
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Blijdorp bieden wij u het jaarverslag 2021 aan. 

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Blijdorp in vastgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

       

 

        

 

Marianne de Bever – van Eck    Remmert Koch 
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord 

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 

– Overdrachtsdocument Blijdorp 
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Voorwoord 
 

2021 is nog meer dan 2020 toch wel met afstand het meest bijzondere jaar in 

vergelijking met andere jaren. Waar we van plan waren als wijk en maatschappij om 

in samenwerking en samenspraak met bewoners leuke dingen te doen en doelen te 

realiseren werden we ruw gedwarsboomd door een pandemie. Die noopte ons en 

onze bewoners om te kijken hoe we gezond konden blijven, aan het werken konden 

blijven en elkaar konden helpen. 

Ondanks deze pandemie hindernis hebben we een aantal mooie dingen zien 

gebeuren in 2021. Zo hebben de verschillende adviezen over het evenementen 

beleid in het Vroesenpark geleid tot een beperking van het aantal evenementen en 

een keuze in het soort evenementen wat er wordt toegestaan. Dit zal de leefbaarheid 

aanzienlijk verbeteren.  

En hebben bewoners elkaar geholpen om elkaar door deze tijd heen te helpen. Dat 

verdient een compliment. 

Voor de nieuwe wijkraad binnen Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier is een 

overdrachtsdocument geschreven wat als bijlage bij dit jaarverslag is bijgevoegd. We 

hopen dat de nieuwe wijkraad zich, samen met de ondersteuning vanuit de 

Gemeente Rotterdam, de stijgende lijn voortzet om Blijdorp  nog meer de schone, 

veilige, duurzame maar vooral sociale wijk te laten zijn die het is.  
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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. 

In Blijdorp zijn er in 2021 geen grotere uitrollen van programma’s of projecten 
opgestart. 

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

De WAP 2021 is een uitwerking vanuit de WAP 2020 en geïnventariseerde 

vraagstukken vanuit de wijk en opgaves van de clusters. 

De belangrijkste aandachtvelden zijn aantrekkelijker woonomgeving, verbeteren 

sociale cohesie en zelfredzaamheid, verbeteren verkeersveiligheid en meer kunst en 

cultuur dat aansluit bij de wijk. 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven 
en participatie 
 
Budget wijkraad Blijdorp 2021 

De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 
representatie. Het stedelijke budget 2021 bedroeg € 8,0 mln.1 voor de gezamenlijke 
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités.  
 

Noord - Blijdorp   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                   94.054                    46.288                    47.766  

Representatie                         -                            52                         -52  

Participatie                   31.766                    21.584                    10.182  

Totaal                 125.820                    67.924                    57.896  

 

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het 
gemeentebestuur. 
 
Overzicht adviezen en terugkoppeling 
De wijkraad heeft in 2021 7 adviezen gegeven. In 2022 is er nog 1 advies gegeven. 
Hiervan waren er 3 gevraagd en 5 ongevraagd. 

 

 

16-3-2021 
Groenonderhoud en biodiversiteit 
2021 

SO Ongevraagd JA 

22-4-2021 Verlenging verkeersexperiment 
Statenweg 

SO Ongevraagd JA 

23-6-2021 Brandbrief Duimdrop MO Ongevraagd JA 

24-6-2021 Parapluherziening Evenementen 
Rotterdam 

Directie 
Veilig 

Gevraagd JA 

22-10-2021 Aanpassing 
Horecagebiedsplannen 2022-
2024 

MO Gevraagd JA 

2-11-2021 B/C Evenementenkalender 2022 MO Ongevraagd JA 

15-12-2021 30km zone in Noord SO Ongevraagd NEE 

3-3-2022 
Invoering betaald parkeren 
Vroesenpad 

SO Gevraagd NEE 
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4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
 

Overall kan gesteld worden dat de voortgang niet optimaal was. Mede door de 

coronacrisis is participatie moeizaam, maar staan ook de gemeentelijke programma’s 

onder spanning.  

Per doel kwam er het volgende uit: 

Doel 1 aantrekkelijker woonomgeving 

Door de vele coronamaatregelen waren er minder evenementen in de parken en was 

er meer toezicht waardoor de leefbaarheid in en om de parken vergroot werd. Ook 

hebben de verschillende bewonersinitiatieven de wijk verder vergroend. 

Doel 2 verbeteren sociale cohesie en zelfredzaamheid 

De huiskamer kwam vanwege de coronamaatregelen niet echt van de grond terwijl 

dit wel nodig was in de wijk Blijdorp. De stadskwekerij opende opgezette tijden 

gelukkig wel haar deuren en heeft zo voor sociaal contact gezorgd. 

Doel 3 verbeteren verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid in 2021 is niet gestegen maar gedaald dit is grotendeels te 

wijten aan het wild rond rijden in de avond en nacht gedurende lockdowns en het 

vele afremmen en optrekken van snelle auto’s. Ook hebben de stedelijk pilot voor 

meer overlast gezorgd.  

