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Voorwoord door de voorzitter van het Wijkcomité Nesselande

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ook dit jaar weer aan mij de eer om een jaarverslag te maken namens het wijkcomité Nesselande.

Om te beginnen hopen wij dat iedereen gezond en wel is in deze bizarre tijden. Zonder daar te veel
over uit te wijden, mag nog wel even gezegd worden dat het heeft gezorgd voor heel veel creativiteit.
In die zin dat zowel bewoners, ondernemers de gemeente als het wijkcomité werkzaamheden anders
dan normaal moesten voortzetten.
Gelukkig is dit niet ten kosten gegaan van alles en kunnen we toch terugkijken op een positief jaar.
Een jaar waarin o.a. de ontwikkelingen rondom de bebouwing niet ongezien is gebleven.
Ook kijken wij als comité terug op een jaar waarin participatie centraal stond. Denk daarbij aan het i.p.
Nesselande. Dit was een mooi voorbeeld, hoe de rol van het wijkcomité kan worden omschreven. De
gemeente maakt plannen, bewoners hebben daar een mening over en het comité zet zich in om deze
geluiden te verzamelen en door te vertalen. Mocht het nodig zijn, kunnen er ook bijeenkomsten worden
geregeld om bewoners en gemeente in contact te brengen.

Onze wijkagenda bestaat uit concrete doelen zoals het verbeteren van de kwaliteit in de
woonomgeving, het verbeteren van verkeerssituaties, het verhogen van de veiligheids(beleving) en
meer passende programmeringen voor gezinnen hier in Nesselande.

Naast deze wijkdoelen en de (on)gevraagde adviezen vinden wij de bewonersinitiatieven eigenlijk wel
het leukst. Dit omdat het vaak enthousiaste bewoners betreft die echt iets moois willen doen voor de
wijk. Dit kan je niet anders dan stimuleren en aanmoedigen! Men kan zich voorstellen dat door covid
helaas heel wat initiatieven niet meer door zijn gegaan. Ook hier zullen we dus een beroep moeten
doen op de creativiteit en te denken in mogelijkheden.

Wij kijken vooruit naar een beter jaar waarin we hopelijk weer snel naar normaal kunnen. Graag willen
wij als laatst onze dank uiten richting de gemeente, onze wijk manager en gebiedsnetwerker, de politie
en handhaving, de strandwacht, de bewoners en alle ondernemers. Wij kijken ernaar uit om ook dit jaar
de krachten de bundelen en er wat van te maken.

Heel veel geluk en gezondheid gewenst.

Met vriendelijke groet,
Namens het Wijkcomité Nesselande

Mitchell Murk
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

Nesselande begon 2020 goed met een spetterende vuurwerkshow aan de Siciliëboulevard
bijgewoond door 6.000 bezoekers en met de traditionele nieuwjaarsduik met zo’n 500 deelnemers in
de Zevenhuizerplas.

Op 19 februari 2020 bezocht wethouder Barbara Kathmann in het kader van de Tour-de-wijk onze wijk
Nesselande. De wethouder bezocht huis van de wijk De Kristal, maakte een rondje door de wijk met de
gemeentelijke TukTuk en sprak met bewoners en leden van ons wijkcomité.

Foto: Wethouder Barbara Kathmann (midden) in gesprek met Saskia Warmer van de Loopgroep
Nesselande en wijkcomitélid Gilbert Echteld tijdens de Tour-de-wijk.
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Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht
besteed aan het inrichtingsplan Siciliëboulevard
– Brandingdijk – West.  In 2019 werd op ons
verzoek door de afdeling Stadsontwikkeling
gestart met het updaten van het bestaande plan.
In 2019 organiseerde de afdeling gesprekken
met bewoners in een klankbordgroep en in
februari 2020 organiseerde de afdeling een
inloopavond voor bewoners., waarbij twee
varianten voor de definitieve inrichting werden
getoond: een voorstel van Stadsontwikkeling en
een voorstel van bewoners. Stadsontwikkeling
heeft uiteindelijk aan ons voorgesteld het
voorstel van bewoners te laten uitvoeren. In onze
vergadering van 14 mei 2020 hebben wij
unaniem ingestemd met het bewonersvoorstel.
Stadsontwikkeling werkt bij het maken van dit
gebedsverslag op 1 februari 2021 aan het
definitieve ontwerp. Naar verwachting zal eind
2021 begonnen worden met de werkzaamheden.

