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Gebiedsverslag Charlois 2020

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 gebiedsplannen.

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

2. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur.
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Inhoud gebiedsverslag

Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité

1. de communicatie met en de participatie van de bewoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers in het gebied bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in de gebieden
1.a.het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 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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Voorwoord door de gebiedscommissie

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag Charlois 2020 aan. Daarmee voldoen wij het aan de
Verordening op de gebiedscommissies, waarin is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of
wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag.

Wij gaan er ook dit jaar vanuit dat er door het college weinig interesse zal zijn dan wel een
terugkoppeling zal volgen. Het is dan ook puur plichtmatig dat dit verslag met dank aan de ambtelijke
organisatie en een aantal van onze gedreven commissieleden alsnog tot stand is gekomen.
Desalniettemin zijn er wel een aantal opmerkingen te maken over het afgelopen jaar en de periode
daarvoor.

De coronacrisis had natuurlijk het afgelopen jaar een ongelooflijk grote impact op eenieder. Op
wijkniveau betekende dit minder (fysieke) gesprekken tussen commissieleden en bewoners, minder
bewonersinitiatieven en dus minder cohesie. Wij hopen uiteraard dat de maatregelen in de loop van
2021 versoepeld worden, zodat de wijkbewoners wederom mooie en waardevolle initiatieven ter
verbetering van hun wijk kunnen indienen.

Wij zijn wel blij met en trots op de inzet van veel wijkbewoners en vrijwilligers die met de nodige
creativiteit alsnog mooie initiatieven indienden om bewoners met elkaar in gesprek te laten raken, oog
voor elkaar te hebben, te laten participeren en de meest kwetsbaren te helpen. Ook voor de jongeren
zijn ondanks de maatregelen verschillende initiatieven uitgevoerd wat door de bewoners en deelnemer
zeer op prijs werd gesteld. Veel dank en lof naar de organisatoren, vrijwilligers en wijkbewoners die
deze activiteiten mogelijk maakten en zich in hebben gezet voor hun wijk.

Wanneer wij terugkijken naar het afgelopen jaar hebben wij samen met de bewoners mooie resultaten
weten te bereiken. Naar aanleiding van signalen van ondernemers is er een Stop&Shopzone
gerealiseerd. Er was terecht veel aandacht voor eenzaamheid in de wijken met hele mooie en
waardevolle bewonersinitiatieven. Ook hebben wij kunnen bijdragen in verschillende activiteiten voor
onze jeugd. Ons ongevraagd advies met betrekking tot daklozen in deze koude wintermaanden heeft
geresulteerd in een tijdelijke dagopvanglocaties.
Vergroening is belangrijk, ook in Charlois. Vanuit dat perspectief hebben we in het voorjaar 2020
budget gereserveerd voor de aanleg van geveltuinen. Onmiskenbaar was de decembermaand ook
bijzonder. Reden genoeg om in die omstandigheden extra verlichting te realiseren, onder meer in de
vorm van de op allerlei plaatsen verdeeld over het gebied lichtkunstwerken te plaatsen. Of de
‘Kerstboom in ons midden’ op Heijplaat en de verlichting in de Wielewaal mogelijk te maken.

Tegelijkertijd maken wij ons ook zorgen omtrent de afname van juist een essentiële groep, de
vrijwilligers. Helaas hebben twee bewonersorganisaties ons laten weten hun activiteiten te moeten
stoppen. Het niet kunnen vinden van vrijwilligers was hiervoor een van de belangrijkste redenen. Wij
hopen dat het college hier de komende periode ook aandacht voor heeft.

De burger meer betrekken, de afstand naar de politiek verkleinen, transparanter communiceren. Een
aantal oneliners waar elke politicus moeiteloos kan uitspreken. Het is helaas niet iets wat door de
huidige inrichting van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités wordt bereikt. Het college heeft
hier ook evaluatiesessies aan gewijd en een onderzoek laten uitvoeren.

