
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht collega, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de Wijkraad Kop van Zuid- Entrepot. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 16 februari 2021. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

   

Technisch voorzitter    Wijkmanager 

G. Vercruyce     O.E. Karam 

Wijkraad Kop van Zuid - Entrepot   Wijkraad Kop van Zuid - Entrepot  

 

  

Onderwerp:  

Aanbiedingsbrief Gebiedsverslag 
2020 

 

Gebied Feijenoord 

 

Bezoekadres: Maashaven O.Z. 230 

3072 HS  ROTTERDAM 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

Internet: http://www.rotterdam.nl/feijenoord 

 

Van:  Wijkraad Kop van Zuid - Entrepot 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-3772548 

Bijlage(n):  

 

Datum: 16 februari 2021 

 

3772548 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College B&W Rotterdam 

Postbus 70012   

3000 KP ROTTERDAM 
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Wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 

 

 
Theo Peeterman wijkraadslid 

Desiree Scheid  wijkraadslid 

Greta Vercruyce wijkraadslid (tech voorzitter) 

Marianne Melcherts wijkraadslid 

Mustapha Hannati wijkraadslid 
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 

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 wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 
 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot met een overzicht van de 

activiteiten van de wijkraad in 2020. Het was een bijzonder coronajaar, waarin veel zaken anders 

ingevuld moesten worden. Als wijkraad hebben we ondanks de beperkingen redelijk het contact met 

de wijkbewoners weten te behouden, evenals de contacten met de bewoners (ondernemers?), de 

gemeentelijke gebiedsorganisatie als de ‘Coolsingel’.  

 

In samenwerking met welzijnsorganisatie Humanitas zijn balkonparades georganiseerd, is een 

coronahulp-app opgezet en zijn flyers met informatie over corona en hulp rondgedeeld. De wijkraad 

heeft een bewonersinitiatief voor het rondbrengen van voedselpakketten gesteund.    

 

Ook dit jaar blijven de belangrijkste doelstellingen, onze wijk veiliger, groener en leefbaarder te maken  

staan. Zeker een groene wijk met veel buitenspeelruimte bleek ontzettend belangrijk in dit coronajaar.  

Deze (deel-)doelstellingen worden voor een deel via het wijkactieplan en met diverse partijen in de 

wijk en de gemeentelijke organisatie gerealiseerd. Helaas konden, o.a. door de beperkende 

maatregelen, heel veel bewonersinitatieven niet uitgevoerd worden. Er werden in 2020 ook minder 

bewonersinitiatieven ingediend. Hier ligt een uitdaging voor de wijkraad in 2021.  

 

Sinds maart 2020 vergadert de wijkraad digitaal. De streaming wordt meestal goed bekeken, het 

aantal digitale bezoekers is aanzienlijk hoger dan bij fysieke opkomsten.(aantallen?). Gelukkig maken 

bewoners ook regelmatig gebruik van het inspreekrecht om tijdens de digitale, openbare vergadering 

aandacht te vragen over diverse onderwerpen, zoals parkeerbeleid, groen in de wijk, overlast en 

verkeersveiligheid. Wijkraadsleden worden ook via e-mail benaderd met vragen of opmerkingen. De 

Wijkraad heeft gevraagde én ongevraagde adviezen uitgebracht.  

 

Om toch contact te houden met de bewoners heeft de wijkraad in juni een “groene groet” gebracht aan 

alle adressen in de wijk, in samenwerking met organisaties in de wijk.  

 

Diverse bewoners hebben ook dit jaar weer aandacht vergroening in de wijk. Hiervoor werden BI’s 

ingediend en bewoners doen ook zelf concrete voorstellen. Daarnaast blijven bewoners aandacht 

vragen voor verkeersveiligheid en parkeeroverlast vooral bij scholen.  Tijdens de lockdown in maart 

werd ook extra overlast door jongeren ervaren in het Spoorweghavenpark. Dankzij actieve inzet van 

bewoners in samenwerking met politie en (Yusuf), is de overlast aanzienlijk minder geworden.  

