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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

Dit is het jaarverslag 2020 van de wijkraad Feijenoord. Met dit verslag willen wij u een inkijk 
geven in onze inspanningen van het afgelopen jaar en de resultaten hiervan.  
Ook in 2020 zijn we vol energie aan de slag gegaan om vanuit dit nieuwe experimentele 
wijkbestuur aandacht te krijgen voor de thema’s in de wijk Feijenoord. Omdat de wijk dit jaar 
150 jaar bestond, was het voornemen om samen met de wijk een spetterend feest te 
organiseren met daarin een belangrijke rol voor onze vrijwilligers. Terwijl we midden in de 
voorbereidingen zaten, moesten we alles omgooien. Opeens was daar toch een intelligente 
lockdown. 
Het hele jaar is anders verlopen dan voorzien, maar we hebben er het beste van gemaakt. 
En dat bleek nogal wat te zijn. We hebben alle gevraagde adviezen op tijd aangeleverd en 
we hebben nogal wat ongevraagde adviezen uitgebracht. Zoals over de derde 
oeververbinding, de politiecapaciteit en rattenoverlast 
Als wijkraad blijven wij ons zorgen maken voor het gebrek aandacht voor deze zogenoemde 
‘focuswijk’, met veel toekomstige potentie. Ook bij de recente ontwikkelingen rond 
‘Feijenoord City’ lijken er weinig ogen gericht op de impact op onze wijk.Ook bij de derde 
oeververbinding en de herontwikkeling Roseknoop wordt grote impact op de wijk nauwelijks 
gezien. Dat was dan ook de strekking van ons ongevraagd advies hierover. Een ander 
speerpunt van de wijkraad is de vergroening van de wijk. Door dit te blijven agenderen lijkt 
hier schot in te komen en worden de Simonsblokken en het Jalonplein aangepakt. 
Het gemis aan een goed wijkcommunicatieplatform maakt participatie en communicatie met 
de wijk erg ingewikkeld en arbeidsintensief en daarom hebben we een bewonersintiatief 
hiertoe “de wijkkrant” meteen omarmd. De krant wordt door de wijk enorm gewaardeerd. 
Om een beetje licht en hoop te brengen in de wijk hebben we letterlijk licht in de wijk 
gebracht door de Oranjeboomstraat aan te lichten. Daarnaast hebben we een groot aantal 
bewoners fijne feestdagen bezorgd door mee te doen in de actie zuid voor zuid. 
 
De bewonersintiatieven kwamen mondjesmaat binnen en we hebben geprobeerd zoveel 
mogelijk ondersteuning te bieden. De focus lag op jeugd en dat is goed gelukt door in de 
zomervakantie in dagelijkse programmering te kunnen voorzien.  
Er zijn dit jaar geen grootschalige incidenten geweest en ook de gevreesde jaarwisseling 
verliep rustig en wij zijn ook enorm trots op onze bewoners. De bereidheid om elkaar te 
helpen en steunen is enorm.  
 
Wat wel aandacht blijft vragen is de vervuiling van de wijk, dit neemt zulke proporties aan 
waardoor ratten en ongedierte in steeds grotere getallen voorkomen, daarom doen wij een 
beroep op alle bewoners van de wijk om het vuil op de juiste wijze aan te blijven bieden, niet 
op straat maar in de daarvoor bestemde plaatsen zoals de ondergrondse containers. De 
geplande schoonmaakacties konden niet doorgaan. Maar de aandacht hiervoor bleef.  
 
In de rest van het document beschrijven wij kort en bondig wat we hebben gedaan op het 
gebied van participatie, het geven van gevraagde en ongevraagd adviezen en het toekennen 
van bewonersinitiatieven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de wijkraad Feijenoord 

 

 

E. Arnold 

Technisch voorzitter 
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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. 
 

Dit jaar is er gestart gemaakt met een wijkkrant. De wijkraad heeft hierin vast een pagina om de wijk te 

informeren over de ontwikkeling en op te halen wat er leeft. Dit jaar is er betaald parkeren ingevoerd in 

de wijk de wijk. Voorafgaand hieraan is er vanuit de wijk de behoefte opgehaald. Er is met 

ondernemers en bewoners gesproken. Na de lockdown was het lastig om in een slecht 

gedigitaliseerde wijk om echt met bewoners in contact te komen. Daarom was de wijkkrant een mooi 

middel om in contact met de wijk te blijven en op te halen wat er leeft.  

In de zomerperiode hebben we met een groep sleutelfiguren gesproken over de ontwikkeling van de 

Stampioenstraat. We hebben opgehaald welke participatievorm zou passen en hoe we toch de 

bewoners kunnen bereiken. Ook bij de herinrichting van de Simonsblokken en Jalonplein hebben we 

via brieven geprobeerd zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de plannen.  