Vaak hebben commissieleden de indruk dat het orgaan waarbinnen zij functioneren er totaal niet toe
doet. Dat is ook de indruk die het college wekt. Het lijkt er steeds meer op dat wij als commissie een
plichtmatige, redelijk nietszeggende, formele rol bekleden. Dit zijn helaas ook signalen die wij krijgen
van bewoners uit de wijken.
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Het begint uiteraard wel met het geven van een het goede voorbeeld. Zo hebben wij meerdere malen
de wethouder verantwoordelijk voor ‘wijken en kleine kernen’ uitgenodigd om een van onze
bijeenkomsten bij te wonen. Dit heeft echter tot op heden niet plaatsgevonden. Aangezien deze
wethouder de komende periode druk zal zijn met haar campagne-activiteiten en hoogstwaarschijnlijk
een zetel zal bekleden in de Tweede Kamer, is het dan ook niet meer aannemelijk dat zij nog een
bijeenkomst zal bijwonen. We betreuren het feit dat de wethouder, mevrouw Kathmann, de afgelopen
drie jaar geen interesse heeft getoond in ons werk als gebiedscommissie. Wat ons betreft een
dieptepunt in haar carrière, waar in een andere setting een motie van wantrouwen niet zou misstaan.
Charlois, een van de armste gebieden van Rotterdam met veel uitdagingen, verdient veel meer.
Wellicht dat de nieuwe wethouder wel de (digitale)oversteek wil maken van het centrum naar Charlois.

Voor de weinigen binnen het college die dit verslag überhaupt onder ogen krijgen geven wij tot slot
mee dat de commissieleden ook het laatste jaar zich uiteraard met hart en ziel zullen inzetten voor
hun wijk.

Rotterdam, 15 februari 2021
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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.

Voor de maandelijkse vergaderingen van de gebiedscommissie, waarin onder andere de
bewonersinitiatieven aan bod komen, worden de bewoners via alle beschikbare media uitgenodigd
(pagina stadskrant, facebook). Leden van de gebiedscommissie geven ook ‘acte de préséance’ bij
activiteiten die in de wijken plaatsvinden.

Openbare bijeenkomsten gebiedscommissie Charlois
Datum Locatie Insprekers Bezoekers
20 januari Wereld op Zuid (Zuidwijk) 3 15
17 februari Huis van de Wijk Oud Charlois (Oud-Charlois) 3 19
16 maart

Vervallen vanwege Coronacrisis
- -

20 april - -
18 mei

Vanwege de Coronacrisis hebben deze
vergaderingen digitaal plaatsgevonden.
De bijeenkomsten waren voor belangstellenden via
de ‘livestream’ te volgen. Het in de kolom
‘bezoekers’ vermelde getal geeft weer hoeveel
maal de stream is opgevraagd; dit zijn dus niet per
definitie allemaal unieke kijkers.

5 130
15 juni 2 63
13 juli 3 60
31 augustus 0 26
21 september 1 40
26 oktober 1 36
16 november 2 18
14 december 2 27
Totaal 10
(gepland 12)

22 -

In 2020 heeft de gebiedscommissie ook 12 werkbijeenkomsten gehouden. Deze maandelijkse
bijeenkomsten zijn niet-openbaar en bedoeld voor onder meer voorbereiding van adviezen,
presentaties over actuele onderwerpen, enz. In de eerste 3 maanden vonden de werkbijeenkomsten
plaats in het Gebiedskantoor Zuiderparkweg 300. Vanwege de Coronacrisis hebben de
werkbijeenkomsten van april tot en met december digitaal plaatsgevonden.

Zaterdag 18 januari 2020 hebben we, zoals we inmiddels gewend zijn aan het begin van het nieuwe
jaar, Charlois verwelkomt 2020, georganiseerd. Een goed bezochte bijeenkomst, ditmaal bij het
gastvrije KOCO in Carnisse, waar we met plezier op terugkijken.
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Begin maart 2020 zijn we met onder meer de Commissie der gevallenen Heijplaat, de Commissie
Herdenking 4 mei Rotterdam Linker-Maasoever, de Culturele Commissie Heijplaat en St.
Blommenfesteijn, dus vertegenwoordigers uit verschillende wijken van Charlois in gesprek gegaan
over de optie om vanwege 75 jaar Vrijheid vredesmaaltijden in het gebied Charlois te organiseren. We
zijn blij met de spontane bereidheid dit op te pakken, ook door naderhand benaderde
bewonersvertegenwoordigers uit het Zuidpleingebied, Zuidwijk en Carnisse en het enthousiasme
waarmee de voorbereidingen vervolgens gestart werden. Eens te meer is het buitengewoon jammer
dat Corona de herdenkingen van 3 mei 600 Squadron RAF (Parmentierplein), de beide herdenkingen
4 mei en de vredesmaaltijden onmogelijk maakte.

