
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2020 aan van de Wijkraad Noordereiland. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 15 februari 2021. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

   

 

 

Technisch voorzitter    Wijkmanager 

J. P. J. Willemse    J. van Dam 
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Gebiedsverslag Wijkraad Noordereiland 2020 

Voorwoord  
 

Het was een bewogen jaar. Het coronavirus heeft het Noordereiland helaas niet overgeslagen. En uit 

alles blijkt dat we er voorlopig nog niet van af zijn. De Wijkraad wenst degenen die getroffen werden 

door het virus heel veel sterkte. 

De Wijkraad wil, ook vanwege de beperkingen in de communicatiemogelijkheden door het virus, 

digitale mogelijkheden voluit gaan benutten (naast de al druk gelezen Eilandkrant) om uw mening te 

horen. Uit het stijgend aantal deelnemers aan digitale vergaderingen en de Gemeentepeiler 

concludeert de Wijkraad dat de betrokkenheid van de eilanders beter tot zijn recht komt. De Wijkraad 

beschouwt dit als een belangrijke aanwinst om de participatie door de bewoners nog duidelijker door 

te laten klinken.  

In de volgende pagina’s van dit gebiedsverslag wordt u gedetailleerd op de hoogte gebracht van het 

werk van de Wijkraad in 2020. De wijkraad dankt de eilanders, de gemeente Rotterdam en alle 

anderen die hebben bijgedragen aan de realisatie van de doelen van de wijkagenda in 2020. 

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 heeft in 2020 8 openbare vergaderingen gehouden. Twee vergadering vervielen vanwege 
de lockdown in maart/april en in de zomer was er door omstandigheden tweemaal geen quorum. 
Naast twee fysieke bijeenkomsten is er vooral via MS Teams vergaderd. De digitale vergaderingen 
zijn door veel bewoners gevolgd, gemiddeld 40. 350 Bewoners hebben de novembervergadering via 
facebook bezocht. Er zijn ook 10 besloten vergaderingen geweest. In het eerste halfjaar 2020 is de 
wijkraad voorgezeten door een extern technisch voorzitter. Na de zomer is het stokje weer 
overgenomen door een van de gekozen wijkraadsleden. 
 

De wijkraad heeft voor het contact met de bewoners gebruik gemaakt van de website 

(noordereiland.org), de facebookpagina Noordereiland, de eilandkrant en de gemeentepeiler.  

In 2020 is de wijkraad gestart met het inzetten van de gemeentepeiler. Eind 2020 was de peiler door 

286 bewoners van het Noordereiland gedownload. In 2020 zijn drie peilingen gehouden. De respons 

op de peilingen was als volgt: peiling 1 over de jaarwisseling 150, peiling 2 over betaald parkeren 122 

en peiling 3 over de wijkagenda 54.  

 

Op 4 maart bezochten wethouders Kathmann en Wijbenga het eiland in het kader van Tour-de-Wijk. 

Er werd gewandeld met een groep oudere bewoners en natuurlijk ook stilgestaan bij de overlast van 

de kadekapers. 

 

Vanuit de wijkraad is deelgenomen aan de werkgroep Mobiliteit Feyenoord City. Daarnaast is de 

wijkraad altijd vertegenwoordigd in de bijeenkomsten van Buurt Bestuurt. Maandelijks overlegt de 

wijkraad met politie en gemeente (Toezicht & Handhaving) in de taskforce over veiligheid en overlast. 

Op een aantal onderwerpen is samenwerking gezocht met de wijkraden Feijenoord, Kop van Zuid- 

Entrepot en Katendrecht-Wilhelminapier. 
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In het jaar 2020 is de wijkraad actief geweest met de volgende issues: 

  

Overlast op de kades 

Door de invoering van betaald parkeren, het verminderen van parkeerplaatsen en het afsluiten van 

overlastlocaties is de overlast verminderd. Desondanks heeft de wijkraad onverminderd gewezen op 

de resterende overlast rond o.a. Willemsbrug en Koopvaardijhof.  

 

Herinrichting/ vergroening Maaskade 

De wijkraad heeft het gehele jaar overleg gevoerd over de vergroening van de Maaskade en de 

participatie in deze. 

 

Ons park 

Op verzoek om nieuwe evenementenlocaties in de stad aan te wijzen, heeft de wijkraad Ons Park, 

maar ook andere locaties op het Noordereiland, voorgedragen. Voor Ons Park heeft de wijkraad ook 

een aantal randvoorwaarden voorgesteld. Dit proces werd echter doorkruist door het voornemen het 

Vrije Volk Festival (7000 bezoekers) op het Eiland te laten plaatsvinden in het kader van het Eurovisie 

Song Festival. Een goed gesprek met de gemeente hierover bleek in 2020 niet mogelijk en zal helaas 

pas in 2021 plaatsvinden. 

 

Verkeersoverlast 

Tijdens de lockdown waren er veel klachten over te hard rijden en geluidsoverlast van verkeer op de 

kades en de Willemsbrug. In gesprekken met Stadsontwikkeling/mobiliteit is aangedrongen op 

maatregelen. In het verkeerscirculatieplan Binnenstad is het voornemen opgenomen 

snelheidsremmende maatregelen te nemen op de Willemsbrug. 

