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Voorwoord

In vele opzichten beloofde 2020 een topjaar te worden, een jaar waar iedereen reikhalzend
naar uitkeek. Het zou een jaar worden met veel festiviteiten en mooie ontwikkelingen binnen
Delfshaven.

Alles liep echter anders. Het corona-virus kwam en bracht ons allen in de greep van een
wereldwijde pandemie. Op 15 maart ging Nederland op slot. De lockdowns en de overige
maatregelen hadden grote gevolgen voor onze bewoners en ondernemers, en het sociale
leven van Delfshaven werd een halt toegeroepen . Een hapje eten bij de lokale horeca-
ondernemer, lekker doorzakken in de kroeg, de buurtbarbecue, kamperen in de wijk, dansen
op het Heemraadsplein, voetballen bij FC Maense, struinen over de weekmarkt, muziekles in
de buurthuiskamer, samen zitten aan een aanschuifmaaltijd, samen herdenken, evenementen
bezoeken …... door bijna alles ging een streep.

Delfshaven zou Delfshaven echter niet zijn als ze bij de pakken neer zou gaan zitten. In tijden
van crisis komt het beste in onze gemeenschap naar boven. Delfshavenaren zochten elkaar
op en zorgden voor elkaar. Er werden boodschappen gedaan, maaltijden bereid, plantjes
uitgedeeld, kaarten geschreven, lichtjes aangestoken, laptops gedoneerd en nog vele dingen
meer.  De gebiedscommissie is dankbaar voor iedereen die energie en tijd heeft gestoken om
Delfshaven door de crisis te loodsen.

Halverwege het jaar werd de wereld opgeschrikt door de brutale moord op George Floyd in
Amerika. Dit leidde tot een explosie aan wereldwijde protesten. De discussie over de
ongelijke behandeling van donkere mensen werd ook in Delfshaven gevoerd. Piet Hein werd
beklad en de komst van een VOC schip zorgde voor behoorlijk wat onrust. Dit leidde tot
verschillende gesprekken over ongelijkheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect
voor de diversiteit van Delfshaven.  De gebiedscommissie is trots hierin een rol te kunnen
spelen en zal dit onderwerp blijven agenderen.

Tot slot is de gebiedscommissie hoopvol. Hoopvol gezien de veerkracht van onze mensen.
Ook aan dit coronavirus komt een einde. Wij zien uit naar de tijd waarin onze bewoners weer
samen mogen komen, onze ondernemers hun deuren wagenwijd open kunnen zetten, onze
ouderen in alle veiligheid hun gang kunnen gaan, onze jeugd kan ontspannen en onze straten
en wijken weer zullen bruisen van de  multiculturele saamhorigheid en gezelligheid waar
Delfshaven bekend om staat.

Namens alle leden,

Ninny Duarte Lopes
Gebiedscommissie Delfshaven
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1. Communicatie en participatie

Ook in 2020 heeft de gebiedscommissie Delfshaven zich veelvuldig ingezet voor de wijken en
haar bewoners. Hoewel de corona-pandemie gebruikelijke vormen van participatie soms
bemoeilijkte of zelfs helemaal onmogelijk maakte, is de gebiedscommissie er toch in
geslaagd het contact met bewoners, maatschappelijke organisaties en (sociaal) ondernemers
in Delfshaven vast te houden.

Allereerst is de gebiedscommissie regelmatig de straat op gegaan om in gesprek te gaan met
bewoners en ondernemers van Delfshaven.  Ten tweede stelt haar grote netwerk onder zowel
bewoners als ondernemers de commissie in staat om signalen uit de wijk snel op te vangen
en daarop te reageren. In een aantal gevallen heeft dit geleid dit tot een ongevraagd advies
aan het college (o.a. over maatschappelijk vastgoed; het VOC schip de Halve Maen; de
voorgenomen sluiting van de duimdroppen etc). Tot slot heeft de gebiedscommissie – vaak
samen met de gebiedsorganisatie – gezocht naar innovatieve vormen van participatie met
inachtneming van de geldende corona-maatregelen.

Hieronder worden enkele ontwikkelingen en thema’s beschreven waaraan de
gebiedscommissie Delfshaven het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd.

1.1. Delfshaven Helpt

Het sterke sociale netwerk van Delfshaven zorgde ervoor dat Delfshaven Helpt al in de lucht
was voordat op 15 maart de eerste lockdown in Nederland werd afgekondigd. Delfshaven
Helpt is een samenwerkingsverband van verschillende bewoners en wijkpartners die zich op
allerlei manieren inzetten gedurende de corona-crisis. Verschillende leden van de
gebiedscommissie zijn hier nauw bij betrokken. Tijdens de eerste lockdown richtte
Delfshaven Helpt zich vooral op acute en praktische hulp. Er werd een telefoonlijn opgericht
en mensen die hulp nodig hadden werden gekoppeld aan één van de meer dan 500
vrijwilligers die zich hadden opgegeven als vrijwilliger. Meer dan 1000 laptops werden
aangeschaft en gedistribueerd aan kinderen die niet over digitale hulpmiddelen beschikten –
met dank aan de gulle giften van circa 20 families, bedrijven en fondsen.