Doel 4 meer kunst en cultuur dat aansluit bij de wijk 

Zoals al aangegeven in de inleiding kwam er hier ook minder van de grond doordat 

er veel minder mogelijk was, een achterstand die we hopen in te lopen in 2022. Wel 

zijn ook dit jaar weer de nodige culturele activiteiten georganiseerd vanuit de 

bewonersinitiatieven. Toch is ook hierin een veel kleiner deel gerealiseerd en is er 

budget over gebleven. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatief Totaal 

21-0226 Geveltuintjes      1.125  

21-0437 Van der Meydestraat veel groener      1.000  

21-0443 Geveltuin Statenweg         837  

21-0464 Cross Comix Festival     10.000  

21-0480 Zomer 3-daagse voor kinderen in Blijdorp      2.700  

21-0513 Bewegingsdag Atletiek         800  

21-0589 Culturele huiskamer van het Emmahuis Statenweg      3.390  

21-0613 Vier gratis zomeravonden      9.870  

21-0632 Film in het park      1.886  

21-0680 Geveltuin incl. plantenbakken Sonmansstraat 132         500  

21-0795 Nationale Boomspiegel feestdag & Blije Bijen Bollendag      2.450  

21-0776 Drawn Poetry      2.485  

21-0010 Nieuw jasje badkonijn      2.745  

21-1280 Versterken van YMCA-jeugdwerk in Rdam Blijdorp      6.500  

      46.288  

 

 

 

 

 



1 Belangrijkste opgaven  
 pag. 2

2 Onderwerpen en  
 initiatieven  pag. 6

3 Belangrijke partners 
 pag. 9

4 Aanbeveling aan  
 opvolgers  pag. 12

In 2018 besloot de gemeente Rotterdam om een aantal gebieds-
commissies te vervangen door wijkraden. Blijdorp was één van  
de zes wijken in Noord die meedeed aan dit experiment.  
Wijkraden vormen, in het kader minder politiek, meer buurt, een 
brug tussen bewoners en bestuurders op het stadhuis.

De gemeente wilde er met dit experiment voor zorgen dat er een 
representatieve en diverse vertegenwoordiging per buurt kwam, 
die beter in staat was om de belangen te behartigen op buurt
niveau. Ook hoopte de gemeente de betrokkenheid van bewoners 
bij de besluitvormingsprocessen die hun directe leefomgeving 
raken te vergroten én dat deze volksvertegenwoordiging beter 
herkenbaar was in de wijk. 

De gebiedscommissies waren naast hun adviserende rol ook 
betrokken bij besluitvorming. Helaas dichtte de gemeente de 
wijkraden slechts een adviserende rol toe. Een grote verandering 
waar de vijfkoppige wijkraad van Blijdorp/Blijdorpse polder erg 
mee heeft gestoeid. Maar doordat het toekennen van budget aan 
bewonersinitiatieven terecht wèl bij de Wijkraad lag en door te 
blijven samenwerken, is er tussen 2018 en 2022 veel bereikt.

Grotere en kleinere projecten zijn in de verf gezet. De cohesie in 
de wijk is zeker niet slechter geworden, ondanks demografische 
ontwikkelingen die zouden hebben kunnen leiden tot groter  
individualisme. Corona heeft hier natuurlijk ook invloed op gehad, 

even omkijken naar je buur werd, zeker in het begin, toch meer de 
norm. Koop lokaal was een ander aspect dat heeft bijgedragen aan 
deze cohesie.

De komende jaren zullen verder moeten uitwijzen of het  
experiment is geslaagd. Met het samenvoegen van Bergpolder, 
Liskwartier en Blijdorp, ontstaat een groot gebied waarbij het voor 
de komende wijkraadsleden een uitdaging zal zijn om evenwichtig 
met bewoners uit de verschillende wijken contact te leggen.

Graag geven we in dit document door wat er de afgelopen jaren is 
bereikt, waar kansen en mogelijkheden liggen en wat in ieder geval 
op de radar moet blijven. Wij wensen de nieuwe wijkraadsleden 
veel succes!

Marianne de Bever
Jonathan Hoang
Fred de Jong
Elske Scheuder
Michiel Sträter

Rotterdam vanaf de Schie gezien met rechts 

de Blijdorpse Polder, 1781 

Tekening: Collectie Stadsarchief Rotterdam

NLRtSA_4080_19734323 (Jacob Groenendijk)
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Sociale wijk - Ouderen en verborgen eenzaamheid
Leefbare wijk - Veiligheid en evenementenbeleid in onze parken, verkeersveiligheid en doorstroom van verkeer 
Groene wijk - Duurzaam en biodivers

Belangrijkste opgaven in de  
afgelopen vier jaren:

1

Sociale wijk

Ouderen en verborgen eenzaamheid
Hoewel de wijk de afgelopen jaren sterk verjongd is (45% is tussen 
de 25 en 45 jaar), is nog altijd 12% van de bewoners ouder dan 
65 jaar. Onder deze ouderen heerst veel verborgen eenzaamheid. 
Mensen geven niet graag toe dat zij eenzaam zijn en komen soms 
weinig tot niet buiten. Deze eenzaamheid is soms gekoppeld aan 
(verborgen) armoede. Het jongere deel van de wijk is veelal bezig 
met het opbouwen van een carrière en/of heeft een jong gezin, 
hierdoor blijft er weinig tijd over om naar je buur om te zien. 
Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor 
deze ouderen. In samenwerking met SOL en Goedeburen zijn er 
verschillende acties voor de ouderen geweest. Zo waren, voordat 
de pandemie uitbrak, de Paaslunches en Kerstdiners een groot 
succes. Mede door de steun van enkele winkeliers in de wijk, die 
hiervoor een bijdrage in natura leverden. 

Tijdens het begin van de coronaperiode is er een #goedeburen
buurt hulplijn opgericht door de welzijnsaanbieder Solnetwerk in 
samenwerking met verschillende andere welzijnspartijen en vele 
vrijwilligers. Senioren hebben goed gebruik gemaakt van de hulp
diensten zoals maaltijden, boodschappendienst, een luisterend 
oor en de hondenuitlaatdienst. Ook is er bij de 75plussers die 
in de wijk wonen een bloemetje bezorgd in april 2020, tijdens de 
herdenking in mei is er een pakketje bezorgd en in december 2021 

is er een attentie langsgebracht. Deze initiatieven leveren een  
belangrijke bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid en  
hebben tevens een cruciale signaleringsfunctie.
Stadskwekerij de Kas en Huiskamer Blijdorp (beheert door Sol
netwerk) zijn inmiddels beiden onontbeerlijke ontmoetingsplekken 
die, als de pandemie voorbij is, verder uitgebouwd kunnen worden. 
Stadskwekerij de Kas zet in op activiteiten voor mensen die begaan 
zijn met klimaat en natuur en duurzaam en gezond willen leven. 
Solnetwerk is er voor een directe persoonlijke ontmoeting tussen 
bewoners, met een gezellig kopje koffie. Vanuit Solnetwerk wordt 
ook gekeken naar mogelijke activiteiten en wordt druk gezocht 
naar vrijwilligers die ouderen thuis bezoeken. De opdracht aan de 
komende wijkraadsleden zou dan ook zijn om goed te monitoren 
wat welzijn voor de ouderen in Blijdorp kan doen en doet. En wat de 
wijkraad daar vervolgens nog aan kan bijdragen.