In 2020 hebben we de draad van halfjaarlijkse gesprekken met de bewonersorganisaties in Charlois
weer opgepakt. We hebben waardering voor de inspanningen van de bewonersorganisaties en de
betrokkenheid die zij als vrijwilligers voor hun wijk aan de dag leggen. Wij realiseren ons dat het geen
gemakkelijke opgave is om de besturen van de bewonersorganisaties bemenst te houden. Evenmin
om in 2020 gegeven de Corona-omstandigheden mede-wijkbewoners te bereiken en te betrekken bij
activiteiten van de bewonersorganisaties.
Vanwege de Coronacrises kon het in de achterliggende jaren eigenlijk een traditie geworden
Vrijwilligersfeest Charlois helaas geen doorgang vinden.

Tot 16 maart 2020 hebben we 3 leeftijdsjubilarissen bezocht. Daarna zijn de huwelijks- en
leeftijdsjubilea vanwege Corona stedelijk opgepakt.

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

Parkeerproblematiek west Carnisse en Oud-Charlois
In 2019 hebben we volop aandacht besteed aan de parkeerproblematiek in west Carnisse en Oud-
Charlois. Onze inspanningen hebben geleid tot de invoering van betaald parkeren in west Carnisse op
2 maart 2020. We zijn blij met het positieve effect hiervan, niet alleen uit eigen waarneming, vooral
ook op basis van positieve reacties die we van bewoners van Carnisse hebben ontvangen. Zoals
verwacht leidde de invoering betaald parkeren in west Carnisse tot een substantiële verandering van
de parkeersituatie in Oud-Charlois. Veel bewoners uit deze wijk en ook wij zagen de zich in Oud-
Charlois ontwikkelende situatie als zeer problematisch. Dit bleek bijvoorbeeld uit de vele signalen die
op verschillende wijze bij ons zijn binnengekomen. Deze ontwikkeling was voor ons aanleiding om
hierover ongevraagd te adviseren om zo spoedig mogelijk ook in Oud-Charlois betaald parkeren in te
voeren. We zijn blij dat gehoor is gegeven aan dit advies en in Oud-Charlois per 1 oktober 2020
betaald parkeren ingevoerd is.
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Nadat ons duidelijk geworden was dat vanwege stedelijk beleid de blauwe zones in Carnisse en Oud-
Charlois in het najaar van 2020 werden opgeheven, hebben we naar aanleiding van signalen van
ondernemers uit de zgn. Winkeldriehoek Carnisse een ongevraagd advies uitgebracht waarin we
voorstelden voor dit winkelgebied een Stop&Shopzone te realiseren. We zijn verheugd dat binnenkort
het college besluit over het voorstel dit te realiseren, naar wij begrijpen mogelijk per 1 april 2021.

Aandacht voor Carnisse
Als gebiedscommissie hebben wij onder meer in de Wijkagenda Carnisse 2019-2022 onze zorgen
over Carnisse verwoord. Wij hebben in deze wijkagenda en ook rechtstreeks in een ongevraagd
advies aan de burgemeester in 2018 aangedrongen op meer aandacht voor deze wijk en investeren in
de aanpak van de problematiek van deze wijk. Die zorgen betreffen niet alleen aanpak van overlast en
vervuiling van de buitenruimte, het gaat ook over de aanpak van de eenzijdige woningvoorraad in
deze wijk, de noodzaak om kwaliteit van de woningen te verbeteren, het vergroten van kansen tot
wooncarrière binnen de wijk en verbetering van het leefklimaat in de wijk. Essentie van de wijkagenda
is dat de kwetsbare wijk zoals Carnisse nu is, toekomstgericht verbeterd moet worden. De wijk en
haar bewoners en ondernemers verdienen dit. Het in februari van dit jaar uitgekomen Wijkprofiel 2020
heeft die zorgen en noodzaak tot extra aanpak van Carnisse onverkort bevestigd.
In dat licht zijn wij blij met de aandacht die Carnisse momenteel krijgt, het feit dat in de wijk
geïnvesteerd wordt en nog gaat worden. We waarderen de aandacht die de burgemeester met zijn
Werken in Carnisse voor de wijk aan de dag legt. We zijn ervan overtuigd dat dit alles de wijk ten
goede komt. Initiatieven om tot woningverbetering en verbreding van variëteit in de woningvoorraad
dragen ook bij aan de verbetering van de wijk en zijn welkom.

