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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

De Wijkraad Bloemhof heeft altijd als doel gehad om in contact te blijven met de bewoners van de wijk 

om zo aan de hand van wat er onder de mensen leeft met de Gemeente in gesprek te gaan. Daarin is 

de Wijkraad door de coronacrisis ernstig gehinderd. Dat heeft wel gemaakt dat wij op een aantal 

punten geprobeerd hebben die rol wel in te vullen en ook de feedback van de bewoners in de wijk te 

krijgen en aan de hand daarvan ook positie te bepalen. Maar het blijft behelpen. 

Naast de adviezen die we uitbrengen is er overigens ook de dialoog. Regelmatig komen mensen bij 

ons met vragen waarin een officieel advies niet de juiste weg is. Het neerleggen van de vraag in het 

systeem of de melding maken kan dan vaak beter werken. Dat laat zich overigens moeilijk in een 

rapportage opnemen. 

Naast de rol van adviseur, van ogen-en-oren-van-de-wijk zoals dat in het jargon is gaan heten, is er 

ook de rol van het verbinden van de netwerken in de wijk. Die rol is ook nodig om de functie van 

doorgeeflijk naar de gemeente te kunnen spelen. Daartoe was met ondersteuning van de 

Gebiedsorganisatie en verschillende groepen en organisaties van bewoners de Wijksafari bedacht, 

een overlegplatform. Dit is in 2020 moeilijk te onderhouden gebleven, hoewel we de contacten wel 

nog steeds aanhouden.  

We hopen in 2021 aanzetten te kunnen geven om delen van die rol ondanks corona toch verder vorm 

te kunnen geven voor de wijk. Alhoewel we terugkijkend op 2020 ondanks de situatie niet ontevreden 

zijn. We denken dat we een aantal goede adviezen hebben kunnen geven en een aantal goede 

pogingen gedaan hebben om de bewoners bij ons werk te betrekken. 
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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. 
 

Het jaar begon met een nieuwjaarsreceptie op 11 januari in Speeltuin De Klimroos. 

Samen met de partners van de Wijksafari Bloemhof, een overlegplatform van vrijwilligersorganisaties 
en bewonersgroepen in Bloemhof, is vlak na het nemen van de eerste corona-maatregelen huis-aan-
huis een folder verspreid met informatie en belangrijke telefoonnummers voor de mensen. Deze folder 
is ook op de facebookpagina van de Wijkraad Bloemhof geplaatst, waarbij ook besloten is deze folder 
te promoten. Het promoten van de folder heeft 14.720 bereikt met 1.123  betrokkenheidsreacties. In 
tot aan werden 15.446 mensen bereikt met 2.746 betrokkenheidsreacties. 

Vanwege het door de buren van de Wijkraad Hillesluis uitgebrachte advies over de wenselijkheid van 
de wijzigingen van de tijden waarop in Hillesluis betaald moet worden voor het parkeren hebben wij op 
de facebookpagina via een poll input vanuit de wijk verkregen. Omdat een poll op facebook niet iedere 
groep bewoners in de wijk bereikt, hebben wij dit niet gebracht als een enquete maar de uitslag en 
opmerkingen die gemaakt werden verwerkt ineen advies aan het College. 

Met de bewoners van de Jasmijnstraat is in overleg gegaan over de aanleg van verkeersdrempels in 
hun straat. 

In vervolg op de resultaten van de verkeersenquete van vorig jaar is gesproken met de afdeling 
verkeer van de gemeente die een aantal denkrichtingen uiteenzette. Omdat niet duidelijk was of alle 
denkrichtingen op draagvlak in de wijk konden rekenen, is in november een equete uitgezet onder 
bewoners van de Lange Hilleweg en de omliggende straten. Hierop zijn ca.125 reacties gekomen, die 
in een advies opgenomen zijn. 

Naar aanleiding van de nieuwe beleidsnotitie van de wethouder inzake Speeltuinen heeft de Wijkraad 
contact onderhouden met de vier speeltuinen in de Wijk. 

Daarnaast is in oktober 2020 een fotowedstrijd geweest waarbij mensen foto’s konden inzenden van 
zwerfvuil in de wijk. De mensen konden de foto digitaal insturen. Hiervoor is huis-aan-huis een folder 
verspreid en tegelijkertijd een bericht op facebook geplaatst die licht geadverteerd werd met een 
bereik van 1.147 mensen met 309 betrokkenheidsreacties. De reacties die hierop kwamen zijn ook in 
een advies richting het college en de raad verwerkt. Een tweede advertentie via facebook bereikte 599 
personen. 

