
Geacht College,

Hierbij sturen wij u het Gebiedsverslag 2020, dat de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek in haar vergadering van 16 februari 2021 heeft vastgesteld.

In het gebiedsverslag wordt beschreven op welke wijze de gebiedscommissie in het afgelopen
jaar in goede onderlinge samenwerking en samen met de inwoners invulling heeft gegeven aan
de opgaven in het gebied. Wij zijn trots op deze samenwerking en zullen deze in 2021 verder
voortzetten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek,

Cc.:
De heer C.R. van Wingerden, wijkmanager Hillegersberg, cr.vanwingerden@rotterdam.nl
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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

Het Coronajaar (2020) zal de geschiedenisboeken ingaan als een jaartal gelijk aan dat van de slag bij
Nieuwpoort (1600), een datum die we onthouden. Na enkele maanden brak het Coronavirus door en
stond heel Nederland op zijn kop, inclusief Rotterdam en het gebied Hillegersberg-Schiebroek.

Voor ons als gebied betekende dat ineens een omslag van fysiek vergaderen naar online vergaderen
via Teams. Dank hierbij aan gebiedscommissielid Antoine van de Oever die ons in het begin heeft
begeleid en ondersteund, zodat met af en toe een klein probleempje eenieder toch alle vergaderingen
heeft kunnen bijwonen. Omdat de vergaderingen openbaar moeten zijn, konden bewoners het vanaf
het begin volgen alsof ze aanwezig waren zoals op de Argonautenweg.

Zelf hoop ik dat we in 2021 het vergaderen fysiek weer kunnen oppakken en dat er hopelijk een
systeem komt zodat bewoners het thuis ook kunnen blijven volgen. We zijn er tenslotte voor de
bewoners.

Het functioneren van onze gebiedscommissie met de ingestelde commissies is een vorm die, zoals nu
blijkt, goed te werken. Tot het einde van de periode zullen we dat ook handhaven.
Zelf ben ik nog steeds blij met het vertrouwen van de gebiedscommissie om de vergaderingen als
technisch voorzitter te mogen leiden. Het is fijn werken op deze manier en eenieder mag er trots op
zijn zoals we nu functioneren.

Wat de besluitvorming over ongevraagde en gevraagde adviezen betreft was er veel eensgezindheid
en dat geeft de goede verstandhouding weer in de Gebiedscommissie. Natuurlijk ging niet alles
zonder slag of stoot en de gezonde discussies bleven dan ook niet uit.
Veel bewonersinitiatieven gingen in 2020 niet door en daardoor blijft er geld over. Gelukkig heeft het
College van Rotterdam besloten dat het overgebleven geld in het gebied blijft, zodat in 2021 veel
mensen wat kunnen betekenen voor elkaar met een leuk initiatief voor straat of buurt.

De bekendheid hebben we aan het eind van het jaar goed kunnen uiten, door via borden de bewoners
een hart onder de riem te steken, 1100 pakketjes rond te brengen met een kerstwens en een
lichtpuntje en daarnaast op 2e kerstdag een initiatief te ondersteunen met het rondbrengen van 400
brunchpakketjes.

Zelf spreek ik de wens uit dat we in 2021 weer naar een leven kunnen als voorheen en dat veel leden
van het college ons gebied bezoeken om te zien hoe mooi Hillegersberg-Schiebroek  is en hoeveel
werk er is om het gebied leefbaar te houden met vooral schoon, heel en de veiligheid.

Technisch voorzitter
Jan Pierweijer
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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.

Algemeen
Er is een aantal vaste communicatiekanalen dat wordt ingezet om te communiceren naar en met
bewoners van Hillegersberg-Schiebroek. In de Havenloods verschijnt eens per twee weken de
gebiedspagina Hillegersberg-Schiebroek, op Facebook vindt interactie plaats door middel van het
account @Gebied.HillegersbergSchiebroek en op de website www.rotterdam.nl/his is algemene
informatie te vinden over het gebied en de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Afgelopen
jaar is gebleken dat in ons gebied niet overal de Havenloods wordt ontvangen. Dit is bij de afdeling
communicatie aangegeven en zal worden besproken met de Havenloods.

Daarnaast wordt via www.bis.rotterdam.nl de agenda van de vergaderingen en bijbehorende
documenten van de gebiedscommissie gepubliceerd. Tot medio maart 2020 hebben de openbare
vergaderingen plaatsgevonden aan de Argonautenweg. Toen konden bewoners, ondernemers en
organisaties direct tijdens de vergaderingen van de gebiedscommissie inspreken over onderwerpen,
die niet op de vergaderagenda van de gebiedscommissie staan. Sinds medio maart konden door
Corona er geen fysieke vergaderingen meer georganiseerd worden. Vanaf dat moment zijn de
openbare vergaderingen via MsTeams georganiseerd en digitaal te volgen via de website van de
gemeente. Het direct inspreken van bewoners is door de omstandigheden vervangen door het
schriftelijk indienen van hun bijdragen, waarna deze in de digitale vergadering zijn benoemd.
Afhankelijk van de vraag werd  deze door één van de werkgroepen van de gebiedscommissie
opgepakt om te beantwoorden. Deze mogelijkheid heeft verschillende keren geleid tot het uitbrengen
van ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur.