Al snel bleek dat de
berichtgeving van de
overheid niet voor alle
bewoners van Delfshaven
even duidelijk was. Om
zoveel mogelijk mensen te
bereiken, zijn
buurtmaatjes van
Delfshaven Helpt en
Delfshaven Kleurrijk
vrijwel wekelijks de straat
op gegaan om met
bewoners in gesprek te
gaan en de maatregelen
toe te lichten.
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Toen de crisis aanhield en de tweede golf een feit was, heeft Delfshaven Helpt een brandbrief
geschreven aan het college. In de brief uitte Delfshaven Helpt haar zorgen over de corona
pandemie en de sociale gevolgen hiervan. De brief heeft er mede toe geleid dat Delfshaven
de eerste wijk van Nederland was met een mobiele testlocatie.

Delfshaven Helpt heeft inmiddels vervolg gekregen in de welzijnscoalitie Delfshaven. Het
streven is om, met ingang van 2022, een groter deel van de welzijnsopdracht door de wijk zelf
te laten uitvoeren.

1.2. Schoon en Mooi

Ondanks de Delfshaven Afvalvrij bijeenkomst in 2019 en alle goede bedoelingen, leek het
vuilprobleem in Delfshaven in 2020 enkel te verergeren. Containers puilden uit en de straten
lagen vol met zwerfafval. Onder aanvoering van één van de gebiedscommissieleden werd in
13 juni een grote manifestatie tegen afval in Park 1943 georganiseerd om aandacht én inzet
te vragen voor dit probleem. Mede naar aanleiding van deze manifestatie is er in BoTu een
actieve Schoon & Mooi beweging ontstaan, waarbij circa 60 bewoners zijn aangesloten die
zich inzetten om de wijk schoner en mooier te maken.

Samen met de gebiedscommissie, wethouder Wybenga en medewerkers van Stadsbeheer
heeft de groep voor BoTu een 9 punten plan opgesteld.  Dit heeft onder andere geresulteerd
in extra containertuintjes, maar liefst 24 nieuwe container adoptanten en een structurele
aanpak betreffende afval. Zo zijn de wekelijkse ritten (containers legen, naast plaatsingen
verwijderen en de buitenkant van de afvalcontainers schoonspuiten) vervijfvoudigd.

Tijdens World Clean Up Day op 19 september staken jong en oud hun handen uit de mouwen
om de straten van BoTu en de rest van Delfshaven schoon te vegen. Komend jaar zal op
verschillende scholen in BoTu worden gestart met een lesprogramma over afval.
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1.3. VOC Schip Halve Maen

Begin juni meerde het VOC Schip de Halve Maen aan in Delfshaven in het kader van het
festival Delfshaven400. Mede door het ontbreken van historische duiding en uitleg ontstond
onvrede en commotie in Delfshaven. Het schip en de VOC staan voor velen symbool van een
pijnlijke geschiedenis. De programmering, vlaggen en onvolledige info op en rond het schip
gaven een eenzijdige blik op de geschiedenis: het beeld van ons koloniale verleden waarin de
verhalen van vele Delfshavenaren met een andere geschiedenis geen plek hebben.

De gebiedscommissie is naar aanleiding van de onrust in gesprek gegaan met de
initiatiefnemers St. Pilgrim Harbour en Rotterdam Festivals. Dit heeft geleid tot verschillende
aanpassingen in de programmering rondom het schip. Zo zijn een aantal pijnlijke symbolen
verwijderd, kregen rondleiders versneld extra training en werd het schip op 1 juli (Keti Koti)
gesloten. Ook heeft de gebiedscommissie een (ongevraagd) advies opgesteld voor het
college, waarin ze eindigt met een pleidooi voor een cultureel kennis- en expertise instituut in
Delfshaven. Dit instituut kan een bijdrage leveren aan het collectief bewustzijn van ons
slavernij- en koloniale verleden en de geschiedenis van migranten, en daarmee dus ook aan
de duurzame dialoog en verbinding in Rotterdam.

1.4. Duimdrop

In oktober werd de gebiedscommissie Delfshaven verrast door het bericht dat het college
voornemens was om de duimdrop weg te bezuinigen. Duimdrop containers staan op pleintjes
in de oude stadswijken van Noord, Feijenoord en Delfshaven. In Delfshaven staan er 8,
verspreid over 6 wijken. De duimdrop zorgt op deze pleinen voor een veilig en pedagogisch
speelklimaat, waardoor ouders hun kinderen – zonen én dochters - buiten durven laten
spelen. Bewoners uit heel
Rotterdam kwamen dan
ook al snel in actie voor
behoud van de duimdrop.
Handtekeningen werden
verzameld, brieven
geschreven, kleurplaten
gekleurd en spandoeken
geschilderd.