 

In 2020 was de horeca gedurende langere periodes gesloten. Toch blijft de vrees bestaan dat vooral 

het Entrepotgebied overlast zal blijven bestaan. De horecaklankbordgroep waaraan zowel bewoners 

probeert hiervoor oplossingen aan te bieden.  

 

Wijkraadsleden hebben ook dit jaar deelgenomen aan informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en 

klankbordgroepen over onderwerpen die verder reiken dan Kop van Zuid- Entrepot, maar wel invloed 

hebben op onze wijk. De wijkraden in het gebied Feijenoord blijven ook onderling de samenwerking 

zoeken. Zo heeft ook in 2020 wijkoverstijgend overleg plaatsgevonden over o.a. verkeersoverlast van 

racers en hardrijders en de inzet van politiecapaciteit.  

 

Verder in het document vindt u meer informatie over participatie met bewoners, de door de wijkraad  

afgegeven gevraagde en ongevraagde adviezen en de toegekende bewonersinitiatieven.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Uw wijkraad Kop van Zuid Entrepot.  
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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. 
 

De wijkraad Kop van Zuid-Entrepot heeft in 2020 12 openbare en 12 besloten vergaderingen 
gehouden. Deze vonden plaats in het Suite Pincoffs Hotel in de wijk Kop van Zuid-Entrepot 
en vanaf april 2020 vanwege Corona via de livestream 

Bij de fysieke vergaderingen waren gemiddeld 10 tot 15 bezoekers aanwezig. Dit is t.o.z. van 
2019 een vergelijkbaar aantal. De livestream vergaderingen werden gemiddeld door 30 a 40 
bewoners bekeken.  

Het afgelopen jaar is er o.a. contact geweest met  Buurt Bestuurt Stadstuinen, ondernemers 
omgeving Entrepothaven en omgeving Vuurplaat,  Stichting Hefpark, diverse VVE’s, 
Stichting Rotterdamse Munt, Speeltuin Vereniging “De Vuurklip” en welzijnsorganisatie 
Humanitas.  

Wijkraad Kop van Zuid Entrepot onderhoudt ook actief contact met de andere wijkraden 
binnen het gebied Feijenoord en bezoekt structureel de gezamenlijke wijkradenvergadering 
of livestream overleggen. 
 

 

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

De Wijkraad Kop van Zuid Entrepot had graag de wijkagenda tegen het licht willen houden 

maar vanwege Corona was dit niet mogelijk. De wijkraad laat zich verder informeren over de 

acties die zijn opgenomen in het WAP 2021 en is betrokken bij diverse beleidsvelden, zoals 

verkeeroverlast en horeca. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissies beschikte 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. 

 

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 / Entrepot       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  

 

budget , wijkraad, Kop van Zuid / Entrepot  2020 

Feijenoord - Kop van Zuid Entrepot  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              73.313                  31.111         42.202  

Participatie en representatie              19.730                  32.553        -12.822  

Totaal              93.043                  63.664         29.380  

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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De wijkraad Kop van Zuid / Entrepot heeft meerdere malen de bewoners en ondernemers 

opgeroepen om met initiatieven te komen. Verder heeft de wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 

een mooi initiatief zelf verzorgd om de bewoners en ondernemers tijdens de eerste lockdown 

een hart onder de riem te steken. 

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

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te adviseren. 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren. Het college 

kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. Het college zorgt voor een 

onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68%, 

2018 59% en in 2019 93%. Het college streeft ernaar om in 2020 90% van alle adviezen – gevraagd 

en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

 

 

 

Gebied  Aantal adviezen 2020 Reactie namens of 

van het college 

% 

Kop van Zuid-Entrepot 8 8 100% 

 

 

De wijkraad Kop van Zuid / Entrepot heeft in 2020, 8 maal een gevraagd advies 
uitgeschreven.   
 
De wijkraad geeft verder aan dat terugkoppelingen op de adviezen binnen de gestelde 
termijnen dient te worden beantwoord. Regels die het college zelf heeft opgesteld dienen te 
worden nageleefd. 
 