Leefbare wijk

Veiligheid en evenementenbeleid in onze parken, verkeersveilig-
heid en doorstroom van verkeer 
Blijdorp heeft twee parken: Het Vroesenpark en het Roel Langerak
park. In beide parken vinden jaarlijks verschillende grotere en  
kleinere evenementen plaats. De wijkraad heeft zich in de  
afgelopen jaren kritisch opgesteld ten aanzien van het aantal en 
het soort evenementen. Er moet geconcludeerd worden dat  

SOL deelt kerstpaketten uit Foto: Johannes Odé
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evenementen vaak erg kort op elkaar 
plaatsvinden waardoor er voor de flora en 
fauna te weinig tijd is om zich te herstellen.  
Dit wordt versterkt door de lange op en 
afbouwtijden, waardoor ook het recreëren 
in de parken door de bewoners van de wijk 
in het gedrang komt. Bewoners zien en 
gebruiken de parken als hun achtertuin, 
mede doordat veel appartementen alleen 
een balkon hebben.

De wijkraad heeft meerdere (ongevraagde) 
adviezen aan de gemeente gegeven.  
In 2020 is er met een groep van bewoners,  
ondernemers en gebruikers van het park, 
in opdracht van de wijkraad, een veilig
heidsonderzoek uitgevoerd in de parken. 
Wethouder Wijbenga heeft een bezoek 
gebracht aan het Vroesenpark en Roel 
 Langerakpark. Tijdens dit bezoek is  

toezegging van de wethouder dat meer straten in de wijk een 
30km zone worden.
Daarnaast loopt het verkeersexperiment in de tunneltraverse, 
waarbij in beide richtingen één rijbaan gesloten werd ter  
verbetering van de luchtkwaliteit. Voor Blijdorp zat er ook een  
keerzijde aan het experiment; het zorgde voor de nodige overlast. 
De verkeersdrukte op de van Aerssenlaan is behoorlijk toegenomen 
en regelmatig worden verkeerssnelheden daar fors overschreden.  
De wijkraad heeft geen eigen bevoegdheden in dergelijke situaties 
maar heeft de bewoners van de van Aerssenlaan wel in contact 
kunnen brengen met raadsleden, bewoners van Charlois en  
betrokken ambtenaren. Uiteindelijk is de van Aerssenlaan op de 
agenda gekomen en zijn er meerdere bewonersbijeenkomsten 
georganiseerd.
De wijkraad adviseert haar opvolgers om deze route van contact
leggen met cruciale spelers in de politiek of bij de gemeente goed te 
benutten.

Er zijn op meerdere plekken in de wijk extra parkeerplaatsen  
gecreëerd, onder andere door het weghalen van ongebruikte  
uitritten en door op bepaalde plekken het parkeren met twee  
wielen op de stoep legaal te maken. 

Ook is er meer ruimte voor deelauto’s en oplaadpunten voor elek
trische auto’s. Zijn er meer fietsnietjes geplaatst om gebruik van de 

Duizel in het park Foto: Johannes Odé

gesproken over de invulling van de parken. Zowel de wethouder als 
de wijkraad waren van mening dat het Roel Langerakpark uiter
mate geschikt was als festivalterrein terwijl het Vroesenpark meer 
de achtertuin van de bewoners is. Naar aanleiding van de ziens
wijzen met betrekking tot het aantal grote evenementen met een 
hoge geluidbelasting in het Vroesenpark is door de Gemeente voor
gesteld om één groot evenement en één middelgroot evenement 
van een dag te schrappen. 
De wijkraad geeft het stokje graag over aan haar opvolgers om erop 
toe te zien dat dit besluit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Veiligere wijk voor voetgangers en fietsers. 
Het drukke verkeer op de Gordelweg zorgde voor een gevaarlijke 
situatie voor overstekende kinderen op weg naar basisschool de 
Blijberg. Daar is in 2021 verandering in gekomen. Ter hoogte van de 
Blijberg is deze oversteek verbreed en voor zowel voetgangers als 
fietsers beter toegankelijk gemaakt. Vanwege de doorstroom op 
de Gordelweg is niet gekozen voor een zebrapad, wel zijn er op de 
Gordelweg borden geplaatst die aangeven dat automobilisten een 
oversteekplaats en school naderen.

Op meer plekken in de wijk ervaren bewoners verkeersoverlast en 
onveiligheid. Dankzij een breed gedragen bewonerspetitie is de 
onveiligheid door te hard rijdende automobilisten op de Bergweg – 
Walenburgerweg – Bentincklaan aangekaart en er ligt een  

Toenemend verkeer aan de Van Aerssenlaan

fiets te stimuleren en tegelijkertijd stoepen 
toegankelijk te houden.

Verlichting in de wijk 
De wijkraad heeft in het kader van (ver
keers)veiligheid een onderzoek gedaan 
naar de verlichting in de wijk. Bijvoorbeeld 
het fietspad dat langs de Vroesenlaan loopt 
aan de zoom van het park, was een akelige 
donkere plek. De wijkraad heeft ingezet op 
deugdelijke permanente verlichting op dit 
fietspad. Het fietspad aan de zuid zijde van 
het Vroesenpark heeft tijdelijke verlichting 
gehad.
In het park is bij een deel van de bewoners 
ook een wens voor verlichting. Dan gaat 
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het om sporters, hondenbezitters en bezoekers van het Vroesen
paviljoen. Daarover is onderzoek gedaan in verband met de flora en 
faunawet. 