De gebiedscommissie
besloot de handen in één
te slaan met betrokken
wijkraden en wijkcomitees. Ze stuurden een gezamenlijk, unaniem advies naar het college
waarin werd gevraagd om terugdraaien van de voorgenomen bezuinigingsmaatregel en juist
méér investeren in de duimdrop. Een unicum: nooit eerder werd een gezamenlijk ongevraagd
advies afgegeven door zoveel bestuurscommissies tegelijk. In november besloot de
gemeenteraad om de duimdroppen in ieder geval nog een jaar langer door te laten gaan.

In 2021 zal de gebiedscommissie opnieuw met de stad in gesprek gaan over de
consequenties van dit besluit en betrokken worden - samen met de wijken -  bij het  eventueel
vormgeven van een alternatief.
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1.5. Visie openbare ruimte Historisch Delfshaven

Een delegatie vanuit de gebiedscommissie is samen met ambtenaren opgetrokken om een
visie te ontwikkelen voor de openbare ruimte in Historisch Delfshaven. Na een grote
wijkbijeenkomst in november 2019 is een klankbordgroep met ondernemers, bewoners en
betrokken stichtingen verder gaan werken aan een vertaling van alle wensen in een visie. Dit
proces heeft een gedragen visie opgeleverd waarin richting wordt gegeven aan de
ontwikkeling van de wijk in de komende jaren, o.a. op het gebied van cultureel erfgoed,
historische watergangen,
bereikbaarheid en
programmering.

De visie is in november
2020 onder co-
voorzitterschap van een
gebiedscommissielid en de
wijkmanager digitaal aan
de wijk gepresenteerd. Bij
deze digitale bijeenkomst
waren ruim 100 bewoners
en andere betrokkenen
aanwezig. De visie is goed
ontvangen bij alle
bewoners en ook opgepikt
in de media.

1.6. Markering jaarwisseling Delfshaven 2020

Naar aanleiding van het vuurwerkverbod in Rotterdam zijn de gebieden uitgedaagd om met
alternatieve manieren te komen om de jaarwisseling te markeren. Door middel van
participatie zijn bewoners in Delfshaven in de gelegenheid gesteld om hier een mening over
te geven. Een samenwerking tussen de gebiedscommissie Delfshaven, het wijkcomité
Middelland en het wijkcomité Oud Mathenesse/ Witte Drop heeft geleid tot goede input
vanuit het gebied. Een lokale partij heeft dit verwerkt en een mooi alternatief omschreven
waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen van konden genieten. Helaas zijn door de
aangescherpte coronamaatregelen alle activiteiten geschrapt. Hopelijk kan het beschreven
concept dienen als input voor de markering van de jaarwisseling in 2021.
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2. Budget voor bewonersinitiatieven, participatie & representatie

2.1. Bewonersinitiatieven

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. In 2020 werd het budget van Delfshaven, net als in 2019, verdeeld over de
Gebiedscommissie Delfshaven en de twee wijkcomitees (Middelland en Oud Mathenesse).
De Gebiedscommissie Delfshaven kreeg een budget van € 455.403,- toebedeeld voor de
wijken Bospolder, Tussendijken, Nieuwe Westen, Spangen, Delfshaven en Schiemond. Van
dit bedrag was € 362.227,- beschikbaar voor bewonersinitiatieven; de rest werd
gereserveerd voor participatie en representatie.

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de begroting alsmede realisatie van de
gebiedscommissie. Het resterende budget (saldo) wordt meegenomen naar 2021 .

Delfshaven - Gebiedscommissie  Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven 362.227 282.823 79.404
Participatie en representatie 93.177 8.679 84.497
Totaal 455.403 291.502 163.901

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle gehonoreerde bewonersinitiatieven. In
totaal is er in 2020 € 282.823 is uitgegeven. Dit is beduidend minder dan in voorgaande jaren,
voornamelijk omdat een aantal activiteiten geen doorgang kon vinden vanwege corona.

2.2. Participatie en representatie

Behalve bewonersinitiatieven was een
gedeelte van het budget voor de
gebiedscommissie gereserveerd voor
participatie en representatie. Omdat vrijwel
alle bijeenkomsten van de
gebiedscommissie digitaal plaatsvonden,
zijn hiervoor amper kosten gemaakt. Het
budget is wel aangewend voor
verschillende projecten in 2020, waaronder
een filmpje tijdens de dodenherdenking,
verschillende vormen van verlichting
tijdens de feestdagen en een
communicatie-campagne rondom corona,
specifiek gericht op de (diverse)
doelgroepen binnen Delfshaven.
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3. Adviezen aan het gemeentebestuur

De gebiedscommissie is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd of ongevraagd te
adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie.
Het college dient te zorgen voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het
percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%, in 2018 59% en in 2019 72%.

In 2020 heeft de gebiedscommissie op 22 van haar 29 adviezen (waarvan 6 ongevraagd) een
reactie ontvangen. Dat is een percentage van 76%.

