
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Oude Noorden bieden wij u het jaarverslag 2020 aan. 

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Oude Noorden in concept vastgesteld en wordt 

in de openbare vergadering van 11 maart a.s. formeel bekrachtigd. 

 

Met vriendelijke groet, 

        

Martha Harel      Jacco Bakker    

Technisch voorzitter     Wijkmanager  
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Voorwoord  
 

Het jaar 2020 was een bewogen en bijzonder jaar. Een jaar zoals we niet eerder gekend 

hebben. Het coronavirus stak de kop op in Nederland en al gauw had het de samenleving in 

zijn greep. Voor de ondernemers was het een harde slag. Ineens moesten ze dicht, geen 

omzet meer, geen klanten. Bewoners werden geconfronteerd met ontslag. Armoede in onze 

wijk was al groot en het werd door Covid-19 nog groter. Het hebben van minder contacten 

vanwege mogelijke besmettingen maakte de eenzaamheid intenser, en niet alleen onder 

ouderen. 

De negatieve impact van de Covid19-maatregelen heeft grote invloed gehad op de wijk en 

haar bewoners, maar daar tegenover stond dat de sociale cohesie is gaan bloeien. Veel 

bewoners en organisaties stonden op om hun medemens in de wijk te helpen. Spontane 

acties werden opgezet (koken voor de mensen die er behoefte aan hadden, het uitdelen van 

extra voedselpakketten, even naar de buren om kijken wat er voor hen gedaan kon worden). 

Het was hartverwarmend en de wijkraad heeft dit soort initiatieven met liefde ondersteund. 

Hoewel de wijkraad net zo als velen niet zo vrij meer was om fysieke momenten met 

bewoners te organiseren, werd het toch snel een uitdaging om te kijken wat er wel mogelijk 

was. Er was veel creativiteit en ook tijdens de lock-down werden er corona-proof afspraken 

met bewoners en organisaties gemaakt. Ook via telefonische gesprekken en emails werden 

de contacten warm gehouden.  Het opstarten van een bewonerspanel kon prima digitaal 

gedaan worden en het hielp om een aantal bewoners op een paar prangende onderwerpen 

te bevragen (o.a. verkamering, terrasvlonders, verkeer).  Ook wisten bewoners de wijkraad 

te vinden als ze vragen/problemen hadden. 

 

Martha Harel, 

 

Technisch voorzitter Wijkraad Oude Noorden 
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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 het Oude Noorden 
 

Door de Covid 19-beperkingen was het ook niet meer mogelijk de maandelijkse openbare 

vergadering fysiek te organiseren. Dit werd ineens digitaal gedaan. Niet iedereen was in de 

eerste instantie enthousiast, maar het was op deze manier mogelijk meer 

bewoners/ondernemers te bereiken. Bewoners en ondernemers die misschien niet zo gauw 

bij een fysieke vergadering aanwezig zouden zijn waren nu wel digitaal aanwezig. Ook de 

wijkraad moest het grootste gedeelte van het jaar digitaal vergaderen.    

 

 
 

Veel informatie werd verspreid via de diverse mediakanalen (Facebook, web-site Gemeente 

en de buurtkrant Noorderzon). In de Noorderzon heeft de wijkraad en gebiedsorganisatie 

Oude Noorden een eigen sectie, de Noorderlink, om zo bewoners op de hoogte te houden 

van het reilen en zeilen in de wijk. 

 

Communicatie en informatie-uitwisseling tussen wijkraad en gebiedsorganisatie, liep nog niet 

helemaal soepel. Ook de minimale ondersteuning wordt als een gemis en beperking ervaren. 

Het Oude Noorden is de grootste wijk van Noord met de meeste problematiek en heeft 

daardoor extra aandacht nodig.   Ook de beperkte inzet van sommige wijkraadsleden (2) 

maakte het er niet makkelijker op. De druk op de andere wijkraadsleden was goed te 

voelen.    
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Door het uitblijven fysieke vergaderingen is flink ingezet op digitale overleggen. Zowel onder 

bewoners als ondernemers is deze manier zinvol gebleken. 

 

Het verspreiden van informatie via de diverse 

mediakanalen (facebook, website gemeente, 

noorderzon) maar ook via de netwerkers in de 

wijk heeft bijgedragen aan de “opkomst” (lees: 

deelname) van bewoners aan digitale 

overleggen.  

Voor bewoners die niet uit de voeten kunnen 

met de nieuwe media is er het huis aan 

huisblad Noorderzon. Hierin heeft de wijkraad 

een eigen sectie, met Noorderlink, om zo 

bewoners op de hoogte te houden van reilen 

en zijlen in de wijk.  

 

De wijkraad heeft haar best gedaan om zoveel 

mogelijk zichtbaar te zijn, zonder fysiek 

aanwezig te zijn. Dit was moeilijk in deze 

periode. Hiervoor heeft de wijkraad veel hulp 

ontvangen van de communicatiemedewerker 

Noord. 