De Wijksafari heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden vanwege de coronamaatregelen. Zo ook is 
en samenwerking met de Wijkraad Hillesluis en Schone Stad stilgevallen. 
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1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen 
 

De Wijkraad kan op verschillende manieren de participatie organiseren. Tijdens de start zijn 

bijeenkomsten geweest om de Wijkagenda op te stellen. Rondom het Wijkactieplan is de participatie 

veel minder direct. Dat is ook geen document van de Wijkraad. Wijkraadsvergaderingen worden ook 

gebruikt om belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen. Onderwerpen die gedurende 2020 door 

de Wijkraad besproken zijn betreffen, naast de onderwerpen waarover adviezen zijn uitgebracht, de 

volgende: 

- Aanpak Groene Hilledijk 

- Plan van Aanpak Taal 

- Onderverhuur 

- Handhaving (in overleg met teamleider) 

- Toekomst Gebouw Kamelia 

- Leegstaande Gebouwen 

- Overlast Bloemhof-Zuid 

- Mozaiek Lidl-Plein 

- Parkeerregels 

- Instroom & Intensief Beheer 

- Promotie Bewonersinitiatieven 

 

Vanuit de gesprekken hieruit komt ook relevante informatie voor de Wijkactieprogramma’s. 

 

 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

 

De Wijkraad beschikt over een budget voor participatiee, bewonersinitiatieven en representatie. Het 

budget 2020 bedroeg € 156.560 voor Bloemhof. Uiteindelijk is in 2020 € 58.937 uitgegeven en resteert 

€ 97.623. Dit bedrag is meegenomen naar het budget voor 2021. 

 

budget , wijkraad Bloemhof 2020 

 

Feijenoord - Bloemhof  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 127.529 58.577 68.952 

Participatie en representatie 29.031 360 28.671 

Totaal 156.560 58.937 97.623 

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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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%, 

2018 59% en in 2019 93%. Het college streeft ernaar om in 2020 90% van alle adviezen – gevraagd 

en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

Gebied  Aantal adviezen 2020 Reactie namens of 

van het college 

% 

Bloemhof 12 11 91% 

 
1. 2-6-2020 Ongevraagd Advies over Zwerfvuil 
2. 2-6-2020 Gebouwen 
3. 3-7-2020 Jaarwisseling 2020* 
4. 1-7-2020 Advies Beleidsplan MO 
5. 20-6-2020 Advies Parkeertijden 
6. 22-9-2020 Advies Afschrift Brieven ZOCS 
7. 16-11-2020 Advies Onderzoek Parkeertijden 
8. 00-00-2020 Advies Straatnamen Bruggen 
9. 3-11-2020 Advies Zwerfvuil 
10. 16-11-2020 Advies Politiecapaciteit 
11. 18-12-2020 Advies Lange Hilleweg 
12. 00-00-00 Ongevraagd Advies Wijkraden inzake Duimdroppen 

Het advies over de Politiecapaciteit was in overleg met de Wijkraden Feijenoord en Kop van Zuid 
ingediend. Daarnaast was er nog een advies met de gezamenlijke wijkraden van Noord uitgebracht 
over het voorgenomen verdwijnen van de Duimdroppen. 

Bij de uitwerking van de plannen van de jaarwisseling is de Wijkraad Bloemhof, ondanks aandringen 
van de zijde van de Wijkraad, noch verder geïnformeerd, noch verder betrokken.  

Daarnaast is de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de Gemeenteraad via het advies 
van 3 november aangeschreven. Deze commissie heeft hierop nog geen reactie gegeven. 

Naast het adviseren van het gemeentebestuur is er verschillende malen ingesproken bij commissie 

van de gemeenteraad. Ten eerste op 14 oktober bij het inspreekmoment voor de Gemeenteraad om 

aandacht te vragen voor het onderwerp zwerfvuil en schone stad en de twijfel of daarvoor voldoende 

middelen in de begroting opgenomen waren, de tweede keer op 10 december om aandacht te vragen 

voor de politiecapaciteit in het gebied Feijenoord. Behalve dit inspreekmoment is er ook naar 

aanleiding van deze discussie een besloten overleg geweest met de politie van het district Feijenoord 

waarbij een toelichting gegeven werd op de organisatie. 
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

Over de voortgang van de Wijkagenda zijn in Bloemhof geen duidelijke schema’s te geven voor wat 

betreft het behalen van rapportages. De in 2019 vermelde regelmatige rapportages zijn ons onbekend. 

Wel kunnen per doel uit de Wijkagenda een aantal opmerkingen gemaakt worden.. 

 

1) Zichtbaarder en intensiever toezicht, effectievere handhaving en groter bewustzijn van 

regels 

Er wordt door de gemeente ingezet op een beter toezichts- en handhavingsmodel en er worden 

concrete maatregelen genomen. Begin 2020 is er op de Lange Hilleweg een werkruimte voor de 

directie Veilig geopend, met als doel gemakkelijker toegankelijk te zijn voor bewoners. Hier zette 

Corona en de daar vanuit gedwongen sluiting van dit kantoor vooralsnog een streep door. 

