
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte college, 

 

Hierbij bieden wij u het Gebiedsverslag 2021 aan van de Wijkraad Kop van Zuid- Entrepot. 

 

Dit Gebiedsverslag is vastgesteld in de openbare wijkraadsvergadering van 22 februari 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

    

Technisch voorzitter     Wijkmanager 

G. Vercruyce      O.E. Karam 

Wijkraad Kop van Zuid - Entrepot    Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot 

  

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 Kop van Zuid - Entrepot 

Telefoon: 010 - 267 2664 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  BSD-GbHvH-4015217 

Bijlage(n):  

 

Datum: 14 februari 2022 

 

4015217 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College B&W Rotterdam 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
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Wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 

 

 
Theo Peeterman wijkraadslid 

Desiree Scheid  wijkraadslid 

Greta Vercruyce wijkraadslid (tech voorzitter) 

Marianne Melcherts wijkraadslid 

Mustapha Hannati wijkraadslid 
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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 wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 
 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag van de Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot met een overzicht 

van de activiteiten van de wijkraad in 2021. Ook dit jaar werd vooral getekend door de 

COVID-19-crisis, maar tegelijkertijd werd een aantal zaken vanzelfsprekender.  

Zo lukte het ook dit jaar weer om als wijkraad goede contacten te onderhouden met de 

wijkbewoners, ondernemers, de gemeentelijke gebiedsorganisatie en de ‘Coolsingel’. Ook 

tijdens de digitale vergaderingen wisten bewoners ons te vinden om in te spreken over wat 

zij ervaren als problemen in hun wijk. Bewoners hebben ingesproken over overlast en 

veiligheid rond het Entrepotgebied en in het Spoorweghavenpark en over vergroening van de 

wijk.  

Hoewel ook in 2021 de horeca weer gedurende langere periodes gesloten was, blijft de 

vrees bestaan dat vooral het Entrepotgebied overlast zal blijven bestaan. De wijkraad heeft 

advies gegeven op het horecagebiedsplan. In het Entrepotgebied is momenteel alleen ruimte 

voor dag-horeca.  

Ook in 2021 werd weer uitdrukkelijk aandacht voor vergroening gevraagd door bewoners.  

De streaming van de openbare vergadering wordt meestal goed bekeken, het aantal digitale 

bezoekers is aanzienlijk hoger dan bij fysieke opkomsten 

Wijkraadsleden worden ook via e-mail benaderd met vragen of opmerkingen. De Wijkraad 

heeft diverse gevraagde én ongevraagde adviezen uitgebracht. 

Onze wijk veiliger, groener en leefbaarder te maken staan, zoals vermeld in onze 

wijkagenda, waren ook in 2021 de belangrijkste speerpunten van de wijkraad.  Deze punten 

sluiten aan op wat bewoners zelf willen in de wijk. Deze (deel-)doelstellingen worden voor 

een deel via het wijkactieplan en met diverse partijen in de wijk en de gemeentelijke 

organisatie aangepakt.  

Een lang gekoesterde wens van bewoners en de wijkraad om het Poortgebouw op te 

knappen, is in 2021 eindelijk gerealiseerd.  

Wijkraadsleden hebben ook dit jaar deelgenomen aan informatie- en 

voorlichtingsbijeenkomsten en klankbordgroepen over onderwerpen die verder reiken dan 

Kop van Zuid- Entrepot, maar wel invloed hebben op onze wijk. De wijkraden in het gebied 

Feijenoord blijven ook onderling de samenwerking zoeken. Zo heeft ook in 2021 

wijkoverstijgend overleg plaatsgevonden over o.a. verkeersoverlast, welzijn, het verdwijnen 

van Duimdrop en de gevolgen van de ontwikkeling van Feyenoord City voor de wijken in het 

gebied Feijenoord.  

Verder in het document vindt u meer informatie over participatie met bewoners, de door de 

wijkraad afgegeven gevraagde en ongevraagde adviezen en de toegekende 

bewonersinitiatieven.  

 

 

Met vriendelijke groet, Uw wijkraad Kop van Zuid Entrepot. 
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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. 

De wijkraad Kop van Zuid-Entrepot heeft in 2021 12 openbare en 12 besloten vergaderingen 
gehouden. Deze vonden allemaal digitaal via MS Teams. Vanwege diverse landelijke en 
stedelijke Covid-19 maatregelen konden de vergaderingen niet fysiek worden gehouden. De 
wijkraad heeft wel fysiek met diverse maatschappelijke partners contact gehad.  