 

- Facebook ter informatie en communicatie 

- Uitnodigingen middels (digitale) flyers voor specifieke bijeenkomsten  

- Introductie van Noorderlink in de buurtkrant Noorderzon 

- Beoordelen en honoreren van bewonersinitiatieven 

- Aanwezigheid bij gehonoreerde BI's  

- Aansluiting bij Groenweb Noord ter versterking groene initiatieven 

- Stimulering en indiening van initiatieven met de diverse wijkraden Noord 

- Gebruik van Gemeentepeiler  

- Bijwonen van thema-avonden voor wijkraden Noord 

- Contacten onderhouden met bewonersverenigingen 

- Ondersteunen corona acties 

- Verkeerstafels en werkgroepen verkeer met bewoners 

- Verkeersschouw met bewoners 

- Aanwezigheid (verkeers)veiligheidsacties 

- Opstarten bewonerspanel 

- Aanwezigheid bij vergaderingen BIZ-en Noorderboulevard en Zwaanshals 

- Aanwezigheid bij vergaderingen ondernemers/bewoners Benthuizerstraat 

- Gesprekken met bewoners/ondernemers op straat  

 

In 2021 ligt de focus van de wijkraad met name op (verkeers)veiligheid, schoon-heel-veilig-

acties, groeninitiatieven, ondersteunen van ondernemers bij herstart na corona, 

armoedebestrijding en jongeren. Ook zal de wijkraad samen met gebiedsorganisatie zich 

inzetten voor een betere informatie- en communicatie uitwisseling met de wijk. Dit komt een 

plezierige samenwerking ten goede en zal resulteren het meest haalbare voor de wijk en 

haar bewoners uit deze laatste periode van de wijkraad te halen. 
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Inzet voor opstellen wijkactieplan 2021 

 

- Openbare (digitale) vergaderingen voor inspraak 

- Gesprekken woningcorporatie Havensteder 

- Gesprekken (telefonisch en coronasproof fysiek) met bewoners over verschillende   

  onderwerpen 

- Gesprekken met BIZ-en Noorderboulevard en Zwaanshals 

- Gespreken met ondernemers/bewoners Benthuizerstraat 

- Gesprekken met bewoners 

- Wijkgerichte enquêtes via Gemeentepeiler 
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Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Het Oude Noorden kent veel actieve bewoners, groepen en ondernemende types die graag een 

bijdrage leveren aan het leuk houden of maken van hun eigen plek. Ondanks de Corona maatregelen 

is de wijkraad er opnieuw in geslaagd deze mensen te ondersteunen door hun initiatieven te 

honoreren. Er is dit jaar zelfs meer uitgegeven dan dat er beschikbaar was en daar is de wijkraad erg 

content mee. 

 

Noord - Oude Noorden Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven       128.638         139.058        -10.420  

Participatie en representatie        38.756          35.965          2.791  

Totaal       167.394         175.023         -7.629  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur 
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Overzicht adviezen en terugkoppeling 
 

 
 

 
De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
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Bijlage bewonersinitiatieven  
 

Bewonersinitiatief  Totaal  

19-1788 Eenzaamheidsbestrijding      3.000  

19-1792 Operatie compostHOOP      1.075  

19-1792 Operatie compostHOOP, verlaging           -1  

19-1825 Jaarprogramma Wereldkinderen      3.220  

19-1864 Aanschuifmaaltijd in de Mozaiek      2.820  

20-0029 Verlichting voor het Noordplein      8.158  

20-0055 Ontbijt in Klooster      2.990  

20-0058 Duizenden nachten en één nacht      1.620  

20-0110 Breiclub "De Kloostersteek"      1.000  

20-0152 Waterfestival aan de Rotte      9.950  

20-0217 Open atelier in 't Klooster      1.734  

20-0230 De Kracht van Noord      1.600  

20-0272 Noorderzon 2020    10.000  

20-0273 Fototentoonstelling 'Vanuit Turkije naar Oude Noorden'      1.300  

20-0332 Memory Lane      1.400  

20-0387 Vergroening Benthuizerstraat        880  

20-0475 Stop de hamster voor de Voedselbank      4.400  

20-0482 Steun voor senioren in corona periode      1.540  

20-0526 Keju Cares      2.500  

20-0547 Vergroenen Rottebocht        221  

20-0584 RoRo-buiten, 11e editie      5.000  

20-0590 Keju Cares (aanvulling)      6.500  

20-0653 Bevrijdingsdag      2.610  

20-0663 Corona maaltijden      1.800  

20-0717 Pop-up Zomerparade      3.750  

20-0718 Muziek op de Rotte      7.500  

20-0725 Buurtborrel Koopmanshuis        787  

20-0786 Groen Loofdakplein      3.348  

20-0786 Groen Loofdakplein, verlaging     -1.575  

20-0797 Antilliaans Carnavalfeest      1.400  

20-0805 Watertappunt Pijnackerplein      1.000  

20-0838 Seniorenatelier Kerkeplaats      2.150  

20-0865 Geveltuin aanleg van A tot Z Hofdijk        750  

20-1024, De Zangkoerier      2.410  

20-1032, Video registratie van toneelstuk        750  

20-1033, Jaarprogramma Stichting Rottetalent      9.900  

20-1053, Kerstverlichting in bomen Benthuizerstraat      2.400  

20-1073, Verlichting Noordplein2      8.000  

20-1198 Breng Heliport in feestelijke kerstsfeer    10.000  

20-1199 Geveltuinenactie      1.850  

Retour 2017, 17-1331 Beloofde Herinrichting       -642  

Retour 2018, 18-1375 Beplanting Bloembakken Orkide         -37  

Stichting Kito Events    10.000  

   139.058  

 

 

 

 

 