Verbeteren openbaar vervoer Carnisse
Zoals we dat ook in voorgaande jaren het geval was, hebben we ook in 2020 geïnvesteerd in het
verbeteren van het openbaar vervoer in het gebied Charlois. De jaarlijks terugkerende consultaties
met Stadsontwikkeling, RET, gebiedsorganisatie en ons over de concept-vervoerplannen van het
volgend jaar ervaren wij als constructief en zeker ook effectief. De aanpassingen naar aanleiding van
ons advies over de concept-Vervoerplannen 2021, bijvoorbeeld op vlak van busverbindingen van/naar
Heijplaat en Sonneburgh, zijn daar een goed voorbeeld van. Ook de recent gestarte StopenGo in
Pendrecht en omgeving is een sprekend voorbeeld, een maatgerichte vorm van openbaar vervoer
waarin we samen met het wijkcomité Pendrecht aan de voorkant hebben kunnen meedenken.

In dat perspectief is het juist zo bijzonder en ook teleurstellend dat we niet vooraf geconsulteerd zijn
over de nieuwe aanbesteding van het personenvervoer over water, een voor Heijplaat relevant
onderwerp. De berichtgeving over de nieuwe aanbesteding maakte bij de bewoners van Heijplaat en
ons nogal wat los. Zeker zijn we achteraf blij met de samenspraak die hierover vervolgens ontstond,
mede dankzij vasthoudendheid van de belangenorganisatie St. Wijplaat en de bewonersenquête die
momenteel plaatsvindt. Beter was als dat voor de aanbesteding was gebeurd.

Evenementen
Op verschillende momenten is het onderwerp ‘evenementen in Charlois’ in 2020 aan de orde geweest.
Onder meer in de vorm van het gevraagde advies Kansrijke evenementenlocaties. In dit advies
hebben we meegedacht waar in het gebied Charlois ook evenementen kunnen plaatsvinden, in dit
geval meer kleinere en wijkevenementen. Ander voorbeeld waarin het onderwerp aan de orde kwam
is ons ongevraagde advies over de concept-evenementenkalender B/C 2021. De momenteel op het
Evenemententerrein Vaanweide (Zuiderpark) plaatsvindende (B/C)-evenementen zijn voor het gebied
Charlois  herkenbare, terugkerende evenementen, passend in het Locatieprofiel Zuiderpark. Ook de
voor de Onderzeebootloods/RDM Events en/of Heijplaat beoogde evenementen zijn terugkerende
evenementen. Wij zijn van mening dat het aantal en de spreiding van evenementen over het jaar in
evenwicht is.
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Het Eurovisie Songfestival (ESF) zien wij voor het gebied Charlois als een positieve impuls voor het
gebied. Charlois wordt het uithangbord voor Nederland. We danken en zijn trots op de bewoners en
ondernemers van het gebied Charlois die zich ingespannen hebben om in de sfeer van het ESF in
Charlois wijkevenementen te organiseren. Helaas werden het ESF en ook de in voorbereiding zijnde
wijkevenementen vanwege Corona gecanceld.

Groen en blauw
Vergroening is belangrijk, ook in Charlois. Vanuit dat perspectief hebben we in het voorjaar 2020
budget gereserveerd voor de aanleg van geveltuinen. We zijn blij met initiatieven op dit vlak in Oud-
Charlois en Carnisse. Ook het ongevraagde advies over vergroening van het voormalige
zwembadterrein Heijplaat past in deze lijn.

Met ons initiatief om samen met het Waterschap Hollandse Delta budget vrij te maken voor de
aanschaf van 250 zgn. natte kratten in het voorjaar 2021. De Natte Krat, een plantenbak die water
buffert, bedacht door de heer Tijs van Ruth, vangt hemelwater op. Zo kan een watervoorraad van
maximaal 100 liter worden opgebouwd. In de natte krat zit een plantenbak geïntegreerd. De natte krat
kan gecombineerd worden met een geveltuin. Dit draagt bij aan vergroening en biodiversiteit. Het
opvangen van regenwater en gebruiken voor bewatering van tegeltuin en de planten op de krat is ook
een goede stap om duurzamer om te gaan met water.