De werkgroep Communicatie van de gebiedscommissie is bezig om de zichtbaarheid en
bereikbaarheid van de gebiedscommissie te vergroten. De opdracht die de gebiedscommissie heeft
verstrekt aan een extern bureau heeft geleid tot een communicatieplan. Dit plan is de basis waarop de
werkgroep communicatie verder werkt. De gebiedscommissie wil graag naast de bestaande digitale
kanalen een eigen digitaal platform. Hier wil de gebiedscommissieinformatie met de bewoners delen
en kunnen , gebiedscommissieleden zelf frequent aan het woord komen over belangrijke thema’s. Ook
kan er op dit platform, in samenwerking met de bewonersorganisaties, actuele informatie over
ontwikkelingen en belangrijke thema’s uit de verschillende buurten worden gedeeld. Momenteel wordt
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binnen de gemeente gezocht naar mogelijkheden daarvoor. In 2020 is door de werkgroep
communicatie gesproken met het blad GERS om een themapublicatie te maken over specifiek
Hillegersberg. Door de corona is de uitwerking hiervan niet doorgegaan maar dit wordt mogelijk in
later stadium weer opgepakt.

Vergaderen in de wijk, bijeenkomsten organiseren en bijwonen
Afgelopen jaar is er ondanks corona met betrekking tot verschillende (grote) thema’s participatie
georganiseerd en hebben de verschillende leden van de gebiedscommissie het gebied
vertegenwoordigd bij stedelijke thema-avonden. Een greep uit de stedelijke thema-avonden die
(digitaal) bezocht zijn: Welzijn en Zorg, Omgevingsvisie, Kunst en Cultuur, Evaluatie
horecagebiedsplan, Rotterdamse Mobiliteitsaanpak.

De gebiedscommissie heeft 11 openbare (digitale) vergaderingen georganiseerd, waarbij vanaf eind
maart/begin april eerst geoefend is met digitaal vergaderen. In 2020 hebben in totaal 303 personen de
vergaderingen digitaal gevolgd, gemiddeld per keer 38 personen, variërend per keer van 18-99
personen. Deze aantallen zijn gemiddeld gezien meer dan bij de fysieke bijeenkomsten. Het digitaal
kunnen bijwonen van de vergaderingen heeft dus een positief effect.
Naast de formele openbare vergaderingen zijn de gebiedscommissieleden veelvuldig (digitaal)
bijeengeweest in de verschillende werkgroepen. Maandelijks zijn de werkgroepen Fysiek,
Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid, Bewonersinitiatieven en de werkgroep Communicatie,
één of meerdere keren bijeengeweest om (on)gevraagde adviezen voor te bereiden of om zich via
themabijeenkomsten te laten informeren over ontwikkelingen in de wijk.

Ook zijn er (digitale) bijeenkomsten geweest met bewoners en/of ondernemers georganiseerd zoals
rond het betaald parkeren Kleiwegkwartier, Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid, Herziening
Bestemmingsplan Kern en Plassen als ook op diverse projecten. Ook is er op verzoek van de
secretaris van de bewonersorganisatie Terbregge een informatieavond georganiseerd over de nieuwe
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Omgevingswet. Vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie en de gebiedscommissie kregen
uitleg over de veranderingen door de Omgevingswet en de stand van zaken. De bijeenkomst was zeer
nuttig zowel voor de deelnemers maar ook voor de gemeente vanwege de vragen van de bewoners
over de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet is complex en nog in uitvoering.
Afgesproken is om in 2021 een vervolgtoelichting te organiseren.

De gebiedscommissie heeft vanuit de bewonersinitiatieven met welzijnspartners uit de wijken, aan het
einde van het jaar, specifiek aandacht gegeven voor (eenzame) ouderen en kwetsbare wijkbewoners.
Daarbij heeft de gebiedscommissie een actieve en financiële bijdrage geleverd voor de voedselbank in
Schiebroek en activiteiten rond de kerstperiode georganiseerd.

In 2020 is aan de Kleiweg Maaszicht gevestigd. Hiervoor is een beheerconvenant opgesteld en een
beheercommissie opgericht met bewoners, een vertegenwoordiging van de gebiedscommissie,
directie Maaszicht en medewerkers gebiedsorganisatie. Een eerste bijeenkomst heeft nog fysiek
kunnen plaatsvinden rekening houdend met 1,5 m afstand.

Invoering betaald parkeren Kleiwegkwartier
Door corona is het minder goed mogelijk geweest om in de verschillende buurten fysieke
bijeenkomsten te houden. In juni/juli is m.b.t. het invoeren betaald parkeren Kleiwegkwartier, toen de
coronaregels versoepeld werden, een bijeenkomst gehouden met de verschillende betrokken
bewonersorganisaties, ondernemers en verenigingen (watersport, recreatiewoningen). Hun inbreng is
door de gebiedscommissie gebruikt in de advisering van het college.

Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid
In 2017-2019 is er een plan van aanpak Schiebroek Zuid geweest en de wens bestaat om deze
aanpak voort te zetten. In 2020 is participatie georganiseerd om te komen tot een Buurtverbeterplan.
Begin maart organiseerde  de gebiedscommissie en gebiedsorganisatie een stakeholdersbijeenkomst
(o.m. welzijn, scholen en corporaties) met als hoofdvraag: hoe betrekken we bewoners bij het
Buurtverbeterplan. Vervolgens is in oktober een bewonersparticipatie georganiseerd. Vanwege de
coronacrisis kon dat niet op de gebruikelijke manier, maar is gekozen voor een digitale bijeenkomst.
Daarbij waren 58 mensen aanwezig, waarvan circa 20 bewoners. Om meer bewoners te betrekken is
in november een flyeractie gedaan waarbij nog eens 70 bewoners punten hebben aangedragen voor
het Buurtverbeterplan, dat in 2021 vorm moet krijgen.

