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Bloemhof
Voor u ligt een speciale editie u aangeboden door 
de Wijkraad van Bloemhof voor alle Bloemhoffers,  
bijgesloten bij de wijkkrant Bloemhof van WijkPlat-
form LikeJeWijk. Deze editie is huis aan huis  
verspreid in heel Bloemhof en online te lezen via 
www.bloemhof.org 
 
De Wijkraad van Bloemhof is sinds 2018 actief,  
hieronder leest u wie het zijn, hoe zij te bereiken zijn 
en aangevuld met de actualiteiten.
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Lees meer over vergaderingen, besluiten en agenda 
>> www.rotterdam.nl/wonen-leven/bloemhof/
>> www.facebook.com/Wijkraad-Bloemhof

Djenabou Diallo

Petra Franken

Marco van Lent

Helaas zijn er in onze wijk 
regelmatig incidenten met 
veiligheid en overlast. De 
afgelopen maanden heb-
ben we daar helaas ook 
enkele malen het landelij-
ke  nieuws mee gehaald.  
De Wijkraad heeft hier-
over regelmatig contact 
met de wijkagenten en de  
directie Veiligheid  
gehad en vraagt regel-
matig aandacht voor het 
tekort aan agenten en 
handhavers op straat.  

Bij het advies over de  
horecanota dat door  
de gemeente aan ons  
gevraagd werd hebben 
we aandacht gevraagd 
voor een aantal plekken 
waar sprake is van struc-
turele overlast. Maar ook 
daar loopt men dan weer  
tegen het verhaal van  
tekort aan handhaving, 
in dit geval van de DCMR 
(Dienst centraal milieube-
heer Rijnmond), aan.

AANDACHT EN ADVIES

De Gemeente heeft ons gevraagd advies te geven 
over het ‘Uitvoeringsprogramma Speeltuinen’.  
Deze notitie geeft aan wat de Gemeente de komen-
de jaren belangrijk vindt om ervoor te zorgen dat de 
speeltuinen een toegankelijke speelplek voor jon-
ge kinderen blijven. Speeltuinen, waarvan we er in 
Bloemhof drie hebben, namelijk NHVO, De Klimroos 
en De Driehoek, zijn zo’n plek en worden  
voornamelijk door vrijwilligers opengehouden. 

Wij hebben de  
gemeente erop  
gewezen dat als zij 
een hoop vragen bij 
de speeltuinen  
neerlegt, daar ook 
ondersteuning bij 
hoort om hen in 
staat te stellen aan 
die eisen te voldoen.  

Waar sportvereni-
gingen, waarvan er 

in Bloemhof geen zijn, 
heel veel ondersteuning 
krijgen, blijft de onder-
steuning van speeltuinver-
enigingen beperkt. Ook 
hebben wij de gemeente 
geadviseerd om met ‘De 
Regenboog’ in de Zwe-
derstraat en Humanitas in 
overleg te gaan om deze 
ook een officiele speeltuin 
te laten worden.

Advies Uitvoeringsprogramma Speeltuinen

BELANGRIJK VOOR BLOEMHOF

Bij de verkiezingen van 
de Tweede Kamer zijn in 
een deel van de Kossel 
en de Oleanderbuurt  
de stempassen niet  
bezorgd. 

De Wijkraad trok als 
eerste aan de bel bij de 
gemeente en kon hard 
maken dat het van wel 
erg veel mensen  
gehoord te hebben, dat 
zij de stempassen niet 
hadden ontvangen.  
Uit nader onderzoek 
van de gemeente bleek 
dat de postbezorger 

WIJ ZIJN  
ER VOOR U!

Bloemhof aan Zet
De Wijkraad heeft be-
sloten om in de periode 
janurari-februari een vier-
tal gesprekken in de wijk 
aan te gaan onder de titel 
Bloemhof Aan Zet. Deze 
gesprekken zullen be-
woners de mogelijkheid 
geven om hun mening te 
geven over wat er speelt 
in de wijk, maar ook om 
informatie te verkrijgen 
van verhuurders, stads-
beheer en het National 
Programma Rotterdam 
Zuid en Humanitas. Voor 
deze gesprekken ontvan-
gen bewoners een aparte 
uitnodiging. Bij de organi-
satie hiervan zal rekening 
gehouden worden met de 

beperkingen die Corona 
met zich meeneemt.