 

Bus 47  

De inzet in 2018 en 2019 heeft geleid tot de toezegging een pilot met vraaggericht vervoer te starten 

op het Eiland. Deze is uiteindelijk in juni 2020 van start gegaan en in december verlengd voor een 

periode van een halfjaar.  

 

Geen chaos bij vuurwerk jaarwisseling 

Uit peiling 1 (gemeentepeiler) bleek grote waardering voor de maatregelen (eiland was met de auto 

alleen toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers) tijdens de jaarwisseling 2019/2020. De 

gegevens van de peiling zijn gedeeld met de betrokken partijen. Vanwege corona was er de laatste 

jaarwisseling geen nationaal vuurwerk en daardoor ook geen afsluiting.  

 

Fietsparkeren  

Wijkraad heeft de oplossingen op gebied van fietsparkeren gemonitord.  

 

Huis(kamer) van de wijk 

Begin 2020 is het nieuwe Huis van de Wijk (Huis aan de Kade) geopend. Helaas kon er het afgelopen 

jaar weinig gebruik gemaakt van worden. 

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

Het wijkactieplan is opgesteld door de clusters van de gemeente Rotterdam. 
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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. 

 

In 2020 is door één belanghebbende bezwaar gemaakt tegen het besluit van de wijkraad over een 

bewonersinitiatief. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. 

 

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  

 

 

                                                      
1 Incl. 10%-regeling en budget viering jaarwisseling  
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Feijenoord - Noordereiland  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven              53.715                  45.113           8.602  

Participatie en representatie              12.655                    2.656           9.998  

Totaal              66.369                  47.769         18.600  

 

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 

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. 

 

Over de volgende onderwerpen is advies uitgebracht: 

- Kansrijke evenementenlocaties 

- Vrije Volk festival 

- OV vervoerplannen 2021 

- Jaarwisseling 2020 

- Feyenoord City 

- Beleidsplan MO, Jeugdhulp en LAT 

- Overlast kadekapers 

- Beoordelingskader ROER (t.b.v. omgevingsvisie) 

- Strategie marien zwerfaval 

- Stand van zaken vlonderinitiatief 

- Duimdroppen 

   

Wijk 
Aantal 
adviezen 

Reactie namens of 
van het college % 

Noordereiland 11 10 91 
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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 kunnen volgen zal er vanaf het 

gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

 

1.a. Wijkagenda doel 1: Meer Ruimte voor bewoners, minder voor auto’s 

1.b. betaald parkeren per 1 januari ingevoerd, extra voorzieningen voor fietsparkeren zijn tot stand 
gekomen en pilot vraaggericht vervoer gestart per 15 juni 
 

2.a. Wijkagenda doel 2: Actieve inzet van bewoners, meer (culturele) activiteiten en evenementen 

2.b. In het corona-jaar 2020 zijn er 15 bewonersinitiatieven toegekend, het nieuwe Huis van de Wijk 

is geopend, en Ons Park is benoemd als nieuwe evenementenlocatie  

3.a. Wijkagenda doel 3: Aantrekkelijkere buitenruimte 

3.b. restauratie landhoofd gereed; participatie inrichting spoordijk in 2021; Van der Takstraat wel in 

planning tot 2025; jaar van uitvoering nog onduidelijk.  

4.a. Wijkagenda doel 4: Schoner Noordereiland 

4.b. Veel bewoners zijn zelf actief in het schoonhouden van het Noordereiland. Zij worden 

gefaciliteerd door stadsbeheer en gebiedsorganisatie. Wat het openbaar groen betreft zijn er 

locaties waar het beheer te wensen overlaat, het Burgemeester Hoffmanplein, het Antwerpse hoofd 

en Ons Park  

5.a. Wijkagenda doel 5: Actiever en veiliger 

5.b. Bewoners melden actief. Veiligheidspartners en wijkraad stemmen af in taskforce veiligheid. 

Overlast op de kades wordt steeds verder teruggedrongen, maar is in enige mate nog steeds 

aanwezig.  
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

20-0118 Together! voor volwassenen    1.110  

20-0119 Schaakfestival 3e editie    1.150  

20-0119, Schaakfestival 3e editie, verlaging   -1.150  

20-0278 Eilandkrant Noordereiland - jaargang 2    7.479  

20-0499 Planten aanbrengen op de Maaskade    2.984  

20-0624 Zomerprogrammering    1.050  

20-0627 Zomerprogrammering You Talent    1.890  

20-0654 Vier de zomer    1.242  

20-0697 Jeu de Boule +       515  

20-0697 Jeu de Boule, verlaging      -118  

20-0730 Expositie Stolpersteine Noordereiland    5.000  

20-0764 Hanging Basket Koopvaardijhof       242  

20-0827 Noordereiland Opera Mini Editie 2020    1.250  

20-0869 Boomballet Binnentuin    2.500  

20-0956, Realisatie van een Noordereiland Eilandwinkel    2.200  

20-1031, Het Warme Winterfeest       520  

20-1162 Boeken voor boekenkast HvdW Noordereiland    1.000  

Retour 2019, 19-0253 Midden in de Maas   -1.000  

Retour 2019, 19-0545 Voorstel WIjkkrant Noordereiland        -63  

Retour 2019, 19-1520 FeijenART   -1.000  

Retour 2019, 19-1680 Opleiding BHV      -688  

Stichting Montmartre aan de Maas  19.000  

   45.113  

 

 

 

 

 