In de zomer kwamen veel overlastklachten uit de
Waterwijk ons ter ore. Jongeren vermaakten zich
op een aantal vlonders bij de parkeerplaatsen in
de wijk, maar veroorzaakten veel overlast voor
omwonenden.  Op ons verzoek liet directie veilig
van de gemeente vijf vlonders tijdelijk afsluiten.
Hierdoor werd de overlast met succes bestreden.
Daarnaast hielden wij eind juli en begin augustus
2020 via de app gemeentepeiler een enquête
onder bewoners van de Waterwijk, waaruit bleek dat 75% van de bewoners wilden dat wij de vlonders
zouden laten verwijderen. Op 21 januari 2021 hielden wij een verhelderend digitaal gesprek met
bewoners van de Waterwijk. Dit heeft geresulteerd in ons advies aan directie veilig om alle vlonders in
de Waterwijk te verwijderen. Met bewoners van de Aper Boumankade zal nog apart worden
gecommuniceerd over de vlonder in deze straat.

In de maanden januari en februari 2020 kwamen wij voor onze vergaderingen bijeen in Huis van de
wijk De Kristal. Als gevolg van de corona-maatregelen moesten onze vergaderingen van maart en april
2020 geannuleerd worden. Vanaf mei 2020 vergaderden wij digitaal via MS Teams. Deze digitale
vergaderingen waren openbaar en konden door iedereen online worden gevolgd. Zoals uit
onderstaande grafiek blijkt, werden onze digitale vergaderingen online goed bekeken.
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Toelichting: de telling van het aantal kijkers is inclusief meekijkende ambtenaren. Kijkers die zijn
gestopt met kijken en zich later opnieuw aanmelden, tellen in deze kijkcijfers dubbel.

Bij onze fysieke én bij de digitale vergaderingen maakten bewoners, ondernemers en organisaties
gebruik van de mogelijkheden om in te spreken en aanvragen voor bewonersinitiatieven toe te lichten.

Wij hebben het afgelopen jaar met bewoners, ondernemers en organisaties gecommuniceerd via onze
tweewekelijkse gebiedspagina in het huis-aan-huisblad De Havenloods, via onze eigen pagina op
www.rotterdam.nl, via onze Facebookpagina Rotterdam Prins Alexander @Gebied.PrinsAlexander en
via onze Twitterpagina Prins Alexander @PrinsAlexander.

Medio december stuurden wij onze bewoners een ansichtkaart met onze nieuwjaarswensen en een
uitnodiging om bewonersinitiatieven aan te vragen.
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In 2020 hebben wij financieel en inhoudelijk bijgedragen aan het Business Magazine Prins Alexander.
In het maartnummer besteedde het magazine aandacht aan de deelname aan de landelijke
opschoondag van de Loopgroep Nesselande op 21 maart 2020 (deze actie is vanwege corona
geannuleerd). In het septembernummer kwamen ons wijkcomité en een aantal ondernemers in
Nesselande aan het woord. In het decembernummer werd ook onze nieuwjaarswens gepubliceerd. De
artikelen zijn te lezen via https://alexandermagazine.nl/

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers, die ook dit jaar weer ondanks
de corona beperkingen hebben bijgedragen aan de wijk. Samen met onze collega’s van de
Gebiedscommissie Prins Alexander en het Wijkcomité Zevenkamp reiken wij elk jaar “De Duim” uit, de
prijs waarmee vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Voor jonge vrijwilligers tot 25 jaar is er de
High Five. Normaal worden alle genomineerden naar een feestelijke bijeenkomst op het Prins
Alexanderplein gelokt; maar nu werden ze thuis of op hun club verrast. Zaterdag 5 december belde ons
wijkcomitélid Josip Samardzic aan bij Petra van Heerde met “De Duim” Zij zet zich al 16 jaar in voor de
Avond4daagse Nesselande. De High Five ging dit jaar naar de 17-jarige Zevenkamper Sten
Breugelmans.
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1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van
wijkactieplannen

In 2020 is gewerkt met de wijkagenda’s, die het college van B&W in 2018 heeft vastgesteld. In 2020
was daarom het toepassen van interactieve beleidsvorming niet van toepassing.
Op basis van de wijkagenda maken we elk jaar een uitvoeringsplan, het wijkactieplan. Dit plan is
afgestemd met het wijkcomité.