Herziening Bestemmingsplan Kern en Plassen
Begin 2020 is vooruitlopend op de formele procedure voor de herziening bestemmingsplan Kern en
Plassen een informele bijeenkomst gehouden met de gebiedscommissie en vertegenwoordigers
vanuit de werkgroep Kern en Plassen van de bewonersorganisatie Hillegersberg. Samen met de
gemeentelijke planoloog is gesproken over hoe er wordt omgegaan met het huidige bestemmingsplan
en wat daaraan verbeterd zou kunnen worden. Ook kwam het onderwerp botenhuizen op de plassen
aan de orde. Inmiddels heeft ook een tweede (digitale) bijeenkomst plaatsgevonden en hebben de
bewoners hun op- en aanmerkingen kunnen geven, nog voor de formele procedure met inspraak zal
gaan lopen.

Winterterrassen en eindejaarsviering
Door corona zijn veel (horeca)ondernemers gedupeerd. In 2020 is in overleg met de ondernemers
uitvoering gegeven aan de winterterrassen en ondersteunde de gebiedscommissie de ondernemers
financieel voor het aanbrengen en/of vernieuwen van de kerstverlichting in hun winkelgebieden.
Doordat de gemeente het afsteken van het vuurwerk heeft afgeschaft, is binnen het gebied gekeken
op welke wijze een alternatieve eindejaarsviering kon worden gehouden. De locatie daarvoor was
gepland op de Bergse Achterplas, langs de Weissenbruchlaan. De gebiedscommissie en de
wijkmanager hebben hiervoor overleg gehad met de stichting Jazzfestival Hillegersberg en het
uitvoerende bedrijf. De stichting Jazzfestival Hillegersberg was bereid de eindejaarsviering te
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organiseren, waarbij de gebiedscommissie aangevuld met stedelijke middelen de financiering zou
verzorgen. Het plan was gereed maar zorgde de tweede coronagolf voor het niet doorgaan van de
viering. De viering wordt nu voor 2021 gepland en omvat een licht-, waterfontein- en vuurshow op de
Plas.

Diverse projecten
Diverse speelplekken zijn in 2020 vervangen of worden komende periode vervangen, en daaraan gaat
participatie vooraf. De organisatie van participatie in de openbare ruimte is in handen van
Stadsbeheer. Gaandeweg 2020 is ook hierbij overgeschakeld op digitale participatie. Geconstateerd is
dat digitale uitvraag voldoende respons oplevert. De locaties waar in 2020 participatie is uitgevoerd,
zijn: Melanchtonpark, Molenweide, Rododendronplein, Ganzerikplein en Meidoornweide.
Bij Rododendronplein zijn twee uitvragen gedaan omdat de gebiedscommissie het gebied waarin was
uitgevraagd te beperkt vond, gelet op de centrale functie van het Rododendronplein en omdat er
zorgen waren dat de vervanging ten koste zou gaan van de mogelijkheden om andere activiteiten uit
te voeren. Leven-in-Schiebroek heeft de tweede uitvraag via LIS-Magazine gefaciliteerd.

Naar aanleiding van de uitbreiding van de Fatimaschool en de zorgen over verkeersimpact bij
omwonenden, zijn eind 2019 twee en begin 2020 is een derde participatiebijeenkomst georganiseerd
in samenwerking met Stadsontwikkeling afdeling Mobiliteit.

Verder stond een participatie over de gebiedsontwikkeling van Accresco op de locatie Teldersweg op
het programma. Door coronabeperkingen is in samenspraak met gebiedscommissie,
bewonersorganisatie LIS en ontwikkelaar Accresco de constructie gekozen dat informatie aan
omwonenden werd verstrekt via de gebiedspagina van Hillegersberg-Schiebroek en via de
projectwebsite van Accresco. Leven-in-Schiebroek leverde een bijdrage in de vorm van het
meedenken over een pagina ‘veelgestelde vragen’ op de site van Accresco.  En bewoners werden in
de gelegenheid gesteld om te reageren op de plannen via de website van Accresco.

De gemeenteraad vroeg in 2020 om een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe fiets- en
voetgangersbrug over de Rotte. Het onderwerp stond ook in de wijkagenda van de gebiedscommissie
maar was nog niet in het wijkactieplan 2020 opgenomen. Door de vraag van de Raad is dit naar voren
gehaald en is er vanuit het gebied een meningspeiling gehouden bij een brede groep
belanghebbenden. Deze meningspeiling vond vanwege corona digitaal en schriftelijk plaats. Waarbij
via de gemeentelijke website, facebook, huis-aan-huisbrieven, Havenloods de vragen aan de
bewoners zijn voorgelegd en kon er via mail of brief gereageerd worden. De resultaten van de
meningspeiling zijn overgedragen aan de afdeling Mobiliteit als onderdeel van het
haalbaarheidsonderzoek. In het eerste kwartaal 2021 worden de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek verwacht.

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

Eind 2020 zijn de wijkactieplannen 2021 opgesteld die begin februari 2021 ambtelijk zijn vastgesteld.
De wijkactieplannen zijn ambtelijke jaarlijkse uitwerkingen van de wijkagenda van de
gebiedscommissie.
Daarnaast is voor Schiebroek Zuid een buurtverbeterplan opgesteld en zijn hiervoor in 2020
verschillende (digitale) bijeenkomsten gehouden.