Verder heeft de wijkraad zich herhaaldelijk hard gemaakt voor het behoud van het 

monumentale karakter van het Entrepot-gebied. Meerdere malen heeft de wijkraad  

aandacht gevraagd bij de gemeente voor het Poortgebouw. Dit heeft bijgedragen aan het in 

gang zetten van het groot onderhoud van de buitenkant.” 
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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 zal er vanaf het 

gebiedsverslag 2020 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.  

 

 

1.a Wijkagenda doel   Veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren 

1.b Toelichting            Veiligheidsgevoel was duidelijk verbeterd er in juli uit het niets onrust  

                                      rellen in het Spooweghavenpark ontstonden. De aandacht voor 2021 is  

                                      hierdoor weer vergroot.. 

1.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen  

                                    

 

2.a Wijkagenda doel    Beter ondernemersklimaat ontwikkelen  

2.b Toelichting             Ondernemersvereniging op de Vuurplaat is gerealiseerd, die op de  

                                      Entrepothaven gaat er niet komen.                            

2.c Voortgang              wit, rood, oranje, groen  

 

 

3. a Wijkagenda doel   Fijnere Woonomgeving 

3.b Toelichting             Verblijfgebieden, zoals spoorweghavenpark ,ns station, entrepothaven  

                                       staan wat meer onder druk .  Verder is de veiligheid toegenomen. 

3.c  Voortgang              wit, rood, oranje, groen  inzet wordt in 2021 gecontinueerd  

 

 

4. a Wijkagenda doel   Beter welzijnsniveau  

4.b Toelichting             alle 75+ krijgen een huisbezoek aangeboden, iets meer als de helft is  

                                      bezocht. 

 

4.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen  

 

 

5. a Wijkagenda doel   Verkeersveiligheidsgevoel en verkeersveiligheid over gehele breedte  

                                      zoveel vergroten. 

5.b Toelichting            Plan van aanpak Blackspot Laan op Zuid / Vuurplaat is gerealiseerd 

 

5.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen (uitvoering 2020) 
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

19-1706 Blotevoetenpad    6.250  

19-1802 Voetbaltoernooi Kop van Zuid       530  

19-1803 Multicultureel Buurtfeest    1.105  

20-0092 Vrouwendag    1.045  

20-0105 Openluchttheater Afrikaanderwijk    1.000  

20-0117 Samen Pasen vieren       250  

20-0244 Gedenkpopconcert    1.896  

20-0381 Kinderknutselclub       875  

20-0382 Creativiteiten (2)       645  

20-0574 Drukwerk en Bezorging plantje    3.380  

20-0575 Groen Opstekertje    9.950  

20-0601 Aanvraag voedselpakketten       500  

20-0623 Zomerprogrammering    1.050  

20-0626 Zomerprogrammering You Talent    2.580  

20-0631 Kunst in het Hefpark    2.395  

20-0635 Zomerprogramma De Vuurklip    2.170  

20-0640 Fotoproject 'Koor op Zuid in Quarantaine'    1.050  

20-0681 Boekenhuisje in woonstraat Stadstuinen       275  

20-0701 Kabouterspeurtocht Hefpark       588  

20-0708 Vier de zomer    2.112  

20-0740 Dag van de makers    3.688  

20-0807 Feestelijke Kinderactiviteiten laatste kwartaal 2020    3.875  

20-0900 Burendag 30 september    1.000  

20-0914 Geveltuindag Peperklip       981  

20-1029, Het Warme Winterfeest       650  

20-1136, Balkonparade    1.700  

Retour 2018, 18-0704 Huiswerkhulp Peperlink      -354  

Retour 2018, 18-1726 Locomotieftuin   -4.500  

Retour 2018, 18-1727 Kindercamping   -1.250  

Retour 2019, 19-1246 Krantekop van Zuid   -6.600  

Retour 2019, 19-1796 Vrijwilligersfeest   -7.725  

   31.111  

 

 


