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Voorwoord 

 

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 de gebiedsplannen. 

 

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

 

3. het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 
 

In dit verslag wordt duidelijk gemaakt wat de gebiedscommissie centrum op deze drie punten heeft 

bewerkstelligd. 

Inhoud 
 

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.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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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 zijn algemeenheid is in gebied centrum door de gebiedscommissieleden divers gecommuniceerd en 

geparticipeerd. Er zijn informele gesprekken gevoerd met individuele bewoners en ondernemers, de 

gebiedscommissie heeft een facebookpagina en commissieleden zijn naar diverse bijeenkomsten 

geweest. Ook hebben diverse gebiedscommissieleden observaties gedaan om te komen tot 

uiteenlopende ongevraagde adviezen. In het licht van Corona hebben vooral de horecaverruimingen 

aandacht gevraagd. 

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

In de verordening op de gebiedscommissies is bepaald dat de gebiedscommissies toezicht houden op 

de uitvoering van de wijkactieplannen in hun gebied. Op deze wijze kan de gebiedscommissie tijdig 

escaleren en/of adviseren. In geval van een meningsverschil tussen de gebiedscommissie en de 

ambtelijke organisatie vindt overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders of de 

burgemeester. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. 

Indien blijkt dat de gebiedscommissie en het college of de burgemeester niet tot overeenstemming 

komen, kan de gebiedscommissie zich direct tot de gemeenteraad wenden. Om te komen tot het 

wijkactieplan zijn de wijkagendadoelen met bijbehorende resultaten afgezet tegen de jaarplannen van 

de clusters. Die zaken die nog onvoldoende uit de verf kwamen en/of politieke aandacht behoeven zijn 

in het wijkactieplan opgenomen.  

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Stedelijk budget gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissie verantwoording af over de besteding 

van het budget, verdeeld naar de uitgaven voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

 

Voor het centrum was er in 2021 € 447.409 beschikbaar. Dit bedrag was relatief groot doordat het 

basisbedrag was aangevuld met resterend budget van het jaar ervoor en met eenmalig geld voor de 

gebieden om Corona-activiteiten te faciliteren met geld dat anders voor oud&nieuw feesten was 

bestemd. Van dit beschikbare budget is €226.650 besteed via Opzoomermee aan een veelheid van 

initiatieven (zie bijlage) en bijna €156.000 ten laste van het participatiebudget aan initiatieven voor: 

verbeteren van de toegankelijkheid door middel van invalidenopritjes, verlichting, de gespreksvoering 

rondom de Nieuwehaven, vergroening van de Goudsesingel en de Botersloot, straatnamenboekje 

Tuschinsky en aan een zeer grote hoeveelheid bloembollen die binnenkort hopelijk veel mensen een 

blij gevoel gaan geven als ze in groten getale opkomen.  

Ook heeft de gebiedscommissie geld benut door een eigen onafhankelijk onderzoek rondom de RMA 

experimenten in Het Oude Westen te laten verrichten en er zijn kosten gemaakt voor het inhuren van 

derden om de inspraak rondom het Horecagebiedsplan 2022-2024 te faciliteren. Er is dit jaar 

wederom bijna geen geld uitgegeven aan de huur van zaaltjes en de daarbij komende kosten voor 

vergaderingen. Al met al is er een bedrag van bijna €383.000 verplicht in 2021 en is een bedrag van 

circa 65.000 niet benut. Helaas zijn diverse initiatieven door Corona niet ingediend of weer 

ingetrokken. Ook zijn er initiatieven voorbereid die soms geruime tijd op de plank bleven liggen 

voordat de maatregelen dusdanig waren dat ze daadwerkelijk konden worden uitgevoerd, er zijn meer 

initiatieven geweest waarbij mensen in de buitenlucht activiteiten of projecten ontplooiden, sommige 
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initiatieven zijn iets aangepast of zijn later in het jaar uitgevoerd. Helaas is bij de begrotingsbehandling 

eind 2021 niet besloten om het gehele resterende bedrag te mogen meenemen naar 2022 en is ook 

niet besloten om de 10%-regeling direct per januari te laten werken. Bij de voorjaarsnota zal worden 

bepaald of 10% van het budget alsnog wordt toegevoegd aan de budgetten van de wijkraden. 

