
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte College, 

 

Hierbij bieden wij u het gebiedsverslag 2021 aan van het Wijkcomité Pendrecht. 

 

Een kopie van deze brief met gebiedsverslag zenden wij aan wethouder Eskes om aandacht te 

vragen voor het vervolgadvies dat wij op 16 juli 2021 verzonden inzake Toekomst Speeltuin 7 

Pendrecht. Helaas ontvingen wij nog geen terugkoppeling op ons advies.  

Kenmerk advies BSD-GbCh-3653221/3880739:– Kenmerk adviesvraag: BSD-GbCh-

3653215/3803545. 

 

Wij hopen snel de terugkoppeling te mogen ontvangen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

    

 

W. Larijn      P.A. Dekkers 

Technisch Voorzitter     Wijkmanager 
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Gebiedsverslag 2021 Pendrecht 

 

 

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. 
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Inhoud gebiedsverslag 
 

Voorwoord door de voorzitter van het  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 
 

2021 was een wederom een moeilijk jaar voor het gehele land en dus ook voor de 

wijkbewoners van Pendrecht. Alhoewel we ontdekten hoe ongelofelijk veel je vanuit 

huis kunt doen, is het gemis van sociaal contact en het onder de mensen zijn toch 

heel merkbaar.  

 

Er was het afgelopen jaar helaas niet veel mogelijk betreft bewonersinitiatieven, maar 

de bewonersinitiatieven die er waren hebben de wijk in deze moeilijke tijden toch een 

warmere plek gemaakt. Zoals eerder aangegeven heeft het wijkcomité vooral de 

persoonlijke contacten met wijkbewoners gemist en hopen wij, nu we de 

coronamaatregelingen steeds meer los gaan laten, dat we in 2022 weer verbonden 

kunnen zijn. Desalniettemin, blijft het een eervolle taak om onderdeel te zijn van 

het wijkcomité.  

 

Tot slot wil ik namens het gehele wijkcomité graag de wijkmanager en wijknetwerker 

bedanken voor de ondersteuning en tomeloze inzet. 

 

 

Wilfred Larijn 

Technisch voorzitter 
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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 vergaderingen hebben bijna allemaal digitaal plaatsgevonden. Er zijn een 10 formele 

vergaderingen geweest. Daarnaast zijn er leden van het wijkcomité aanwezig geweest bij 

verschillende activiteiten.  

 

Vergaderingen en andere bijeenkomsten wijkcomité Tarwewijk 2021 

Openbare vergaderingen - 21 januari 

- 18 februari 

- 25 maart 

- 22 april  

- 20 mei 

- 15 juli 

- 23 september 

- 14 oktober  

- 18 november  

- 9 december  

-  

Locatie: 

 

alle bijeenkomsten op één na zijn 

digitaal verlopen via MS teams. 

 

Werkbijeenkomsten  Er zijn verschillende 

werkbijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

 

Aantal bezoekers 

openbare bijeenkomsten 

- 21 januari 

- 18 februari 

- 25 maart 

- 22 april  

- 20 mei 

- 15 juli 

- 23 september 

- 14 oktober  

- 18 november  

- 9 december  

 

12 

  5 

14 

18 

10 

  5 

18 

12 

  9 

11 

Participatiebijeenkomsten 

(door het wijkcomité 

georganiseerde 

bijeenkomsten) 

 

 

- Leden van het wijkcomité 

probeerden zo veel mogelijk 

bij bewonersinitiatieven 

aanwezig te zijn. 

- Woensdag 27 oktober te gast 

bij informatieavond 

speelplekken Tiengemeenten 

- Op zaterdag 6 november 

wijkgesprek over parkeren in 

de Zierikzeebuurt 

 

Diverse locaties, allemaal in de 

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

Veel bewonersinitiatieven konden vanwege alle maatregelen rondom corona geen doorgang vinden. 

Daarmee vielen ook veel vanzelfsprekende contactmomenten met bewoners. Zelf wilde het wijkcomité 

in december een wijkconferentie (kerstactiviteit) organiseren. Dit kon ook niet georganiseerd worden. 

 

Op verschillende momenten heeft het wijkcomité zich laten informeren door in gesprek te gaan met 

bijvoorbeeld de projectleider Aardgas Vrij en het bestuur van Vitaal Pendrecht. 

 

Het wijkcomité heeft zich sterk gemaakt om te onderzoeken of speeltuin ‘Pendrecht 7’ behouden kan 

blijven voor de wijk. Hierover is geadviseerd aan de wethouder. En het wijkcomité heeft voldoende 

kandidaten gevonden om een nieuw bestuur te formeren. Definitieve besluitvorming van de wethouder 

laat op zich wachten. 

 

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. 

 

 

budget gebiedscommissie, wijkraad, wijkcomité 2021 

 

Charlois - Pendrecht   Begroting    Realisatie    Saldo  

Bewonersinitiatieven                 148.688                    48.685                  100.003  

Representatie                         -                          765                       -765  

Participatie                   35.391                    20.879                    14.511  

Totaal                 184.079                    70.329                  113.750  

 

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 

 

 

Het gehele budget voor bewonersinitiatieven is afgelopen jaar niet opgemaakt. Dat heeft 

verschillende oorzaken: 

 

 Bewoners initiatieven zijn vanwege Corona niet uitgevoerd. Het aangevraagde geld 

is daarom in sommige gevallen teruggestort. 

 Er zijn veel minder initiatieven ingediend.  

 

 

                                                      
1 Incl. totale restant budget 2020  
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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. 