Leefbaarheid in de wijk wordt overigens niet alleen gedicteerd 
door veiligheid. Kunst en cultuur in de wijk en kennis over de  
geschiedenis van de wijk, zijn minstens even belangrijk.  
Het Buitenmuseum dat in 2021 gerealiseerd werd is hier een goed 
voorbeeld van. Dit bewonersinitiatief is door een hecht clubje  
Blijdorpers met veel liefde vorm gegeven. Er is gedegen onderzoek 
gedaan naar de historische wetenswaardigheden van de wijk,  
welke gedeeld wordt via interessante panelen die door de hele 
wijk op de betreffende locaties geplaatst zijn. De panelen worden 
bijzonder goed gelezen door passanten. Ook is er een boekje  
uitgegeven dat de hele route beschrijft in een wandeling van 
anderhalf uur.

Groene wijk

Duurzaam en biodivers
Blijdorp is een groene wijk, een fijne plek 
om samen te leven en op te groeien.  
Kennis en waardering van milieu en natuur 
vormt de basis voor gezond en duurzaam 
gedrag en draagt bij aan het welbevinden 
van de bewoners. Met meer groen, door het 
aan leggen van geveltuinen te stimuleren, 
en een actieve inzet op schoon verkeer, 
zoals deelauto’s en fietsen, wordt de lucht
kwaliteit in de wijk verder verbeterd. 

De wijkraad ondersteunde netwerkbijeen
komst over groen in Stadskwekerij De Kas 
en hielp zo een duurzame, biodiverse  
ontmoetingsplek te creëren, waar voor
beeldprojecten over klimaatadaptatie 
en biodiversiteit concreet vorm krijgen. 
Zo vindt al een aantal jaar de bollenactie 
plaats, wordt er geadviseerd over klein
schalig waterbeheer en advies gegeven 
over de aanleg van een ecologische tuin en 
het verzamelen van stekken en zaden.

De nieuwe verlichting langs het Vroesepad wordt aangelegdDe eerste wandeling langs het Buitenmuseum Foto: Agnes WijersFoto: Johannes Odé

Geveltuinendag Foto: Johannes Odé

‘Quick wins’ zijn de geveltuinen die in gro
ten getale zijn aangelegd. Nieuwe stukjes 
groen waar je meteen je hele wijk mee 
opfleurt.  

De wijkraad adviseert om ieder stukje groen 
dat wordt aangelegd te laten adopteren 
door inwoners, zodat het onderhoud  
gewaarborgd wordt. Er zijn goede afspraken 
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met GroenNoord en Stadskwekerij de Kas die 
via strippenkaarten ingeschakeld kunnen 
worden voor mensen op leeftijd of die  
lichamelijk minder kunnen. Inmiddels staat 
dit project dusdanig op de rit dat genoemde 
organisaties dit zelf kunnen runnen.

Op de Cleyburgstraat zijn naast geveltuinen 
ook groenvakken ingericht. Op de Staten
weg zijn fruitbomen aangeplant. 

De themavergadering over duurzaamheid 
in de wijk op 11 maart 2020 werd druk 
bezocht. Het doel is om te komen tot een  
Blijdorpse Klimaataanpak. Vooraf werden 
bewoners via Gemeente peiler diverse 
vragen gesteld: hoe kan een Blijdorpse 
klimaat aanpak georganiseerd worden?
Verschillende partijen presenteerden zich; 
Blijstroom met zonne panelen, De Kas met 

Groente Fruit en Etensresten-pilot
De Groente Fruit en Etensrestenpilot is gestart in Blijdorp, wat 
best bijzonder is voor een wijk met hoogbouw. Het was een  
uitdrukkelijke wens van bewoners en de wijkraad. De Blijdorpers 
lijken enthousiast. Blijdorp heeft veel bewoners die bewust met 
hun omgeving om willen gaan. Eerder is via een bewonersinitiatief 
ook een wormenhotel gestart bij De Kas. Een project waar veel  
animo voor was en wat op verschillende plekken (ook privé huis
houdens) opvolging heeft gekregen. 
De wijkraad moet betrokken blijven bij de evaluatie van de GFE 
pilot. Op dit moment zijn de bakken regelmatig vol en sluiten de 
deksel slecht.

De wijkraad komt niet altijd zelf in actie, maar brengt aandachts
punten van bewoners onder de aandacht van de politiek.  
Bovendien steunen ze bewoners die hun zegje willen doen bij de 
gemeente via inspraakrecht. Een mooi resultaat van de samenwer
king met alle partijen zijn de verbrede en sterk verbeterde fiets
paden die vanuit Park Zestienhoven door Blijdorp naar Centraal 
Station gaan en de herinrichting van de Schepenstraat als voor
beeld voor behoud van groen via Right to Challenge.

De GFEcontainer

Rotterdam Noord Schoon

Foto: Gemeente Rotterdam, Jan van der Ploeg

het actieprogramma in samenwerking met 
de gemeente en partners.
Rotterdam Noord Schoon een initiatief 
uit Bergpolder waarbij van bewoners 
met elkaar de omgeving zwerfafvalvrij te 
houden. Grijpers en zakken zijn beschik
baar om een handje te helpen. De groep is 
steeds groter aan het worden.  
Daarnaast is de opschoondag van Heel  
Nederland Schoon en de World Cleanup 
Day ook in Blijdorp jaarlijks een succes. 
Vele bewoners en ondernemers doen mee. 
De wijkraadsleden stimuleren bewoners 
om afval niet naast de bakken te zetten en 
stadsbeheer om vaker op te halen.  
Er wordt nu ook op zondag vuil opgehaald. 

