee              -126
Retour, 17-0402 Avondvierdaagse Opzoomer Mee              -727
Retour, 17-1223 Autisme kennis & ontmoetingscafé Opzoomer Mee              -183
Retour, 18-0327 Koningsdag Evenaarsplein Opzoomer Mee              -925
Retour, 18-0476 Avondvierdaagse Lage Land Opzoomer Mee           -1.010
Retour, 18-1070 Gezellig de koppen bij elkaar Opzoomer Mee               -44
Retour, 18-1235 Welkom nieuwe bewoners Opzoomer Mee              -137
Retour, 18-1314 Halloween Opzoomer Mee              -674
Retour, 18-1652 Koningsdag Kralingseveer Opzoomer Mee              -329
Retour, 18-1691 Crocussen planten Opzoomer Mee               -21
Retour, 18-1755 Zondagmiddag Concerten Opzoomer Mee              -235
Retour, 19-0164 Sportief van der Helmstraat Opzoomer Mee                 -4
Retour, 19-0188 Hanging Baskets Opzoomer Mee               -87
Retour, 19-0200 4 mei dodenherdenking Opzoomer Mee              -573
Retour, 19-0330 Sakura bloesem picknick Opzoomer Mee              -238
Retour, 19-0489 Samen feesten Opzoomer Mee               -74
Retour, 19-0803 Basketbalclinic Opzoomer Mee              -500
Retour, 19-1357 Dag van de dialoog Opzoomer Mee              -168
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord - wijkkrant Subsidiebureau          12.567
Stichting Bewonersorganisatie Ommoord Subsidiebureau            7.514
Stichting Green Business Club Rotterdam Alexander Subsidiebureau            7.500
Stichting Huttendorp Kralingseveer Subsidiebureau          20.500
Stichting MuziekPodium PrinsenPark Subsidiebureau          10.690
Stichting Powerboat (Theehuisje Oost) Subsidiebureau            6.000
Totaal 221.763


