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Geacht College,  

 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2021 aan van de Wijkraad Feijenoord. 

 

Dit Gebiedsverslag is besproken en goed bevonden in de besloten vergadering van 20 februari jl. en 

zal in de openbare vergadering van 9 maart as nogmaals worden bekrachtigd. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                      

 

Technisch voorzitter    Wijkmanager 

E. Arnold      N. Djorai 

Onderwerp:  

Aanbiedingsbrief Gebiedsverslag 
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 Feijenoord 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbFe-4019582 

Bijlage(n):  

 

Datum: 21 februari 2022 

 

4019582 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College van B&W 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
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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  
 

Dit is het jaarverslag 2021 van de wijkraad Feijenoord. Met dit verslag willen wij u een inkijk 
geven in onze inspanningen van het afgelopen jaar en de resultaten hiervan.  
Ook in 2021 zijn we vol energie aan de slag gegaan om vanuit dit nieuwe experimentele 
wijkbestuur aandacht te krijgen voor de thema’s in de wijk Feijenoord.  
Dat was een enorme klus met alle COVID-maatregelen. Nagenoeg alle vergaderingen 
moesten digitaal, en was het maar de vraag wat je bereik is. De gebrekkige digitalisering van 
de wijk was, en blijft een aandachtspunt. Los van de maatregelen was het sowieso een 
roerig jaar met een flink aantal schietincidenten, een boot met statushouders en een wissel 
binnen de wijkraad. 
 
Het gebrek aan aandacht en focus op onze wijk was ook dit jaar een speerpunt. Grote 
ontwikkelingen zoals ‘Feijenoord City’, de Roseknoop en de derde oeververbinding lijken 
rijdende treinen, waar je maar lastig op kunt stappen. Desalniettemin zijn we via diverse 
ongevraagde adviezen aandacht blijven vragen voor de positie en de impact voor onze wijk.  
Wel valt het op dat alle ongevraagde adviezen die beantwoord zijn, is besloten het advies 
niet over te nemen, dan wel mee te nemen. Een aantal hadden betrekking op welzijnswerk 
en de speeltuin. Dat vonden wij wel opmerkelijk gezien de actuele jeugdproblematiek en de 
schietincidenten in de. In relatie tot de jeugdproblematiek zijn met wethouder Moti en 
ambtenaren gesprekken gevoerd over een Wijkafspraak Jeugd op Feijenoord, maar 
vooralsnog zien wij geen beweging in die richting. 
Wij hebben ons ook regelmatig afgevraagd in welke mate wij en onze adviezen serieus 
worden genomen. 
 
De vergroening van de wijk was een van de andere speerpunten en door hier continu 
aandacht voor te blijven vragen, komt er een plan om het Jalonplein te vergroenen en wij 
kijken dan ook uit hierin te participeren. De herinrichtingsplannen voor de Simonsblokken 
vorderen ook gestaag. De wijkkrant bleek ook dit jaar weer de beste manier om met 
bewoners te communiceren.  
Dit jaar is de aanbesteding welzijn opgestart. De wijkraad was gevraagd om een beschrijving 
van de wijk te geven. Onze zorg zat en zit vooral in de rol die de wijkraad heeft bij de keuze 
van de aanbieder en de monitoring van de opdracht. Alsook de zorg voor een zorgvuldige 
overdracht tussen de huidige aanbieder en de nieuwe aanbieder. Hier hebben we op 
verschillende manieren aandacht voor gevraagd. 
Ook dit jaar hebben we groot aantal bewoners fijne feestdagen bezorgd door mee te doen in 
de actie zuid voor zuid. 
 
Omdat het lastig in te schatten was, wat wel en niet kon door de wisselende maatregelen, 
was het voor bewoners echt een zoektocht in wat wel en niet kon. En daardoor kwamen 
initiatieven langzaam op gang. En in het laatste halfjaar hebben we een inhaalslag gemaakt. 
Zo was er in de zomervakantie dagelijkse programmering voor de jeugd, konden ze 
kennismaken met Skateland, en ligt er een plan voor een groene route door de wijk.  
 