Foto: Johannes Odé

hun onderzoek naar de buurtbatterij en her gebruik van deelscooter
batterijen. Het werd een geanimeerde avond met veel vragen over 
de aanpak en hoe bewoners bij projecten aan kunnen sluiten.  
Ook werd input opgehaald voor het vervolg: 
• Duurzaamheid is een begrip dat goed leeft bij de bewoners.  

Men vindt het een heel belangrijk onderwerp, vrijwel niemand 
geeft aan geen interesse te hebben 

• Energie (besparing, nieuwe vormen) en afval scheiden springen 
eruit. 

De wijkraad heeft in 2021 het onderzoek naar een aardgasvrije wijk 
(Rotterdamse Transitievisie Warmte) gesteund en vervolgonderzoek 
in de wijk gestimuleerd. De Gemeente heeft toegezegd om begin 
2022 met een concept plan voor de wijk te komen. Er zijn kansen  
om een coöperatieve vorm van energie en warmte in de wijk te 
organiseren. 

Afval bestaat niet (grondstoffen)
Het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval steunt 
de wijkraad. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Strategie 
Marien Zwerfafval van de gemeente. We onderschrijven de visie 
en missie van deze aanpak. We dragen graag vanuit de wijk bij aan 
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Sociale wijk

Ouderen en verborgen eenzaamheid
Aan het bestrijden van eenzaamheid moet 
blijvend gewerkt worden. De opdracht ligt 
bij Welzijn maar het is de vraag of dat  
genoeg is. Blij eten kookt voor oudere 
bewoners, SOL participeert en ook de 
wijkraad zal moeten blijven participeren. 
Door deze acties komen ouderen met 
elkaar in contact en ontstaan er nieuwe 
relaties. Dit alles wordt door vrijwilligers 
uit de wijk georganiseerd.

Sociale wijk, ook voor jongeren
Het welzijnswerk is Noordbreed uitgezet. 
Jongeren in Blijdorp zijn voor welzijn geen 
speerpunt. Daarom moeten YMCA,  
Speeldernis en CultNoord gekoesterd en 
ondersteund worden, zij zijn voor de  
Blijdorpse jongeren van groot belang.  
Voor Blijdorp is dit geen onderwerp met 
topprioriteit, maar we hebben (steeds 
meer) jongeren en daar moet iets voor 
geregeld zijn. 
De wijkraad geeft haar opvolgers graag mee 
om ook te kijken naar groepen die misschien 
niet de hoogste prioriteit hebben, maar 
zeker niet genegeerd mogen worden. 

Leefbare wijk

Veiligheid en evenementenbeleid in onze 
parken, verkeersveiligheid en doorstroom 
van verkeer 
Nietbestemmingsverkeer moet bij  
voorkeur buiten Rotterdam afgewikkeld 
worden en zeker niet door Blijdorp worden 
geleid. Dit proces zou al moeten starten 
vanaf Delft. Verkeersstromen in de stad zijn 
beter te beheersen door goed organiseren 
en meer techniek: smart mobility. Met als  
doel: om de stad heen als dat kan, door de 
wijken als het niet anders kan. Waarbij blij

Onderwerpen en initiatieven 
die de komende jaren spelen 

2

van Blijdorp hierover geïnformeerd worden en dat eventuele  
overlast die dit in Blijdorp veroorzaakt in de evaluatie wordt  
meegenomen. 

Het Vroesenpark zou een Parkranger krijgen die direct contact 
heeft met juiste mensen om actie te ondernemen. Denk daarbij 
aan schoonmaken van het park, vuilniszakken en bakken,  
handhaving, krijtkringen op het gras gedurende corona.  
De wijkraad adviseert haar opvolgers om de parkranger aangesteld 
te krijgen.

vend aandacht moet zijn voor mogelijk overlast en steeds opnieuw 
gezocht moet worden naar verdere beperking van het doorgaand 
autoverkeer door de stad.

De afwikkeling van het verkeersexperiment Tunneltraverse moet 
goed gemonitord worden en opgevolgd voor Blijdorp. 

Rechts afslaan op de Schieweg naar de Walenburgerweg zal  
worden afgesloten. Hierdoor zullen meer mensen bij de Bergselaan 
rechtsaf slaan. De wijkraad zal moeten zorgen dat de bewoners 

Vrijheidssoep Emmahuis

De Speeldernis

Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé
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Groene wijk- Duurzaam en biodivers

Ecologische verbinding 
De bijenvriendelijke verbinding op de Gordelweg is gelukt. Op de 
groenkaart staan nog veel meer mogelijkheden zoals een groene 
verbinding tussen het Vroesenpark en de Noorderhavenkade  
richting de Hofbogen. De Bijlwerfstraat, waar bewoners zich 
energiek hebben ingezet om iets voor elkaar te krijgen, is een goed 
voorbeeld van kansrijke projecten. 
Voorbeeld: Groene ecologische verbinding tussen tunnel bij  
Beukelsdijk en het Vroesenpark. 
Benticklaan paadje, Bentickplein en het Fanny BlankersKoenveld. 
Er is veel behoefte aan meer biodiversiteit door ander maaibeleid. 
Stadsbeheer heeft na verschillende overleggen en advies vanuit 
heel Noord toegezegd steeds bijvriendelijker te gaan maaien.  
De opvolging daarvan zal de nieuwe wijkraad goed in de gaten 
moeten houden. 
Bij het binnenterrein ingang Dresselhuysstraat is het belangrijk dat 
de bewoners met elkaar in gesprek gaan om tot een gedragen plan 
te komen om deze ruimte te benutten. 

