
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2021 aan van de wijkraad Bloemhof. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare vergadering van 9 maart 2022, 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

     

Technisch voorzitter     Wijkmanager 

M. van Lent      Harry Kraaijeveld 

Wijkraad Bloemhof      Wijkraad Boemhof 

  

Onderwerp:  

Gebiedsverslag wijkraad Bloemhof 
2021 

 

Gebied Feijenoord 

 

Bezoekadres: Maashaven O.Z. 230 

3072 HS  ROTTERDAM 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

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

 

Van:  Wijkraad Bloemhof 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-4031611 

Bijlage(n):  

 

Datum: 16 maart 2022 

 

4031611 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College B&W Rotterdam 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
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Gebiedsverslag wijkraad Bloemhof 2021 

 

 

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. 

 

  

U wordt gevraagd voor 22 februari uw verslag aan je rayondirecteur aan te leveren, met in de cc: 

- Robin Dompeling  

- Zippora Verwey 

- Antonella Munjiza 

 

NB: maak het verslag met de huidige (staande) opmaak. Een liggende opmaak kan namelijk niet in 

het systeem van het jaarverslag worden ingelezen.  
  



2 

 

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 en documenten overdrachtsdossier   
 

 

Bijlage – overzicht bewonersinitiatieven 
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Voorwoord door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

2021 was het tweede coronajaar. Ondanks het feit dat er gedurende het jaar langere periodes waren 

dat de coronamaatregelen minder waren, was het nog steeds moeilijk om ons werk, het contact 

onderhouden met de bewoners op te pakken. 

Dat neemt niet weg met dat wij wel onze contacten gehad hebben met de bewoners. Om een gedeelte 

van het tekort op te vullen is in november ook een wijkkrant uitgebracht in samenwerking met de 

stadsmarinier en Likejewijk om de bewoners op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de 

wijkraad en belangrijke zaken die spelen in Bloemhof. 

Het is een roerig jaar geweest, wat begon met de avondklokrellen. Daarop heeft de wijkraad een 

advies uitgebracht over hoe de gemeente daarop diende te handelen. Bovendien hebben wij met de 

Wijkraad Hillesluis middelen gereserveerd om positieve activiteiten met bewoners op de 

Beijerlandselaan en Groene Hilledijk te kunnen organiseren. Het was de eerste van 9 grote 

gebeurtenissen waarbij de veiligheid in onze wijk afbreuk werd gedaan. 

Belangrijk was onze betrokkenheid bij het wakker schudden van het stadhuis over de problemen met 

de stempassen in Bloemhof. Wij hebben daar in maart 2021 veel tijd en energie in gestoken, waarop 

door het gemeentebestuur maar matig gereageerd werd. Het onderzoek heeft de door ons 

aangedragen feiten meer dan bevestigd: een postbezorger had de stempassen vanwege een 

arbeidsconflict niet bezorgd in een groot deel van de wijk. Naar schatting een 1200 stempassen waren 

niet bezorgd. Een gemiste kans was dat het Gemeentebestuur ons niet in staat gesteld heeft zelf de 

bewoners te informeren over hoe te handelen. Hoewel wij samen met bewoners een ploeg van 

ongeveer 15 personen klaar hadden staan om brieven te bezorgen. Op het laatste moment besloot 

het college dat de gemeentelijke organisatie dat zelf zou moeten verzorgen, waardoor de 

informatiebrief pas twee dagen later en slechts één dag voor het verstrijken van de deadline voor het 

aanvragen van een nieuwe stempas bezorgd werd.  

Een tweede belangrijke zaak was onze inzet naar aanleiding van het mislopen van de aanbesteding 

bij het welzijn. Dat heeft eveneens een behoorlijke inzet gevraagd, samen met de andere wijkraden in 

het Gebied Feijenoord, waardoor inmiddels een vast overleg is met de betreffende ambtelijke 

organisatie. 

Een derde onderwerp waarbij we actief het contact gezocht hebben met de bewoners was over het 

onderwerp ‘Betaald Parkeren’. Dat is een groot succes geweest. 

Een vierde onderwerp was de inzet op de bestrijding van de rattenoverlast. Hiertoe is de 

Gemeentepeiler ingezet en is ook op een aantal momenten met een statafel door wijkraadsleden en 

schone stad op straat gestaan om mensen te bevragen.  
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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. 
 

Er zijn een beperkt aantal momenten geweest waarbij het mogelijk is geweest om echt het contact met 

de bewoner te zoeken. Twee belangrijke stappen waren de inzet van de Gemeentepeiler voor het 

bevragen van de bewoners over de onderwerpen Betaald Parkeren en Rattenoverlast. Hierbij werd 

eerst huis-aan-huis een aankondig verspreid en daarna werd de peiler gestart. Beide hadden een 

hoge respons, de Gemeentepeiler over betaald parkeren zelfs een ongekend hoge. Bouwend op de 

ervaringen met de inzet op betaald parkeren is er bij het onderwerp Rattenoverlast voor gekozen om 

ook mensen de gelegenheid te geven om op verschilende momenten met ons in gesprek te gaan en 

ook schriftelijk te reageren. Dat hebben uiteindelijk ongeveer veertig mensen gedaan. 