 
 

Advies in voorbereiding Wacht op terugkoppeling Tussenbericht ontvangen 

 

2021 

Advies Datum Soort advies 
Referentienummer 

Beantwoord? 
Cluster 

     

Advies Evaluatie Alcoholverbodsgebieden 261121 Gevraagd 21bb Dir.V 

Advies aanpassing horecagebiedsplannen 2022-2024 161121 
Gevraagd 3819013 / 

HGP202101 
BCO 

Advies zwemgelegenheid voor honden 24-09 
Gevraagd BS21/01060/ 

21bb009940 
SO 

Advies Ontwerp omgevingsvisie inclusief ROER   24-09 
Gevraagd BS21/00996-

21bb009083 
SO 

Advies Aanwijzing alcoholverbodsgebieden  200721 Ongevraagd 38647758 BCO 

Advies Concept Uitvoeringsprogramma Speeltuinen 160721 Gevraagd D2106-22320 MO 

Vervolgadvies Toekomst Speeltuin 7 Pendrecht 160721 Gevraagd 21MO02246** MO 

Advies Parapluherziening Evenementen Rotterdam 160721 Gevraagd BS21/00512* SO 

Advies De Wijk aan Zet 040521 Ongevraagd BSD-GbCh-

3653216/3819559 

DV 

Advies Toekomst Speeltuin 7 Pendrecht 260321 Gevraagd 21MO0110** MO 

Totaal  10 7  

 

*In de adviesaanvraag is reeds een tussenbericht opgenomen. 

**In een terugkoppeling van 20 april wordt een vervolgadvies gevraagd over Speeltuin 7 Pendrecht. 

 

toelichting 

 

M.b.t. het ‘Advies zwemgelegenheid voor honden’ valt geen reactie te verwachten. Het wijkcomité 

heeft aangegeven niet inhoudelijk te adviseren, omdat zij geen mogelijk geschikte locatie in 

Pendrecht weet. 

 

Over het ‘Vervolgadvies Toekomst Speeltuin 7 Pendrecht’ heeft het wijkcomité met de betreffende 

ambtenaren wel herhaaldelijk contact gehad over de toekomst van speeltuin ‘Pendrecht 7’. Maar de 

formele reactie van de wethouder laat op zich wachten. 
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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 2019 ook worden gerapporteerd over de doelen uit de wijkagenda.   

 

Op de drie hoofddoelen uit de wijkagenda voor Pendrecht gaan we kort in. 

 Thuisbasis op orde 

Er blijven zorgen over de impact die de coronacrisis zijn voor wijkbewoners heeft. Het blijft 

lastig de consequenties precies aan te geven. Doordat veel minder activiteiten door konden 

gaan en met de lockdowns er minder contact mogelijk was, waren meer mensen eenzaam. 

Zoals we vorig jaar ook aangeven verwachten we dat de zelfredzaamheid van bewoners 

slechter is geworden. Te verwachten valt dat er gevolgen zijn voor juist de zaken, die al 

aandacht behoefden; meer mensen met een uitkering, minder bewoners aan het werk, lastig/ 

onmogelijk om aan betere taalbeheersing te werken.  

 

 Stimulerend opvoed- en leerklimaat 

Inmiddels is breed geaccepteerd dat de coronacrisis de positie van jongeren negatief heeft 

beïnvloed. De zorg dat te weinig jongeren een startkwalificatie behalen, is groter geworden; 

Niet alleen zijn scholen (groten)deels gesloten geweest. Ook wordt algemeen aangenomen 

dat jongeren achterstand in ontwikkeling oplopen door minder sociale contacten. 

 

 Prettig wonen in Pendrecht 

Ook dit jaar is de huiskamer Aardgas Vrij een groot deel van het jaar gesloten of beperkt open 

geweest. Het project gaat door. Maar de situatie met het warmtebedrijf lijkt voor vertraging te 

zorgen. Als bewoners al twijfelden, lijkt dit geen positieve bijdrage te leveren. 

Waar in het eerste ‘coronajaar’ problemen met het inzamelen van afval tot meer vervuiling van 

de wijk leidde, is de situatie genormaliseerd. Stadsbeheer heeft het reguliere werk weer op 

orde. Zwerfvuil en afval naast containers blijft een irritatie van bewoners. Maar doorgaans zijn 

het andere wijkbewoners, die het veroorzaken.  

Van het stimuleren om tot meer activiteiten te komen is weinig terechtgekomen. Veel 

(bewoners)initiatieven konden geen doorgang vinden. 

Het afgelopen jaar hebben ons meer en vaker signalen bereikt over parkeerproblemen. Vooral 

in het noordelijk deel van de wijk hebben bewoners meer moeite een parkeerplek te vinden. 

De uitbreiding van betaald parkeren in andere wijken van Charlois lijkt hiervan de oorzaak. 
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bijlage bewonersinitiatieven 2021 
 

Bewonersinitiatieven Totaal 

19.09.00218 Stichting Vitaal Pendrecht   -20.048  

21-0108 Muziekstudio & Workshops     6.339  

21-0147 Geveltuintjes           -2  

21-0296 Theater Lori        273  

21-0402 Urban Meets Pendrecht     9.000  

21-0870 5 Muziekmiddagen voor de mensen uit de wijk     1.245  

21-0890 Kerstconcert 18 december        675  

21-1009 Najaarsactiviteiten Seinpost Slinge     5.138  

21-1094 Zondagmiddagconcerten in Pendrecht     8.940  

21-1117 Een liefdevolle kerst getoond ... in de Zuiderkroon!     1.000  

21-0147 Geveltuintjes        525  

20.11.00380 Stichting Vitaal Pendrecht    35.600  

     48.685  
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