Wijk Aan Zet en  
Verkiezingen Wijkraden.
Tegelijkertijd met de  
verkiezingen voor de  
Gemeenteraad worden 
ook nieuwe Wijkraden 
gekozen. Als u daar 
meer informatie over 
wilt kunt u dat 
vinden op de 
website van 
de Gemeente 
Rotterdam. 

Scan voor 
meer info

Wijkraad denkt mee over een veilig Bloemhof

de passen vanwege on-
tevredenheid bij zichzelf 
thuis had gehouden. De 
Wijkraad heeft zich hard 

ALS DANK VOOR DE INZET HEBBEN  
WIJ ALS WIJKRAAD DE POLITIE EEN  
PRESENTJE AANGEBODEN.

Onbezorgde stempassen
ingezet om ervoor te zor-
gen dat Bloemhoffers de 
gelegenheid kregen  
alsnog een stempas aan 
te vragen. Hoewel dat in 
een groot aantal gevallen 
gelukt is, voorkwam dat 
niet dat sommige men-
sen helaas niet van hun 
stemrecht gebruik konden 
maken. 

Onze waakzaamheid 
leverde ons en de bewo-
ners die ons meehielpen 
wel nog een gesprek met 
onze burgervader op.    

Ramazan Erdogan

Olga van ‘t Spijker
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Een speciale editie 
geschreven door de 
Wijkraad Bloemhof.WIJKRAAD



Eerder dit jaar heeft de 
Wijkraad een uitgebrei-
de online-enquête over 
rattenoverlast via de 
Gemeentepeiler georga-
niseerd. Dit hebben wij 
gedaan omdat we van 
bewoners veel klachten 
kregen over rattenover-
last, terwijl de Gemeente 
en de Woningbouwver-
enigingen ons vertelden 
dat zij daar nauwelijks 
meldingen over kregen. 

Naast de mogelijkheid 
om online de vragenlijst 
via de app in te vullen 
hebben we ook een aan-
tal momenten gehad dat 
mensen langs konden 
komen om de vragenlijst 
handmatig in te vullen. 
Van deze mogelijkheid 
hebben uiteindelijk 41 
mensen gebruik gemaakt. 
Dat was een aantal dat  
iedereen toch wel verras-
te. Digitaal waren er ook 
nog eens 311 deelnemers. 
De resultaten zijn duide-
lijk: het overgrote deel 
van de deelnemers heeft 
overlast van ratten (11% 
van de deelnemers zegt 
geen overlast van ratten 
te hebben, maar ze wel 
met enige regelmaat te 
zien). Bij de opmerkingen 
werd 291 keer een  
locatie genoemd waar 
men overlast van ratten 
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ONDERZOEK: 
RATTENOVER-
LAST GROOT 
PROBLEEM
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heeft. In totaal zijn er 73 
locaties genoemd waar 
een aantal er echt uit 
springen, zoals de Lange 
Hilleweg, de Asterstraat 
en Putsebocht, de  
Narcissenstraat. Maar  
zoals gezegd, het zijn er 
veel verspreid door de 
hele wijk.

Wat het melden betreft 
zijn de uitslagen dubbel. 
Enerzijds blijkt inderdaad 
dat veel mensen het mel-
den beu zijn en er geen 
vertrouwen meer in  
hebben dat er wat mee 
gebeurt. Anderzijds zijn er  
behoorlijk wat mensen die 
aangeven wel een mel-
ding gedaan te hebben, te 
veel om te geloven dat er 
niets bekend is bij de  
gemeente en verhuurders. 

De eerste acties zijn al 
ingezet, maar een gesprek 
met de Gemeente en  
Woningbouwverenigin-
gen om het goed aan te 
pakken laat nog op zich 
wachten.

Wat inmiddels gedaan is, 
is dat we verschillende  
keren in de wijk met een 
voorlichtingsteam van de 
Gemeente hebben  
gestaan. 

Ook zijn er op 14 plek-
ken in de wijk teksten op 
de grond aangebracht 
met het belangrijkste 
wat mensen zelf kunnen 
doen om ratten te weren 
uit de wijk: geen brood 
of andere etensresten op 
straat gooien. Een goede 
tweede is overigens goed 
tuinonderhoud, maar daar 
kunnen we ook met de 
Gemeente en Woning-
bouwverenigingen op 
sommige plekken een 
goed en leuk gesprek. 
over voeren.