  

3. Het (on)gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissie is bevoegd het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te 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 streefde ernaar om in 2021 90% van alle 

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

 

Vanuit de gebiedscommissie centrum zijn 44 adviezen gegeven. Hierbij gaat het om 20 gevraagde en 

24 ongevraagde adviezen. Op bijna alles is een antwoord gekomen. Vier adviezen zijn nog in 

december verzonden en daarvan zijn er ook al twee beantwoord: er is kerstverlichting gerealiseerd op 

de Coolsingel en de comfortstrook op kades met de kadekei is een feit!  

 

De brieven die nog niet zijn beantwoord betreffen met name reacties die meegaan in de zogenaamde 

veegbrief van SO; diverse adviezen zullen via een veegbrief beantwoord worden door SO zoals 

diverse IP’s en bestemmingsplannen in verschillende stadia. Ook zitten nog in de pijplijn de reactie op 

het Horecagebiedsplan en het Horecaherstelplan. Daar wordt nog gewacht op stedelijke 

besluitvorming. 

Tegenvaller is het resultaat van de inbreng van het onafhankelijke onderzoek naar het RMA-

experiment Oude Westen. 

Al met al resteren er drie adviezen waarop echt geen antwoord is gekomen of is te verwachten: 

zwemgelegenheid voor honden, brief aan de raad over toekomstig bestuursmodel en de gewenste 

vergroening van de verharding onderaan de Erasmusbrug. 

 

Overzicht gegeven adviezen 2021 

1. Parkhaven flats ( woontorens ) Ongevraagd 

2. Leeuwen Hofplein Ongevraagd 

3. Evenementenwebsite Ongevraagd 

4. Terrassen Hoogstraat Ongevraagd 

5. Lachgas Ongevraagd 

6. Horecaherstelplan Ongevraagd 

7. Maatwerklocaties verruiming horeca Rotterdam Centrum Ongevraagd 

8. PvE " Hofplein " Gevraagd 

9. OBP " Parapluherziening Evenementen " Gevraagd 

10. Horecagebiedsplannen (HGP) 2022-2024 Gevraagd 

11. Rijtijden tramlijn 7 Ongevraagd 

12. Parkkade (aanpak overlast) Ongevraagd 

13. Kadekei Ongevraagd 

14. PvE " Schouwburgplein " Gevraagd 

15. Nota van Uitgangspunten Odeon Gevraagd 

16. Bestuursmodel Rotterdam Ongevraagd 
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17. PvE " Wijnhaven-Noord - Wijnstraat " Gevraagd 
18. Ontwerpbesluit tot wijziging tracébesluit Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid Gevraagd 

19. Tijdvak knip Meent in testfase Gevraagd 

20. VO " Renovatie Het Park " Gevraagd 

21. Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA) - Vasteland Ongevraagd 

22. Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen Gevraagd 

23. Omgevingsvisie inclusief ROER Gevraagd 

24. Naamgeving van Oldenbarneveltplaats (wijziging nieuw) Gevraagd 

25. Cultuurhistorische Verkenning Hofplein-Weena Gevraagd 

26. Saftlevenhof Ongevraagd 

27. Vergroening bij de Erasmusbrug Ongevraagd 

28. Handhaving Schip Leger des Heils Ongevraagd 

29. Registratie Openbare Vergaderingen Ongevraagd 

30. Zwemgelegenheid voor honden Gevraagd 

31. OBP " RottaNova " Gevraagd 

32. Flexibele sluitingstijden Nieuwe binnenweg Gevraagd 

33. Verlenging Knip Meent Gevraagd 

34. Evaluatie horecaverruimingen Ongevraagd 

35. Geweldsincidenten in Rotterdam-Centrum Ongevraagd 
36. Overlast Bredestraat - Achterklooster (dak- en thuislozen Leger des 