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie

Wijkcomité Nesselande beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en
representatie. Het budget 2020 bedroeg € 6,5 miljoen voor de gezamenlijke gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités. Dat bedrag is inclusief de zogenaamde 10%-regeling (overheveling restant
budget uit 2019) en de toevoeging van budget voor de jaarwisseling 2020 - 2021.  Het Wijkcomité
Nesselande beschikte in 2020 over een budget van € 133.293.

Prins Alexander - Nesselande  Begroting Realisatie Saldo
Bewonersinitiatieven             112.535 7.843 104.692
Participatie en representatie               20.758 13.366          7.392
Totaal             133.293  21.209 112.084

Toelichting

- Wijkcomité Nesselande heeft in 2020 in totaal 3 aanvragen voor bewonersinitiatieven
gehonoreerd. In totaal is een bedrag van € 7.843 aan bewonersinitiatieven besteed. Dit is
inclusief een teruggestort bedrag. Een specificatie is vermeld in bijlage 1.
Door de coronamaatregelen waren
bewonersinitiatieven nauwelijks
mogelijk. We willen hierbij met
name het bewonersinitiatief De
Heerlijkheid noemen. Bij dit
initiatief koken vrijwilligers voor
bewoners en zorgen zij tijdens of
rondom de maaltijd voor een
informatief programma. Door de
eerste lockdown moest het
initiatief stoppen. In september
werd het initiatief weer gestart,
maar dwong de tweede lockdown
het initiatief wederom tot stoppen.
We vinden het ontzettend jammer
dat dit is gebeurd.
NesseUnited organiseert elk jaar het Timmerdorp en de Zomerweek. Het was al snel duidelijk
dat het Timmerdorp niet door kon gaan. Voor de Zomerweek ontwikkelde NesseUnited een
mooi alternatief: een digitaal pakket voor de kinderen en een sportdag voor kinderen op een
sportlocatie, waarbij ouders buiten de hekken moesten blijven.
Voor 2021 hopen wij dat dit jaar meer ruimte gaat bieden voor ontmoeting en initiatieven.

- Een bedrag van € 13.366 - is besteed aan participatie en representatie. Het gaat voornamelijk
om kosten voor de plaatsing van de twee kerstbomen op het Maltaplein en het Bedrijventerrein
Nesselande à raison van € 6.670 per boom.
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur

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. Het college heeft aangegeven ernaar te streven om in 2020 90% van
alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies.

In 2020 heeft ons wijkcomité 8 adviezen aan het college verstrekt, waarvan 7 gevraagde adviezen en 1
ongevraagde advies. Het college heeft bij het opstellen van dit jaarverslag begin februari 2021 op 5
adviezen een terugkoppeling gegeven. Over het hele jaar gezien is dat een terugkoppelingspercentage
van 55%. In 2019 was dit 80%

We zien dat de kwaliteit van de terugkoppeling erg uiteenloopt. Soms volstaat het college met een
algemene reactie aan alle gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, waarin niet ingegaan wordt
op de specifieke reactie van ons comité. Soms is er een prima terugkoppeling, waarin het college
puntsgewijs een reactie geeft op onze argumenten. Een dergelijke reactie zien we graag vaker
terugkeren.

Het onderstaande overzicht van adviezen en reacties van het college is afkomstig uit het
registratiesysteem Notubiz. In voorgaande jaren was dit overzicht nog onvoldoende van kwaliteit.
Inmiddels heeft het college dit systeem substantieel verbeterd, waarvoor wij onze dank willen
uitspreken.

In onderstaand overzicht staan alle adviezen en (eventuele) terugkoppelingen. In de laatste kolom
staat aangegeven in hoeverre het gemeentebestuur onze adviezen heeft overgenomen. Daarbij
hebben wij de volgende aanduidingen gehanteerd:

 = het gemeentebestuur heeft onze adviezen overgenomen;
 = het gemeentebestuur heeft onze adviezen ten dele overgenomen;
 = het gemeentebestuur heeft onze adviezen niet overgenomen.