Verder zien we de inzet van jongerenwerk om ook probleemgroepen te benaderen, zoals op het 

Bloemhofplein. De Wijkraad Bloemhof heeft een daarmee samenhangend bewonersinitiatief 

gehonoreerd zodat samen met de jongeren activiteiten opgezet konden worden.  

Dit neemt niet weg dat overlast door jongeren een probleem blijft, net zoals de problemen met 

drugsgebruik, ook op straat. 

Desondanks blijft de vraag om handhaving groot, waarbij het personeelstekort bij de politie en de 

handhaving van de coronaregels een grote extra druk opleveren. Er is verschillende malen duidelijk 

geworden dat het aantal inbraken in de wijk momenteel een zorgpunt is. Ook worden soms 

verwarde mensen op straat gemeld en overlast op de Strevelsweg is helaas nog steeds een item, 

net zoals overlast problemen in Bloemhof-Zuid. 

Handhaving voor de naleving van de opruimplicht, het voederverbod en naatsplaatsingen blijft hoog 

op de verlanglijst staan. Daarbij komt dat wethouder Wijbinga in een recent schrijven lijkt terug te 

komen op de belofte om te werken aan een voorlichtingscampagne rondom vuil en afval, zoals hij 

die tijdens een informeel overleg en op een openbare vergadering van de driehoek onder leiding 

van de burgemeester gedaan heeft. 

 

2) Meer samen met meer vertrouwen 

Door de coronaregels heeft het werken aan de samenwerking tussen bewoners in de wijk en het 

werken aan vertrouwen in elkaar en in instanties ernstige hinder ondervonden. Dit zal na de 

coronatijd echt stevige aandacht vragen. Deze constatering wil overigens niet zeggen dat de wil er 

niet is. Zorgpunt naar de toekomst toe is dat maatschappelijke activiteiten geschraagd worden door 

een kleine vrijwilligersgroep en dat de vraag is of deze na de corona weer aan de slag gaan of dat 

oude verbanden in de wijk zich weer automatisch zullen herstellen. Positief is dat tijdens de eerste 

lockdown een echt samenwerken op het gebied van naastenhulp ontstond, iets wat tijdens de 

tweede lockdown veel minder van de grond leek te komen. 

Vanaf maart 2020 is te zien dat de Gemeente het speerpunt jeugd zoals aangegeven door de 

Wijkraad Bloemhof en andere wijkraden vorm is gaan geven. Vanaf dat moment is gericht 

jongerenwerk in de wijk zichtbaar geworden. Deze weet zich meer en meer zichtbaar te maken, 

ondanks dat de vorming van netwerken in dit tijdsgewricht moeilijk is. In Bloemhof is daarbij 

specifiek een studio geopend aan het Oleanderplein, waar jongeren ook activiteiten kunnen 

ontwikkelen. Positief is ook het zakgeldproject dat mede op aandringen van de Wijkraad gestart is. 

De Wijkraad hoopt dat deze ontwikkelingen niet door de nieuwe aanbesteding onderbroken zullen 

worden. 

In reactie op ons advies over het gebruik van gemeentelijke gebouwen kunnen wij afleiden dat het 

idee om bij het vinden van nieuwe bestemmingen actief te zoeken naar gebruikers vanuit de wijk 
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met een maatschappelijke meerwaarde niet positief is ontvangen. Helaas is bij de verkoop van 

Kamelia een regelmatig door de buurt gebruikt gedeelte aan de openbare ruimte te onttrekken. 

 

3) Mooiere en schonere wijk 

Zichtbaar is dat Schone Stad hard werkt om het straatbeeld qua vuil te verbeteren. Tot aan de 

coronacrisis was dat duidelijk, daarna had de coronacrisis ook negatieve gevolgen voor de 

afvalverwerking door het thuiswerken en het toegenomen aantal postbestellingen met daaruit 

volgend wijzingen in het afvalaanbod. De laatste maanden lijkt weer een langzaam beter wordende 

lijn ingezet, hoewel het lek zeker nog niet bezig is. 

Initiatieven om met bewoners te werken aan een schonere wijk zijn erg moeilijk geworden en pas 

recentelijk is de start gemaakt om te bezien of daar nog mogelijkheden liggen. Positief is dat de 

inzet om met het verfraaien van een aantal ondergrondse vuilcontainers het bewonersgedrag te 

veranderen net na de jaarwisseling in 2021 ten uitvoer gebracht is.  

Negatief is dat het erop lijkt dat het gedragsonderzoek dat op verzoek van de Wijkraad Bloemhof is 

gedaan in een diepe laan lijkt te verdwijnen. Het aandringen van de Wijkraad bij de raadscommissie 

dit ook te bezien omdat het waardevolle informatie voor de gehele stad opleverde was helaas tot nu 

toe tegen dovemansoren gericht. De wethouder lijkt zoals eerder benoemd van zijn eerdere 

toezeggingen afstand te doen. 