In 2020 is de urgentie om ook voor de buurt 110-Morgen een integrale aanpak te ontwikkelen
besproken binnen de gemeente, maar ook met de corporatie Onze Woning (per 1 januari Habion). Op
28 oktober 2020 kwam wethouder Kathmann in 110-Morgen op bezoek. Zij sprak in de wijk met
verschillende bewoners, een vertegenwoordiger van de corporatie en de wijkmanager . Het bezoek in
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de wijk werd afgerond met een bezoek aan Arcadia. Aan het einde van het bezoek gaf de wethouder
aan dat een integraal plan ook voor 110-Morgen nodig is. Zij zal de slechte conditie van de
buitenruimte in 110-Morgen binnen het college aan de orde te stellen.
In dat kader is aanvullend op te merken dat eind december 2020 een ambtelijke rapportage is
opgeleverd met aanbevelingen om Schiebroek en 110-Morgen aardgasvrij te maken. Deze wijken
bezitten een goede potentie om deze wijken aan te pakken. Dat maakt het dat het aardgasvrij maken
van 110-Morgen tezamen met de investeringen in de wijk van de corporatie Habion er meer kansen
zijn om de buitenruimte in 110-Morgen te verbeteren. Dit zal wel betekenen dat als  het bestuur van de
gemeente besluit de aanbevelingen te volgen, de planning van het aardgasvrij maken van de wijk
tezamen met de investeringen van Habion leidend zijn in de planning. Ondertussen wordt in 110-
Morgen wel correctief onderhoud in de buitenruimte gepleegd.

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,

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

Ook wat betreft de bewonersinitiatieven was 2020 een opmerkelijk jaar. Veel bewonersinitiatieven
gaan immers uit van ontmoetingen, van dingen sámen doen, van gebeurtenissen die grotere groepen
mensen aanspreken. Koningsdag, Bevrijdingsdag, zomerfestivals, jazzfestival, sinterklaasintochten…
Het kon dit jaar allemaal niet doorgaan. Sommige initiatieven vonden doorgang in een ander, creatief
verzonnen of digitaal jasje, en steeds bleven we kijken in hoeverre wij, als gebiedscommissie
ondersteuning konden bieden aan dié sectoren in ons gebied die hard door de coronamaatregelen
werden getroffen.
Aan het eind van het jaar bereikten ons, en van verschillende kanten steeds meer signalen over de
eenzaamheid onder ouderen in ons gebied. De tweede lockdown was ingegaan en de kerstdagen
kwamen eraan; toch al een tijd die voor mensen die er alleen voor staan, lastig is. Tegelijkertijd
kwamen er verschillende initiatieven binnen die iets voor die specifieke groep ouderen wilde doen, ook
al waren de mogelijkheden beperkt. Iets organiseren om bij elkaar te komen ging natuurlijk nu juist
niét.
Als gebiedscommissie en gebiedsorganisatie hebben we die handschoen opgepakt en zijn aan de
slag gegaan. Samen met welzijnsorganisatie Dock en enkele initiatiefnemers zijn we rond de digitale
tafel gaan zitten om in korte tijd een uitgebreid programma in elkaar te zetten. Daardoor konden we
slagvaardig optreden, boden we de initiatiefnemers de kans om snel te kunnen inspelen op de
omstandigheden en konden we gebruik maken van de verschillende netwerken van de organisaties
die meededen. Zo lukte het om in een betrekkelijk korte tijd een programma in elkaar te zetten wat
gedurende zes dagen rond kerst is uitgevoerd. Daarin hebben we acht serviceflats bezocht en alle
inwoners daar voorzien van een attentie, met een hart onder de riem en de boodschap dat ze er niet
alleen voor staan. Om te laten zien dat we ook in deze periode, juíst in deze periode aan elkaar
denken hebben we gevraagd of iedereen een lichtje voor hun raam wilde zetten. Op kerstavond
hebben we een tweetal cheques aan voedselbanken uitgedeeld, zodat zij hun cliënten in de dagen
voorafgaand aan kerst iets extra’s konden presenteren. Ook hebben we hierbij gebruik kunnen maken
van bijdragen van organisaties en ondernemers uit het gebied. Tenslotte zijn er op tweede Kerstdag
zo’n 90 vrijwilligers de wijken ingetrokken om zelfstandig wonende eenzame ouderen van een
kerstbrunch te voorzien. Ook hier hebben we ingezet op de netwerk-contacten vanuit verschillende
kanten: kinderen uit het gebied hadden kerstkaarten gemaakt, ondernemers droegen een kerststol bij,
gebiedscommissieleden stonden de slaap uit hun ogen te wrijven en een enorme hoeveelheid
buurtbewoners en vrijwilligers vanuit verschillende organisaties vonden elkaar in een gezamenlijke
actie.
Deze manier van werken biedt vele voordelen en we gaan in aansluiting hierop zeker onderzoeken of
we in de toekomst vaker deze werkwijze kunnen hanteren, naast het faciliteren en toekennen van de
bewonersinitiatieven die worden ingediend.
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Budget en uitgaven gebiedscommissie HiS 2020
Hillegersberg - Schiebroek  Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven        317.490       115.944        201.546
Participatie en representatie        103.326         56.162          47.164
Totaal        420.816       172.106        248.710

