
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht College, 

 

 

 Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2020 van het Wijkcomité Tarwewijk aan.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

       

M. Azerar      R. van Altena 

Technisch voorzitter     Wijkmanager 

 

Onderwerp: Gebiedsverslag Wijkcomité 

Tarwewijk 2020 

 

Gebied Charlois 

 

Bezoekadres: Zuiderparkweg 300 

3085 BW ROTTERDAM 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

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

 

Van:  Wijkcomité Tarwewijk 

Telefoon: 010 - 498 8096 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbCh-3778153 

Bijlage(n): Gebiedsverslag Wijkcomité Tarwewijk  

2020 

 

Datum: 24 februari 2021 

 

3777777 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

Aan het College van B&W van Rotterdam 

Postbus70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
] 
 
 
 

 



1 

 

Gebiedsverslag 2020 

 

 

In de Verordening op de gebiedscommissies is opgenomen dat de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een jaarlijks algemeen verslag, inzake de 

uitoefening van taken en bevoegdheden ten behoeve van de raad, het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester.  

 

In artikel 19 en zijdelings in andere artikelen zijn de algemene taken en verantwoordelijkheden van de 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités opgenomen. Deze kunnen (globaal) verdeeld worden in 

drie onderdelen: 

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.,  

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

 

1. het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie. 

 

2. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 
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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 door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

2020 stond in het teken om nog meer te ontdekken wat en hoe wij als Wijkcomité onze rol kunnen 

pakken. Helaas pakte het anders uit met Covid-19, en werden we gedwongen om digitaal verder te 

gaan. 

Om het digitaal werken eigen te maken kost dit ons veel tijd en energie. Nog steeds gaat het vaak mis 

met de systemen en tot op heden beheerst niet elk lid deze. 

Covid-19 heeft er voor gezorgd dat bewoners hun initiatieven niet konden uitvoeren. Ook zijn er 

helaas veel minder initiatieven aangevraagd. 

Vuurrood heeft een campagne ontwikkeld om de Tarwewijk positiever in beeld te brengen, de 

strategie is gedurende het jaar aangepast. Voor 2021 wordt er een actievere rol ingezet op het 

bouwen van een communicatie rondom Tarwekracht. Digitaal gaan we de bewoners verbinden, d.m.v. 

de website www.Tarwekracht.nl en andere vormen van Sociaal media. 

 Mariem Azerar   

http://www.tarwekracht.nl/
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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. 
 

 

Vergaderingen en andere bijeenkomsten wijkcomité Tarwewijk 2020 

Openbare vergaderingen Aantal vergaderingen: 11 

- 23 januari 

- 20 februari 

- 19 maart vervallen 

- 23 april vervallen 

- 28 mei 

- 25 juni 

- 16 juli 

- 24 september 

- 22 oktober vervallen 

- 19 november  

- 10 december  

 

Locatie: 

- Wolphaertsbocht 356 

Vanaf april zijn de bijeenkomsten 

digitaal verlopen via MS teams. 

 

Aantal bezoekers 

openbare bijeenkomsten 

Gemiddeld vijf bezoekers per 

bijeenkomst  

 

Participatiebijeenkomsten 

(door het wijkcomité 

georganiseerde 

bijeenkomsten) 

 

- Plus verschillende 

bezoeken aan jubilarissen 

- Bijna bij alle 

bewonersinitiatieven zijn wij 

aanwezig geweest. 

 

Diverse locaties, allemaal in de 

wijk 

 

 

 

 

 

 

 

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

De wens was om bij elk bewonersinitiatief aanwezig te zijn, dat is zeker niet meer gelukt. Met de 

collega’s van Stadsontwikkeling is er gewerkt om bewoners bij het opnieuw inrichten van enkele 

pleinen in de wijk eerder in het ontwikkel proces te betrekken dan gebruikelijk. 

Voor twee pleinen rond de school in de Zwartewaalstraat wordt een prijsvraag ingericht, Dit gebeurt 

onder leiding van de Veldacademie.  

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 



5 

 

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. 