Festivals en evenementen
Ten aanzien van evenementen in het Vroesenpark ligt er een 
toezegging om één groot festival en één middelgroot festival 
te schrappen. Daarnaast is toegezegd dat er goed gehandhaafd 
wordt op de tijd die tussen opbouw en afbouw van een evenement, 
en het volgend evenement zit. Zodat de natuur zich voldoende kan 
herstellen. Het Vroesenpark is de achtertuin van de bewoners, de 
parel van de wijk. 
De wijkraad adviseert haar opvolgers om de evenementenkalender 
goed in de gaten te houden zodat de toezeggingen die er liggen 
gestand worden gedaan.

Een duurzame wijk
Er zal blijvende aandacht moeten zijn voor het verder verduur
zamen van de wijk. Voor dit onderwerp is veel draagvlak in de wijk. 

Daardoor is al heel wat gelukt of opgestart.  
Aan onze opvolgers om dat met de gemeente, bewoners en  
ondernemers verder door te zetten. Wellicht dat een ‘doorbraak
ambtenaar’ zoals bij het ‘grondstoffenstation’ van de Afrikaander
markt kan helpen. 

Na de succesvolle themaavond over duurzaamheid in 2020 wilde 
de wijkraad een bewonersavond houden over een concreet plan 
voor de klimaataanpak voor de wijk. 
Die vervolgbijeenkomst met bewoners is helaas nog blijven liggen 
o.a. door corona. Hierdoor moest ook de tafeltjes avond die de 
wijkraad gepland had worden afgeblazen.  

Hoewel de gemeente Blijdorp misschien niet als eerste prioriteit 
heeft voor wat betreft energietransitie, is het van belang dat het 
plan voor de wijk wordt opgestart. Nu staat de wijk bij kansrijke 
gebieden om tussen 2025 en 2030 te starten met een gebieds
aanpak. De vele kleine VVE’s in de wijk maken het lastig om snel 
huizen te isoleren en verduurzamen. 
De wijkraad en gemeente zouden de komst van een wijkcoöperatie  
moeten faciliteren, zodat bewoners en huiseigenaren sneller  
betaalbaar duurzamer kunnen gaan wonen (isoleren, energie  
besparen en andere energiebronnen). En goed geïnformeerd  
worden over subsidiemogelijkheden die nu soms ongebruikt blijven.

De GFEpilot loopt, toch verdient het aandacht om het project 
nauwlettend te volgen: worden de bakken tijdig geleegd, staan ze 
op de juiste plaats, geeft het geen stankoverlast in de zomer,  
worden ze goed gebruikt door de bewoners en zijn deze tevreden? 
Wat zijn andere mogelijkheid om de wijk nog meer circulair en 
afvalvrij te maken? 

Luchtkwaliteit blijft een aandachtspunt voor de gezondheid van 
de bewoners van Blijdorp. Het blijven stimuleren en faciliteren van 
wandelen, fietsen en OV is daarbij nodig. De toegezegde nieuwe  
30 km zones in de wijk helpen daarbij. 

Duurzaamheids bijeenkomst van de Wijkraad Foto: Johannes Odé
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Belangrijke partners voor 
de wijkraad

3

Bewoners 
De bewoners van de wijk zijn natuurlijk de meest belangrijke 
partners voor de wijkraad. Immers wijkraden zijn opgericht met als 
belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en 
het uitvoeren en bevorderen van participatieactiviteiten.  
De openbare vergaderingen waar bewoners hun ideeën kunnen  
delen of als toehoorder aan kunnen deelnemen, zijn van groot 
belang. Maar de informele ontmoeting met de bewoners is minstens 
zo belangrijk.
Gemeentepeiler
De Gemeentepeiler is een goed instrument om bewoners digitaal 
te bevragen op een onderwerp. Afgelopen jaar heeft de wijkraad 
input van bewoners opgehaald over locatieprofielen voor het 

eigen nieuwswebsite: www.blijdorpnieuws.nl. De krant wordt 
goed gelezen en vanuit de wijk gevoed met interessante wetens
waardigheden en evenementen.
Blijdorpnieuws is een initiatief van een aantal betrokken bewoners 
die zijn verenigd in stichting Wijkmedia Blijdorp. 

Vroesenpark en Roel Langerakpark. Ook zijn 
bewoners op deze manier over de verkeers
situatie in de wijk bevraagd. Daar kwamen 
steeds goede reacties op.
De Gemeentepeiler geeft snel en goed  
inzicht over onderwerpen in de wijk. 

De Prinsekerk Foto: Ab Bol

SOL in De Huiskamer Foto: Helen van Vliet

Blijdorpnieuws 
Blijdorp heeft sinds 2020 weer een wijkkrant die vier keer per jaar 
verschijnt. Om nog actueler te volgen wat er in de wijk gebeurt, 
kunnen bewoners zich bovendien aanmelden voor een maande
lijkse digitale nieuwsbrief. Alle artikelen zijn terug te lezen op de SOL Netwerk (Samen Ondernemend Leren) 

SOL biedt hulp die verder helpt met als motto “Lang leve(n) thuis” 
voor kwetsbare ouderen, en “Onbelemmerd opgroeien” voor de 
jeugd. De hulp is in bijna alle gevallen gratis. Diverse enthousiaste 
en deskundige medewerkers werken onder andere in de Huis
kamer van de Wijk, in opdracht van gemeente, maatschappelijk 
organisaties en scholen.
In samenspraak met SOL en gemeente zal de huidige locatie  
aangepast moeten worden of een nieuwe locatie gevonden moeten 
worden zodat de Huiskamer Blijdorp aan de eisen van toegankelijk
heid voldoet.

De wijkgemeente De Prinsekerk 
De Prinsekerk is als een dorpskerk midden in de stad.  
Verschillende groeperingen vinden hier hun thuis. Tevens dient  
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de kerk als ontmoetingsplek voor de wijk. Ook de Christen
gemeenschap Rotterdam aan de Lumeystraat en O.L. Vrouw van de  
Rozenkrans en H. Albertus aan de Nicolaas Ruyschstraat geven 
onderdak aan verschillende (geloofs) gemeenschappen. 