Onderwerp advies
Datum
advies Type advies

Datum reactie
college

Terug-
koppeling

Kansrijke evenementenlocaties 24-02-2020 Gevraagd 11-05-2020 Ja
Algemeen Aanwijzingsbesluit (APV) -
gebied Prins Alexander 25-06-2020 Gevraagd 19-1-2021

Ja

Concept Regionale Energiestrategie
Rotterdam Den Haag ( RES ) 29-06-2020 Gevraagd 14-07-2020

Ja

IP Siciliëboulevard en Brandingdijk-west  08-07-2020 Gevraagd 28-07-2020 Ja
Vlonderinitiatief (terrasvlonders) 16-09-2020  Gevraagd Nee

Strategie Marien Zwerfafval 30-09-2020 Gevraagd Nee
Beoordelingskader ROER 30-09-2020 Gevraagd Nee
Afval buitenruimte 21-10-2020  Ongevraagd 07-12-2020 Ja
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda

Wethouder Kathmann heeft als portefeuillehouder voor Wijken de gemeenteraad beloofd om via het
gebiedsverslag over de voortgang van de uitvoering van de wijkagenda te rapporteren. Hieronder
staan per wijk de doelen uit de wijkagenda’s doelen. De rapportage staat vermeld onder elk doel.
Onder de rapportage staat een beoordeling van de voortgang. De voortgang is aangegeven in
kleuren.

Wit groen oranje rood
x

Groen = de uitvoering loopt goed
Oranje = de uitvoering geeft zorgen
Rood = de uitvoering stagneert of is gestopt
Wit: andere omstandigheden, bij voorbeeld de uitvoering is nog niet gestart.

Doel 1 Verbeteren kwaliteit woonomgeving

· Meer gerichte aanpak op kleine ergernissen en verstoringen buitenruimte op basis van wijk-
en data gestuurde aanpak, 3x per jaar terugkoppeling op de wijk- en data gestuurde aanpak.

· Verbetering van de kwaliteit door meer locatiegericht maatwerk met functionele
aanpassingen bij herinrichting buurten, met aandacht voor groen.

· Continueren van aanpak schoon op strand en omgeving.

Rapportage doel 1

Het stedelijke patroon is dat thuiswerken tot meer meldingen over huishoudelijk afval en bij- en naast
plaatsingen heeft geleid. Zo is er meer verbouwd, opgeruimd en online geshopt. Zo is er meer afval
ontstaan en nam de druk op de milieuparken toe. Dit beeld herkennen we ook in Nesselande.

Vanuit Stadsbeheer zijn er BBQ-voorzieningen aangelegd in de grasstroken van de Kos- en
Siciliëboulevard en aan de Cypruslaan zijn spoedwerkzaamheden aan de riolering uitgevoerd na een
calamiteit. In de zomer zijn er vlonders in de Waterwijk afgesloten n.a.v. overlast van jongeren en op
verzoek van het wijkcomité heeft er een bewonersraadpleging plaatsgevonden.

De wijkmanager heeft gereageerd op signalen van overlast en daarover gesprekken gevoerd met:
· Bewoners van de Corsicalaan, de horecaondernemer MisterPita, vastgoedondernemer Sweco en

DCMR;
· De winkeliersvereniging en de VvE Miamitoren over overlast jongeren;
· Winkeliers en de VvE over overlast van jongeren in de parkeergarage onder het Maltaplein
· Bewoners van de Barcelonatoren over de leefbaarheid in de buurt.

Voortgang doel 1

Wit groen oranje rood
x

Doel 2 Verhogen veiligheid(sbeleving)

· Continueren van warm-weerprotocol voor de Badplaats Nesselande (de specifieke inzet zoals
deze nu aanwezig is moet blijven)

· Programmering voor Senioren en Veiligheid
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Rapportage doel 2

Het warm weer protocol is ook in
2020 uitgevoerd. De corona-
maatregelen betekende extra
toeloop van bezoekers aan de
badplaats, waardoor onder
andere aanvullende
verkeersmaatregelen moesten
worden genomen. De drukte
zorgde ook voor extra afval.
Najaar 2020 is op verzoek van
Stadsbeheer de
onderzoeksgroep “Big-R” een
onderzoek gestart naar de vraag
welke (extra) maatrelen we
kunnen nemen om de
afvalstroom beheersbaar te
krijgen en hoe we bezoekers
kunnen verleiden nog meer van
de afvalbakken gebruik te
maken.

Vanwege Covid-19 zijn de 75+ huisbezoeken vanaf maart stilgelegd. De eerste 2 maanden van het jaar
zijn de bezoeken door Buurtwerk uitgevoerd en hier zijn geen veiligheidsaspecten uit voortgekomen.

Voortgang doel 2

Wit groen oranje rood
x

Doel 3 Passender programmering voor gezinnen

Behoud voorzieningen in de Kristal en passender programmering voor de jeugd.

Rapportage doel 3

Het jongerenwerk heeft veel aandacht besteed aan het uitleggen van en opnieuw attenderen op de
RIVM-richtlijnen. Er zijn ook diverse buiten (sport) activiteiten georganiseerd door o.a. Excelsior4All,
Buurtwerk en sportaanbieders. De pleinen aan de Paul Schuitemastraat, de boulevard en het
skatepark werden door de jeugd druk bezocht.