Ten slotte hebben we in oktober bijgedragen aan het ‘groenblauw’ schoolplein bij de Wereld op Zuid
(Zuidwijk). Doel van dit initiatief is vergroening van de ‘kale, stenige vlakte’ van het huidige
schoolplein, om daar een natuurlijke speelaanleiding te creëren, zodat kinderen worden uitgedaagd
om meer te klauteren, te klimmen en vies te worden. Niet alleen tijdens schooltijden, ook daarbuiten
voor de buurt.
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Aandacht voor kwetsbare bewoners
In lijn van wat we in eerdere jaren hebben gedaan, is ook in 2020 meermaals aandacht besteed aan
kwetsbare bewoners. Niet alleen in de vorm van de inmiddels jaarlijks terugkerende decemberactie
Zuid voor Zuid, waarmee in samenwerking met IkBenWij en Dock 500 pakketten zijn uitgedeeld aan
gezinnen, alleenstaanden, enz.

Ook door samen met de stadsmarinier Carnisse bij te dragen aan het Maaltijdproject in Carnisse waar
inmiddels bijna 100 mensen eenmaal per week een warme maaltijd aangeboden krijgen; vanwege
Corona helaas in afhaalvorm in plaats van een gezamenlijke maaltijd en daarmee ook ontmoeting,
een gesprek.

Al eerder hebben we op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het toenemende aantal in
de buitenruimte slapende daklozen in met name het Zuiderpark, het Zuidpleingebied en Carnisse. Met
bewoners, ondernemers, bezoekers en/of beheerders constateren wij dat wanneer de winteropvang in
de Maassilo voor buiten slapende daklozen geopend is, dit niet alleen aandacht is voor de mens, maar
direct en vooral in positieve zin merkbaar is in deze wijken.
In december hebben we een ongevraagd advies Winteropvang voor buiten slapende daklozen
uitgebracht.  Hierin waarin we hebben twee voorstellen gedaan. De eerste is permanente openstelling
van de winteropvang voor buiten slapende daklozen gedurende de gehele winterperiode. Het tweede
is om gedurende de vanaf dinsdag 15 december ingegane maatregelen vanwege Corona in ieder
geval tot 19 januari a.s., en zo nodig langer, de buiten slapende daklozen ook overdag onderdak te
bieden. We zijn dan ook blij met de inmiddels gestarte tijdelijke dagopvang in de Kerk van de
Nazarener en de medewerking van het kerkbestuur daarin.
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Investeren in jeugd
Voor iedereen was 2020 als gevolg van Corona anders, voor oud en zeker ook voor jong. Veel was
anders, allerlei activiteiten konden geen doorgang vinden, elkaar zoals gewoonlijk ontmoeten en
samen jong zijn, het kon niet of beperkt. We realiseerden ons dat veel minder bewoners op vakantie
konden gaan en dat veel kinderen de gehele zomervakantie thuis zouden zijn. Die gedachte heeft
geleid tot de notie dat het van groot belang is dat gedurende de zomervakantie voor kinderen
activiteiten georganiseerd werden. We hebben dan ook met plezier samen met de wijkcomités
Pendrecht en Tarwewijk bijgedragen om de door Thuis op Straat en Dock georganiseerde
Zomerprogrammering Charlois 2020 mogelijk te maken. Het doel daarvan was om op een positieve
manier bij te dragen aan een perspectief voor kinderen en jongeren uit het gebied tijdens de
zomervakantie. De Zomerprogrammering was een succes. De onderste foto is het mozaïek dat
kinderen tijdens de Kinderdoedagen hebben gemaakt.
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Een succes dat in de kerstvakantie, gegeven de voortdurende Coronatijd, een vervolg heeft gekregen
in de vorm van de Winterprogrammering Charlois 2020.