Het afgelopen jaar is er o.a. fysiek of digitaal contact geweest met  Buurt Bestuurt 
Stadstuinen, ondernemers omgeving Entrepothaven en omgeving Vuurplaat,  Stichting 
Hefpark, diverse VVE’s, Stichting Rotterdamse Munt, Speeltuin Vereniging “De Vuurklip” en 
welzijnsorganisatie Humanitas.  

Wijkraad Kop van Zuid Entrepot onderhoudt ook actief contact met de andere wijkraden 
binnen het gebied Feijenoord en bezoekt structureel de gezamenlijke wijkradenvergadering 
of livestream overleggen. 

 

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

De wijkraad Kop van Zuid / Entrepot heeft vanwege de Covid-19 maatregelen geen 

participatiemomenten meer gevonden om met de bewoners ondernemers en 

maatschappelijke partners de opgestelde wijkagenda te bespreken. Wel heeft de wijkraad 

actief de discussie en participatie over de thema’s: 

Mobiliteit 

Vergroening 

Duimdrop 

Welzijn 

Opgezocht en het college hierover geadviseerd. 
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2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven en participatie 
 

Budget gebiedscommissie 

De gebiedscommissie beschikt 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. 

 

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum - Gebiedscommissie        447.409  

Charlois - Gebiedscommissie        381.192  

Charlois - Pendrecht        184.079  

Charlois - Tarwewijk        171.120  

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  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Incl. totale restant budget 2020  
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budget wijkraad Kop van Zuid / Entrepot 2021 
 

Feijenoord - Kop van Zuid   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 116.971                    45.579                    71.392  

Participatie                       320                    27.563                   -27.242  

Totaal                 117.291                    73.142                    44.149  
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3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het gemeentebestuur. 

 

Overzicht aantal 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%, 

in 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 Kop van Zuid Entrepot heeft uitgebracht in 2021. Tevens is het aantal terugkoppelingen door 

het college aangegeven. 

 
Verder heeft de wijkraad zich herhaaldelijk hard gemaakt voor het behoud van het monumentale 

karakter van het Entrepot-gebied. Meerdere malen heeft de wijkraad  aandacht gevraagd bij de 

gemeente voor het Poortgebouw. Dit heeft bijgedragen aan het in gang zetten van het groot 

onderhoud van de buitenkant.” 

 

 

 

Gebied  Aantal adviezen 2020 Reactie namens of 

van het college 

% 

Kop van Zuid Entrepot 11 6 55 

 

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 
 

1-7-2022 

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

Wijk aan Zet - ( Rotterdams Bestuursmodel 
in 2022 ) 

Ongevraagd     

OBP " Kop van Zuid " Gevraagd     

Omgevingsvisie inclusief ROER Gevraagd     

Zwemgelegenheid voor honden Gevraagd     

Herziening Alcoholverbodsgebied - 
Feijenoord 

Gevraagd     

 

Toelichting 
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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 2021 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

 

 

1.a Wijkagenda doel   Veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren 

1.b Toelichting            Veiligheidsgevoel was duidelijk verbeterd. De onrust van toen is grotendeels 

                                      verdwenen en blijft het Spoorweghavenpark een gebied wat onder de  

                                      aandacht zal blijven.  

1.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen  

                                    

 

2.a Wijkagenda doel    Beter ondernemersklimaat ontwikkelen  

2.b Toelichting             Ondernemersvereniging op de Vuurplaat is gerealiseerd, die op de  

                                      Entrepothaven gaat er niet komen.                            

2.c Voortgang              wit, rood, oranje, groen  

 

 

3. a Wijkagenda doel   Fijnere Woonomgeving 

3.b Toelichting             Verblijfgebieden, zoals spoorweghavenpark ,ns station, entrepothaven  

                                      blijven wat onder druk staan.  Verder is de veiligheid toegenomen. 

3.c  Voortgang              wit, rood, oranje, groen  inzet wordt in 2022 gecontinueerd  

 

 

4. a Wijkagenda doel   Beter welzijnsniveau  

4.b Toelichting             alle 75+ krijgen een huisbezoek aangeboden, iets meer als de helft is  

                                      bezocht. Jeugd vindt steeds meer zijn weg richting “De Rotterdamse Munt”  

                                      De wijkraad heeft daar een ondersteunende rol ingespeeld 

 

4.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen  

 

5. a Wijkagenda doel   Verkeersveiligheidsgevoel en verkeersveiligheid over gehele breedte  

                                      zoveel vergroten. 

5.b Toelichting            Plan van aanpak Blackspot Laan op Zuid / Vuurplaat is gerealiseerd 

 

5.c  Voortgang             wit, rood, oranje, groen (uitvoering 2020) 
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bijlage bewonersinitiatieven  

 

 

 

 