Aantal Adviezen Reacties van of namens het college Terugkoppeling

29 22 76%

Het college streeft ernaar om in 2021  100% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd -
gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.
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4. De voortgang van de wijkagenda’s

Om de gemeenteraad in staat te stellen de voortgang van de wijkagenda’s te kunnen volgen,
wordt in dit gebiedsverslag gerapporteerd over de voortgang in 2020 op de gestelde doelen
uit de wijkagenda’s van de volgende wijken:

o Bospolder – Tussendijken (BoTu)
o Delfshaven - Schiemond
o Het Nieuwe Westen
o Spangen

4.1 Voortgang Wijkagenda Bospolder en Tussendijken

Wijkagenda doel 1: Worden wie je bent

Voortgang: Ondanks een flitsende start van het jaar, waarin een delegatie van
schooldirecteuren en bewoners samen Parijs bezocht, zorgde corona voor enige stagnatie
op dit doel. De scholen waren dicht voor ouders en verloren daarmee hun functie als
ontmoetingsplek. Ook de programma’s van JOZ gericht op identiteitsontwikkeling zijn
uitgesteld. Gelukkig is er ook goed nieuws. Team Toekomst werd opgestart en bewees
direct haar waarde, zowel tijdens de eerste lock-down als tijdens de zomercampus in
Delfshaven. Er is een jongerenwerker aangenomen die zich specifiek op meiden richt. En
eind 2020 is opdracht gegeven om, naar het model van de BoTu12, een diverse groep
jongeren te vormen die mee wil denken en doen in BoTu. We hopen dat deze groep in 2021
gestalte krijgt.

Wijkagenda doel 2: Iedereen doet mee

Voortgang: Ondanks corona heeft de jobcoach goede resultaten geboekt in BoTu. Samen
met de werkconsulenten zijn meer dan 30 mensen uit de bijstand aan een baan geholpen.
Diverse mensen hebben een training gevolgd bij de Beroepentuin (bijv. een opleiding tot
zonnepaneel installateur) en via het Taalbedrijf krijgen anderstalige vrouwen een kans op
een baan en/of opleiding.  Perspectiefff Delfshaven heeft zich doorontwikkeld en circa 20
personen met een schuldenprobleem begeleid. In 2021 zullen zij 50 personen helpen.

Wijkagenda doel 3: Prettig winkelen en ondernemen

Voortgang: Veel ondernemers van de Schiedamseweg hebben een zwaar jaar achter de
rug. Het is nog maar de vraag of en hoe zij de corona-crisis zullen overleven.
Desalniettemin heeft de straat ook een aantal belangrijke dragers die van groot belang
kunnen zijn voor haar toekomstige ontwikkeling. Met de Bospoldervos heeft de
Schiedamseweg haar eigen icoon gekregen. Het Prinsestheater hoopt in het voorjaar van
2021 haar deuren te mogen openen voor publiek. De Jumbo speelt een belangrijke rol op
de straat en toont vooral ook haar sociale gezicht.  Verder is de markt, juist tijdens corona,
van cruciaal belang gebleven. In de plannen over het ontwikkelen van het Visserijplein is
behoud van de markt dan ook opgenomen als een belangrijk gegeven.
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Wijkagenda doel 4: Aantrekkelijk wonen

Voortgang: BoTu krijgt er de komende jaren flink wat bewoners bij. Het eerste deel van de
Hudsons is bijna klaar en wordt in Q1 van 2021 bewoond. De woningen op de Jan
Kobellstraat 2 zijn ook bijna klaar. Op de staart van het Dakpark gaat Dudok 170 woningen
bouwen naast het Diepenveen gebouw; op het Visserijplein zullen 90 woningen worden
gebouwd en op de kop van het Dakpark is het de wens om sociale huurwoningen te
bouwen. Met de komst van het warmtenet is BoTu een van de eerste wijken van Rotterdam
die van het gas af gaat. De ontwerpen voor de pleinen van de Valentijnschool, de Vlinder en
OBS Dakpark zijn zo goed als af en zullen in 2021 worden uitgevoerd. Op het
Driehoeksplein wordt in Q1 van 2021 gestart met het ontwerp, hiervoor heeft de gemeente
samen met bewoners een ontwerpbureau geselecteerd.
Met de komst van Schoon & Mooi BoTu is het onderwerp schoon in 2020 echt op de agenda
gezet. Bewoners en stadsbeheer werken intensief samen om de wijk schoner en groener te
maken.

Wijkagenda doel 5: Vitale wijk

Voortgang: Het sociale team Gijsingflats is van start gegaan en zorgt voor verbinding en
laagdrempelige zorg in de Gijsingflats. Delfshaven Helpt heeft veel zorg- en hulpvragen in
BoTu opgevangen en gekoppeld aan de inzet van een vrijwilliger. Er wordt gekeken hoe
deze vorm van burenhulp te verduurzamen. De zorgen om alleenstaande en eenzame
ouderen is door Corona erg toegenomen. Gelukkig zijn er ook veel acties op gang
gekomen. Door het uitdelen van soep en andere maaltijden konden vele hulpvragen
worden opgepakt en opgelost. Rondom de kerst zijn met hulp van bewoners en diverse
organisaties, waaronder het Leger des Heils, de Brug, Schans 55+, het Zelfregiehuis, Yess,
de Jumbo en de Dirk van de Broek, meer dan 900 kerstpakketten en/of kerstbroden
uitgedeeld onder bewoners van BoTu.