 

Het budget voor het wijkcomité Tarwewijk over 2020 bedraagt € 136.945 

 

Charlois - Tarwewijk  Begroting   Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven             109.641                  54.553          55.088  

Participatie en representatie               27.304                  34.251           -6.947  

Totaal             136.945                  88.804          48.141  

 

 

De Dordtselaan heeft verschillende jaren sfeerverlichting gehad aan de lantaarnpalen. Het zag er naar 

uit dat er onvoldoende geld was om dat in het jaar 2020 -2021 ook te realiseren. 

Het Wijkcomité heeft in overleg met een ondernemer besloten om de kosten van deze sfeerverlichting 

te financieren. Deze ondernemer zal in 2021 een actievere rol ondernemen in het verbinden van mede 

ondernemers op de Dordtselaan en het uitvoeren van een activiteit voor de bewoners. 

 

  

Veel geld is afgelopen jaar niet opgemaakt ten behoeve van Bewoners initiatieven. 

Dat heeft verschillende redenen: 

 

 Bewoners initiatieven zijn vanwege Corona niet uitgevoerd. Het aangevraagde geld 

is daarom teruggestort. 

 Er zijn veel minder initiatieven ingediend.  

 Enkele initiatieven zijn afgewezen vanwege hoge opgevoerde kosten voor inzet van 

professionals. 

 Het is moeilijk om bewoners, onder de huidige omstandigheden, te bewegen om 

toch een plannetje te maken. 

 

 

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 

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

 

Overzicht adviezen Wijkcomité Tarwewijk 2020 en reacties 
 

 

Wijkcomité Tarwewijk 2020 

Advies Datum Soort advies 
Referentienummer 

Beantwoord? 
Cluster 

Algemeen aanwijzingsbesluit Charlois 171220 Gevraagd GB-3717339 BCO 

Uitbreiding venstertijden betaald parkeren sector 23 171220 Gevraagd GB-BS20/01494 SO 

Ontwerpbestemmingsplan Tarwewijk 031220 Gevraagd 110221 SO 

Jaarwisseling 2020 290620 Gevraagd 270720 DirV 

Concept Regionale Energiestrategie 250620 Gevraagd 240720 SO 

Beleidsplan MOJ en LAT 250620 Gevraagd 191020 MO 

Totaal / Percentage 6  4 66,7% 

 

 

 

 

toelichting 

 

Drie adviezen zijn vrij recente gegeven. Over twee adviezen is nog geen formele reactie ontvangen. 

 

De desbetreffende projectleiders zijn betrokken bij de toelichting van de plannen  

Tijdens het gesprek met het wijkcomité hebben zij het advies ook al gehoord, en hebben zij al 

mondeling reactie gegeven op het te ontvangen advies 

 

 
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.  

 

Vier subdoelen op hoofdlijnen 
Overal Covid-19 heeft wat zand in de radertjes van de activiteiten in de Tarwewijk gestrooid. We 
zijn daarom aan het experimenteren om meer te werken met hulp van de social media.  
 

1. Meer grip krijgen op het vastgoed, de bewoners en de eigenaren 
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Ook in 2020 is er regie gevoerd op de inzet van de data gestuurde aanpak. Helaas veel minder dan 
gehoopt. Dit heeft te maken met de beperkte inzet vanwege Covid-19. Huisbezoeken gebeuren 
alleen in meest extreme gevallen. De methodiek, op basis van harde en zachte input huisbezoeken 
af te leggen is nog steeds erg wenselijk, Covid-19 strooit zand in de raderen. Het aantal signalen 
dat we ontvangen is ook afgenomen, ook dat heeft voornamelijk te maken met dat we als overheid 
en professionals minder in de wijk aanwezig zijn. De politie, directie Veilig, Toezicht en Handhaving 
hebben heel veel tijd en energie gestopt in het naleven van de Covid-19 maatregelen. 
 
 

2. Meer aanwezige en zichtbare overheid realiseren. Meer reinigen, ook aanpak Hondenpoep 
en Weesfietsen. 

Vanwege Covid-19 zijn we minder zichtbaar aanwezig geweest in de wijk. We hebben wel een 
nieuwe locatie in de Wolphaertsbocht ingericht, namelijk op nummer 362. Hier zijn enkele 
spreekruimtes specifiek voor collega’s WenI en het jongerenloket ingericht. Gesprekken met 
bewoners vinden, meestal digitaal plaats. Na covid-19 zullen er veel gesprekken in de wijk 
plaatsvinden. 
De hoeveelheid afval is fors toegenomen in de eerste maanden van Covid-19. Stadsbeheer heeft 
dagelijks hard gewerkt om de wijk schoon te houden. Dat is een enorme opgaaf. 
 