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2020

Bestuursorgaan Begroting
Centrum - Gebiedscommissie     348.834
Delfshaven - Gebiedscommissie     455.403
Delfshaven - Middelland     127.881
Delfshaven - Mathenesse     104.384
Noord - Agniesebuurt       68.373
Noord - Provenierswijk       70.362
Noord – Bergpolder       94.913
Noord – Blijdorp     124.322
Noord – Liskwartier       91.846
Noord - Oude Noorden     167.394
Kralingen/Crooswijk- Gebiedscommissie     473.026
Hillegersberg - Schiebroek     420.816
Overschie     224.356
Prins Alexander - Gebiedscommissie     481.816
Prins Alexander - Zevenkamp     150.152
Prins Alexander - Nesselande     133.293
Feijenoord - Kop van Zuid       93.043
Feijenoord - Vreewijk     157.911
Feijenoord - Bloemhof     156.560
Feijenoord - Hillesluis     135.154
Feijenoord - Katendrecht       88.210
Feijenoord - Afrikaanderwijk     101.495
Feijenoord - Feijenoord wijk       92.404
Feijenoord - Noordereiland       66.369
IJsselmonde - Gebiedscommissie     455.996
Charlois – Tarwewijk     136.945
Charlois – Pendrecht     142.431
Charlois - Gebiedscommissie     356.058
Pernis     178.762
Hoogvliet - Gebiedscommissie     367.233
Hoek van Holland     219.153
Rozenburg     241.472
Totaal  6.526.365

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven

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
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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.

Terugkoppeling adviezen gebiedscommissie 2020 reguliere adviezen
Aantal adviezen Reacties van of

namens het college
%

Hillegersberg
Schiebroek

28 26 92 %

Toelichting:
In 2020 zijn in totaal 28 adviezen aan het college uitgebracht waarvan 13 gevraagde adviezen en 15
ongevraagde adviezen. Op 5 adviezen uit 2020 (4 gevraagd en 1 ongevraagd) is reactie van het
college niet binnengekomen. Hierbij wordt opgemerkt dat van dit aantal 2 gevraagde adviezen
betrekking hebben op ontwerpbestemmingsplannen en een eigen proceduretijd en reactietermijn
kennen en niet mee worden geteld in percentage reacties.  Eén gevraagd advies betreft een advies
straatnaam waar ingestemd is met stedelijk voorstel en geen reactie nodig is. Dat maakt dat het
aantal adviezen waarop geen reactie is binnengekomen 2 bedraagt.

Opgemerkt wordt dat ten aanzien van de uitgebrachte (deels) gehonoreerde adviezen een aantal
adviezen op uitvoering wachten of in behandeling zijn. Dit betreffen ook nog adviezen uit voorgaande
jaren waarbij o.a. binnen de gemeente nog naar middelen gezocht wordt.
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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 volgen wordt er vanaf het
gebiedsverslag 2019 ook gerapporteerd over de voortgang op hoofdlijnen in het behalen van de
doelen uit de wijkagenda. Hieraan liggen de jaarlijkse acties ten grondslag. Voorliggende rapportage
betreft het oordeel van de gebiedscommissie op kenmerkende activiteiten die het doel ondersteunen.
Daarnaast wordt er ambtelijk ook gerapporteerd op het wijkactieplan door middel van de 12-
maandsrapportage. De 12-maandsrapportage betreft een ambtelijk oordeel en wordt separaat
gerapporteerd en ter informatie aan de gebiedscommissie verstrekt.

Algemene opmerkingen bij voortgang doelen door gebiedscommissie.

Ten aanzien van het doel “Focus op Schiebroek Zuid” uit de wijkagenda Schiebroek wil de
Gebiedscommissie uitdrukkelijk vermelden dat hoewel de huidige activiteiten volgens planning
verlopen, dit doel toch specifieke aandacht moet blijven krijgen.

Betekenis kleur voortgang:

Conform planning

Niet conform planning; extra aandacht nodig

Wordt niet gerealiseerd

Wijkagenda Hillegersberg

1.a Doel : Verbeterde verkeerssituatie in Hillegersberg

1.b Toelichting: T.a.v. 2019 is hier een verbeterde voortgang te melden. Met betrekking tot het
resultaat een lagere parkeerdruk in delen van Hillegersberg is in het Kleiwegkwartier per 1 februari
2021 betaald parkeren ingevoerd. Het advies van de gebiedscommissie is niet overgenomen door
de wethouder. Het gevraagde maatwerk is niet gehonoreerd. Hoewel niet volgens advies
Gebiedscommissie is deze actie uitgevoerd.

Tav parkeerproblematiek Plaswijckpark heeft de wethouder niet het advies van de
gebiedscommissie overgenomen. Er ligt wel het besluit tot aanleggen van 34 parkeerplekken zoals
de Raad van State dit heeft uitgesproken. Binnen de gemeente wordt nu gezocht naar aanvullende
parkeerplekken in het gebied. Hiertoe is een ambtelijk voorstel in voorbereiding dat zal worden
voorgelegd aan de gebiedscommissie en waar participatie met omwonenden zal plaatsvinden.
Deze aanvullende plekken vormen dan de basis waar afhankelijk van het toekomstig aanbod
uitbreiding zal plaatsvinden. De voortgang op dit dossier gaat traag en vraagt aandacht. Afgelopen
jaar wordt communicatie en participatie over dit traject, door lang uitblijven van besluitvorming, sterk
gemist.

 T.a.v. de verkeerscirculatie is in 2020 het overleg met de gebiedscommissie gestart. Dit proces zal
leiden tot een gedeeld inzicht in de verkeerscirculatie (aanbod en capaciteit). De planning is dat dit
proces doorloopt in 2021 en naar verwachting zal worden afgerond binnen de bestuursperiode
zodat het resultaat kan worden behaald.

Omdat t.a.v. parkeerproblematiek Plaswijckpark er nog onvoldoende voortgang is te melden wordt,
ondanks de overig behaalde voortgang, voor dit resultaat extra aandacht gevraagd.

