
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

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

 

Dit gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 10 maart 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

                                                                   

 

Technisch voorzitter     Wijkmanager 

D. Catikkas      H. Kraaijeveld 

Wijkraad Hillesluis      Gebied Feijenoord 

  

Onderwerp:  

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 Hillesluis 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-4029369 

Bijlage(n): - 

 

Datum: 11 maart 2022 

 

4029369 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 
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Voorwoord 
 

Hillesluis is volop in beweging. Op sociaal, fysiek en economisch vlak wordt er stevig geïnvesteerd in 

de wijk. Hoewel we er nog lang niet zijn zien we dit in het wijkprofiel ook vertaald in een aantal cijfers. 

Dit is hoopgevend.  

 

We mogen trots zijn op bewoners die zich inzetten voor de wijk. Iedere dag zijn deze “dragers” van de 

wijk bezig om de wijk weer een beetje mooier te maken. Alle lof dan ook voor al deze vrijwilligers. Denk 

bijvoorbeeld alleen al aan de Buurt Bestuurt-groepen, de buurtvaders, de vrijwilligers in het Huis van de 

Wijk of één van de Huiskamers. En aan de bewoners die gezamenlijk weer een immens aantal 

bewonersinitiatieven heeft georganiseerd. En laten we ook de bewoners niet vergeten die iedere dag 

voor belangeloos klaarstaan voor buurtgenoten die het niet zo breed hebben. Dit is vaak minder 

zichtbaar maar juist zo belangrijk. 

 

In de tijden van corona hadden we elkaar harder nodig dan normaal. De saamhorigheid was meer te 

zien en te voelen dan normaal. Het was mooie om te zien hoe de bewoners klaar stonden om voor 

elkaar iets te kunnen betekenen. Zo is er extra aandacht geweest voor ouderen en de kwetsbare 

groepen.   

 

Duidelijk is dat Hillesluis een wijk is waar de komende jaren nog enorm veel aandacht naar uit moet 

gaan. Aan de doelen van wijkagenda wordt gewerkt, maar er is nog een behoorlijke weg te gaan. 

 

In dit verslag kijken we terug naar 2021. Over een aantal onderwerpen hebben wij het stadsbestuur 

geadviseerd. Dit blijven we waar nodig doen. We hebben hier de bewoners hard bij nodig. Er liggen 

pittige uitdagingen en mooie kansen voor de wijk. Laten we ons daar gezamenlijk hard voor maken.  
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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. 
 

Door de corona pandemie hebben de wijkraadvergaderingen veelal online plaats gevonden. In 

tegenselling tot fysiek vergaderen namen veel minder bewoners deel aan de (online) 

wijkraadsvergaderingen. Helaas was het ook niet mogelijk om fysieke bewonersbijeenkomsten te 

organiseren. Door de coronacrisis is deze vorm van in gesprek gaan met de bewoners in 2021 helaas 

vrijwel verdwenen. De afstemming van de voltallige wijkraad met bewoners verliep dan ook meestal via 

de openbare (digitale) vergaderingen.  

 

De wijkraad heeft maandelijks een openbare vergadering gehouden waar de bewoners ook konden 

inspreken zodat een ieder gehoord kan worden. Indien er aanleiding was  werd er een thema-avond 

belegd ten behoeve van een gevraagd of ongevraagd advies door de wijkraad aan het college van B&W. 

 

Daarnaast bezoekt een aantal wijkraadsleden geregeld gerichte activiteiten in de wijk. Ook is een aantal 

leden zelf actief in de wijk zoals bij Buurt Bestuurt. De wijkraadsleden hebben regelmatig individuele 

contacten met bewoners, ondernemers en wijkorganisaties. 

 

Naar aanleiding van de rellen op 25 januari hebben er diverse bijeenkomsten en gesprekken 

plaatsgevonden tussen de bewoners, ondernemers en de wijkraad. Om een boost de geven aan 

boulevard heeft de wijkraad € 35.000,- geoormerkt ten behoeve van activiteiten voor de Boulevard op 

Zuid en bewoners van de wijk Hillesluis.  

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

De wijkraad heeft aan het begin van de “bestuursperiode” bijeenkomsten georganiseerd waarbij 

uitgebreid aandacht besteed is aan de behoeften van bewoners. Tijdens reguliere 

wijkraadsvergaderingen komen de thema’s die opgehaald zijn en verwerkt in de wijkagenda terug. 

Vooralsnog blijken de thema’s actueel en is de wijkagenda niet herzien. Het wijkactieplan richt zich nu 

vooral op zaken waar een extra of andere inspanning kan bijdragen. 