1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van 
wijkactieplannen 
Bij de MIRT-oeververbinding en ontwikkeling van Feyenoord City wordt vooral gebruik gemaakt van 

digitale participatie. Dat zijn ingewikkelde bijeenkomsten die nauwelijks door de bewoners uit de wijk 

worden bijgewoond. En daarom kiest de wijkraad nog niet voor interactieve middelen om de wijk te 

betrekken bij plannen. 

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. 

10400152  Feijenoord wijk Uitgaven Bewonersinitiatieven 
                    
73.398  

                     
56.950  

                          
16.448  

  Participatie en Representatie 
                    
19.006  

                      
9.702  

                            
9.304  

     
Budget                 
92.404  

uitgaven                 
66.652  

restant                     
25.752  

 

 

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2020 
 

 Feijenoord wijk Begroting 
                    
73.398   

  19-1779 Presentatie: Opgroeien op Feijenoord  

                      
1.575  

  19-1779 Presentatie: Opgroeien, verlaging  

                        -
188  

  19-1801 Huiswerkbegeleiding De Dam  

                      
3.130  

  19-1804 Multicultureel Buurtfeest  

                      
1.105  

 
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  



5 

 

  

20-0172 Seniorenbijeenkomsten op 
dinsdagmiddagen  

                      
2.010  

  20-0191 Openingsfeest Simonsblokken  

                      
4.470  

  20-0247 Vrouwenfeestdag Feijenoord  

                         
875  

  

20-0247 Vrouwenfeestdag Feijenoord, 
afgewezen  

                        -
875  

  20-0397 Wijkkrant Feijenoord  

                      
9.850  

  20-0465 Tentakel festival  

                      
3.000  

  20-0557 Plantenbakken opnieuw inplanten  

                         
345  

  20-0565 Aanvraag voedselpakketten  

                      
1.000  

  20-0606 Helderheidbokaal-Festival 2020  

                      
2.500  

  20-0622 Zomerprogrammering  

                      
5.250  

  20-0625 Zomerprogrammering You Talent  

                      
4.870  

  20-0707 Vier de zomer  

                      
1.584  

  20-0802 Poppentheater  

                         
500  

  20-0847 Vergroenen Oranjeboomstraat  

                      
2.880  

  20-0852 Feijenoord beweegt na corona  

                      
2.210  

  20-0853 Viering Burendag 2020  

                         
700  

  20-0867 Summerevents Feijenoord  

                      
4.230  

  20-0990, Kienclub  activiteiten  

                      
3.300  

  

20-1009, Bijeenkomsten van senioren op 
dinsdagmiddag  

                      
3.340  

  20-1030, Het Warme Winterfeest  

                         
520  

  

20-1043, Wijkkrant Feijenoord bezorgen en 
drukken  

                      
5.500  

  

20-1104 Vakantieprogrammering Kerst- en 
Voorjaarsvakantie  

                      
1.000  

  20-1139 Balkonparade  

                         
850  

  20-1156 Viering jaarwisseling  

                         
100  

  20-1226 Zuid voor Zuid 2020  

                      
1.083  

  Retour 2018, 18-1767 Huiswerk begeleiding  

                     -
1.831  

  Retour 2019, 19-0727 Kinderactiviteiten Leeszaal  

                          -
69  

  Retour 2019, 19-1278 Oudereninloop  

                        -
140  

  Retour 2019, 19-1797 Vrijwilligersfeest  

                     -
7.724  

     

           
Budget: 
73.398  

                       
Uitgegeven            
56.950  
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Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

Nr. Titel 
Gevraagd 

budget Datum Status 
Toegekend 

bedrag 

19-
1235 Nieuwe Burendag 150 17-9-2019 Ingetrokken 0 

19-
1779 Presentatie: Opgroeien op Feijenoord 1575 6-12-2019 Verantwoord 1575 

19-
1801 Huiswerkbegeleiding De Dam 3530 9-12-2019 Verantwoord 3130 

19-
1804 Multicultureel Buurtfeest 2430 9-12-2019 Verantwoord 1105 

20-
0172 

Seniorenbijeenkomsten op 
dinsdagmiddagen 2010 3-2-2020 Verantwoord 2010 

20-
0191 Openingsfeest Simonsblokken 4970 5-2-2020 Betaald 4470 

20-
0234 Pilgrimstuin & Oranjeboom 7125 12-2-2020 Afgewezen 0 

20-
0247 Vrouwenfeestdag Feijenoord 1375 13-2-2020 Afgewezen 0 

20-
0264 Holi Festival 2020 2500 17-2-2020 Afgewezen 0 

20-
0283 Diverse kinderactiviteiten 9000 19-2-2020 Afgewezen 0 

20-
0309 LEGO Programmeren opent werelden 7410 24-2-2020 Afgewezen 0 

20-
0365 

Jaarprogrammering activiteiten 
schoolvakanties 2020 10000 3-3-2020 Ingetrokken 0 