 

Tevens is in november huis-aan-huis een katern van Like-je-wijk uitgebracht om mensen te informeren 

over de werkzaamheden van de wijkraad. De respons die we hierop gehad hebben was positief. 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021 
 

Feijenoord - Bloemhof  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 181.879 105.244 76.635 

Participatie en representatie 48.521                      33.625                       14.896 

Totaal 230.400 *138.869                       91.531 

    

    

    

 

Dat is exclusief een openstaande verplichting van *3.274 Euro.  

 

Buiten het bovenstaand financieel overzicht valt een besluit van de wijkraad van maart 2021 waarin zij 

een reservering van 35.000 Euro heeft gemaakt voor een ondersteuningsprogramma voor de 

Winkelboulevard op Zuid (Beijerlandselaan/Groene Hilledijk). Dit naar aanleiding van de Coronarellen 

van begin 2021 en het gezamenlijk herstelprogramma dat daarna is opgesteld. Het betreft een budget 

voor bewonersinitiatieven op en rond de winkelboulevard voor en met bewoners, gezamenlijk met de 

ondernemers en Alliantie Hand in Hand uit te werken. Door de aanhoudende coronaproblematiek en -

maatregelen is de uitvoering van dit plan in 2022 gestart, evenals de feitelijke toekenning van het 

budget. 

 

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 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% , in 2019 93% en in 2020 91%. Het college streeft ernaar om in 2021 90% van alle 

adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 

Onderstaande overzichten tonen aan welke en hoeveel gevraagde en ongevraagde adviezen de 

wijkraad Bloemhof heeft uitgebracht in 2021. Tevens is het aantal terugkoppelingen door het college 

aangegeven. 

 

Gebied  Aantal adviezen 2021 Reactie namens of 

van het college 

% 

Bloemhof 17 14 82 

 

Onderwerp 
Soort advies 

Datum 
tussenbericht 

Datum terugkoppeling 

Ongeregeldheden Bloemhof Ongevraagd   2-5-2021 

Stempassen Bloemhof Ongevraagd   4-13-2021 

Aanbesteding Welzijn ( het bestek ) Ongevraagd   6-16-2021 

Wijzigingen algemeen aanwijzingsbesluit 
Feijenoord ( APV 2012 ) 

Gevraagd   9-14-2021 

Uitvoeringsprogramma Speeltuinvereniging Gevraagd   10-12-2021 

Uitbreiding parkeertijden Bloemhof Ongevraagd   10-12-2021 

PvE " Ericaplein " Gevraagd 3-31-2022 11-23-2021 

Brandbrief welzijn gebied Feijenoord Ongevraagd   12-24-2021 

OBP " Parapluherziening Evenementen " Gevraagd 3-31-2022 1-7-2022 

Horecagebiedsplannen ( HGP ) 2022-2024 Gevraagd    9-2-2022 

Doe iets met Gevraagd advies betreffende 
naamgeving bruggetjes 

Ongevraagd 21-01-2022  

Wildcard Buurt Bestuurt De Kossel - 
Resedastraat 

Ongevraagd   1-12-2022 

VO " Putsebocht 3 " Gevraagd 3-31-2022   

VO " Ericaplein " Gevraagd 3-31-2022   

Wijk aan Zet - ( Rotterdams Bestuursmodel 
in 2022 ) 

Ongevraagd    De input is betrokken 
bij de besluitvorming 
in de gemeenteraad 

Uitbreiding parkeertijden en verkeersoverleg Ongevraagd     

Speelplaats De Regenboog Ongevraagd     

 

4. 4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda en documenten 
overdrachtsdossier     
 

De wijkraad wil in haar laatste jaarverslag aandacht besteden aan naar haar oordeel relevante 

thema’s voor de toekomst van Bloemhof. Dit door het toevoegen aan dit jaarverslag van een aantal 
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documenten behorende bij het overdrachtsdossier van de Wijkraad Bloemhof aan de nieuwe 

Wijkraad: 

 

- Het advies Ericaplein dd. 11 maart 2022;  

- De notitie Open Kaart – Bloemhof; 

- De presentatie van Woonstad uit november 2021 betreffende Bloemhof Zuid; 

- De Wijkkranten uit december 2021 en maart 2022; 

- De MIRT-presentatie uit december 2021 

- Advies betreffende de Lange Hilleweg 18-12-2020 (s20bb018400_2_55874_tds) 

- Terugkoppeling Advies Horecagebiedsplan met uitnodiging in gesprek te gaan over 

overlastgevende plekken; 

- Advies Hubstructuur Bloemhof-Noord 

 

Zie toegevoegde bijlagen. 