Heils) Ongevraagd 

37. OBP " 's Gravendijkwal 122 " Gevraagd 

38. Herziening Alcoholverbodsgebied - Centrum Gevraagd 

39. Kerstverlichting Coolsingel Ongevraagd 

40. Verkeersaanpak Maastunnelcorridor Gevraagd 

41. Kerstsfeer in Rotterdam Centrum Ongevraagd 

42. Aanpak Oude Westen Ongevraagd 

43. Kade Keien Ongevraagd 

44. Wijk aan Zet Ongevraagd 

 

 
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, moet er vanaf 

het gebiedsverslag 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda. Hieronder zijn 

de gevraagde gegevens wel opgenomen, maar het instrument is voor dit doel eigenlijk niet geschikt.  

De doelen voor het centrum zijn zo veelomvattend en ambitieus dat er altijd acties blijven om de 

doelen te behalen. En daarom staan alle doelen op oranje, ondanks dat er in het centrum op alle 

fronten meters worden gemaakt. 

1.a Wijkagendadoel 1: Betere balans tussen levendigheid en leefbaarheid 

1.b Toelichting: Er moet een goede balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. De komende 

jaren ligt er voor de stad een grote bouwopgave, de verkeersintensiteit zal toenemen en ook zal het 

toerisme nog verder groeien. Door al deze activiteiten wordt de buitenruimte intensief gebruikt en 

daarom is het belangrijk dat er ook momenten en plekken zijn om tot rust te komen. Dit alles vraagt 

om een visie op de openbare buitenruimte. Deze visie geeft nadrukkelijk antwoord op vraagstukken 

rond verblijven, spelen, sporten, gezondheid en die zowel de kleine als de grote schaal meeneemt. 

Maar ook het toerisme en het aantal mensen dat werkt in het Centrum neemt gestaag toe. Iedere 



6 

 

dag werkt de gemeente Rotterdam samen met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van 

de stad aan een basisniveau op het gebied van schoon, heel en veilig. Gastheerschap speelt hierbij 

een belangrijke rol, maar het is zaak dat de gasten zorgen voor een gezelligere binnenstad zonder 

dat het wonen onacceptabel onder druk komt te staan. 

1.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

2.a Wijkagendadoel 2: Gezonder en groener Centrum 

2.b Toelichting: De basis voor een gezond en vitaal leven begint bij de Rotterdammer zelf en de 

gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. In Rotterdam is grote 

gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag, verbetering van de 

luchtkwaliteit, meer stadslandbouw, vasthouden van water, realiseren van groene daken en meer 

zelfvoorzienendheid door eigen energievoorziening. Rotterdam draagt bij door de openbare 

buitenruimte te vergroenen en te streven naar minder autoverkeer in het Centrum. 

2.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

3.a Wijkagendadoel 3: Duurzamer centrum 

3.b Toelichting: In het verlengde van groener en gezonder zetten we samen met alle partners in op 

duurzaamheid. 

3.c Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

4.a Wijkagendadoel 4: Veiligere leef- en woonomgeving 

4.b Toelichting: De veiligheid op straat moet verbeteren. De inzet is minder diefstal, minder auto-
inbraken, minder ondermijnende criminaliteit, minder verkeersonveiligheid. Hierbij draait het 
hoofdzakelijk om de fysieke veiligheid. 
 