De vervuiling van de wijk blijft een aandachtspunt en daarom hebben we ook dit jaar weer 
schoonmaakacties georganiseerd. Kortom ondanks de vele beperkingen hebben we ons 
maximaal ingezet om vraagstukken en opgaves uit de wijk te agenderen en aan te pakken. 
Verderop leest u hoe de participatie is verlopen, wat we hebben uitgegeven, welke 
initiatieven zijn gehonoreerd en welke gevraagde en ongevraagde adviezen we hebben 
gegeven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de wijkraad Feijenoord 
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E. Arnold 

Technisch voorzitter 

 

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. 
 

Vorig jaar is er gestart gemaakt met een wijkkrant. De wijkraad heeft hierin vast een pagina 

om de wijk te informeren over de ontwikkeling en op te halen wat er leeft. Zo is er een 

enquête uitgezet over horecagebiedsplan. Door de beperkende maatregelen was participatie 

lastig vooral in een slecht gedigitaliseerde wijk. De wijkkrant bleek een goede manier om in 

contact met de wijk te blijven en op te halen wat er leeft. Er is een digitale participatie 

bijeenkomst geweest voor de Roentgenstraat. De opkomst hiervan was wel beperkt en 

daarom hebben we er ook een stukje over gepubliceerd in de krant. Zonder kennisgeving en 

overleg is er in het laatste kwartaal een boot met statushouders in de Persoonshaven 

aangemeerd. Vanaf het begin hebben we er ons actief mee bemoeid. We hebben 

deelgenomen aan de beheeroverleggen en schouwen. We hebben meegedacht over de 

dagbesteding en zijn regelmatig contact gehad met bewoners om vinger aan de pols te 

houden. 

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

Bij de MIRT-oeververbinding en ontwikkeling van Feyenoord City wordt vooral gebruik 

gemaakt van digitale participatie. Dat zijn ingewikkelde bijeenkomsten die nauwelijks door de 

bewoners uit de wijk worden bijgewoond. En daarom kiest de wijkraad nog niet voor 

interactieve middelen om de wijk te betrekken bij plannen. Ook bij de Roentgenstraat was 

het geen succes. Daarom gebruiken we nog steeds oude methodes zoals enquêtes of 

nieuwsbrieven. 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

Budget wijkraden en gebiedscommissies 

De gebiedscommissies en wijkraden beschikken over een budget voor participatie, 

bewonersinitiatieven en representatie. Het budget 2021 bedroeg € 8,0 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. 

10400152 
Feijenoord - 
Feijenoord wijk 

Uitgaven 
Bewonersinitiatieven 

                     
91.070  

                           
110.853  

  Uitgaven Participatie                      22.420  
                            
11.144  

 
1 Incl. totale restant budget 2021  
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Totaal 
10400152                        113.490  

                           
121.997  

 
 

 

 

 

Bewonersinitiatieven 

 

Feijenoord, 19-0181 Huiswerkbegeleiding De Dam, retour 
                             
-  

Feijenoord, 19-1625 TV Feijenoord Wijkjournaal  

Feijenoord, 19-1625 TV Feijenoord Wijkjournaal, retour 
                             
-  

Feijenoord, 20-1030 Het Warme Winterfeest   
Feijenoord, 20-1285 Nieuwjaarsborrel Hefpark  

Feijenoord, 21-0161 Circus Lori 
                             
-  

Feijenoord, 21-0233 Keukenbenodigdheden 'Onder de 
Oranjeboom' 