De wijknetwerker had met Woonstad bewoners gemobiliseerd voor een preventie team in de 
Tarwebuurt. 
 
DOCK en extra jongeren werkers hebben het druk gehad met voorlichting en gesprekken met 
jongeren. 
Dienstverlening heeft met inzet van verschillende collega’s gebruik gemaakt om met een bus van 
Stadsbeheer gericht voorlichting te geven aan bewoners over Covid-19. Specifiek gericht op 
bewoners die hun informatie niet standaard oppakken via de reguliere media. Ook andere 
onderwerpen worden opgehaald en besproken. 
  
Knock en Talk gesprekken zijn er gevoerd met de ondernemers in de wijk, dit om ze te attenderen 
op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. 
 

3. Versterken bewoners in en voor de wijk 
In de Tarwe- en Gaesbeekbuurt is een aanvang gemaakt met het actief bezoeken en betrekken van 
de bewoners. Ook is dit vanwege Covid-19 op een laagpitje gezet. Er zijn enkele Meet en Greet 
bijeenkomsten geweest. In 2021 worden deze digitaal opgestart.  
Het Mijnsherenplein krijgt een opknapbeurt, met bewoners en gebruikers van dit plein zijn 
bijeenkomsten geweest, digitaal en fysiek. 
Voor twee pleinen rond de school in de Zwartewaalstraat wordt een prijsvraag georganiseerd voor 
bewoners. Bewoners kunnen hun plannen indienen, het winnende plan wordt uitgevoerd.  
Jongeren worden actief betrokken bij activiteiten in hun wijk, door DOCK, JOZ en TOS. 
Een team van 3 collega’s is het afgelopen jaar gestart met opvoeden- en armoede bestrijding.  
 
Wolphaertsbocht 314 werd in het begin van het jaar gebruikt voor muziek lessen en 
huiswerkbegeleiding. Deze ruimte wordt gebruikt voor en door bewoners. 
De Cultuurwerkplaats is succesvol gestart met een zo genoemd buurtloket. Vrijwilligers helpen en 
begeleiden bewoners met hulpvragen.  
mee 
 

4. Beter aanpakken van overlast op straat 
TOS, JOZ, Politie en Toezicht en Handhaving voeren veel gesprekken met de “potentiële “ 
overlastgevers in de wijk. De “ overlast” is voornamelijk op enkele locaties. zoals Mijnsherenplein en 
de Bas Jungeriusstraat. . Door bewoners wordt dit aanwezig zijn op straat  ervaren dit als 
overlastgevend. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2020 
 

 

 

 

 

 

Bewonersinitiatief  Totaal  

19-1222 Programmering Cultuur Café    2.000  

19-1763 Charlois Speciaal 2020    1.450  

20-0062 Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren    2.000  

20-0202 Beweging middels Zumba       748  

20-0395 Herdenking Vallende Ruiter    4.427  

20-0395 Herdenking Vallende Ruiter, retour -4.278 

20-0512 Kinderpakketten    5.169  

20-0512, Kinderpakketten, verlaging   -1.885  

20-0558 Geluksmomentje    2.875  

20-0592 Quarantaine-studio on Tour    3.250  

20-0634 De Tarwewijk tijdens Corona    5.000  

20-0696 Zomerproeverij    2.364  

20-0715 Millinx Cultureel Festival    2.902  

20-0729 Samen Fit    2.535  

20-0742 Creabea    2.155  

20-0842 Klusjesdienst/boodschappendienst    9.450  

20-0924 Onderzoekers van Tarwewijk    1.316  

20-1006, Kerstbrunch Eenzamen       300  

20-1027, Wijkmaaltijd    2.488  

20-1124 Kerstmarkt 2020    2.520  

20-1130 De beste wensen    2.171  

20-1149 Speelcafé kinderen 4-12 jaar    2.096  

Retour 2019, 19-1748 Storytelling in de wijk   -2.500  

Stichting Thuis op Straat    6.000  

   54.553  

 

 