 

Eind 2020 is het Wijkactieplan 2021 voor Hillesluis opgesteld, in 2021 is deze binnen de gemeentelijke 

organisatie formeel vastgesteld. Daarna heeft geen bijstelling of aanpassing plaatsgevonden. Het 

Wijkactieplan zal in de komende weken worden geactualiseerd voor het jaar 2022 en is het 

(beleidsarme) ambtelijke voorwerk bij de toekomstige uitwerking en totstandkoming van het 

Wijkakkoord door de nieuwe wijkraad.    

 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 

 

De wijkraad beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. Het 

budget 2021 bedroeg € 8,0 mln. 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. 
 

Centrum - Gebiedscommissie        447.409  

Charlois - Gebiedscommissie        381.192  

Charlois - Pendrecht        184.079  

Charlois - Tarwewijk        171.120  
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Delfshaven - Gebiedscommissie        570.597  

Delfshaven - Mathenesse        105.640  

Delfshaven - Middelland          96.933  

Feijenoord - Afrikaanderwijk        157.348  

Feijenoord - Bloemhof        230.400  

Feijenoord - Feijenoord wijk        113.490  

Feijenoord - Hillesluis        161.351  

Feijenoord - Katendrecht          90.412  

Feijenoord - Kop van Zuid        117.291  

Feijenoord - Noordereiland          75.046  

Feijenoord - Vreewijk        228.203  

Hillegersberg - Schiebroek        580.086  

Hoek van Holland        234.238  

Hoogvliet - Gebiedscommissie        253.668  

IJsselmonde - Gebiedscommissie        563.957  

KraCro - Gebiedscommissie        597.126  

Noord - Agniesebuurt          59.221  

Noord - Bergpolder        146.130  

Noord - Blijdorp        125.820  

Noord - Liskwartier        130.127  

Noord - Oude Noorden        143.052  

Noord - Provenierswijk          88.688  

Overschie        312.632  

PA - Gebiedscommissie        683.909  

PA - Nesselande        228.516  

PA - Zevenkamp        188.567  

Pernis        176.928  

Rozenburg        328.418  

Totaal     7.971.592  

 

budget wijkraad Hillesluis 2021 
 

Feijenoord - Hillesluis  Begroting   Realisatie    Saldo   

Bewonersinitiatieven 118.403 95.060 23.337 

Participatie en representatie 42.947 15.526 28.426 

Totaal 161.351 92.168 42.986 

 

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 en gezamenlijk met 

de ondernemers en Alliantie Hand in Hand nader 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 
 

In verband met de Coronacrisis is er minder uitgegeven aan bewonersinitiatieven, participatie en 

representatie dan begroot. Tevens zijn bedragen teruggestort omdat activiteiten zijn afgezegd. 
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 
 

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

aangegeven. 

 

Gebied  Aantal adviezen 2021 Reactie namens of 

van het college 

% 

Hillesluis 8 7 88% 

 

 

Onderwerp Soort advies Datum tussenbericht Datum terugkoppeling 

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

Wijzigingen algemeen aanwijzingsbesluit 
Feijenoord ( APV 2012 ) 

Gevraagd   9-14-2021 

Uitvoeringsprogramma 
Speeltuinverenigingen 

Gevraagd   10-12-2021 

Brandbrief welzijn gebied Feijenoord Ongevraagd   12-24-2021 

OBP " Parapluherziening Evenementen " Gevraagd 
 

1-7-2021 

VO " Walravenbuurt " Gevraagd 
 

  

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

Wijk aan Zet - ( Rotterdams Bestuursmodel 
in 2022 ) 

Ongevraagd    (betrokken bij 
besluitvorming, college 
en gemeenteraad) 

 
 

4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   
De wijkagenda Hillesluis staat vol met ambities. Vanwege Corona stond de uitvoering van e.e.a. onder 

druk. Toch is het nodige gerealiseerd. De wijkraad wil in haar laatste jaarverslag daar niet bij stilstaan, 

maar in een korte terugblik aandacht besteden aan de zaken die zij wil meegeven aan de nieuwe 

wijkraad.    

Overdracht t.b.v. de nieuwe wijkraad Hillesluis 

 

 In de afgelopen vier jaar zijn er veel BI s toegekend. Om sommige BI s te kunnen uitvoeren 

moest er materiaal gekocht worden. Helaas is er geen inventarisatie van deze spullen 

gemaakt. Deze spullen zijn in principe eigendom van de wijkraad. Omdat wijkraad deze niet 

zelf kon beheren, wordt het beheer door de aanvrager gedaan. Het is van belang dat er een 

inventarisatie gemaakt wordt van het materiaal die door de wijkraad ter beschikking is gesteld 

om activiteiten te kunnen organiseren. Ook is de bedoeling dat het materiaal en de spullen 

ten goede komt van andere organisaties en activiteiten die in de wijk georganiseerd worden. 
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 In April 2021 is het betaal parkeren ingevoerd in Hillesluis tot 23.00 uur. Helaas is het niet 

gelukt dit te evalueren onder de bewoners om te pijlen of dit verbeteringen heeft opgeleverd 

en of er aanpassing nodig zijn. Het zou goed zij om dit te evalueren in medio mei/juni 2022 

