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Voorwoord door de voorzitter van het Wijkcomité Zevenkamp

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het gelote wijkcomité van Zevenkamp is op 5 september 2019, na wisselende bemensing in het
comité, compleet en uitgegroeid tot een stabiel bestuursorgaan. Wij zijn een gretig lerende organisatie
en houden van door- en aanpakken.

Wij realiseren ons dat wij een vertegenwoordiging zijn van de bewoners van de wijk Zevenkamp en
niet slechts een onderdeel van de ambtenarij in de uitvoerende taak. Zo hebben wij contacten gelegd
met een aantal gemeenteraadsleden om onze taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen
uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het openhouden van Elly’s Place, een combinatie van
voedselbank en tweedehandswinkeltje.

De Wijkagenda 2019 – 2022 staat centraal bij ons handelen en wordt regelmatig getoetst op zijn
actualiteit. Bij de rapportage van 14 oktober staan onze doelen hoofdzakelijk op groen op
onderstaande punten na:

- Versterken gebied winkelcentrum Ambachtsland op oranje voor wat betreft de onderdelen
voortgang en prognose;

- Verbeteren kwaliteit woonomgeving voor wat betreft het onderdeel voortgang op oranje en
het onderdeel prognose op groen.

Een aandachtspunt blijft het Ambachtsplein. De situatie rond het plein is niet best. Er is leegstand wat
de sfeer onaantrekkelijk maakt en ook ten koste gaat van de veiligheid(sbeleving). Het comité heeft
om deze reden veel (kostbare) bewonersinitiatieven gefaciliteerd om dit tegen te gaan. Helaas is dit
niet voldoende, het comité vindt een integrale aanpak nodig van de jeugdproblematiek rond het
winkelcentrum, zowel vanuit veiligheid als de aanpak van de achterliggende sociale problematiek.
Voornemen is om in 2020 in gesprek te gaan met buurtwerk en andere organisaties om hier vorm aan
proberen te geven.

In onze levendige wijk zijn de bewoners en sociaal maatschappelijke organisaties zeer betrokken en
dienen in groten getale initiatieven in. Tijdens elke openbare vergadering van het wijkcomité worden
gemiddeld 5 initiatieven goed gekeurd. Dit heeft geresulteerd in de maand augustus tot een stop op
het honoreren van bewonersinitiatieven, omdat het budget niet meer toereikend was. Later in het jaar
is het budget alsnog aangevuld middels de 10% regeling en overheveling van budget door de
gebiedscommissie Prins Alexander en het wijkcomité Nesselande.

Het wijkcomité is van mening dat Zevenkamp een fijne wijk is en dat alle bewoners zich hier thuis
horen te voelen. Het comité zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om dit te bewerkstelligen.

Wijkcomité Zevenkamp.
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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 het wijkcomité 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 de wijk 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 ons wijkcomité in te spreken over onderwerpen, die
niet op onze vergaderagenda stonden.

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 201 reacties uit Zevenkamp en 1.300 reacties uit heel 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.

Leden van het wijkcomité waren het afgelopen jaar regelmatig aanwezig bij activiteiten, die in het
Zevenkamp werden georganiseerd. Enkele voorbeelden:

- Wij hielpen in februari met het inpakken van voedselpakketten bij Elly’s Place voor bewoners
die een extraatje kunnen gebruiken;

- Wij waren op 2 april aanwezig 2019 bij de feestelijke heropening van Aafje De Vijf Havens;
- Wij verrichtten de officiële openingshandeling van de nieuwe speelplek aan het Nieuwemeer.
- Op woensdag 19 juni heropende het Huis van de Wijk met een nieuwe naam. In plaats van

Youngsters heet het buurtcentrum nu Huis van de Wijk Zevenkamp. De openingshandeling
werd verricht door een lid van ons comité. Op deze feestelijke middag waren er verschillende
activiteiten voor jong en oud, zoals een poppenkast en verschillende optredens. Vlogger
Rosanne maakte voor Open Rotterdam een leuke videorapportage over de opening.

- Wij waren aanwezig tijdens op het Zorg- en Welzinsplein, een informatiemarkt op 3 juli 2019
op het Ambachtsplein, waar een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties zich
presenteerden.

- In december reikten leden van ons comité speldjes en een cadeautje uit aan vrijwilligers in
onze wijk.