Licht in donkere tijd
Onmiskenbaar was de decembermaand ook bijzonder. Reden genoeg om in die omstandigheden
extra verlichting te realiseren, onder meer in de vorm van de op allerlei plaatsen verdeeld over het
gebied lichtkunstwerken te plaatsen. Of de ‘Kerstboom in ons midden’ op Heijplaat en de verlichting in
de Wielewaal mogelijk te maken. Samen met de door de gemeente verzorgde kerstbomen op het
Annie M.G. Schmidtplein, Rotterdam Verlicht! en de door bewoners zelf geregelde kerstbomen van
OpzoomerMee ontstonden zo allerlei lichtaccenten in Charlois.
Samen met de wijkcomités Pendrecht en Tarwewijk hebben we de fotowedstijd ‘Lichtpuntje Charlois’
georganiseerd. De oproep om foto’s te sturen is gedaan via de “nieuwjaarswenskaart” van
gebiedscommissie en wijkcomités. De jury, bestaande uit een vertegenwoordiging van de
gebiedscommissie en het wijkcomité Tarwewijk, was erg enthousiast over alle inzendingen. Bij het
stemmen kregen veel foto’s evenveel stemmen, dus hadden we veel winnaars! Tijdens de eerste
openbare bijeenkomst van 2021 zijn de winnaars bekendgemaakt.

Lichtkunstwerken Charloisse Kerksingel (foto Arnoud Verhey)
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                               Lichtkunstwerken Lepelaarsingel (foto Arnoud Verhey)

Wielwaal (foto Arnoud Verhey)
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Budget gebiedscommissie
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 legt de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités
verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie,
bewonersinitiatieven en representatie.

Charlois - Gebiedscommissie Begroting Realisatie Saldo
Uitgaven Bewonersinitiatieven 279.737 237.585 42.152
Uitgaven Participatie 76.321 67.620 8.701
Totaal 356.058 305.205 50.853

Bewonersinitiatieven
De Coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen hebben in 2020 onmiskenbaar effect gehad
op het onderwerp ‘bewonersinitiatieven’. Niet alleen in de zin van duidelijk minder aanvragen dan in
2019, ook in de vorm van het feitelijk niet uitvoerbaar blijken te zijn van toegekende aanvragen.

Wijk Initiatieven In
behandeling

Toegekend Afgewezen Ingetrokken

Carnisse (incl. Zuidplein) 17 (12) 0 13 0 4
Heijplaat 12 (10) 1 9 0 2
Oud-Charlois 23 (39) 1 18 0 4
Wielewaal 7 (10) 0 5 2 0
Zuiderpark 7 (5) 0 3 0 4
Zuidwijk 18 (38) 1 10 1 6
Totaal 84 (114) 3 (6) 58 (86) 3 (8) 22 (14)
Cursief = 2019 / Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

In 2020 zijn via Opzoomermee in totaal 84 bewonersinitiatieven ingediend (30 minder dan 2019). Het
aantal ingetrokken aanvragen is in vergelijking met 2019 verhoudingsgewijs groot (22). Ook al zijn 58
aanvragen toegekend, het verschil met 2019 is groter dan op het eerste gezicht uit deze absolute
aantallen blijkt:
· onderdeel van de 58 afgehandelde aanvragen zijn 5 aanvragen van de bewonersorganisaties

voor hun Werkplannen 2021. Deze zijn in voorgaande jaren via het Subsidiebureau ingediend;
· in 2020 zijn conform het gewijzigde beleid van de gebiedscommissie vrijwel geen aanvragen voor

activiteitenprogramma’s op jaarbasis ingediend. Een voorbeeld daarvan is de Culturele
Commissie Heijplaat. De CCH diende t/m 2019 één aanvraag in de vorm van een jaarprogramma
in; in 2020 heeft de CCH 5 aanvragen ingediend. In dat licht vertekent het aantal ingediende
aanvragen van Heijplaat van 2020 ten opzichte van 2019;

· een deel van de in 2020 toegekende aanvragen bleek vanwege de op het beoogde moment van
uitvoering geldende Coronamaatregelen feitelijk niet haalbaar. Soms was dit definitief, kwam de
activiteit te vervallen en is het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk geretourneerd, van
andere aanvragen is de uitvoering (vooralsnog) uitgesteld.

Net als in eerdere jaren is via de website AgendaCharlois.nl, de gebiedspagina in De Havenloods en
social media extra aandacht besteed aan het informeren van bewoners en ondernemers over in
Charlois plaatsvindende activiteiten, zoals de bewonersinitiatieven. Ook via TV Charlois zijn meerdere
bewonersinitiatieven voor het voetlicht gebracht.

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.