1.c Voortgang
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2.a Doel : Verbeterde woonomgeving

2.b Toelichting: De acties die vallen onder dit doel zijn met name de acties ter ondersteuning van de
bewoners en het treffen van maatregelen rond de funderings- en grondwaterproblematiek in
Hillegersberg. Deze lopen volgens planning. De bewoners, de gemeente en het waterschap trekken
samen op in het programma-overleg Grondwater waarin ook een gebiedscommissielid deelneemt.

In 2020 zijn er verschillende acties geweest om 110-Morgen als aandachtsgebied onder de
stedelijke aandacht te krijgen. Voor het opstellen van een bredere aanpak is in 2020 gestart met
een nadere analyse van de sociale en veiligheidsaspecten in 110-Morgen. Tevens is met
Stadsbeheer gesproken over de aanpak van de buitenruimte. Door corona heeft de nadere analyse
met name cijfermatig plaatsgevonden en in beperkte mate op basis van gesprekken. In 2020 heeft
er een onderzoek plaatsgevonden om 110-Morgen te agenderen als wijk met kansen vanuit de
energietransitie ofwel van het gas af. Uit de ambtelijke rapportage is gebleken dat 110-Morgen tot
de grote kanshebbers hoort. Ook is duidelijk geworden dat de woningbouwcorporatie door hun fusie
per 1 januari 2021 grote investeringen kan doen in hun woningbestand d.m.v. vergaande renovatie
en nieuwbouw. De behoefte en potentiele investeringen en verbeteringen in de wijk maken dat de
aanvankelijk maar beperkte rioolvervanging niet leidend is, maar de energietransitie en
gebiedsontwikkeling en geeft dus meer perspectief. Het bezoek van de wethouder Kathmann eind
oktober is afgesloten met de toezegging dat ook voor 110-Morgen een integraal plan
(buurtverbeterplan) opgesteld moet worden. De verzakte buitenruimte wordt daarin meegenomen,
waarbij in de tussentijd correctief onderhoud wordt gepleegd. Het plan betreft niet alleen de
buitenruimte, maar ook sociale en veiligheidsissues in de wijk. Daarmee lijkt 110-Morgen stedelijk
geagendeerd.
Ook t.a.v. de visie op de Ceintuurbaan is positieve voortgang te melden. Weliswaar komt er geen
aparte visie, maar zal vanuit Stadsontwikkeling de omgeving Ceintuurbaan worden meegenomen in
de visieontwikkeling G.K. van Hogendorpweg.

2.c Voortgang

3.a Doel: Verbeteren van de maatschappelijke situatie kwetsbare bewoners
3.b Toelichting: De acties in 2020 hebben voor wat betreft jeugd en gezin plaatsgevonden voor
zover corona dit toeliet. De aandacht met betrekking tot de jeugd en het gezin was er in 2020.
Echter heeft door de coronamaatregelen o.a. sluiting scholen hier negatieve invloed op gehad. Het
effect daarvan is nog niet bekend. Het nadere onderzoek naar kwetsbare bewoners via direct
contact heeft vrijwel niet plaats kunnen vinden. Wel is er bureauonderzoek uitgevoerd door het OBI.
In het kader van het beoogde buurtverbeterplan van 110-Morgen moet hier wel binnen de
bestuursperiode invulling aan worden gegeven. Indien de coronamaatregelen geen mogelijkheden
hier voor bieden zal naar digitale oplossingen worden gezocht, vergelijkbaar met Schiebroek Zuid.
Daarom wordt ondanks de inspanningen die gedaan zijn, voor dit item extra aandacht gevraagd.

3.c Voortgang

4.a Doel: Een gezondere leefomgeving en vergroten leefbaarheid en veiligheidsbeleving

4.b Toelichting: De acties t.b.v. dit doel verliepen volgens planning. Er is meer aandacht gekomen
van meten van ultrafijnstof zoals afgesproken in 2019. Echter door corona en het vrijwel stilleggen
van de luchtvaart is het werkelijk plaatsen van de meter verschoven tot na het opheffen van de
coronamaatregelen. Dit maakt dat deze actie niet is uitgevoerd in 2020 maar nog wel steeds
gepland staat.
T.a.v. de waterkwaliteit Bergse Plassen en de onderhoudssituatie is opnieuw een schouw
georganiseerd door de gebiedscommissie met stadsbeheer en een vertegenwoordiging van de
watersportverenigingen en is nu ook als cyclische afspraak opgenomen in de wijkactieplannen.
Deze schouw wordt uitgevoerd door SB in samenwerking met de watersportverenigingen en een
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vertegenwoordiging van de gebiedscommissie. Aandacht vraagt wel terugkoppeling van de acties
door Stadsbeheer aan de gebiedscommissie. Deze heeft tot op heden nog niet afdoende
plaatsgevonden.

4.c Voortgang

5. a Doel: Vitalere wijkeconomie
5.b Toelichting: Concept visie van de eigenaren is gereed. Traject wordt in 2021 voortgezet om
samen met de ondernemers een toekomstvisie te maken voor het winkelgebied. Deze kan
meegenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan en de gebiedskoersen detailhandel die nu
worden geactualiseerd.

BIZ-ondernemers: Vanwege Corona en de strengere maatregelen eind 2020 is het lastig om nu
voldoende draagvlak BIZ-ondernemers te creëren. Er ligt nu een verzoek om de draagvlakmeting
uit te stellen naar mrt/apr 2021 met terugwerkende ingangsdatum van 1 januari. Dit moet nog
goedgekeurd worden. Ondersteuning d.m.v. kwartiermaker wordt hierdoor ook verlengd. De
verwachting is dat de actie wel tot goede afronding gaat komen.