Ondernemers
De ondernemers van Blijdorp zijn veelal actieve succesvolle  
bedrijven die ertoe doen in de wijk. Hoewel (net) te veel  

verspreid om nauw samen te werken of een winkeliersvereniging 
in stand te houden, zijn ze individueel zeer betrokken bij de wijk en 
bereid om een extra stapje te zetten als dat aan ze gevraagd wordt.  
De winkels in de plint houden de wijk levendig. Toch veranderen 
steeds meer winkels in woonpanden, een mogelijkheid die is vast
gelegd in het bestemmingsplan.  
De wijkraad geeft graag mee dat wonen nabij voorzieningen een 
wijk aantrekkelijk maakt. 

Diergaarde Blijdorp
Diergaarde Blijdorp is een, voor de wijkraad, ‘nieuwe’ stakeholder. 
De komst van een aantal nieuwe werknemers bij de Diergaarde 
heeft ervoor gezorgd dat de communicatie tussen de wijkraad en 
de Diergaarde veel beter is geworden. De huidige werknemers van 
de Diergaarde begrijpen dat zij belangrijk zijn voor de wijk en de 
wijk belangrijk is voor hen. De verbeterde samenwerking is  
ontstaan in de tijd dat de wijkraad en Diergaarde Blijdorp samen 
zijn opgetrokken bij het aankaarten en oplossen van de verkeers
problemen aan de Van Aerssenlaan.
De wijkraad adviseert om de samenwerking met de Diergaarde tot 
een permanent aandachtspunt te maken, immers de wijk en de stad 
wordt met de Diergaarde op een zeer positieve manier op de kaart 
gezet. Zowel (mogelijk) overlast als voordelen van een dergelijke  
attractie in de wijk zijn beter bespreekbaar, op te lossen of in te  
zetten als partijen blijvend met elkaar in gesprek zijn.

YMCA Blijdorp
YMCA Blijdorp is een vrijwilligersorganisatie die de leukste  
activiteiten organiseert voor jeugd. De activiteiten staan in het  
teken van leren, samenwerken, respect voor elkaar, talenten  
ontwikkelen en plezier maken

Ingang Diergaarde Blijdorp aan de Van Aerssenlaan Foto: Johannes Odé

YMCA activiteit
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Cult North
Cult North is een opkomend initiatief dat zich richt op het  
ontwikkelen van passies van jonge bewoners uit Rotterdam Noord. 
Cult North is een multiculturele mix van jonge ondernemers,  
creatives en jongerenwerkers die affiniteit hebben met de buurt en 
de bewoners. 

GroenNoord
Bij GroenNoord ondersteunen vrijwilligers, bewoners, organisaties 
en initiatieven van Rotterdam Noord elkaar bij het onderhouden en 
in stand houden van zelfbeheerplekken en het aantrekkelijk maken 
en houden van de buitenruimte. GroenNoord gaat plekken bieden 
voor mensen die voor hun plezier en vanuit een inspannings

De Speeldernis Foto: Johannes Odé

Cult North Foto: Website Cult North

De Speeldernis
De Speeldernis biedt, onder de noemer 
natuurlijk leren spelen, kinderen een  
onvergetelijke speelen leerervaring in en 
met de natuur en draagt daarmee bij aan 
een duurzame toekomst
Drie bovengenoemde organisaties coveren 
de hele leeftijdsrange en zorgen met elkaar 
voor voldoende en zinvolle activiteiten voor 
de jeugd.

Wijkagenten
Blijdorp heeft twee wijkagenten die altijd 
voor de hele wijk klaar staan. Ze zijn helder 
in hun communicatie en zorgen voor rust 
en een groot gevoel van veiligheid.

Stadskwekerij De Kas
De Kas is een groene parel in het hart 
van de wijk en transformeert samen met 
bewoners een oud kassencomplex tot een 
inspiratiebron voor biodiversiteit. Het is 
inmiddels een ontmoetingsplek voor veel 
mensen uit Blijdorp en aanpalende wijken.
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...

Bakkie Troost in Stadskwekerij De Kas

De Groene Excursie

verplichting vrijwilligerswerk willen of 
moeten doen. Het Bijenlint van Hof aan de 
Gordelweg is een prachtig voorbeeld van 
wat de vrijwilligers van GroenNoord met 
hulp van de wijkraad hebben bereikt. 

Groenweb Noord 
De samenwerking tussen groene  
initiatieven en ondernemers in het netwerk 
Groenweb Noord heeft bijgedragen aan 
meer biodiversiteit in de wijk. In 2021 is 
door Groenweb Noord een kaart gemaakt 
van de groene initiatieven in de wijk.  
De permanente inzet om een ecologische 
verbinding te maken tussen de  
verschillende groene eilanden, van de 
Hofbogen tot Volkstuin verenigingen en 
het Heemraadspark is een zeer wenselijke, 
maar blijft hangen in de ideefase.  
Realisatie zou veel meerwaarde voor de 
wijk en de stad opleveren.

Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé
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Aanbeveling aan opvolgers4
De nieuwe wijkraadsleden zullen nog meer resultaten kunnen 
boeken als zij het contact met de bewoners weten te verbeteren  
door hen nog meer één op één op te zoeken en hen weten te 
betrekken bij de wijk. Bewoners komen niet zomaar op een 
wijkraadsvergadering af, via thema-avonden is het eenvoudiger 
om geïnteresseerden te bereiken.

De communicatie met de bewoners kan zowel via de digitale 
als de fysieke weg. De socialmedia kanalen van de wijkraad en 
Blijdorpnieuws en de gedrukte krant van Blijdorpnieuws zijn daar 
goede voorbeelden van. Er is pas sprake van contact en interactie 
als de communicatie tweezijdig is: de één reageert op wat de  
ander doet of zegt. Communicatie kent twee kanten, een  
‘ontvanger’ en een ‘zender’. 