20-
0397 Wijkkrant Feijenoord 9850 9-3-2020 Betaald 9850 

20-
0465 Tentakel festival 3000 23-3-2020 Verantwoord 3000 

20-
0515 Pakketjes tegen Corona 2740 16-4-2020 Afgewezen 0 

20-
0557 Plantenbakken opnieuw inplanten  345 6-5-2020 Verantwoord 345 

20-
0565 Aanvraag voedselpakketten  6000 6-5-2020 Verantwoord 1000 

20-
0577 Zomerprogrammering House of Esports 10000 11-5-2020 Ingetrokken 0 

20-
0606 Helderheidbokaal-Festival 2020 7450 25-5-2020 Betaald 2500 

20-
0622 Zomerprogrammering 10000 3-6-2020 Betaald 5250 

20-
0625 Zomerprogrammering You Talent 9620 3-6-2020 Verantwoord 4870 

20-
0662 Silent Disco met de buren 1208 16-6-2020 Afgewezen 0 

file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=33260
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=34404
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=34448
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=34454
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=34977
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=34977
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35019
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35116
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35143
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35180
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35218
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35270
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35385
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35385
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35456
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35601
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35706
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35795
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35811
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35838
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35902
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35935
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=35941
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36018
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20-
0707 Vier de zomer 1584 1-7-2020 Verantwoord 1584 

20-
0716 Feijenoord beweegt 9800 2-7-2020 Ingetrokken 0 

20-
0799 13 Jaar Rotterdam Swim 2500 23-7-2020 Afgewezen 0 

20-
0802 Poppentheater  500 23-7-2020 Verantwoord 500 

20-
0820 Zingen met ouderen 9650 29-7-2020 Afgewezen 0 

20-
0847 Vergroenen Oranjeboomstraat 2880 11-8-2020 Betaald 2880 

20-
0852 Feijenoord beweegt na corona 6800 12-8-2020 Betaald 2210 

20-
0853 Viering Burendag 2020 1400 12-8-2020 Verantwoord 700 

20-
0867 Summerevents Feijenoord 4230 24-8-2020 Betaald 4230 

20-
0968 T.O.F. doet 't :-) 8395 1-10-2020 Afgewezen 0 

20-
0980 Herfst- en kerstvakantieprogrammering 5540 5-10-2020 Ingetrokken 0 

20-
0990 Kienclub activiteiten 3700 8-10-2020 Betaald 3300 

20-
1005 Samenkomst Buurtmoeders  9000 

14-10-
2020 Afgewezen 0 

20-
1009 

Bijeenkomsten van senioren op 
dinsdagmiddag 4000 

16-10-
2020 Betaald 3340 

20-
1030 Het Warme Winterfeest  520 

26-10-
2020 Betaald 520 

20-
1043 

Wijkkrant Feijenoord bezorgen en 
drukken 5500 

29-10-
2020 Betaald 5500 

20-
1104 

Vakantieprogrammering Kerst- en 
Voorjaarsvakantie 5540 

12-11-
2020 Betaald 1000 

20-
1139 Balkonparade 850 

18-11-
2020 Betaald 850 

20-
1156 Viering jaarwisseling  700 

23-11-
2020 Betaald 100 

20-
1226 Zuid voor Zuid 2020 1083 3-12-2020 Betaald 1083 

        totaal 66902 
 

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 

file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36112
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36130
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36305
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36311
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36349
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36413
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36424
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36426
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36456
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36678
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36702
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36724
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36757
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36765
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36765
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36811
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36837
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36837
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36966
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=36966
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=37039
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=37075
file:///C:/Users/andan/Downloads/default.aspx%3faction=propertiesbewini&iniId=37219
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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. 

 

Onderwerp Soort advies Datum terugkoppeling 

Verantwoording Humanitas Ongevraagd 2-21-2020 

Verbod op lachgas  Ongevraagd 3-16-2020 

Aanvulling op advies betaald parkeren Gevraagd 3-31-2020 

MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam Gevraagd 5-7-2020 

concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag ( RES ) Gevraagd 6-26-2020 

OV-Vervoerplannen 2021 Gevraagd 7-7-2020 

Jaarwisseling 2020 Gevraagd 7-27-2020 

Vlonderinitiatief ( terrasvlonders ) Gevraagd 8-5-2020 

Rattenoverlast in wijk Feijenoord Ongevraagd 10-9-2020 

Beleidsplan MO en jeugdhulp en LAT Gevraagd 10-16-2020 

OBP Feyenoord City Ongevraagd 10-21-2020 

Zinkerblok Ongevraagd 11-3-2020 

Wegbezuinigen Duimdroppen Ongevraagd 11-5-2020 

Herverdeling politiecapaciteit wijk Feijenoord Ongevraagd 12-2-2020 

PvE " Roseknoop " - IP20-00045 Gevraagd 12-9-2020 

Jongeren in de wijk Feijenoord Ongevraagd 1-7-2021 

Rotterdamwet - wijk Feijenoord Ongevraagd 1-7-2021 

PVE " Nijverheidstraat (Kop van Feijenoord) " Gevraagd   

Strategie Marien Zwerfafval Gevraagd   

aantal adveizen: 19 reactie: 17 89,50% 

 

 
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.   

