
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geacht college,  
 
Hierbij sturen wij u het gebiedsverslag van de gebiedscommissie Rotterdam centrum over het 
jaar 2020.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Technisch voorzitter                                                            Wijkmanager  

 

 

H.C. van Schaik                                                                   S. Entrop                                              
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Voorwoord 

 

In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 

uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester.  

 

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in 

drie onderdelen: 

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in de gebieden.  

1a. het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van de gebiedsplannen. 

 

2. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie. 

 

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

In dit verslag wordt duidelijk gemaakt wat de gebiedscommissie centrum op deze drie punten heeft 

bewerkstelligd. 

Inhoud 
 

Voorwoord 

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.Toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen 

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   
 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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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. 
 

In zijn algemeenheid is in gebied centrum door de gebiedscommissieleden divers gecommuniceerd en 

geparticipeerd. Er zijn informele gesprekken gevoerd met individuele bewoners en ondernemers, de 

gebiedscommissie heeft een facebookpagina en commissieleden zijn naar diverse bijeenkomsten 

geweest. In het tweede kwartaal was het even wennen om de meeste bijeenkomsten digitaal te doen, 

maar gaandeweg het jaar is dat gemeengoed geworden. Ook hebben diverse gebiedscommissieleden 

observaties gedaan om te komen tot uiteenlopende ongevraagde adviezen. 

1.a Toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen 
 

In de verordening op de gebiedscommissies is bepaald dat de gebiedscommissies toezicht houden op 

de uitvoering van de wijkactieplannen in hun gebied. Op deze wijze kan de gebiedscommissie tijdig 

escaleren en/of adviseren. In geval van een meningsverschil tussen de gebiedscommissie en de 

ambtelijke organisatie vindt overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders of de 

burgemeester. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. 

Indien blijkt dat de gebiedscommissie en het college of de burgemeester niet tot overeenstemming 

komen, kan de gebiedscommissie zich direct tot de gemeenteraad wenden. Om te komen tot het 

wijkactieplan zijn de wijkagendadoelen met bijbehorende resultaten afgezet tegen de jaarplannen van 

de clusters. Die zaken die nog onvoldoende uit de verf kwamen en/of politieke aandacht behoeven zijn 

in het wijkactieplan opgenomen. Zo is het afgelopen jaar bijvoorbeeld gelukt om een toezegging te 

krijgen dat er eindelijk een Visie op de buitenruimte van het Maritiem District gemaakt gaat worden. 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Stedelijk budget gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2020 bedroeg € 6,5 mln.1 voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 

wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag leggen de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor 

participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

 

Voor het centrum was er in 2020 € 348.834 beschikbaar. Van dit beschikbare budget is €175.784  niet 

besteed. Dit resterende bedrag mag eenmalig in zijn geheel meegenomen worden naar 2021. Door 

Corona was het een raar jaar. Initiatieven die begin van het jaar al waren goedgekeurd konden 

opeens toch niet doorgaan en zijn terugbetaald, sommige initiatieven zijn iets aangepast of zijn later in 

het jaar uitgevoerd en diverse initiatieven aan het eind van het jaar zijn weer doorgeschoven naar 

2021. Er is dit jaar bijna geen geld uitgegeven aan de huur van zaaltjes en de daarbij komende kosten 

voor vergaderingen. 

  

In de bijlage staat een overzicht van alle bewonersinitiatieven 

 

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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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. 

 

Vanuit de gebiedscommissie centrum zijn 42 adviezen gegeven. Hierbij gaat het om 22 gevraagde en 

20 ongevraagde adviezen. Op 20 brieven is een aparte antwoordbrief gekomen. Op drie adviezen is 

een tussenbericht gestuurd. Acht adviezen zijn pas recent verzonden zodat daar bij het schrijven van 

dit document in januari nog geen antwoord verwacht hoeft te worden of ze gaan mee in de veegbrief 

van SO en voor de RMA is aangegeven dat zal worden gewacht op het onderzoek dat de 

Gebiedscommissie zelf laat uitvoeren. Een heel aantal adviezen zal via een veegbrief beantwoord 

worden door SO zoals diverse IP’s in verschillende stadia, diverse bestemmingsplannen in diverse 

stadia, het gedenkteken, het hostel aan de Eendrachtsstraat, beoordelingskader ROER etc. 