4.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 

 

5.a Wijkagendadoel 5: Meer meedoen en creëren van betere kansen 

5.b Toelichting: Thuis moet men zich veilig voelen. Het is de plek waar men tot rust moet kunnen 
komen. Thuis zou men zich geen zorgen moeten maken over bijvoorbeeld een verwarde buurman, 
over herrie of stank van de asociale buren, een zwerver in het portiek of een partner die je bedreigt. 
Maar aan veel van deze problemen liggen andere zaken ten grondslag. Het gaat om zaken als een 
betere taalvaardigheid, inzet op armoedebestrijding en voorkomen van eenzaamheid. Te veel 
kinderen groeien op in armoede en andere kwetsbare omstandigheden. Er zijn meer verwarde 
personen in de buurt en meer kwetsbare ouderen die alleen thuis wonen. Zij worden geacht 

zelfstandig te kunnen leven, maar kunnen bijvoorbeeld voor veel overlast en onzekerheid zorgen bij 

buren en mantelzorgers, maar ook bij professionals en vrijwilligers van instellingen. Het is zaak om 

deze problemen aan te pakken en in te zetten op het versterken van het wijknetwerk en een 

moderner en toekomstbestendiger welzijnswerk. 

 

5.c  Voortgang: wit, rood, oranje, groen 
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Bijlage bewonersinitiatieven Centrum 
 

Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Status Toegekend 

20-0254 Basis-en activiteitenbudget Wijkorgaan Stadsdriehoek 

9857 Ingetrokken 0 

20-1004 Srefidensi 

2998 Ingetrokken 0 

20-1061 Kwetsbare senioren in coronatijd 
1800 Verantwoord 1800 

20-1093 Bewonersverhalen thema eenzaamheid 
4250 Afgewezen 0 

20-1114 Seniorensport 60+ 
1900 Betaald 1900 

20-1115 Kerstkaartenactie 
2150 Ingetrokken 0 

20-1117 Kerstfeest in Eendrachtstuin 

2300 Ingetrokken 0 

20-1118 Cultuur doorbreekt eenzaamheid 
2180 Ingetrokken 0 

20-1169 Activiteiten Wijkpark Oude Westen 
2200 Betaald 2200 

20-1170 Dierenhof 

9200 Betaald 9200 

20-1182 Cool - Safari 
9947 Afgewezen 0 

20-1210 Kerstkaravaan Nieuwe Haven 2020 
3600 Verantwoord 3600 

20-1251 Spatlappensessies 
700 Betaald 700 

20-1256 De kunstenaar in jouw buurt  

3780 Verantwoord 3780 

21-0029 Uitbreiding Kerstversiering 

2000 Ingetrokken 0 

21-0045 Buurtmoestuin Jufferkade 
3175 Verantwoord 3175 

21-0054 Eetbaar Park Pompenburg 

10000 Betaald 10000 

21-0102 Communicatie Informatie-uitwisseling 
4945 Betaald 4945 

21-0103 Communicatie Informatieverstrekking 
4415 Betaald 4415 

21-0116 Groentebedden 
7000 Verantwoord 7000 

21-0185 Open Podium Landje 
3500 Ingetrokken 0 

21-0186 Songfestival Cool 

2700 Ingetrokken 0 

21-0196 WOW-project 2021 
10000 Betaald 10000 

21-0211 Geveltuin Goudsewagenstraat  

1820 Betaald 1520 

21-0228 Eendrachtstuin Movies in the Garden 
4000 Ingetrokken 0 

21-0260 Bloemenstrook Groenendaal  

9587 Betaald 7348 

21-0324 Groenplantdag 2021 
6122 Verantwoord 4897 

21-0341 Groene Blekerstraat, Ketelaarstraat en Habitat tuin 

8685 Betaald 8685 

21-0363 Pop-up Lenteparade 
3750 Betaald 3750 

21-0372 Clubhuis thuisbasis 
6875 Betaald 6875 

21-0380 Muurschildering Tuin Eendrachtsstraat 

3000 Ingetrokken 0 

21-0385 Maaltijden kwetsbare ouderen 
1800 Betaald 1500 

21-0399 Urban Street Games 

5800 Betaald 5550 

21-0454 Rijnhoutpleinfestival 
2150 Verantwoord 2150 

21-0479 Wereld Wijde Wijk 2021 
2000 Betaald 2000 

21-0560 Oude Havenfestival 
3860 Verantwoord 3860 

21-0562 Tuinfilms 
2000 Betaald 1500 

21-0563 Open Podium Landje 
4017 Betaald 3900 

https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=35160
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36755
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36873
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36944
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36987
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36989
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36993
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=36995
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37102
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37104
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37130
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37187
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37273
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37284
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37422
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37456
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37476
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37575
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37577
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37603
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37750
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37752
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37777
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37808
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37842
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=37911
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38050
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38090
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38134
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38152
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38168
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38178
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38206
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38330
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38387
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38554
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38558
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38560
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21-0564 Opening Kunstwerk Milou Smit 