In totaal zijn 26 adviezen uitgebracht, waarvan 5 ongevraagd (2 meer dan in 2019). Bij vaststelling van
dit Gebiedsverslag is van 18 adviezen een terugkoppeling ontvangen en van 5 een tussenbericht (in
totaal 88,5%). Dit is dus bijna de beoogde 90%.

Advies Datum Soort
advies Terugkoppeling Cluster

Winteropvang voor buiten slapende daklozen 161220 Ongevraagd 260121 MO

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-
omgevingsvergunning Driemanssteeweg 15 141220 Gevraagd

In adviesverzoek is
reeds tussenbericht

opgenomen.
SO

Programma van Eisen Driemanssteeweg
Westzijde 141220 Gevraagd Idem SO

Straatnaamgeving locatie Tulastraat 141220 Gevraagd 270121 DV
Algemeen aanwijzingsbesluit Charlois 141220 Gevraagd - BCO
Uitbreiding venstertijden betaald parkeren zone
231 en 201 (Zuidpleingebied) 141220 Gevraagd - SO

Evenementenkalender 2021 041120 Ongevraagd 261120 DirV
Vergroening voormalige zwembadlocatie Heijplaat 231020 Ongevraagd 050120 SB
Strategie Marien Zwerfafval 280920 Gevraagd - SB
Stop&shopzone Carnisse winkeldriehoek 240920 Ongevraagd Tussenbericht 021120 SO
Beoordelingskader ROER t.b.v. omgevingsvisie 230920 Gevraagd Tussenbericht 261020 SO
Circulaire Vlonders 030920 Gevraagd Tussenbericht 130121 SB
Ontwerpbestemmingsplan Carnisse Poort 010920 Gevraagd 041120 SO
Straatnaam locatie Rollostraat 160720 Gevraagd 280720 DV
Jaarwisseling 2020 290620 Gevraagd 270720 DirV
Kunstenzone 260620 Ongevraagd 220720 MO/SO
Concept Regionale Energiestrategie 150620 Gevraagd 260620 SO
Herijking Wijkagenda 150620 Gevraagd 030820 DV
Beleidsplan MOJ en LAT 150620 Gevraagd 191020 MO
Betaald parkeren Oud-Charlois 190520 Ongevraagd 070720 SO
Straatnaam locatie Zuiderpark/Vaanweg
(Vaanweide) 300420 Gevraagd 160720 DV

Vervoerplannen 2021 240420 Gevraagd 080720 SO
Straatnaam locatie Goereesepad 070420 Gevraagd 160720 DV
MIRT-verkenning oeververbindingen regio
Rotterdam 240220 Gevraagd 110520 SO

Kansrijke evenementenlocaties 190220 Gevraagd 240320 MO
Ontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal 230120 Gevraagd 190620 SO
Totaal 26 - 23 (88,5%) -
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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 zal er vanaf het
gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.

De gebiedscommissie Charlois ziet in dit gebiedsverslag, net als in het Gebiedsverslag Charlois 2019,
af van rapportage over de Wijkagenda’s 2019-2022.
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Bijlage Bewonersinitiatieven 2020