Er resteren dan drie onbeantwoorde adviezen waarvan onduidelijk is of die nog apart beantwoord 

gaan worden. Het zijn de adviezen die te maken hebben met het alleen tijdelijk afsluiten van de Witte 

de Withstraat en met de vlonderinitiatieven in verband met Corona. Deze zijn niet beantwoord en het 

is onduidelijk wat de adviezen van de gebiedscommissie centrum voor uitwerking hebben op de 

koersbepaling voor 2021. 

 

Overzicht gegeven adviezen 2020 
1. ongevraagd advies maatschappelijke voorzieningen 

2. gevraagd advies alternatieve locaties evenementen  

3. ongevraagd advies extra verlichting Mauritsweg en Westersingel  

4. ongevraagd advies maatschappelijke voorzieningen 

5. ongevraagd advies RMA Experiment Kruisplein en Eendrachtsplein 

6. ongevraagd advies straatnaamwijziging Helmersplein 

7. gevraagd advies Regionale Energie Strategie 

8. gevraagd advies OV-vervoerplannen 2021  

9. ongevraagd advies evenementenwebsite 

10. gevraagd advies straatnaam Tuschinskipark 

11. ongevraagd advies APV-wijziging oliebollenkramen Centrum 

12. ongevraagd advies Tijdelijke verruiming terrassen 

13. gevraagd advies PvE Akeleiplein 

14. gevraagd advies beleidsplan Zorg incl. LAT 

15. ongevraagd advies terugkoppeling over inzet Oostplein 

16. ongevraagd advies inzaaien insectlokkende bloemen 

17. ongevraagd advies blinden en slechtzienden 

18. gevraagd advies VO inrichtingsplan Leuvehaven 

19. gevraagd advies Tekort fietsparkeerplaatsen Coolhaven 

20. ongevraagd advies verkeerschaos binnenstad 

21. ongevraagd advies aanlichten G.J. de Jongh monument 

22. gevraagd advies PvE Het Park 

23. gevraagd advies IP Saftlevenstraat/Ochterveltstraat 

24. gevraagd advies Ontwerpbestemmingsplan Rotterdam Central District 

25. gevraagd advies Geluidschermen ten westen van centraal station 

26. gevraagd advies bestemmingsplan Cool 
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27. ongevraagd advies Afsluiting Witte de Withstraat is tijdelijk 

28. ongevraagd advies Visie openbare buitenruimte Maritiem District 

29. gevraagd advies Vlonderinitiatieven 

30. gevraagd advies beoordelingskader ROER 

31. ongevraagd advies verwijderen ongebruikte vlonders 

32. gevraagd advies over strategie marien zwerfaval 

33. gevraagd advies over gedenkteken Tuschinski 

34. ongevraagd advies hostel Eendrachtsstraat 

35. gevraagd advies voorlopig ontwerp Akeleiplein 

36. gevraagd advies evaluatie RMA-experimenten 

37. ongevraagd advies buitenruimteprojecten 

38. gevraagd advies definitief ontwerp IP Leuvehaven 

39. ongevraagd advies snelheidsregiem RET 

40. ongevraagd advies Witte de Withstraat 

41. gevraagd advies voorlopig ontwerp Inrichtingsplan Hertekade/Boompjes 

42. gevraagd advies ontwerpbestemmingsplan Saftlevenhof 

 

Naast al deze adviezen zijn er twee brieven naar de raad verstuurd (passeren gebiedscommissie en 

RMA) en er is een verzoek aan het college gedaan om opnieuw te voorzien in een externe technische 

voorzitter. 

 

 
4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

Om de raad in staat te stellen ook de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen, moet er vanaf 

het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda. Hieronder zijn 

de gevraagde gegevens wel opgenomen, maar het instrument is voor dit doel eigenlijk niet geschikt.  