7 

 

bijlage 1 bewonersinitiatieven  

Bloemhof, 19-1099 Opfleuren 'LIDL-Plein'  -159  

Bloemhof, 19-1123 Verwendag voor ouderen, retour  -1.527  

Bloemhof, 19-1635 Diverse activiteiten 1e helft 2020  -1  
Bloemhof, 19-1635 Diverse activiteiten 1e helft 2020, 
retour  -5.223  

Bloemhof, 19-1862 Knutselclub Bloemhof  -650  

Bloemhof, 20-0435 Theater inloop  0  

Bloemhof, 20-0435 Theater inloop, retour  -249  

Bloemhof, 20-1144 Sinterklaas Verrassing  -0  

Bloemhof, 20-1144 Sinterklaas Verrassing, retour  -101  

Bloemhof, 21-0247 Afri Opens Up  715  
Bloemhof, 21-0315 Terrasfestival Boulevard Zuid 
(Bloemhof)  3.258  

Bloemhof, 21-0323 Haai uit Bloemhof  3.836  
Bloemhof, 21-0328 Herstel Kunstwerk Rust in de 
Reuring  5.748  

Bloemhof, 21-0473 Buurtevenement Ericaplein  1.046  

Bloemhof, 21-0509 Vergroenen van de Egelantierstraat  5.964  
Bloemhof, 21-0519 Zomerevenement Speeltuin 
Regenboog  660  

Bloemhof, 21-0584 Vakantie activiteiten Eemstein  500  

Bloemhof, 21-0585 Zomerplein Kunst en Cultuur  2.800  

Bloemhof, 21-0601 Buurtfeest heropening plein  764  

Bloemhof, 21-0659 Moving Statue  2.000  

Bloemhof, 21-0707 Bloemen voor Bloemhof  9.958  

Bloemhof, 21-0745 Kinder en volwassenen activiteiten  3.525  

Bloemhof, 21-0871 Sinterklaasfeest  500  

Bloemhof, 21-0872 Winterpret  2.500  

Bloemhof, 21-0916 Vogelshow  1.050  

Bloemhof, 21-0981 Kinderyoga & Mindfulness Bloemhof  878  

Bloemhof, 21-0984 Kerstactiviteit Duimdrop  4.000  

Bloemhof, 21-1014 Diverse activiteiten eerste helft 2022  5.100  

Bloemhof, 21-1015 Zingen met ouderen  2.780  

Bloemhof, 21-1016 Kerststukjes maken met kinderen  200  

Bloemhof, 21-1017 Kerstmiddag met diner voor ouderen  535  
Bloemhof, 21-1018 kerststukjes maken en lunch voor 
ouderen  315  

Bloemhof, 21-1019 Kerstverrassing  1.450  

Bloemhof, 21-1020 Sint Nicolaasverrassing  1.150  

Bloemhof, 21-1021 Brunch voor ouderen  850  
Bloemhof, 21-1025 Zwerfstenen Seringenbuurt - wijr 
Kossel  335  
Bloemhof, 21-1028 De Kleine Villa - uitbreiding 
activiteitenprogramma  5.230  

Bloemhof, 21-1083 Winterse dagen 2022  9.968  

Bloemhof, 21-1095 Viering jaarwisseling Bloemhof  350  

Bloemhof, 21-1101 Deelnemen aan vrijwilligerswerk  970  

Bloemhof, 21-1145 Kerstevent winkelboulevard zuid  1.250  

Bloemhof, 21-1216 Meidenclub  3.330  

Bloemhof, 21-1218 Familie Yoga & Meditatie  921  

Bloemhof, 21-1227 Voedselpakketten  4.230  

Bloemhof, 21-1265 Pleinactiviteit Bloemhof  1.297  

Bloemhof, 21-1355 Proef de culturen  975  
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Bloemhof, 21-1364 Bewoners verbinden - eenzaamheid 
bestrijden  895  

Bloemhof, 21-1403 Afri Opens Up 2022  6.000  

Bloemhof,21-0032 Opfleuren Lidl-plein (aanvulling)  336  
Bloemhof,21-0095 Steun COVID-19 locatie buurtvaders 
Bloemhof  920  

Bloemhof,21-0096 Pakketjes tegen corona crisis  5.550  

Bloemhof,21-0117 Winterpret in Bloemhof en Hillesluis  3.000  

Bloemhof,21-0132 Paasverrassing voor ouderen  3.020  

Bloemhof,21-0160 Circus Lori  2.494  

                      

  Realisatie 
                   
105.244                    

 

De retouren (-) zijn veelal toe te schrijven aan het niet doorgaan van activiteiten als gevolg van 

corona.  