4.2 Voortgang Wijkagenda Delfshaven – Schiemond

Wijkagenda doel 1: Versterken lokale economie Historisch Delfshaven

Voortgang: In relatie tot de kansenkaart van het programma Stadscultuur zijn er een
aantal mooie stappen gezet in 2020. Een groot gedeelte van het evenement
Delfshaven400 heeft kunnen plaatsvinden, er zijn verschillende digitale en fysieke
wandelroutes beschikbaar gekomen en er is een visie gemaakt voor de openbare ruimte.
Het netwerk onder ondernemers en betrokken bewoners breidt zich flink uit. Voor 2021
wordt verdergegaan met het verduurzamen van evenementen en het faciliteren van
ondernemers en waar mogelijk de leegstand tegengaan/een halt toeroepen.

Wijkagenda doel 2: Betere balans tussen leefbaarheid en (overlast) zorg – en opvang

Voortgang: Hier is veel vooruitgang geboekt. Door het tijdelijk sluiten van dagopvang De
Sluis voor EU-arbeidsmigranten en de omvorming van de nachtopvang Dunantstraat naar
een locatie voor alleen vrouwen, is sinds de zomer de overlast in de wijk met 80%
afgenomen. Er wordt op gekoerst om deze situatie te bestendigen. Hiernaast wordt op
verschillende fronten ingezet op meer dagbesteding.
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Wijkagenda doel 3: Verbeteren participatie en maatschappelijke positie bewoners
Coolhaveneiland

Voortgang: BuurtBestuurt is uitgegroeid tot het centrale bewonersplatform in de wijk.
Tijdens het evenement Wereldwijde Wijk in september 2020 zijn een aantal nieuwe
initiatieven gepresenteerd, zoals de bewonerswebsite coolhaveneiland.nl. Vanuit welzijn is
goed ingezet op de corona hulp en dit heeft waardevolle nieuwe contacten opgeleverd in
het netwerk van de wijk. Het wijktrefpunt is opgeknapt en het netwerk breidt uit.

Wijkagenda doel 4: Reduceren achterstandsituatie van kwetsbare bewoners Schiemond

Voortgang: Het afgelopen jaar is er weer volop vanuit de positie van Huis van de Wijk en de
partners van WMO Radar ingezet op de aanpak van deze problematiek.  Met name
stichting Wilskracht werkt heeft vanuit het Huis van de Wijk gewerkt aan de
armoedeproblematiek achter de voordeur.
Mede door Corona zijn er signalen ontvangen over een toename van schulden onder
jongeren. Dat wordt dan ook een speerpunt voor 2021 on te onderzoeken hoe groot dit
probleem is en wat te doen.

Wijkagenda doel 5: Verbetering van de buitenruimte in Lloydkwartier

Voortgang: De realisatie van geveltuinen XXL is het afgelopen jaar succesvol verlopen. Op
meerdere plekken in de wijk zijn door bewoners geveltuinen aangelegd waarbij er op de
Mullerpier een lange strook van XXL tuinen (tot een meter breed) zijn gerealiseerd. Ook zijn
er bewoners die een strook grond langs hun woning, daar waar mogelijk, hebben
aangekocht ter vergroting van hun tuin.
De Tuin op de Pier is vanwege de bouwactiviteiten verhuisd en heeft een nieuwe plek in de
wijk gevonden.  De opgave om meer te vergroenen zal in 2021 worden voortgezet.
Op verzoek van enkele hondenbezitters is er een plek gevonden voor een
hondenlosloopplaats die we in 2021 zullen realiseren.

Wijkagenda doel 6: Verbinden Schiemond en Lloydkwartier

Toelichting voortgang: Helaas zijn er vanwege de pandemie weinig activiteiten en
mogelijkheden geweest om te werken aan de verbinding tussen de twee gebieden.
Hopelijk kunnen we in 2021 hier weer meer aandacht aan besteden. Met de bouw van
woningen in het project Schiehaven Noord zal zodra deze zijn gerealiseerd in ieder geval er
een duidelijker fysieke verbinding plaatsvinden. Reden te meer om op sociaal
maatschappelijk vlak de verbinding te stimuleren.