Enkele positieve punten die benoemd moeten worden zijn de herinrichting van het pleintje bij de 

Boudewijnstraat, de opstart van de activiteiten van Humanitas bij het Ericaplein en het 

mozaïekproject bij het Lidlpleintje aan de Lange Hilleweg, een bewonersinitiatief.  

 

4) Meer kansen creëren en meer aanmoedigen 

De ontwikkelingen rondom de Jeugd en Studio Oleander hebben zeker ook met het creëren van 

kansen te maken. Meer ontwikkelingen zijn ons niet gerapporteerd. 

 

5) Beter zorgen voor elkaar 

We kunnen stellen dat Humanitas en een aantal andere organisaties, soms met de ondersteuning 

van de gemeente, naar aanleiding van de coronacrisis de nodige aandacht gegeven hebben aan de 

noodzaak om in te springen waar nodig.  

Dit jaar zijn er gesprekken geweest tussen Wijkraad en de Pameijerkeerkring over overlastgevende 

situaties. Het blijft onduidelijk in hoeverre de zorg van personen aanwezig blijkt zolang de 

zorgbehoefte bestaat als mensen vanuit een instelling een plek in de wijk vinden. Er worden 

situaties gesignaleerd waarin het erop lijkt dat mensen te vroeg zonder begeleingen komen te zitten 

en daardoor in oude problematiek terugvallen. 
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bijlage bewonersinitiatieven xxxx 
 

Bloemhof  
  

  

Bewonersinitiatieven  Totaal  

19-1862 Knutselclub Bloemhof       850  

19-1863 Activiteiten Speeltuin de Regenboog    2.480  

20-0030 Herinrichting buitenpatio Speeltuin de Regenboog       250  

20-0053 Roadshow Bloemhof en Hillesluis    2.910  

20-0102 Openluchttheater Afrikaanderwijk    1.000  

20-0102 Openluchttheater Afrikaanderwijk, verlaging   -1.000  

20-0115 Themamaand mei    4.546  

20-0266 Holi Festival 2020       833  

20-0266 Holi Festival 2020, verlaging      -833  

20-0287 Deelneming aan vrijwilligerswerk       970  

20-0287 Deelneming aan vrijwilligerswerk, afgewezen      -970  

20-0289 Feijenoord Feest 2020    5.581  

20-0291 75-jarig bestaan Speeltuin    2.060  

20-0435 Theater inloop    2.000  

20-0463 Tentakel festival    2.500  

20-0509 Opfleuren Heerjansweg    3.575  

20-0509 Opfleuren Heerjansweg, verlaging      -881  

20-0514 Pakketjes tegen Corona    2.180  

20-0593 Activiteiten voor ouderen, verlaging      -282  

20-0593 Ontmoeten, activiteiten en themabijeenkomst ouderen    1.110  

20-0596 Speelmateriaal en spellen voor creatieve activiteiten    2.150  

20-0602 Aanvraag voedselpakketten       500  

20-0670 Zomerpret aan de Eemstein    3.904  

20-0762 Tentakel festival       765  

20-0824 Vakantiestraat 1e Pioenstraat    1.190  

20-1035, Kerst op Zuid    4.675  

20-1109, Muziekstudio Oleander    7.408  

20-1110, Jongensclub Bloemhof    4.352  

20-1111, Spullen voor de Ericatuin    1.435  

20-1142, Balkonparade       425  

20-1144, Sinterklaas Verrassing       775  

20-1145, Kerststukjes voor ouderen    1.450  

20-1148, Decemberactie       948  

20-1154, Viering jaarwisseling Bloemhof       100  

20-1180, Zelfverdedigingslessen Bloemhof    5.480  

20-1187 Zuid voor Zuid 2020    1.083  

Retour 2015, 15-1174 DJEM       -83  

Retour 2018, 18-1424 Cursus Gezond Koken   -1.605  

Retour 2019, 19-0939 Bloemhof kinderen       -43  

Retour 2019, 19-1094 Kunstzinnige vorming voor kids   -3.590  

Retour 2019, 19-1096 Vogelshow Bloemhof      -205  

Retour 2019, 19-1122 sinterklaasverrassing         -1  

Retour 2019, 19-1162 Activiteiten najaar speeltuin   -1.415  

Eindtotaal  58.577  

. 
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Bewonersinitiatieven Blormhof 2020 Aantal 

Ingediend 40 

Toegekend 30 

Afgewezen   5 

Ingetrokken   5 (veelal vanwege Corona) 

 

(Bron: managementoverzicht Opzoomermee) 

 

 

 