BIZ-Eigenaren: Een BIZ-eigenaren kan alleen tot stand komen op initiatief van de eigenaren. Het
traject met het kadaster zou voor de eigenaren een uitgangspunt kunnen zijn om gezamenlijk voor
een BIZ te gaan. De eigenaren hebben geen verzoek ingediend om een BIZ te gaan oprichten. Dit
is nu ook nog te onzeker of dit ooit gaat gebeuren. Wel zijn een groot aantal van de eigenaren nu
actief betrokken bij het traject tot transformatie. Gemeente blijft de verkenning ondersteunen. Deze
actie is in aangepaste vorm opgenomen in het WAP 2021.

5.c Voortgang

Wijkagenda Schiebroek

1.a Focus op Schiebroek Zuid

1.b Toelichting: Ondanks de Corona maatregelen zijn verschillende acties dit jaar (voor een deel
digitaal) uitgevoerd. Op het gebied van taal zijn er diverse initiatieven zoals trainingen en
netwerkbijeenkomsten ontplooid met medewerking van partijen in de wijk zoals basisscholen, de
welzijnspartij, Excelsior4all en de stichting Lezen en Schrijven. Voor wat betreft
opvoedondersteuning is de ingezette ouder-kind training Meet en Play vervangen door het
preventieve aanbod uit het beleidskader Jeugdpreventie; dit beleidskader voorziet in preventief
aanbod gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op het gebied van kinderen en
gezondheid zijn o.a. Lekker Fit! Excelsior Street League en de schoolsportvereniging ingezet. De
contacten met de moeders van Timon blijft een aandachtspunt. Tenslotte is in 2020 een start
gemaakt met het opstellen van het Buurtverbeterplan Schiebroek Zuid 2020-2024 waardoor ook de
komende jaren de focus op Schiebroek Zuid wordt geborgd.

1.c Voortgang

2.a Meer aandacht voor (leef)milieu (gezondere woonomgeving)

2.b. Toelichting: De ingezette acties in 2020 horend bij dit doel zijn onder meer terug te voeren op
de thema’s luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en duurzaamheid: Als gevolg van de Corona crises is er
sprake geweest van veel minder vliegbewegingen in 2020. De ultra fijnstof meting heeft daarom niet
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plaatsgevonden en zal worden verplaatst naar 2021. In 2020 is een rapport opgesteld over de
wenselijkheid van een burgermeetnet geluid RTHA. Het rapport geeft een positief advies over het
opzetten van een burgermeetnet. Er zijn 204 overdekte fietsparkeerplaatsen toegevoegd aan de
fietsparkeerplaats bij metrostation Meijersplein.  Daarnaast loopt op dit moment een onderzoek via
de Metropoolregio naar de haalbaarheid van een bemande (en bewaakte) fietsenstalling.
Gemeente Rotterdam participeert in dit onderzoek. Dit onderzoek is gestart in november 2020.  Het
aantal broodbakken is uitgebreid in Schiebroek.  Door de wijkconciërge zijn 3 nieuwe
broodbakadoptanten geworven

2.c Voortgang

3. a Buitenruimte: “Schoon+heel=veilig!”

3.b Toelichting: Op het gebied van schoon is de prikgroep die gestart is in 2019 voortgezet in 2020
en van Schiebroek Noord uitgebreid naar Schiebroek Zuid (en doen ook bewoners uit 110 Morgen
mee).  De prikacties zijn gevoerd met inachtneming coronaregels m.b.t. afstand en groepsgrootte.
De vernieuwing van een aantal speelplekken is uitgesteld: de speelplek aan de Wessel
Gansfortweg zal in 2021 in uitvoering gaan, de vervanging van de speelplek in het Melanchtonpark
doorgeschoven naar 2022.samen met bewoners zijn een aantal schouwen in de buitenruimte
uitgevoerd. Op het gebied van (verkeers)veiligheid is de verkeerssituatie bij de Fatimaschool
gewijzigd dmv het omdraaien van de rijrichting en is gestart met het herstellen van de verzakkingen
van de rijbaan en trottoir uiten het realiseren inritconstructie Kastanjesingel). De Black spot
Ringdijk-Wilgenlei is aangepakt en aangepast.

3. c Voortgang

4.a Verbeteren woonomgeving

4.b Toelichting: De acties die horen bij dit doel hebben betrekking op culturele voorzieningen
mobiliteit en parkeeroverlast. Het experiment lokale culturele programmering loopt door tot 1 januari
2021. De cultuurscout heeft zich conform jaarplan ingezet op de speerpunten: zoals handhaven
cultureel aanbod binnen het gebied, ondersteunen van nieuwe initiatieven, talentontwikkeling en het
samenbrengen van kunst en cultuurliefhebbers.  Dit i.s.m. de LCP- coördinator, gebied en de afd.
cultuur (cultuurtafel).  Voor het huis van de wijk is een programma van eisen opgesteld en een
zoekopdracht gegeven aan de afdeling vastgoed.

Bij een tweetal belangrijke acties, het opstellen van een gebiedsverkeerscirculatieplan en het
ontwikkelen van fysieke oplossingen voor de parkeer problematiek Plaswijckpark, zijn er
onvoldoende resultaten geboekt zie hiervoor de toelichting bij doel 1 van de wijkagenda
Hillegersberg. Het doelgroepparkeren bij de P+R aan het Meijersplein is ingevoerd in 2020. Door de
Covid 19 crisis het aantal OV-reizigers en het aantal geparkeerde voertuigen drastisch gedaald. Dat
geldt ook voor het aantal reizigers via RTHA. Het jaar 2020 is dan ook niet helemaal representatief
te noemen om tot een volwaardige evaluatie van het doelgroep parkeren te komen.