Bewonersinitiatief Totaal
19-1774 Diverse taallessen door vrijwilligers      6.820
19-1774 Diverse taallessen (verlaging/retour)     -1.575
19-1782 Ontmoetingskring Waelestein      1.200
19-1840 Openingsevenement Muziekpaviljoen      1.958
20-0001 Extra aanvraag Zuid voor Zuid      2.500
20-0026 Kleurrijk Avontuurlijk in de oude Kerk Charlois      4.960
20-0064 Drakenburg: haal ouderen uit huis      2.711
20-0079 26e Blommenfesteijn      7.500
20-0079 25e Blommenfesteijn (verlaging/retour)     -5.974
20-0097 Warme maaltijden voor ouderen      1.760
20-0120 40e Dorpstuinfeest      2.740
20-0129 Karaoke en Muziek op het plein      3.950
20-129 Karaoke en Muziek op het plein (verlaging/retour)     -3.650
20-0145 Activiteitenprogramma Zuidplein        825
20-0145 Activiteitenprogramma Zuidplein (verlaging/retour)     -694
20-0157 Van Swietenhof openbare tuin      2.475
20-0159 TOS Event 2020      3.000
20-0159 TOS Event 2020 (verlaging/retour)     -3.000
20-0166 Samen sterk staan met elkaar      3.281
20-0174 Herdenking 4 mei en viering 5 mei      2.697
20-0174 Herdenking 4 mei en viering 5 mei (verlaging/retour)     -2.697
20-0181 Een gezellige dag uit      2.240
20-0336 Zuiderparkdagen 2020      7.500
20-0339 Biljartvereniging Charlois      1.600
20-0367 Verlaging Viering Koningsdag Heijplaat 2020     -2.162
20-0367 Viering Koningsdag Heijplaat 2020      2.380
20-0368 Schilderclub Zuidplein        840
20-0386 Tentakel Festival      6.000
20-0394 Bewonersbijeenkomst Charlois a/d Vliet        490
20-0409 Voorjaarsfestival Bodelo      1.583
20-0410 Zomerfestival Bodelo      1.517
20-0433 Knutselclub Wielewaal      1.200
20-0585 Kerst & Nieuwjaarsborrel        500
20-0585 Kerst & Nieuwjaars (verlaging/retour)       -500
20-0607 Renovatie kippenhok      1.065
20-0613 Haal de bewoners uit hun sleur      2.200
20-0691 1e Zomerfestival Charlois      6.500
20-0694 Kennismakingsbijeenkomst        600
20-0699 Het Zomerhuis 2020      3.500
20-0705 Zomerfeest      2.565
20-0796 Groen - Blauw Schoolplein Christophoor    10.000
20-0817 Buurtfeest burendag rondom Oude Kerk Charlois        485
20-0854 15e Jazz in Charlois 2020      6.000
20-0854 15e Jazz in Charlois 2020 (verlaging/retour)     -4.425
20-0856 Geveltuindag Goereesestraat      1.400
20-0860 Maaltijdproject voor kwetsbare gezinnen en/of alleenstaanden      4.936
20-0897 Halloween schminken      2.140
20-0897 Halloween schminken (verlaging/retour)     -1.360
20-0907 Ouderenmiddagen Zuidpleingebied        600
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Bewonersinitiatief Totaal
20-0911 Kerst op Keyenburg      2.301
20-0921 Bewonersorganisatie Werkgroep Oud-Charlois (WOC) Werkplan 2021      7.500
20-0969 Bewonersorganisatie Wielewaal (BOW) Werkplan 2021      7.500
20-0983 Geveltuintjes Frans Bekkerstraat      1.950
20-0992 Bewonersorganisatie Stichting Zuidpleingebied Werkplan 2021      6.500
20-0993 St. Wijplaat Werkplan 2021      4.500
20-0996 Heijplaat Post 2021      2.500
20-1003 Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) Werkplan 2021      7.500
20-1034 Winterverlichting wijk Wielewaal      1.100
20-1064 Pottenbakkersactiviteit voor jong en oud      2.372
20-1097 Knutselclub Wielewaal      1.200
20-1116 Hartenlief Heartpillows        689
20-1129 Kerst in donkere dagen      2.000
20-1153 Met een boom in ons midden      2.768
20-1181 Zuid voor Zuid      5.000
20-1229 Winterprogrammering Charlois 2020      8.000
20-1231 Pop-up Villa Zebra 2021      6.000
20-1232 Workshops en plaatsen mozaïeken Grondherenstraat      5.550
20-1233 Bijdrage concertvleugel Oude Kerk      7.500
Bewonersvereniging Werkgroep Oud-Charlois Werkplan 2020    13.740
Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ) Werkplan 2020      4.240
Bewonersorganisatie Wielewaal (BOW) Werkplan 2020      7.400
Stichting Bewoners Zuidpleingebied Werkplan 2020      6.700
Retour St. Bewoners Zuidpleingebied over Werkplan 2019 3.890
Stichting Bewonersorganisatie Zuidwijk (BOZ) Werkplan 2020      7.500
Stichting Wijplaat Werkplan 2020       5.250
Retour Stichting Wijplaat over Werkplan 2019 5.594
Stichting de Huiskamer 2.0    17.593
Stichting Thuis op Straat    18.000
Retour 2019, 19-1435 Heijplaat in beweging       -500
Retour 2019, 19-1652 Geraniumfeest 2020     -2.500
Retour 2019, 19-1793 Incidentele activiteiten     -2.965

237.585
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