- In december hielpen wij bij Elly’s Place met het uitpakken van de kerstpakketten, die door een
bewoner uit Vlaardingen waren geschonken na het zien van de televisieserie Typisch
Zevenkamp. Dit programma werd in november 2018 door de NPO uitgezonden.
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1.a 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.
In mei hebben wij een participatiemiddag in de Alliantie gehouden met als centraal thema “Hoe ziet
jouw Zevenkamp eruit in 2020?” Bewoners die niet in de gelegenheid waren om te komen, konden
hun mening aan ons doorgeven door het invullen va een enquête via de app Gemeentepeiler. Circa
150 mensen deden aan de middag mee. Naast positieve punten, zoals een groene en kindvriendelijke
wijk, gaven de deelnemers aan dat de situatie op en rond het Ambachtsplein hen zorgen baart,
bewoners zich er niet altijd veilig voelen en vragen bewoners aandacht voor een betere verlichting,
voor rondzwervende afval, voor meer toezicht en voor leegstand in het winkelcentrum. De resultaten
van deze middag nemen wij mee in de wijkagenda en de wijkdoelen.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget Wijkcomité Zevenkamp

De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités beschikten in 2019 gezamenlijk over een budget
voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie van  € 6,1 miljoen. Het Wijkcomité Zevenkamp
beschikte in 2019 aanvankelijk over een budget van € 113.270,-.
Dit bedrag was niet voldoende om de vele bewonersinitiatieven te bekostigen. Op 17 juli 2019
stuurden wij derhalve een brief aan het college van B&W met het verzoek om extra budget.
Wethouder Kathmann reageerde met een brief, waarin zij resterend budget voor participatie en
bewonersinitiatieven uit 2018 aan ons budget toevoegde. Hierdoor kwam ons budget uit op
€ 132.212, -. De wethouder gaf ons ook de mogelijkheid een beroep voor extra budget te doen op de
Gebiedscommissie Prins Alexander en het Wijkcomité Nesselande. Onze collega’s bleken bereid te
zijn ons te helpen. Zowel van de Gebiedscommissie Prins Alexander als van Wijkcomité Nesselande
ontvingen wij € 15.000, -. Hiervoor zijn wij hen erg dankbaar. Het overzicht van inkomsten en uitgaven
treft u hieronder aan.

Begroting Realisatie Saldo
Budget 2019      132.212
Uitgaven bewonersinitiatieven      140.375
Uitgaven participatie en representatie        9.456
Bijdrage van Gebiedscommissie PA 15.000
Bijdrage van Wijkcomité Nesselande 15.000
Totaal 162.212 149.831 12.381

Toelichting
- Wijkcomité Zevenkamp heeft in 2019 in totaal 38 aanvragen voor bewonersinitiatieven

gehonoreerd. Het aantal aanvragen is in vergelijking met 2018 toegenomen. In dat jaar waren
er 28 gehonoreerde aanvragen. In totaal is een bedrag van € 140.375 aan bewoners-
initiatieven besteed. Dit is inclusief teruggestorte bedragen. Een specificatie is vermeld in
bijlage 1.

- Een bedrag van € 9.456, - is besteed aan participatie en representatie. Het overgrote deel van
dit bedrag is besteed aan bijdragen aan de winkeliersvereniging voor kerstverlichting en
kerstkransen 2018 (€ 2.391,-) en voor bloemen en planten op en rond het Ambachtsplein
2019 (€ 7.000,-). Het resterende bedrag betreft vergaderkosten.
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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.

In 2019 heeft ons wijkcomité 10 adviezen aan het college verstrekt, waarvan 7 gevraagde adviezen en
3 ongevraagde adviezen. Het college heeft bij het opstellen van dit jaarverslag begin februari 2020 op
8 adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar 2019 gezien is dat een terugkoppelings-
percentage van 80%. Dat is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 2018, waarin het college
een terugkoppelingspercentage van 33,3% behaalde.