De doelen voor het centrum zijn zo veelomvattend en ambitieus dat er altijd acties blijven om de 

doelen te behalen. En daarom staan alle doelen op oranje, ondanks dat er in het centrum op alle 

fronten meters worden gemaakt. 

1.a Wijkagendadoel 1: Betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid 

1.b Toelichting: Er moet een goede balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. De komende 

jaren ligt er voor de stad een grote bouwopgave, de verkeersintensiteit zal toenemen en ook zal het 

toerisme nog verder groeien. Door al deze activiteiten wordt de buitenruimte intensief gebruikt en 

daarom is het belangrijk dat er ook momenten en plekken zijn om tot rust te komen. Dit alles vraagt 

om een visie op de openbare buitenruimte. Deze visie geeft nadrukkelijk antwoord op vraagstukken 

rond verblijven, spelen, sporten, gezondheid en die zowel de kleine als de grote schaal meeneemt. 

Maar ook het toerisme en het aantal mensen dat werkt in het Centrum neemt gestaag toe. Iedere 

dag werkt de gemeente Rotterdam samen met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van 

de stad aan een basisniveau op het gebied van schoon, heel en veilig. Gastheerschap speelt hierbij 

een belangrijke rol, maar het is zaak dat de gasten zorgen voor een gezelligere binnenstad zonder 

dat het wonen onacceptabel onder druk komt te staan. 

1.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

2.a Wijkagendadoel 2: Gezonder en groener Centrum 

2.b Toelichting: De basis voor een gezond en vitaal leven begint bij de Rotterdammer zelf en de 

gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. In Rotterdam is grote 

gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag, verbetering van de 

luchtkwaliteit, meer stadslandbouw, vasthouden van water, realiseren van groene daken en meer 
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zelfvoorzienendheid door eigen energievoorziening. Rotterdam draagt bij door de openbare 

buitenruimte te vergroenen en te streven naar minder autoverkeer in het Centrum. 

2.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

3.a Wijkagendadoel 3: Duurzamer centrum 

3.b Toelichting: In het verlengde van groener en gezonder zetten we samen met alle partners in op 

duurzaamheid. 

3.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

4.a Wijkagendadoel 4: Veiligere leef- en woonomgeving 

4.b Toelichting: De veiligheid op straat moet verbeteren. De inzet is minder diefstal, minder auto-
inbraken, minder ondermijnende criminaliteit, minder verkeersonveiligheid. Hierbij draait het 
hoofdzakelijk om de fysieke veiligheid. 
 
4.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

5.a Wijkagendadoel 5: Meer meedoen en creëren van betere kansen 

5.b Toelichting: Thuis moet men zich veilig voelen. Het is de plek waar men tot rust moet kunnen 
komen. Thuis zou men zich geen zorgen moeten maken over bijvoorbeeld een verwarde buurman, 
over herrie of stank van de asociale buren, een zwerver in het portiek of een partner die je bedreigt. 
Maar aan veel van deze problemen liggen andere zaken ten grondslag. Het gaat om zaken als een 
betere taalvaardigheid, inzet op armoedebestrijding en voorkomen van eenzaamheid. Te veel 
kinderen groeien op in armoede en andere kwetsbare omstandigheden. Er zijn meer verwarde 
personen in de buurt en meer kwetsbare ouderen die alleen thuis wonen. Zij worden geacht 

zelfstandig te kunnen leven, maar kunnen bijvoorbeeld voor veel overlast en onzekerheid zorgen bij 

buren en mantelzorgers, maar ook bij professionals en vrijwilligers van instellingen. Het is zaak om 

deze problemen aan te pakken en in te zetten op het versterken van het wijknetwerk en een 

moderner en toekomstbestendiger welzijnswerk. 