4.3 Voortgang Wijkagenda Nieuwe Westen

Wijkagenda doel 1: Uitvoering Buurtverbeterplan Pupillenbuurt

Voortgang: In december 2020 is het vernieuwde Jaap Valkhoffplein opgeleverd. Het
centrale plein in de buurt is in nauwe samenwerking met allerlei verschillende
buurtbewoners en basisschool de Mozaïk tot stand gekomen. Er zijn 12
buurtcontactpersonen benoemt die de sociale cohesie in de wijk verhogen. De coronacrisis
heeft een enorme impact in de buurt, dus een groot aantal acties konden geen doorgang
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vinden. Binnen de mogelijkheden zijn er voorbereidingen getroffen voor het
vergroeningsplan dat in 2021 uitgevoerd zal worden. Er is een flyer ontwikkeld en
verspreid en gegevens van verschillende loketten en sleutelfiguren waar gemeld kan
worden, specifiek voor de Pupillenbuurt om de meldingsbereidheid te vergroten. De
buurtgesprekken over veiligheid zijn uitgesteld en worden deels, waar mogelijk uitgevoerd
in Q1 van 2021. Er is door de welzijnspartij geïnvesteerd in het contact met jongeren uit de
wijk. Talentontwikkeling voor jongeren en kinderen blijft een grote prioriteit. In de
buitenruimte heeft woonbron verfraaiing aangebracht door middel van fotopanelen en de
renovatie van de ‘Van der Hilstblokken’, is van start gegaan. De pilot naastplaatsingen is
gestart, bewoners kunnen 1x per week op een vast moment het grofvuil buiten zetten. In
2021 zetten we de uitvoering van de geformuleerde acties uit het plan voort.

Wijkagenda doel 2: Veiliger en aantrekkelijke woonomgeving

Voortgang: Het blijft een uitdaging om te investeren in een schonere buitenruimte. Vanuit
het programma ‘In de bak’ lopen er pilots in de Essenburgbuurt en de pupillenbuurt om
naastplaatsingen tegen te gaan. Vanuit het programma is hiervoor een folder ontwikkeld
en verspreid in de wijk.

Verschillende verkeersdrempels in de wijk zijn geschouwd door ambtenaren en bewoners.
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in de wijk. De verkeersexperimenten van de
bewonersgroep Beukelswij zijn geëvalueerd. Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden
van de verkeerssituatie op de Nieuwe Binnenweg. Eén van de ‘blackspots’ in het Nieuwe
Westen is aangepakt. Het voormalige kruispunt ter hoogte van de heemraadssingel en de
beukelsdijk is getransformeerd naar een overzichtelijke rotonde. Door de hele wijk zijn in
het jaar 2020 op verschillende momenten SID’s geplaatst om de snelheid te meten van
auto’s. Ook is er een mobiele flitscamera geplaats om een te hoge snelheid van rijdende
auto’s tegen te gaan.

Er is flink geïnfesteerd in de vergroeningsopgave. Bewoners zijn gestimuleerd om plekken
aan te wijzen en geveltuintjes aan te leggen. Er zijn mooie initiatieven gerealiseerd.

Wijkagenda doel 3: Niemand aan zijn lot overlaten

Voortgang: In Post West, het huis van de wijk, in het Nieuwe Westen werden aan het begin
van 2020 veel activiteiten aangeboden om te werken aan de taalachterstand, schulden
(inloopspreekuren) en terugdringing van eenzaamheid. Door de pandemie is hier al snel
een einde aan gekomen omdat dit door de maatregelen niet meer kon plaatsvinden.

Delfshaven Helpt is een samenwerkingsplatform van veel partijen die zich hebben hard
gemaakt voor de zorg van kwetsbare mensen in het gebied. Er zijn boodschappenservices
ontstaan, maaltijden aan huis bezorgd en laptops aangeschaft zodat er ook thuisonderwijs
gegeven kon worden in kwetsbare gezinnen.

Wijkagenda doel 4: Talentontwikkeling voor en door de wijk

Voortgang:  Het brede jeugdnetwerk is in het Nieuwe Westen is in 2020 regelmatig
(digitaal) bij elkaar gekomen. Er is in gezamenlijkheid een mooi zomerprogramma
opgesteld zodat kinderen in de vakantie verschillende activiteiten konden doen.  Ook in de
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ouderkamers op de basisscholen in de wijk wordt in het netwerk geïnvesteerd. Tos en
WMO Radar dragen hun steentje bij door op de pleinen activiteiten te organiseren.

Wijkagenda doel 5: Winkelstraten en ondernemerschap

Voortgang: In het kader van de programma ondermijning werkt de directie Veilig nauw
samen met de politie en andere partners om de winkelstraten, met name de
Vierambachtsstraat en de Nieuwe Binnenweg, te analyseren. Om zo door te kunnen pakken
bij ondernemingen waar het niet in de haak is. Er wordt gekeken waar winkelpanden
getransformeerd kunnen worden naar woningen, dit is in een aantal gevallen gelukt.

Wijkagenda doel 6: Bewonersinitiatieven stimuleren

Voortgang: In het Nieuwe Westen zijn bewoners zeer actief en worden middelen ten
behoeve van de bewonersinitiatieven volledig benut. Ook tijdens de pandemie hebben
bewoners gekeken wat ze wél konden binnen de gestelde maatregelen. Dit heeft heel
positief gewerkt. Daarnaast zijn er van de acht buurten in de wijk, zeven Buurtbestuurt
groepen zeer actief. Door de pandemie konden de bewoners niet fysiek bij elkaar komen.
Het is gelukt om de groepen op een digitale manier bij elkaar te laten komen. Ook vanuit de
buurt bestuurtgroepen zijn er mooie initiatieven ontstaan om kwetsbare personen in de
wijk te helpen.