We zien 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 ons comité. 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

Plaatsen van bladkorven 28-01-2019  Ongevraagd 08-07-2019 ja
Beleidskader Dienstverlening 2019-2022 28-01-2019  Gevraagd 26-04-2019 ja
Voorjaarsnota en kaderbrief 2019 18-03-2019  Ongevraagd nee
Locatieprofiel Oeverpark Nesselande 15-05-2019  Gevraagd 28-06-2019 ja
Meerjarenbeleid Bibliotheek R’dam  2021-2024 27-05-2019  Gevraagd 16-10-2019 ja
Budget wijkcomité Zevenkamp 17-07-2019  Ongevraagd 10-09-2019 ja
Actieprogramma Verenigingen 03-10-2019  Gevraagd 16-12-2019 ja
Ventverbod lachgas 18-10-2019  Gevraagd 18-12-2019 ja
Consultatie Kantoren en Bedrijfsruimte 25-11-2019  Gevraagd nee
Herijking verdeelmodel budget 25-11-2019  Gevraagd 10-1-2020 ja
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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. Voor
Zevenkamp zijn onderstaande doelen geformuleerd. De rapportage staat vermeld onder elk doel.

Doel 1 Verhogen veiligheid(sbeleving)

• Continueren maatregelen ter voorkoming van inbraken
• Continueren bijeenkomsten Senioren en Veiligheid
• Aanpak jeugdcriminaliteit in samenhang met aanpak sociale positie en aanvalsplan winkelcentrum.
• Continuïteit extra inzet bij veiligheidsvraagstukken
• Preventieve maatregelen in relatie met een stabielere thuissituatie.

Rapportage doel 1

• Vanuit de Directie Veiligheid is 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.

• Voor de senioren in de wijk zijn c.q. worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd, om zo hun
weerbaarheid te verbeteren en hen te informeren over zaken die hun veiligheidsgevoel kunnen
doen afnemen.

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

Doel 2 Stabielere thuissituatie voor problematische gezinnen en jeugd in Zevenkamp

• Integrale aanpak gericht op gezinnen met multiproblematiek (schulden, armoede,
opvoedingsproblemen, éénoudergezinnen, slechte schoolprestaties, achterstand in
taalontwikkeling) met focus op gebied rond winkelcentrum Zevenkamp.

• Meer regie op huisvesting van mensen met zorgarrangementen

Rapportage doel 2

• Kernteam Jeugd heeft met de 3 basisscholen proces en ingezette interventies besproken.  We zijn
nu (meer) aangehaakt bij PBS, waar een mooie samenwerking tot bloei komt. Diverse activiteiten
in het Huis van de Wijk vinden plaats voor jeugd. Buurtwerk is gestart met een kookactiviteit voor
meiden. Buurtwerk heeft eind 2019 acht jongeren doorverwezen naar leerwerktraject TCR.
Overlast is gereduceerd waardoor JOZ (Jongerenwerk op Zuid) door directie Veiligheid is
teruggetrokken.

• Taal: 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 nieuwe deelnemers te kunnen toelaten stimuleert Buurtwerk een aantal groepen
zelfstandig verder te gaan wanneer het hoogst haalbare niveau is behaald.

• Inzet budgetcoaches: 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
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spreekuren gehouden tijdens de inloopspreekuren bij Checkpoint. Voor degenen die niet
zelfstandig of via het collectieve aanbod hun schulden kunnen aanpakken worden budgetcoaches
ingezet.

• Taka Tuka en Wollefoppengroen: In september 2019 heeft Buurtwerk de opdracht om de speeltuin
te verzelfstandigen teruggegeven wegens onvoldoende draagkracht bij eventuele initiatiefnemers
hiervoor. Het bestuur van bewonersvereniging Taka Tuka heeft aangegeven per 31 december te
stoppen. Gemeente Rotterdam heeft een onderzoeksvoorstel opgesteld om het draagvlak rond en
gewenste profiel van de speeltuin te onderzoeken. Het onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.
Stadsbeheer heeft een nieuwe zelfbeheerovereenkomst afgesloten met Stichting
Wollefoppengroen voor de Taka Tuka Tuin.

Doel 3 Versterken gebied winkelcentrum Ambachtsplein

• Intensiveren aanvalsplan winkelcentrum Ambachtsplein
• Verbetering kwaliteit door gedeeltelijke herstructurering van het winkelcentrum
• Continueren van gerichte aanpak zwerfvuil en onkruid in dit gebied.

Rapportage doel 3

• Stadsontwikkeling heeft een plan van aanpak uitgewerkt. In samenwerking met Stadsbeheer,
Maatschappelijke Ondersteuning en Directie Veilig is verder gewerkt aan de plannen voor
versterking van het winkelcentrum.

Doel 4 Verbeteren kwaliteit woonomgeving

• Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen van de buitenruimte op basis van wijk-
en datagestuurde aanpak van specifieke locaties.