Buurtwerk heeft binnen de geldende beperkingen veel aangepaste inzet gepleegd, onder andere in de
vorm van digitale activiteiten voor jeugd en jongeren. Vanwege de beperkingen konden veel
bewonersinitiatieven geen doorgang vinden en was het bevorderen van nieuwe initiatieven lastig.

Er is veel inzet gepleegd door Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Sport en Stadsontwikkeling

om te zorgen dat atletiekverenging Trackstars een rondbaan krijgt. Het gebruik van het openbare

sportveld door OMHC is met een uur uitgebreid.

Voortgang doel 3

Wit groen oranje rood
x
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Doel 4 Verbeterde verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid

· Vermindering klachten hard rijden door maatregelen (handhaving, kleine aanpassingen
wegontwerp, verkeersmaatregelen)

· Verkennen mogelijkheden voor verbetering veiligheid oversteken bij hoofdwegen en scholen
(Toolkit scholen)

· Meer op huidig en toekomstig gebruik in te richten Siciliëboulevard bij definitieve inrichting
(beperking snelheden, parkeermogelijkheden fietsen en motoren, oversteekbaarheid)

Rapportage doel 4

Wijkmanager, wijknetwerker en medewerkers van de afdeling Projectmanagement en Mobiliteit van
Stadsontwikkeling hebben zomer 2020 een ronde door de wijk gemaakt en hebben verschillende
verkeerssituaties beoordeeld. Geconstateerd is dat het ontwerp van de wegen niet hoeft te worden
aangepast of dat aanvullende verkeersmaatregelen moeten worden genomen, maar dat verkeers-
problemen vooral worden veroorzaakt door het gedrag van verkeersdeelnemers.

Het afgelopen jaar heeft de Politie op en rond de Siciliëboulevard handhavingsacties uitgevoerd tegen
hardrijdende en geluidsoverlast veroorzakende automobilisten en motorrijders.

Er hebben zich geen scholen voor de Toolkit gemeld. Het projectteam IP Siciliëboulevard heeft
tezamen met de klankbordgroep twee conceptvarianten ter advisering aan het wijkcomité voorgelegd.
Het wijkcomité heeft advies uitgebracht om de variant van de klankbordgroep te volgen. Het planteam
heeft het advies overgenomen en bij de wethouder ter bekrachtiging aangeboden.

Voortgang doel 4

Wit groen oranje rood
x

Doel 5 Beter benutten van de Badplaats Nesselande

· Verbeterd standplaatsenbeleid (heroverweging locaties en gebruik op basis van ervaringen)
· Verbreding locatie-aanbod horeca: in samenwerking met ondernemers uit het winkelcentrum de

mogelijkheden voor horeca op het strand op drukke stranddagen als verlengstuk van de
vestigingen in het winkelcentrum verkennen zonder dat het karakter van het strand verloren gaat
en strand gebonden evenementen mogelijk blijven.

· Verdere verkenning/ontwikkeling van recreatieve en sportieve mogelijkheden rond de Badplaats.
· Optimaal faciliteren van kenmerkende festiviteiten in de Badplaats passend binnen het

vastgestelde evenementenbeleid.

Rapportage doel 5

Het standplaatsbeleid wordt op het niveau van de stad in 2021 geëvalueerd en bijgesteld.
Via verschillende kanalen (bewoners, ondernemers, politie etc.) wordt de vraag om integraal strand-
management urgent gesteld. Zo zijn er diverse overleggen en gesprekken geweest over de leefbaar-
heid in de wijk. Inhoudelijk is de rode draad gedestilleerd en vraagt dit om een integrale aanpak. Er is
een programmateam samengesteld, dat in het nieuw jaar van wal gaat.
Vanwege de coronamaatregelen moesten aansprekende evenementen, zoals Culinesse en I Love
Urban, worden geannuleerd.

Voortgang doel 5
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Wit groen oranje rood
x

Bijlage: bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatief  Totaal
20-0657 Ontmoetingsproject De Heerlijkheid 5.240
20-0709 Zomerweek Nesselande 4.300
20-1075, Kerstbloemschikken 164
Bijdrage Kerstevent Prins Alexanderplein 3.400
Retour 2019, 19-0351 Ontmoetingsproject De Heerlijkheid -5.261

7.843