 4.c. Voortgang
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5.a Vitalere wijkeconomie

5.b. Toelichting: Dit agendapunt kent drie subdoelen; 1. Bestendigen/continueren van de BIZ
winkelcentrum Schiebroek (Peppelweg) 2. Extra aandacht voor de winkelpint en ontwikkeling
Teldersweg en 3. Verbetering weekmarkt Rododendronplein.

T.a.v het winkelgebied Peppelweg: De BIZ-periode is per 31 december 2020 afgelopen. De BIZ
heeft zich aangemeld voor een nieuwe vanaf 2021. De informele draagvlakmeting is gehaald, ook
bij de eigenaren. Dat biedt perspectief voor de officiële draagvlakmeting.  Teldersweg: De bouwfase
1 (74 woningen) start in maart 2021. Voor die eerste fase is de bereikbaarheid vanuit de
werkzaamheden geen probleem. Voor de 2e fase (bouw 25 appartementen en circa 2000 m2
winkeloppervlakte) die naar verwachting eind 2021 start, is de bereikbaarheid een belangrijk punt.
De communicatie en bereikbaarheid van ondernemers is en blijft als aandachtspunt geborgd in de
projectaansturing. Voor wat betreft de verbetering van de weekmarkt. De coronamaatregelen
hebben een grote impact gehad op de warenmarkten. De plannen zijn in 2020 dan ook opgeschort.
Zodra de coronamaatregelen dat toelaten wordt hier weer mee gestart.

5.c. Voortgang
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bijlage bewonersinitiatieven 2020

Bewonersinitiatieven Totaal
20-0144 Paasbrunch                      500
20-0205 Koningsdagviering Schiebroek                   2.148
20-0205 Koningsdagviering Schiebroek, verlaging                  -1.120
20-0221 Vrijheidsmaaltijd                      450
20-0221 Vrijheidsmaaltijd, verlaging                     -450
20-0222 Verbinding door activiteiten                   3.950
20-0259 Koningsdag Breedveldsingel                   2.465
20-0259 Koningsdag Breedveldsingel, verlaging                  -1.120
20-0342 Muziek & Swingen                   7.750
20-0396 Koningsdag Componistenwijk                   6.798
20-0396 Koningsdag Componistenwijk, verlaging                  -6.798
20-0470 Ondersteuning Voedselbank                   2.500
20-0471 Maaltijden                   2.500
20-0472 Aanvullen voedselpakketten                   2.000
20-0535 Uitbreiding Boekenhuizen                   2.490
20-0549 75 jaar bevrijding met bevrijdingsdagsoep                   2.400
20-0549 75 jaar bevrijding soep, verlaging                     -410
20-0567 Onderhoud boomperken Peppelweg                   4.584
20-0599 75+ Gezond Vitaal                   2.400
20-0599, 75+ Gezond Vitaal, verlaging                     -648
20-0737 Poëzie Lagogo                   5.000
20-0738 Krans 4 mei herdenking                      775
20-0747 Talent in de natuur                   7.500
20-0750 Horen, zien en lezen                   2.500
20-0760 Huttendorp Schiebroek                   1.500
20-0850 Receptie oplevering Hof van Terbregge                      725
20-0855 Burendag 2020 Bergse Plassen Hillegersberg                   1.500
20-0868 Pannenkoekenmiddag Borghave                   1.060
20-0868, Pannenkoekenmiddag Borghave, verlaging                  -1.060
20-0899 "Boost"! Natuurspeeltuin Terbregge                   1.300
20-0915 ArtHocKids, kunstelessen voor kinderen                   1.856
20-0922 KinderBingo 2020 Bergse Plassen                      750
20-0926 Kunstfestival 2020                   4.123
20-0944, Uitbreiding Gedenkbos                   9.680
20-0945 Wereld dans en internationale muzikale ontmoeting                   1.150
20-1013, Structurele activiteitensubsidie                   8.280
20-1015, Diner Chantant                   2.300
20-1017, Muzikale middag op zaterdagmiddag                   2.100
20-1090, Route Lagogo                   5.260
20-1134, Sinterklaasactiviteiten Kleiwegkwartier                   2.013
20-1186 Kerst Bergpolderplein                      425
20-1254 Extra geld voor kerst                   1.000
Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang                   7.070
Retour 2019, 19-0207 Schaatsen in Schiebroek                  -1.397
Retour 2019, 19-0546, Zomermiddag aan de plas                     -410
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Retour 2019, 19-0749 Verbinding door activiteiten                       -89
Retour 2019, 19-0751 Zomerfeest                        -1
Retour 2019, 19-0829 CineWest                     -198
Retour 2019, 19-0832 Burendagfeest                  -1.203
Retour 2019, 19-0837 Wateropvang en besparing                     -342
Retour 2019, 19-0838 North Sea Jazz                     -584
Retour 2019, 19-1284 Intocht Sinterklaas                       -81
Retour 2019, 19-1470 Muziek en dans verbindend                  -1.375
Retour 2019, 19-1488 Sinterklaasfeest bij buurvrouw                     -297
Retour 2019, 19-1516 Tweede Kerstmaaltijd                     -471
Retour 2019, 19-1600 Breng de kerst in de huis                     -294
Stichting Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (B.O.K.)                 13.490
Stichting Vrijwilligerswinkel                 10.000
Eindtotaal                115.944

Retour uit 2019    - € 6.742
Retour uit 2020    - € 11.606