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

Rapportage doel 4

• Ten behoeve van een bijdrage aan de veiligheidsbeleving is de inzet van de wijk conciërge is 2019
voortgezet.

• Ingezet is op behoud van de kwaliteit van de woonomgeving middels uitvoering van de jaarplannen
Stadsbeheer; afwikkelen meldingen buitenruimte. Monitoring hiervan heeft plaatsgevonden middels
de in 2019 ingevoerde CROW-schouw-methode.

• Uitvoering is gegeven aan het integrale buitenruimteproject Rivierenbuurt Oost.
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Doel 5 Versterken netwerken / thuis voelen in de wijk

• Gerichte inzet op bewonersinitiatieven die binding, zelfredzaamheid en samenredzaamheid
versterken

Rapportage doel 5

• 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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Bijlage bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief via Toegekend
18-1464 Ontmoetingen Himmatgroep Opzoomer Mee            4.920
18-1673 Ons Clubje Opzoomer Mee            1.600
18-1751 Eenzame ouderen Opzoomer Mee            9.515
18-1753 Kids Defence Opzoomer Mee               966
19-0080 Aanvulling Kerst Ambachtsplein Opzoomer Mee               500
19-0170 Thema-avonden Opzoomer Mee            4.875
19-0185 Zevenkamp 40 jaar na de eerste paal Opzoomer Mee            1.500
19-0289 Paasbrunch Aarhof Opzoomer Mee               750
19-0399 Jammin' Zevenkamp Opzoomer Mee            1.480
19-0467 Activiteiten speeltuin Taka-Tukaland Opzoomer Mee            2.400
19-0486 Viering Bevrijdingsdag Aarhof Opzoomer Mee            1.050
19-0520 Halloween 2019 Opzoomer Mee            2.760
19-0577 PC lessen voor senioren Opzoomer Mee            2.245
19-0611 Vrouwenfestival Opzoomer Mee            5.275
19-0617 Thema Avonden Opzoomer Mee            3.250
19-0657 Sinterklaasintocht Zevenkamp Opzoomer Mee            6.250
19-0683 Drumcirkel Zevenkamp Opzoomer Mee               800
19-0760 Activiteiten Centraal Wonen 2019 Opzoomer Mee            5.725
19-0761 Zorg en Welzijnsmarkt Opzoomer Mee            3.250
19-0774 Diss 'n Able Opzoomer Mee            5.550
19-0786 Roya Cup Opzoomer Mee            9.848
19-0818 Yongsta Summer Opzoomer Mee            4.547
19-0819 Keti Koti Aarhof Opzoomer Mee            2.575
19-1043 Winterpret 2019 Opzoomer Mee            8.256
19-1140 Jammin' Zevenkamp Opzoomer Mee            2.550
19-1175 Langst nacht (Yalda) Opzoomer Mee            2.575
19-1247 Be-A-Light Kerstevenement Opzoomer Mee            6.272
19-1366 Dag van de dialoog Zevenkamp Opzoomer Mee               325
19-1380 Ontmoeting Milan 2019 Opzoomer Mee            2.310
19-1512 Christmas Party Leger des Heils Opzoomer Mee            2.815
19-1561 Kerstmis Winterwonderland Opzoomer Mee            1.500
19-1584 Kids Defence Opzoomer Mee            1.183
19-1597 Herdertjestocht 2019 Opzoomer Mee               963
19-1662 Koken en natuureducatie 'Het Groene Stekkie' Opzoomer Mee            1.675
19-1739 Fit voor vrouwen Opzoomer Mee            2.425
19-1740 Tekenen & Schilderen Opzoomer Mee            1.000
Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) Zomeractiviteiten Subsidiebureau 12.884
Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) Wijkkrant 2019 Subsidiebureau          12.990
Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) Wijkkrant dec 2019 Subsidiebureau 1.102
Retour 18-0777 Buurtfeest 35 jaar Opzoomer Mee              -121
Retour 18-0908 Barbecue Opzoomer Mee              -775
Retour 18-1047 Creatief met buren Opzoomer Mee              -321
Retour 18-0136 Jammin' Around Opzoomer Mee               -16
Retour 18-0243 Diss 'n Able Opzoomer Mee              -570
Retour 18-0477 Kookkring Opzoomer Mee              -224
Retour 18-1631 Herdertjestocht Opzoomer Mee               -55
Totaal 140.375