Sinds kort, per 1 decem-
ber zijn de tijden van 
het betaald parkeren in 
Bloemhof gelijk aan die 
van de omliggende wij-
ken. Als Wijkraad hebben 
we daar verschillende ke-
ren op aangedrongen en 
daarover ook een Digitale 
Gemeentepeiler gehou-
den met een spectaculair 
grote deelname, dat had 
men bij de gemeente niet 
eerder gezien. Dat had 
duidelijk te maken met 
onze stap hierover huis-
aan-huis een uitnodiging 
te laten verspreiden. 

Jammer is dat de  
gemeente niet ingegaan 
is op onze wens de invoe-
ring van het verlengde 
parkeertijden gelijktijdig 
met het betaald parkeren 
in Vreewijk te doen. De 
Gemeente dacht dat dat 
wel mee zou vallen, maar 
in de wijk hebben we er 
een moeilijke maand  
november door gekregen.

De Wijkraad Bloemhof is 
betrokken bij de Alliantie 
Hand-In-Hand waarin  
Gemeente, pandeige-
naren, ondernemers en 
wijkraden (Hillesluis en 
Bloemhof) zich buigen 
over de toekomst van de 
Beijerlandselaan en de 
Groene Hilledijk. Hoewel 
dat langzaam gaat en er 
nog veel keuzes gemaakt 
moeten worden ziet de 
goede kijker wel een  
aantal dingen gebeuren.  
 
Zo is het grootste deel 
van de Groene Hilledijk 
ontdaan van de luifels 
en zijn sommige gevels 
daarna behoorlijk  
opgeknapt. Ook wordt 
gekeken naar het  
omzetten van winkel-

panden naar een andere 
functie. Twee bijzondere 
trajecten die spelen zijn 
het aanpakken van de 
Riederkop en het plein 
daarvoor, een andere is 
een discussie over het 
veranderen van bijvoor-
beeld de de Groene  
Hilledijk in een eenrich-
tingsweg, hoewel daar 
ook nog met de mensen 
uit de wijk gesproken 
moet gaan worden.

BETAALD
PARKEREN

SAMEN WERKEN AAN DE 
WINKELSTRAAT!

KORTE BERICHTEN
VAN DE WIJKRAAD

Bewonersinitiatieven
Op 9 maart heeft de 
Wijkraad Bloemhof de 
laatste vergadering 
voor de verkiezingen. 
Dat is ook de laatste 
datum waarop door de 
Wijkraad nog besloten 
kan worden over  
bewonersinitiatieven. 

Na de verkiezingen 
zal de gemeente een 
nieuw systeem invoe-
ren waarop bewonersi-
nitiatieven toegekend 
zullen worden. In ieder 
geval kunt u op de 
website www.opzoo-
mermee.nl informatie 
vinden over bewonersi-
nitiatieven en de deel-
name aan andere clubs 
van opzoomermee. 

Wijksafari
Eén van de activiteiten 
van de Wijkraad voor 
corona was regelma-
tig bijpraten met de 
partners in de wijken 
met bewonersgroepen, 
speeltuinen en wel-
zijnsorganisaties die in 
de wijk actief zijn. Dit 
leverde ook een aantal 
gezamenlijke activi-
teiten op, maar is in 
coronatijd erg moeilijk 
geweest. 

We waren het in  
oktober weer aan het 
opstarten, maar dat is 
inmiddels weer in de 
wacht gezet vanwege 
de huidige coronasi-
tuatie. We missen het 
wel! 

Het voorlichtingsteam op de Lange Hilleweg

U kunt de wijkkrant van 
Bloemhof en deze speci-
ale editie van de wijkraad 
ook digitaal raadplegen  
Via de wijkwebsite  
www.bloemhof.org leest 
u alle losse artikelen, de 
volledige kranten en alle 
actuele berichten van 
Bloemhoffers. Volg  
LikeJeWijk Bloemhof via 
Facebook en Twitter  
voor meer!

Scan nu voor
meer online!

In bijgevoegde wijkkrant heeft u gelezen 
over ‘Bloemen voor Bloemhof’.  
De Wijkraad is enthousiast over  
dit mooie project. In 2022 zullen  
er nieuwe muurschilderingen  
gemaakt worden op  
diverse locaties  
in Bloemhof.

WIJKRAAD