 

1.a Wijkagenda 1: Beter wonen  

1.b Toelichting  

De huidige woningvoorraad is eenzijdig en wordt grotendeels gedomineerd door sociale 

woningbouw. In de afgelopen jaren is een start gemaakt met differentiatie in de woningvoorraad. 

Het huidige beeld is desondanks nog eenzijdig en moet dus ook aandacht zijn voor het onderhoud 

van buitenruimte en het bestaande vastgoed. Vergroening van de wijk kan een bijdrage leveren aan 

betere woonbeleving 

1.c  Voortgang : groen  

2.a Wijkagenda 2: Aandacht voor opvoed- en leerklimaat en thuisbasis op orde 

2.b Toelichting  

Het pedagogisch klimaat in de wijk vraagt de nodige aandacht. Bij de opvoeding in en op school zijn 

ouders, school en leerkracht betrokken. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Er zijn 

veel ouders die met hun handen in het haar zitten op het gebied van opvoedingsondersteuning. In 

de voorliggende jaren is een start gemaakt met initiatieven zoals de wijkacademie, PBS en het 



9 

 

inrichten van een leeshoek.  Inmiddels is een aanzet gegeven voor een dagprogrammering en de 

wijkvereniging door Humanitas. Maar ook aandacht voor (overlastgevende) jongeren is nodig. 

 

2.c Voortgang: oranje.  

Een aantal geformuleerde acties, zoals de wijkacademie zijn niet of nauwelijks uitgevoerd. Een 

aantal andere zaken zoals het bieden van de dagprogrammering voor de kinderen is wel opgepakt. 

Veel kon in verband met corona en de sluiting van de huizen van de wijken, niet uitgevoerd worden, 

maar een aantal zaken die niet geformuleerd stonden zoals het versterken van het netwerk in de 

wijk, is wel, versneld door de lockdown, van de grond gekomen. Daarom staat de voortgang op 

oranje en niet op rood. 

3.a wijkagenda 3: Aantrekkelijke buitenruimte 

3.b. Toelichting 

De wijk wordt stenig en vuil ervaren. Er zijn veel plekken waar groen kan worden toegevoegd maar 

de vervuiling van de wijk is een groter probleem. Afval en vuil naast de container blijft een 

structureel aandachtspunt. In de wijk zijn vaak naastplaatsingen. De pleinen en een aantal straten 

worden onvoldoende schoon ervaren. De wijk blijft onvoldoende lang schoon. Het stimuleren van 

“eigenaarschap” en het daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheidsgevoel voor de 

buitenruimte door bewoners en ondernemers kan helpen. Want naast een veilige wijk wil iedereen 

niets liever dan een schone en opgeruimde wijk. 

 

3.c. Voortgang: oranje. Een aantal geplande acties zijn uitgevoerd ondanks de coronamaatregelen, 

maar veel ook niet en daarom staat de voortgang op oranje. 

4.a Wijkagenda 4: Een veiliger wijk Feijenoord  

4.b. Toelichting 

De cijfers voor veiligheid gaan in de wijk Feijenoord voorzichtig de goede kant op. Feijenoorders geven echter 

aan steeds meer overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten, intimideren en 

vaak voor veel geluidsoverlast zorgen. 

 

4.c. voortgang: groen. De geplande acties zijn uitgevoerd. 

 

5.a. Wijkagenda 5: Actievere bewoners en thuisbasis op orde  

5.b. Toelichting 

Te veel bewoners hebben hun thuisbasis niet op orde en doen daarom niet mee. Bij Thuisbasis op 

orde gaat het om hulp bij opheffen van belemmeringen die het meedoen aan de samenleving 

hinderen. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet op stads-, gebieds- en wijkniveau. 

Zoals ondersteuning van 75+ ers, hulp bij aanpak van financiële problematiek en ondersteuning 

naar werk. 

 

5.c. voortgang: Oranje.  

Een deel van de geplande acties zijn in originele of aangepaste vorm uitgevoerd. Zo hebben alle 

75+ een bezoek gehad, als ze dat wilde en is er tijdens corona een hulplijn opgezet. Een aantal 

acties kon door de Coronamaatregelen beperkt uitgevoerd worden en daarom staat de voortgang 

op oranje. 

 