Samenwerken met aangrenzende wijken is zeker zinvol. Ook nu 
Blijdorp samengaat met de wijken Bergpolder en Liskwartier, 
blijft het gewenst om verbinding met andere wijken te hebben en 
elkaars voorbeeld te zijn. In juiste en minder geslaagde aanpak kun 
je van elkaar leren.

De wijkraad adviseert om goed uit te zoeken wat de uiteindelijke 
status is van de beoordeling van bewonersinitiatieven. Zoals het er 

nu voorstaat beslist de wijkmanager over bewonersinitiatieven tot 
€2500, en kunnen bewoners vanaf 12 jaar stemmen over bewoners
initiatieven van €2500, tot €20.000, via mijn.rotterdam.nl.  
De wijkraad betwijfelt of hiermee alle belangen goed gediend 
worden en adviseert de nieuwe wijkraad deze werkwijze goed te 
monitoren. 

Houd goed contact met de gemeenteraad en maak gebruik van de 
wijkraadsleden die lid zijn van een politieke partij. Bij issues waar 
de wijkraad geen bevoegdheid heeft, bestaat nog altijd de  
mogelijkheid om bewoners te helpen door ze in contact te brengen 
bij de juiste persoon binnen de gemeente(raad). Houd contact met 
alle fracties, niet alleen met je eigen partij of partijen waar je wat 
mee hebt. Zoek balans tussen politieke aanpak en aanpak via de 
ambtenaren.

Zorg dat je de mensen kent die vanuit de clusters met een  
onderwerp bezig zijn, direct contact is van belang. 

De Wijkraadsondersteuner is een belangrijke toevoeging aan de 
wijkraadstructuur. Hij kan helpen duiden, niet alleen binnen de 
ambtenarij maar ook in de politiek.

Bollen uitdelen in De Stadskas Foto: Johannes Odé
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Bewoners en wijkorganisaties hebben in de afgelopen vier jaar 
veel mooie activiteiten georganiseerd om de wijk nog mooier, 
groener, gezelliger en duurzamer te maken. 

2018
• Blik in de wijk Blijdorp
• Film in de buurt Blijdorp
• Street art kunstwerk Noorderhavenkade
• Bewegingsdag Atletiek
• Aanleg geveltuinen Noorderhavenkade
• Duizel legt biodiverse verbindingen
• Blije Bijen Bollenplantdag Blijdorp
• Mobiel Atelier
• ‘Iedereen wordt gezien in Blijdorp’ Kerstdiners 
• Ontwerp je eigen ‘Badkonijn’
• Olympische Speeltuin Spelen
• Kinderspeel & groenplaats De Boreelstraat
• Ouderenontbijt met bezoek Rotterdams Philharmonisch
• Eerste hulp bij vergroening
• Training/workshop “Seniorenkracht”
• Open dag Bello voor buurtbewoners
• De culturele huiskamer van het Emmahuis

Bewonersinitiatieven•

Bewonersinitiatief Kunst en Muziek in het Emmahuis Foto: Johannes Odé

Blik in de wijk

Duizel in het Park

Foto: Johannes Odé

Foto: Johannes Odé
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2019 
• Opstarten vrijwillig jeugdwerk Blijdorp
• FLINK in Blijdorp
• Buurttuin Eeuwige Moes
• Bewegingsdag Atletiek
• Atelier op Wielen
• De lange lunchtafels der verbinding
• Film in het park

• Blije Bijen Bollenactie Blijdorp
• De lange lunchtafels der verbinding (aanvulling)
• Culturele Huiskamer Emmahuis
• Wijkdocs op het grote doek
• Lampionnenoptocht
• Eerste Hulp bij Vergroening 
• Speeldernis Activiteiten
• Nieuw jasje voor het Badkonijn
 

Atelier op Wielen

Film in het Park

Lampionnenoptocht

De lange lunchtafels der verbinding

Culturele Huiskamer Emmahuis

Nieuw jasje voor het Badkonijn

Foto’s: Johannes Odé



15

2020
• Wormenhotel Blijdorp
• Statensingelconcert 2020
• Memory Lane 
• Film in het Park
• SIlent Disco met het woonblok
• Geveltuin aanleg Blijdorp (5x)
• Opfleuren straat
• Geveltuintjes op de Statensingel
• Vergroenen Cleyburchstraat
• Atelier op wielen
• Groeispurt
• Activiteiten Vroesenpark & Vroesenpaviljoen
• Meer bewoners in Huiskamer Blijdorp
• Versterken vrijwillig jeugdwerk Blijdorp
• Een vrolijke ontmoetingsplaats voor wijkbewoners
• Muurschildering van Vlooswijkstraat

Statensingelconcert

Silent Disco

Geveltuina anleg Blijdorp

Muurschildering van Vlooswijkstraat

Wormenhotel Blijdorp

Foto’s: Johannes Odé

Foto: Jessica Walkley
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colofon

Dit is een uitgave van de Wijkraad Blijdorp 
en Blijdorpse Polder

2021 
• Nieuw jasje badkonijn
• Geveltuintjes
• Van der Meydestraat veel groener
• Geveltuin Statenweg
• Cross Comix Festival
• Zomer 3daagse voor kinderen in Blijdorp
• Bewegingsdag Atletiek

• Culturele huiskamer van het Emmahuis Statenweg
• Vier gratis zomeravonden
• Film in het park
• Geveltuin incl. plantenbakken Sonmansstraat 132
• Drawn Poetry
• Nationale Boomspiegel feestdag & Blije Bijen Bollendag
• Versterken van YMCAjeugdwerk in Rdam Blijdorp

Nieuw jasje Badkonijn

Geveltuin Statenweg

Foto’s: Johannes Odé
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