
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Namens de wijkraad Oude Noorden bieden wij u het jaarverslag 2021 aan. 

Het voorliggende jaarverslag is door de wijkraad Oude Noorden vastgesteld.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

       

Martha Harel      Jacco Bakker    

Technisch voorzitter     Wijkmanager  

       

 

 

 

 

Bijlage: Jaarverslag 2021 wijkraad Oude Noorden 

  

 

 

Cc: 

J. Bakker [Wijkmanager] 

M. van Hoof [Rayondirecteur] 

Onderwerp:  

Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2021 
wijkraad Oude Noorden 

 

Gebied Noord 

 

Bezoekadres: Eudokiaplein 35 

3037 BT  ROTTERDAM 

Postadres: Postbus 70012 

3000 KP Rotterdam 

Internet: http://www.rotterdam.nl/noord 

 

Van:  Wijkraad Oude Noorden 

Telefoon: 010 - 267 2123 

E-mail:  gebiedscommissiesdv@rotterdam.nl 

 

Ons kenmerk:  GB-BSD-WRON-4006580 

Bijlage(n): 1 

 

Datum: 15 maart  2022 

 

4006580 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

College van B en W 

Postbus 70012   

3000 KP  ROTTERDAM 
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Format gebiedsverslag 2021 

 

 

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 gebiedsplannen. 

 

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

 

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

 

  

U wordt gevraagd voor 22 februari uw verslag aan je rayondirecteur aan te leveren, met in de cc: 

- Robin Dompeling 

- Zippora Verwey 

- Antonella Munjiza 

 

NB: maak het verslag met de huidige (staande) opmaak. Een liggende opmaak kan namelijk niet in 

het systeem van het jaarverslag worden ingelezen.  
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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 door de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité 
 

Graag verwijst de wijkraad u naar het overdrachtsdocument dat we vaststelden 

op 10 maart 2022. 

 

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. 
 

Invullen -> Hier kan worden beschreven op welke wijze in 2021 de communicatie van 

gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités met de bewoners etc. is verlopen. Of de 

participatiegraad is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Of bijeenkomsten druk worden bezocht etc. 

 

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

Invullen -> Hier kan worden beschreven op welke wijze wijkactieplannen zijn gemaakt.  
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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  



5 

 

 

 

 

 

 

 

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021 

 

Noord - Oude Noorden   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 117.735                  111.668                     6.067  

Representatie                         -                            41                         -41  

Participatie                   25.317                    37.414                   -12.097  

Totaal                 143.052                  149.123                    -6.071  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

 

 

toelichten als 

- het aandeel participatie + representatie > bewonersinitiatieven 

- het saldo budget en realisatie > 10 % van het budget totaal.  

- er bijzonderheden te melden zijn  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 91%. Het college streeft ernaar om in 2021 90% van alle 

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

 

Invullen -> tabel per bestuursorgaan inclusief toelichting 
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toelichting 

 

toelichten als 

- het % < 90 % 

- er bijzonderheden te melden zijn  

   

 

 

 
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.   

 

Invullen -> tabel met 5 doelen + toelichting + voortgang 

1.a Wijkagenda doel xx 

1.b Toelichting xx 

1.c  Voortgang wit, rood, oranje, groen 

terugkoppeling adviezen gebiedscommissies 2017

aantal 

adviezen

reacties van of 

namens het 

college %

Centrum (voorbeeld) 40 23 0,58

Charlois

Delfshaven

Feijenoord

Hoek van Holland

H'berg-Schiebroek

Hoogvliet

IJsselmonde

Kralingen - Crooswijk

Noord

Overschie

Pernis

Prins Alexander

Rozenburg

totaal 40 23 0,58
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2.a Wijkagenda doel xx 

2.b Toelichting xx 

2.c  Voortgang wit, rood, oranje, groen 

3. enz 

4. 

5. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatief Totaal 

20-1055 Groen Loofdakstraat      1.915  

21-0281 Hemelvaartsactie         915  

21-0308 Fruits de Mer - Haken met plastic      7.080  

21-0312 Flying Grass Carpet op het Noordplein     10.000  

21-0391 Gevelverlichting en veilig verkeer Benthuizerstraat      4.980  

21-0414 Opruimdag Oude Noorden         279  

21-0463 RORO Tijdelijke kunst in de buitenruimte      7.000  

21-0534 De Blokland Plant      8.800  

21.01.00145 Stichting Gaarkeuken van Rotterdam     21.060  

21-0122 Creaclub Jan van der Ploeg      1.600  

21-0597 Overhandiging kunstwerk aan de wijk         345  

21-0426 Activiteitenbudget 2021 Top van Noord      3.590  

21-0683 Het vieren van burendag         250  

21-0825 Vergroenen Schoonoordstraat         975  

20-0152 Waterfestival aan de Rotte             0  

20-1053 Kerstverlichting in bomen             0  

21-0042 Noorderzon     10.000  

21-0055 Project Wereldkinderen      3.600  

21-0064 Cultuur en Ankers in Jan van der Ploeghuis         930  

21-0089 Kinderboekenkast         798  

21-0107 Stay Active      1.860  

21-0121 Planten op de balkons         725  

21-0123 Maaltijden als ontmoeting      1.600  

21-0166 Geveltuinendag Rottebocht 2021         600  

20-0152 Waterfestival aan de Rotte, retour     -1.188  

20-1053 Kerstverlichting in bomen, retour        -113  

21-0736 Buurtkippen         780  

21-0894 Klussen op binnenterrein en seniorenhulp         800  

21-0972 Saamhorigheid voortzetten      1.000  

21-0995 Activiteiten voor jong en oud         820  

21-1002 Ontbijt met thema      1.395  

21-1003 Theater in de Tuin     10.000  

21-1022 Vergroenen en opfleuren Bleiswijkplein      2.360  

20-0805 Watertappunt Pijnackerplein     -1.000  

20-1198 Breng Heliport in kerstsfeer     -2.088  

21-1100 Oprichting Stichting Noordplein     10.000  

    111.668  

 

 

 

 

 