4.4 Voortgang Wijkagenda Spangen

Wijkagenda doel 1: De kracht van Spangen

Voortgang: Ondanks de zorgen die er zijn in de wijk rondom corona en de
maatschappelijke gevolgen in de wijk, heeft het bestaande netwerk uit Spangen een
belangrijke rol gespeeld om de eerste noden proberen op te vangen. Geloven in Spangen,
wijknetwerker, de scholen, het netwerk van Mary Harreman en Marlies van der Poel, de
buurtcoaches en jongerenwerkers, de wijkagenten hebben heel hard gewerkt en zich
ingezet voor de wijk.

Na de eerste lock down heeft Wereld Wijde wijk samen met lokale talenten op allerlei
vlakken nog een klein evenement (met alle coronaregels in acht) kunnen organiseren. Wat
even voor lucht en vrolijkheid in de wijk heeft gezorgd. Zeker voor herhaling vatbaar.
Hopelijk in 2021.

Wijkagenda doel 2: Spangen is groener en kindvriendelijker

Voortgang: Er is hard doorgewerkt om tekeningen en berekeningen te maken voor de
vergroening van een deel van Taandersplein. Samenwerking was er al met de Mariaschool
en Natuurlijk Spangen. Begin 2021 start de participatie met de bewoners aan en rondom
het Taandersplein. De klussendienst van WMO Radar (jongeren) gaan met een flyer en een
klein groen presentje aanbellen bij omwonenden. Ze verdienen een zakcentje, hebben iets
te doen tijdens corona, verkleinen de afstand tijdens jongeren en bewoners en helpen bij
met participatie.
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Wijkagenda doel 3: Spangen is schoner en verkeersvriendelijker

Voortgang: Buurtbestuurt Spangen heeft al langere tijd aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid op de Nicolaas Beetstraat en heeft ook zelf input geleverd voor hoe dit
beter zou kunnen. Dat is grotendeels overgenomen door de gemeente.  Na een fikse
vertraging is de uitvoering nu gestart.
Zwerfvuil is een uitdaging gebleven; dat is nog steeds een probleem. Buurt bestuurt heeft
haar wildcard ingezet om extra prullenbakken te krijgen. Samen met Stadsbeheer is een
experiment gestart om extra vuilnisbakken te plaatsen op locaties die bewoners hebben
aangegeven. Op basis van de resultaten wordt het gesprek vervolgd. Heeft het ook echt het
gewenste effect.

Wijkagenda doel 4: Jeugd heeft meer kansen

Voortgang: 2020 is een lastig jaar voor jongeren. De vele beperkingen vallen veel jongeren
zwaar. De wijkprogrammering was gestart, maar ook het professionele netwerk betrokken
bij jeugd in de wijk, heeft in het kader van corona haar prioriteiten anders moeten leggen.
Lichtpunten waren:

- De zomercampus
- De Na Summer school: een samenwerking van de Nablijfklas, Art Academy, Camilo,

docenten en WMO Radar
- Betrokkenheid van de basisscholen, die een actieve rol vervullen in het kader van

armoedebestrijding

Wijkagenda doel 5: Thuis op orde

Voortgang: In 2020 is de pilot gestart van het programma Integraal ondersteunen van
kwetsbare Rotterdammers. Er is in het najaar gestart met een gemeentelijke
‘startersgroep’: professionals vanuit verschillende gemeentelijke onderdelen die actief zijn
rondom kwetsbare Rotterdammers. De groep bestaat uit 1 of 2 medewerkers per onderdeel
(zoals het wijkteam, werk, inkomen, Jolo, COJ, prestatie010, ETF).
Zij gaan vanuit een integrale blik samen besluiten nemen. In een later stadium zullen
hierbij ook externe professionals aan gaan deelnemen.
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Bijlage 1. Overzicht Bewonersinitiatieven 2020