 

5.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 
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Bijlage bewonersinitiatieven Centrum 
 

Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Status Toegekend 

19-1563 Seniorensport 60+ € 1.262 Betaald € 1.262 

19-1725 Sociale cohesie en belangenbehartiging  € 5.000 Betaald € 5.000 

19-1751 WOW-project 2020 € 10.000 Betaald € 10.000 

19-1771 Duurzaamheids-estafette € 9.750 Betaald € 9.750 

19-1787 Wilde Parade Rotterdam Centrum € 5.500 Betaald € 5.500 

19-1807 Basis- en activiteitenbudget Wijkorgaan Stadsdriehoek € 8.389 Ingetrokken €  

19-1829 Verhalenreeks Bewoners Hoogkwartier € 4.250 Verantwoord € 4.250 

19-1854 Een achterkloosterpark voor iedereen € 8.600 Betaald € 8.600 

20-0066 Maritiem District, tussen wat en wederopbouw € 7.000 Betaald € 7.000 

20-0071 Voorrondes Rotterdams Kampioenschap Voetbal € 1.584 Ingetrokken €  

20-0134 Sprookjesland € 3.055 Verantwoord € 3.055 

20-0255 Clubhuis Thuisbasis € 6.875 Betaald € 6.875 

20-0321 Communicatie Oude Westen 2020 € 9.585 Verantwoord € 9.585 

20-0376 Tentakel Festival € 3.460 Verantwoord € 3.460 

20-0399 TaLente 2020 € 4.800 Verantwoord € 4.800 

20-0485 Joost Banckert Stay Home Balkon Sensation € 7.670 Ingetrokken €  

20-0486 Open Podium Landje € 3.267 Ingetrokken €  

20-0487 Culturele activiteiten € 5.000 Ingetrokken €  

20-0488 PUINHOOP € 9.944 Ingetrokken €  

20-0510 Groenplantweek 2020 € 5.810 Verantwoord € 5.810 

20-0532 Maaltijdpakketten Oude Westen € 750 Verantwoord € 750 

20-0566 Stadsoase Koestraat € 3.500 Verantwoord € 3.500 

20-0578 Silent Disco met de buren € 1.243 Ingetrokken €  

20-0589 Vergroening stadstuin Gouvernestraat/Sint Mariastraat € 9.250 Verantwoord € 9.250 

20-0628 Beheer Jacobustuin € 2.750 Betaald € 2.331 

20-0656 Cultuur als bindmiddel € 5.505 Betaald € 5.505 

20-0659 Vergroening Sint-Mariastraat € 2.500 Betaald € 2.000 

20-0665 4 projecten voor Tuin de Bajonet € 6.149 Betaald € 6.149 

20-0678 Corona-proof zomeractiviteiten € 4.650 Verantwoord € 3.780 

20-0706 Puinhoop € 9.925 Ingetrokken €  

20-0752 Open Podium 't Landje € 3.267 Betaald € 3.267 

20-0780 Heropeningsfestival Rijnhoutplein € 1.750 Verantwoord € 1.750 

20-0801 13 jaar Rotterdam Swim € 1.000 Afgewezen €  

20-0846 Geveltuinen Rotterdamse School € 763 Verantwoord € 763 

20-0871 Silent disco met de buren Eendrachtsstraat € 1.243 Afgewezen €  

20-0872 Muziekfestival Zittie in de City € 7.982 Verantwoord € 7.982 

20-0881 Opslag - ontmoeting in zelfredzaamheid € 2.000 Betaald € 2.000 

20-0903 Bloembollen voor het Oude Westen € 2.180 Verantwoord € 2.180 

20-0916 West-Kruiskade heeft talent € 5.850 Ingetrokken €  

20-0935 Femme-X Talk & Art € 1.350 Betaald € 1.350 

20-0999 Lichter in het donker € 4.500 Ingetrokken €  

20-1019 A Flag for Being Human € 1.000 Afgewezen €  

20-1100 Buurtkrant Oude Westen € 9.361 Verantwoord € 9.361 
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20-1175 Vergroenen van de Zwarte Paardenstraat € 9.500 Betaald € 9.500 

20-1183 Hulp in moeilijke tijden in het Oude Westen € 10.000 Betaald € 7.500 

20-1191 Videoworkshop voor kinderen Oude Westen € 2.000 Betaald € 2.000 
 