                             
-  

Feijenoord, 21-0248 Afri Opens Up 
                             
-  

Feijenoord, 21-0254 Realisatie van het H.E.L.D.E.R.H.E.I.D. 
Monument 

                             
-  

Feijenoord, 21-0284 Vakantieprogramma Meivakantie 
                             
-  

Feijenoord, 21-0345 Film bij Rotterdamse Munt  
Feijenoord, 21-0386 Activiteiten op de Oranjeboomstraat  
Feijenoord, 21-0396 Vier de zomer 2021  
Feijenoord, 21-0472 Terras aan de Maas  
Feijenoord, 21-0497 Zomerprogrammering  
Feijenoord, 21-0598 H.e.l.d.e.r.h.e.i.d. Finale festival  
Feijenoord, 21-0627 Zomerconcerten Tuin!  
Feijenoord, 21-0688 POW! WOW! Rotterdam  
Feijenoord, 21-0731 Burendag   
Feijenoord, 21-0803 Kienclub spelactiviteiten en voorlichting  
Feijenoord, 21-0807 Seniorenbijeenkomsten  
Feijenoord, 21-0818 Halloweenviering het Hefkwartier  
Feijenoord, 21-0895 Wijkkrant Nieuw-Feijenoord  
Feijenoord, 21-1096 Viering jaarwisseling Feijenoord  
Feijenoord, 21-1135 Feestverlichting Oranjeboomstraat  
Feijenoord, 21-1160 Zuid voor Zuid 2021  
Feijenoord, 21-1297 Ik ben arrogant  
Feijenoord, 21-1302 Feijenoord Kids Festival  
Feijenoord, 21-1312 Openingsmaand van de Sportkantine  
Feijenoord, 21-1322 Ouderen de winter door helpen met 
bewegen  
Feijenoord, 21-1333 Eindjaar afsluiten en nieuwjaar inluiden  
Feijenoord, 21-1334 Groene hotspots in de wijk  
Feijenoord, 21-1338 Collegetour Feijenoord  
Feijenoord, 21-1426 Aanvulling Feijenoord Kids Festival  

Feijenoord,20-1285 Nieuwjaarsborrel Hefpark 
                             
-  
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Feijenoord,21-0056 Huiswerkbegeleiding De Dam 
                             
-  

Feijenoord,21-0083 Terrasfestival Rotterdamse Munt 
                             
-  

Feijenoord,21-0135 3x gratis rollen in Skateland 
                             
-  

Totaal 
                    
91.070  

 

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 2021 91%. Het 

college streeft ernaar om in 2021 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - 

gemotiveerd terug te koppelen aan de gebiedscommissies. 
 

  
Aantal adviezen 

2021 

Reactie namens 

of van het college 

% 

Wijkraad Feijenoord 20 13 65% 

 

 

 

Onderwerp Soort 
advies 

Datum 
tussenbericht 

Datum 
terugkoppeling 

Inkoopstrategie welzijn gebied Feijenoord Ongevraagd   19-5-2021 

VO *Roseknoop (Parkstad 
Zuid/Feijenoord) * 

Gevraagd  31-3-2022 6-2-2021 

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

Wijzigingen algemeen aanwijzingsbesluit 

Feijenoord (APV 2012) 

Gevraagd   9-14-2021 

Stopzetten aanbesteding welzijn - gebied 

Feijenoord  

Ongevraagd   9-21-2021 

Politiecapaciteit in de wijk Feijenoord Ongevraagd   10-5-2021 

Uitvoeringsprogramma 
Speeltuinverenigingen 

Gevraagd 
 

10-18-2021 

Brandbrief welzijn gebied Feijenoord Ongevraagd   12-24-2021 

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

PvE " Getijdenpark Feyenoord " Gevraagd  3-31-2022 1-19-2022 

Speeltuin de Feijenoordse Middenstip Ongevraagd 
 

2-7-2022  

Horecagebiedsplannen (HGP) 2022-
2024 

Gevraagd  9-2-2022 

OBP " Dukdalf locatie, Feijenoord " Gevraagd 3-31-2022   
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Wijk aan Zet - (Rotterdams 
Bestuursmodel in 2022) 

Ongevraagd   

Omgevingsvisie inclusief ROER Gevraagd   

Zwemgelegenheid voor honden Gevraagd   

Herziening Alcoholverbodsgebied - 
Feijenoord 

Gevraagd   

Buurtsportaccommodatie HCF Ongevraagd   

PvE " Vergroening Persoonsdam " Gevraagd   

Schip Persoonskade (huisvesting 
studenten) 

Ongevraagd   

 

Een aantal ongevraagde adviezen is complex en moet langs verschillende afdelingen en 

moeten nog van een reactie worden voorzien. Wel is hierover al een tussenbericht 

verzonden. 
 
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.   

 

1.a Wijkagenda 1: Beter wonen  

1.b Toelichting  

De huidige woningvoorraad is eenzijdig en wordt grotendeels gedomineerd door sociale 

woningbouw. In de afgelopen jaren is een start gemaakt met differentiatie in de 

woningvoorraad. Het huidige beeld is desondanks nog eenzijdig en moet dus ook 

aandacht zijn voor het onderhoud van buitenruimte en het bestaande vastgoed. 