4067 Betaald 3950 

21-0570 Corona-proof zomeractiviteiten voor senioren 

4680 Verantwoord 4430 

21-0604 Kinderfestival Het Buitenland  

8000 Betaald 4000 

21-0606 Kerst in de tuin Eendrachtsstraat 

3240 Betaald 3240 

21-0617 Culturele Activiteiten in de Schotse Kerk 
4075 Betaald 3841 

21-0645 Kunst in de Bloemstraat 
8458 Ingetrokken 0 

21-0650 Meer groen rondom Ter Hooch woontoren  
0 Ingetrokken 0 

21-0652 Duizelende kleuren in de wijk  

2835 Betaald 2835 

21-0681 Anders Ouder Worden Caribische Zilveren Krachten 

950 Betaald 950 

21-0708 Dagje uit voor eenzame ouderen  
850 Ingetrokken 0 

21-0709 Kunst in de Bloemstraat 
7422 Betaald 3711 

21-0746 Burenmiddag Mariadek 
700 Verantwoord 600 

21-0836 Culturele dag met muziek en dans  

800 Verantwoord 800 

21-0843 Clubhuis Thuisbasis 8 tm 11 jaar 
6875 Betaald 6875 

21-0844 Clubhuis Thuisbasis 12 tm 18 jaar 
6875 Betaald 6875 

21-0868 Dag van de dialoog: Thuis in de Wijk 

820 Betaald 820 

21-0883 Halloween Eendrachtstuin 
1290 Betaald 1290 

21-0912 Urban Nature 
10000 Betaald 10000 

21-0955 De schepjesboom 
600 Betaald 600 

21-0956 Sinterklaasintocht 

600 Betaald 600 

21-1056 Gezellige High Tea/Wine en Walking diner 
3100 Betaald 3100 

21-1071 Seniorensport 60+ 
2000 Betaald 2000 

21-1164 Minibieb en kerstboom in het hoogkwartier 

1819 Betaald 1819 

21-1182 Toneel Lees CLub 
4000 Betaald 4000 

21-1271 Eetbaar Park Pompenburg 

10000 Betaald 10000 

21-1275 Communicatie Informatie-uitwisseling 

4945 Betaald 4945 

21-1276 Communicatie Informatie-verstrekking 
4469 Betaald 4469 

21-1286 Buurtkrant Oude Westen 

9650 Betaald 9650 

21-1289 Dierenhof 
9200 Betaald 9200 

21-1290 Activiteiten Wijkpark Oude Westen 

2250 Betaald 2250 

21-1321 Ontmoetingsplekken maken 
3000 Betaald 3000 

21-1366 Onderhoud vijver 

550 Betaald 550 

21-0961 Schrijverskamp Rotterdam Centrum 

9250 Niet compleet 0 

21-1424 Belangenbehartiging Scheepvaartkwartier 

5000 
In 

behandeling 
0 

21-1429 Plantvak Geldersestraat 
4000 

In 

behandeling 
0 

21-1435 Maaltijden voor senioren 
1500 

In 

behandeling 
0 

 

https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38562
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38574
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38646
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38650
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38672
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38732
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38745
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38749
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38810
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38867
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38869
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=38960
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39163
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39177
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39179
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39230
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39260
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39325
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39417
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39419
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39630
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39662
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39851
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39886
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40065
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40068
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40070
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40094
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40096
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40098
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40155
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40258
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=39430
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40378
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40389
https://cms.opzoomermee.nl/default.aspx?action=propertiesbewini&iniId=40400