 

 De wijkraad is een belangrijk orgaan en heeft een brugfunctie tussen de burger en het 

college. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden met de 

bewoners en in de wijk gevestigde organisaties om regelmatig samen stil te staan wat er in 

Hillesluis leeft en hoe de krachten gebundeld kunnen worden. Helaas is het door corona 

pandemie niet optimaal gelukt om de bijeenkomsten te organiseren  

 

 Ontwikkelingen doortrekken Slaghekstraat naar Colosseumweg. Al vanaf het begin Van 

Feyenoord City zijn we als wijkraad kritisch op het plan om de Slaghekstraat door te trekken 

naar de Colosseumweg. We hebben hier ook in formele adviezen aandacht voor gevraagd, 

gelet op de verwachte toename van vervoersbewegingen (van 1.200 voertuigen per etmaal 

naar 4.600 voertuigen per etmaal). Ook zijn wij als wijkraad niet betrokken bij het 

participatieproces van de gemeente Rotterdam. Zo is er buiten ons om contact gezocht met 

ondernemingsvereniging, moskee en school, terwijl het toezien en bevorderen van de 

participatie de belangrijkste taak van de wijkraden is. In alle concept-plannen van Feyenoord 

City wordt de doortrekking van de Slaghekstraat als voorkeursscenario beschreven; er heeft 

echter tot op heden nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Wel staat al vast 

dat een tijdelijke doortrekking gerealiseerd zal worden, ten behoeve van het bouwverkeer. In 

het eerste kwartaal van 2022 vindt (opnieuw) een nader verkeeronderzoek plaats. Voor de 

nieuwe wijkraad is het van belang de uitkomsten van dit onderzoek kritisch te volgen en hier 

met de projectorganisatie Van Feyenoord City goed het gesprek over te voeren; in het belang 

van de direct omwonenden en de wijk. Eventueel kan nog gedacht worden aan een 

(ongevraagd) advies dan wel media-aandacht.  

 

 In januari hebben we als wijkraad een ongevraagd advies opgesteld en vaststelde inzake 

verdere vergroening van de wijk. Dit aangezien Hillesluis relatief veel versteende straten kent. 

Tot op heden hebben we nog geen reactie ontvangen van het College van B&W. Het is aan 

de nieuwe wijkraad om de reactie en eventuele vervolgstappen te monitoren. 

 

 Vanuit de wijkraad is er geconstateerd dat niet alle bewoners (groepen) bekend zijn over de 

mogelijkheden van bewonersinitiatieven. Wijkraad is voornemens geweest om alle 

bewonersgroepen uit te nodigen om hieraan meer bekendheid te geven. Helaas is het door 

corona pandemie is dit niet gelukt.  Wijkraad adviseert de nieuwe wijkraad om dit wel te 

organiseren. 

 

 Als wijkraad hebben we vanaf het begin ingezet op intensivering van de samenwerking 

tussen de verschillende wijkpartners. Denk aan Humanitas (destijds), indieners van 

bewonersinitiatieven, basisscholen enz. Dit ging niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd lijkt 

het er recentelijk op dat deze samenwerking meer tot stand komt, mede met dank aan de 

inzet van de wijknetwerker. Het verdient aanbeveling deze samenwerking als wijkraad ook in 

de toekomst nadrukkelijk te blijven aanmoedigen 

 

 Stuurgroep veilig is in 2020 in Hillesluis geweest en in gesprek gegaan samen met de 

bewoners (groepen). Helaas is dit niet gelukt om het jaarlijks te organiseren i.v.m. corona 

pandemie. Deze bijeenkomsten dragen een positieve bijdrage voor verdere ontwikkeling, 

veiligheid, en schoon en heel in Hillesluis. Wat wijkraad betreft worden deze bijeenkomsten 

minimaal jaarlijks zowel om het halfjaar georganiseerd.  
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatieven  Totaal  