Wijk Omschrijving Initiatief Toegekend
Bospolder Voortgang ontmoetingsruimte € 2.311
Bospolder Educatieve ouderenmiddagen voor alleenstaanden € 1.400
Bospolder Jaarprogramma 2020 RMC € 9.670
Bospolder Schapenclub € 2.000
Bospolder Schoon en Mooi BoTu € 2.295
Bospolder Pannenkoekenfeest Bospolder € 120
Bospolder Kerst vieren in coronatijd € 1.890
Bospolder Tafeltje dekje BoTu € 9.840
Delfshaven Wonderlijk Delfshaven € 2.000
Delfshaven Digitale Snelweg € 500
Delfshaven Schat van Schoonderloo € 5.080
Delfshaven Jaarprogramma SMOV € 5.991
Delfshaven Adios & Pilgrimgirl 2020 € 5.995
Delfshaven Picknicktafels in De Nieuwe Tuin € 1.000
Delfshaven Pilgrim Harbourfestival € 7.694
Delfshaven Wereld Wijde WIjk 2020 € 6.500
Delfshaven Herwaardering Lock of Love Delfshaven € 1.070
Delfshaven Geschiedenis Koloniaal en Slavernijverleden € 2.220
Delfshaven Kerst in Coolhaven € 180
Delfshaven Oliebolleactie jongeren Coolhaveneiland € 700
Nieuwe Westen Buurtkamer Essenburgbuurt € 9.400
Nieuwe Westen Een warm hart toedragen aan ouderen € 2.300
Nieuwe Westen Jaarprogramma Speeltuin de Zandtuin € 5.653
Nieuwe Westen Vergroening Plein € 1.200
Nieuwe Westen Praat en Doe (ouderengroep) € 1.025
Nieuwe Westen Inloopmiddagen Post West € 2.870
Nieuwe Westen Educatie voor vrouwen in Post West € 3.355
Nieuwe Westen Winter Spektakel € 3.642
Nieuwe Westen Max Verstappen op het Heemraadsplein € 284
Nieuwe Westen Meet en Greet Essenburgbuurt € 3.286
Nieuwe Westen Ouderen activiteiten Essenburgbuurt € 2.031
Nieuwe Westen Activiteiten voor 65+ vrouwen € 570
Nieuwe Westen Woonkamer van de Burgemeester € 9.675
Nieuwe Westen Zomerprogramma Pluktuin € 1.975
Nieuwe Westen De Schonebergerweg is om op te vreten € 2.355
Nieuwe Westen Huiskamerconcerten Burgemeester Meineszlaan € 2.400
Nieuwe Westen Begeleiding als ervaringsdeskundige € 9.500
Nieuwe Westen Pop-up Zomerparade € 3.750
Nieuwe Westen Zomer Vakantie Club € 2.700
Nieuwe Westen Groen voor wijk en bewoners € 280
Nieuwe Westen Max Verstappen kijken op groot scherm € 3.778
Nieuwe Westen Samen tegen coronavirus € 1.500
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Nieuwe Westen Kidsclub Pupillenbuurt 2021 € 6.238
Schiemond Spelletjesmiddag Schiemond € 550
Schiemond Zwemles voor vrouwen in Oostervant € 2.282
Schiemond Opening bruggedicht Parkhavenbrug € 4.400
Schiemond Activiteit voor vrouwen handwerk en voorlezen € 760
Schiemond Openbaar Watertappunt € 1.100
Schiemond Afhaal en bezorgmaaltijd € 2.970
Schiemond Geveltuin Mullerkade € 697
Schiemond 8.46 of your time € 3.400
Schiemond Bloemschikken met bewoners € 2.730
Schiemond Winter of Esports € 5.000
Spangen Vrouwendag door Duugsi € 745
Spangen Carnaval voor kids € 1.125
Spangen Informatiedag uitvaartverzekering € 1.250
Spangen Seniorencontactdag € 3.300
Spangen Paasontbijt kinderen € 1.175
Spangen Familie Voetbaldag € 1.475
Spangen Moederdagontbijt € 1.155
Spangen 23e Ontmoeting dichters € 5.100
Spangen Moeders sporten bij MSV € 10.000
Spangen Groen en Veilig Bellamyplein € 1.100
Spangen Trees Bingo € 1.800
Spangen Silent Disco met de buren € 1.258
Spangen Manga Library € 3.400
Spangen WE Summer € 6.000
Spangen Activiteiten Groene Connectie € 3.500
Spangen E-Sports zomer € 4.999
Spangen Bio-bollen voor bijen en bewoners € 700
Spangen Help Maak de coronaperiode door € 4.650
Spangen Digiwijzer € 2.290
Spangen Klaverjassen € 200
Tussendijken Whatsappen met Ouderen € 255
Tussendijken Herdenking vergeten bombardement € 1.096
Tussendijken De activiteit van krachten € 1.400
Tussendijken Internationale vrouwendag in Pier 80 € 1.450
Tussendijken Inloopmiddagen in de Schans € 2.400
Tussendijken Bedankt lieve moeders € 2.835
Tussendijken 100-jarige bewoner De Schans € 800
Tussendijken Internationaal Kinderfeest 2020 € 1.050
Tussendijken Bestrijding eenzaamheid € 1.500
Tussendijken 2e fase duurzame vergroening Grote Visserijstraat € 7.547
Tussendijken Pilot uitbreiding boomspiegels € 7.789
Tussendijken Whatsappen en Bingo € 2.947
Tussendijken Workshop programma On The Streets € 2.050
Tussendijken Vakantie voor kinderen € 725
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Tussendijken Gespreksstof € 3.780
Tussendijken Empoweren van vrouwen Duugsi € 670
Tussendijken Halloween BoTu € 1.350
Tussendijken Buurtmaaltijd BoTu 2020 € 749
Tussendijken Kerstpakketten voor kinderen € 2.000
Tussendijken Brievenbuspakketjes voor kwetsbaren € 1.650
Tussendijken Winterevent € 2.600
Tussendijken Kledingbonnen Salaam € 3.000
Nieuwe Westen Lichtinstallatie Heemraadsplein, via subsidiebureau € 10.000
Retour 2014  14-0964 Jeu de Boulesclub € -1.197
Retour 2019 19-0029 Sporten Pupillenbuurt € -2.183
Retour 2019 19-0385 Zomerprogramma 2019 De Pluktuin € -358
Retour. 2019 19-1768, Walking Football € -416

Totaal € 282.823