Vergroening van de wijk kan een bijdrage leveren aan betere woonbeleving 

1.c  Voortgang: groen  

2.a Wijkagenda 2: Aandacht voor opvoed- en leerklimaat en thuisbasis op orde 

2.b Toelichting  

Het pedagogisch klimaat in de wijk vraagt de nodige aandacht. Bij de opvoeding in en op 

school zijn ouders, school en leerkracht betrokken. Ieder heeft daarin zijn eigen 

verantwoordelijkheid. Er zijn veel ouders die met hun handen in het haar zitten op het 

gebied van opvoedingsondersteuning. In de voorliggende jaren is een start gemaakt met 

initiatieven zoals de wijkacademie, PBS en het inrichten van een leeshoek.  Inmiddels is 

een aanzet gegeven voor een dagprogrammering en de wijkvereniging door Humanitas. 

Maar ook aandacht voor (overlastgevende) jongeren is nodig. 

 

2.c Voortgang: oranje.  

Een aantal geformuleerde acties, zoals de wijkacademie zijn niet of nauwelijks uitgevoerd 

en zal niet worden uitgevoerd. Een aantal andere zaken zoals het bieden van de 

dagprogrammering voor de kinderen is wel opgepakt. Veel kon in verband met corona en 

de sluiting van de huizen van de wijken, niet uitgevoerd worden, maar een aantal zaken 

die niet geformuleerd stonden zoals het versterken van het netwerk in de wijk, is wel, 
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versneld door de lockdown, van de grond gekomen. Daarom staat de voortgang op oranje 

en niet op rood. 

3.a wijkagenda 3: Aantrekkelijke buitenruimte 

3.b. Toelichting 

De wijk wordt stenig en vuil ervaren. Er zijn veel plekken waar groen kan worden 

toegevoegd maar de vervuiling van de wijk is een groter probleem. Afval en vuil naast de 

container blijft een structureel aandachtspunt. In de wijk zijn vaak naastplaatsingen. De 

pleinen en een aantal straten worden onvoldoende schoon ervaren. De wijk blijft 

onvoldoende lang schoon. Het stimuleren van “eigenaarschap” en het daarmee gepaard 

gaande verantwoordelijkheidsgevoel voor de buitenruimte door bewoners en ondernemers 

kan helpen. Want naast een veilige wijk wil iedereen niets liever dan een schone en 

opgeruimde wijk. 

 

3.c. Voortgang: oranje. Een aantal geplande acties zijn uitgevoerd ondanks de 

coronamaatregelen, maar veel ook niet en daarom staat de voortgang op oranje. 

4.a Wijkagenda 4: Een veiliger wijk Feijenoord  

4.b. Toelichting 

De cijfers voor veiligheid gaan in de wijk Feijenoord voorzichtig de goede kant op. 

Feijenoorders geven echter aan steeds meer overlast te ervaren in de eigen buurt van 

jongeren die buurtbewoners pesten, intimideren en vaak voor veel geluidsoverlast zorgen. 

 

4.c. voortgang: groen. De geplande acties zijn uitgevoerd. 

 

5.a. Wijkagenda 5: Actievere bewoners en thuisbasis op orde  

5.b. Toelichting 

Te veel bewoners hebben hun thuisbasis niet op orde en doen daarom niet mee. Bij 

Thuisbasis op orde gaat het om hulp bij opheffen van belemmeringen die het meedoen 

aan de samenleving hinderen. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet op stads-

, gebieds- en wijkniveau. Zoals ondersteuning van 75+ ers, hulp bij aanpak van financiële 

problematiek en ondersteuning naar werk. 

 

5.c. voortgang: Oranje.  

Een deel van de geplande acties zijn in originele of aangepaste vorm uitgevoerd. Zo 

hebben alle 75+ een bezoek gehad, als ze dat wilde en is er tijdens corona een hulplijn 

opgezet. Een aantal acties kon door de Coronamaatregelen beperkt uitgevoerd worden en 

daarom staat de voortgang op oranje. 

 

 

 

 