Hillesluis,  Iftar & Dialoog Bewoners  -1.690  

Hillesluis, 20-0270 Materiaal Bewegen voor mannen  -0  

Hillesluis, 20-0270 Materiaal Bewegen voor mannen, retour  -246  

Hillesluis, 20-0417 Kerstdiner, retour  -150  

Hillesluis, 20-0666 Diverse activiteiten, retour  -1.000  

Hillesluis, 20-0972 Beplanten boomspiegels Riederlaan, retour  -1.200  

Hillesluis, 21-0127 Paasontbijt  0  

Hillesluis, 21-0127 Paasontbijt, retour  -167  

Hillesluis, 21-0165 Terrasfestival Boulevard Zuid  1.000  

Hillesluis, 21-0181 Pakketjes tegen corona crisis  2.775  

Hillesluis, 21-0205 Girlsclub Hillesluis  6.600  

Hillesluis, 21-0287 Plantenbakken in de Beverstraat  622  

Hillesluis, 21-0330 Groenere Straat  1.268  

Hillesluis, 21-0375 Huttendorp   1.510  

Hillesluis, 21-0377 Stad Maken Ontmoetingsplekken  1.500  

Hillesluis, 21-0411 Chano's Cook-out Party laantje  2.150  

Hillesluis, 21-0455 Bankjes / planten / verlichting  2.367  

Hillesluis, 21-0485 Diverse Activiteiten Hillesluis  5.025  

Hillesluis, 21-0526 Kerst op Zuid  300  

Hillesluis, 21-0531 Vakantieherinneringen maken  2.340  

Hillesluis, 21-0532 Rommelmarkt Opzoomerteam Riederlaan  254  

Hillesluis, 21-0556 Moskee Essalam / Hillesluis ontmoet  4.330  

Hillesluis, 21-0557 Wijkkamp 2021 (3e editie)  3.700  

Hillesluis, 21-0558 Zomerplein Kunst en Cultuur  2.800  

Hillesluis, 21-0571 Ouderen ontmoeting Walravenbuurt  685  

Hillesluis, 21-0611 Zomeractiviteiten Jong en Oud 2021  2.750  

Hillesluis, 21-0649 Groener maken van verwaarloosd Polderplein  2.181  

Hillesluis, 21-0657 Moving Statue  2.000  

Hillesluis, 21-0676 Erfgoed opent de deuren  1.625  

Hillesluis, 21-0697 Opzoomeren Beverstraat  2.335  

Hillesluis, 21-0701 Tentenkamp  373  

Hillesluis, 21-0741 Halloween bij Odilia  762  

Hillesluis, 21-0744 Chano's Cook-out Party laantje (aanvulling)  254  

Hillesluis, 21-0786 Creaclub  750  

Hillesluis, 21-0865 Kerstactiviteit Duimdrop  4.373  

Hillesluis, 21-0915 Ouderen ontmoeting Walravenbuurt  600  

Hillesluis, 21-0949 Kerstactiviteit Duimdrop  972  

Hillesluis, 21-0952 Gezelligheid in de Riederlaan  2.296  

Hillesluis, 21-0954 De Laantjes 55+  1.500  

Hillesluis, 21-0975 Sinterklaas voor kinderen die het niet vieren  1.790  

Hillesluis, 21-1046 Samen voor ons Laantje  1.000  

Hillesluis, 21-1066 Kerstpakketten voor behoeftigen  600  

Hillesluis, 21-1102 Grupo Activo  750  

Hillesluis, 21-1104 Sinterklaas  875  

Hillesluis, 21-1140 Kinderen creatief stimuleren  1.000  

Hillesluis, 21-1142 Kerststollen   600  

Hillesluis, 21-1146 Kerstevent winkelboulevard zuid  1.250  

Hillesluis, 21-1161 Samen een fijne en mooie kerst   1.000  
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Hillesluis, 21-1173 Kerst voor eenzame ouderen  625  

Hillesluis, 21-1174 Nieuwjaar Kidsclub  1.000  

Hillesluis, 21-1291 Nieuwjaarsactiviteit voor vrouwen  1.100  

Hillesluis, 21-1317 Maaltijden uitdelen  1.100  

Hillesluis, 21-1343 Winter in de Reuring  1.000  

Hillesluis, 21-1353 Kerstpakketten met een glimlach  750  

Hillesluis, 21-1395 Kerst voor Hillesluis  750  

Hillesluis,20-1272 In Hillesluis zijn we een!  3.650  

Hillesluis,20-1278 Activiteiten Kokerplein en Polderplein  2.299  

Hillesluis,21-0058 Zakgeldproject 'Jong Actief'  9.950  

Hillesluis,21-0087 Aandacht voor de ouderenclub  225  

Hillesluis,21-0114 Winterpret in Bloemhof en Hillesluis  3.000  

Hillesluis,21-0127 Paasontbijt  363  

Hillesluis,21-0194 Plantjesdag Laantjesweg  1.155  

Hillesluis,21-0195 Iftar & Dialoog Bewoners de Laantjes  1.690  

  

Eindtotaal  95.060 

 

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

Corona.  


