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Het college van Burgemeester & Wethouders
T.a.v. wethouder Roos Vermeij
Postbus 70012
3000 KP  ROTTERDAM
3000KP

Geachte wethouder Vermeij,

Hierbij sturen wij u een ongevraagd advies over Van Woorden naar Daden, met referentienummer
4029924. De Gebiedscommissie Delfshaven heeft dit in de vergadering van 08-03-2022
vastgesteld.

Toelichting:
 De gebiedscommissie Delfshaven heeft in haar laatste werkgroep overleggen o.a. gesproken over
de bestuurscultuur van de gemeente Rotterdam en de verwachte invloed van de nieuwe wijkraden.
Ze heeft naar aanleiding daarvan besloten een advies te schrijven aan het hele stadsbestuur.

De gebiedscommissie heeft de afgelopen bestuursperiode geëvalueerd en komt daarbij helaas tot
de conclusie dat resultaten die zijn behaald vooral op conto staan van bewoners(organisaties)
ondersteund door gebiedscommissieleden en gebiedsambtenaren. De successen zijn niet geboekt
door werkelijke inspraak of in samenspraak met het gemeentebestuur. Voor wat er top-down over
de wijken wordt beslist - soms na participatie die, zeker als het om belangrijke voorstellen gaat,
vaak genegeerd wordt - ontbreekt dan ook vaak draagvlak. Er is weinig tevredenheid over de
uitwerking van de beleidskeuzes en door het gebrek aan participatie en transparantie blijft het
vertrouwen in de politiek afnemen.

De gebiedscommissie constateert dat zij teleurstellende beleidskeuzes heeft moeten verwerken
zonder dat het stadsbestuur daar een goede onderbouwing voor heeft kunnen of willen geven.
Voorbeelden van deze teleurstellingen - waarvan niet altijd duidelijk is hoe
besluitvormingsprocessen verlopen, welke belangen er werkelijk spelen en waarbij geen concrete
antwoorden zijn gegeven op valide argumenten van bewoners/gebruikers en
gebiedsvertegenwoordigers - zijn:
 Rücksichtlos afkappen van waardevolle initiatieven waarin veel investeringen zijn gedaan,

hetgeen neerkomt op waarde vernietiging zonder voldoende mee te denken over hoe die
waarde behouden kan worden. Het betreft maatschappelijke, culturele en economische
initiatieven zoals: Zelfregiehuis (met huisartsenpraktijk), de Fruitvis, UNO architecten, etc.;

 Het Wijkpaleis: ondanks succesvolle crowdfunding onder bewoners en organisaties wordt de
aankoop van het wijkpaleis gedwarsboomd door de afdeling Vastgoed van de gemeente. Al
eerder ging de koop van het oude wijkpaleis niet door omdat maatschappelijke waarde niet
meetelde in de puntentelling voor aankoop;

 Grote ontwikkeltrajecten zoals Parkhaven010 en Schiehaven Noord: hier worden enorm
negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijdere omgeving
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voorzien, maar deze plannen worden doorgedrukt ondanks goed onderbouwde
tegenargumenten van bewonersorganisaties, gekozen volksvertegenwoordiging en
Rijksoverheid;

 Herinrichtingen in het algemeen: hierbij worden steeds opnieuw ideeën opgehaald bij
bewoners waar vervolgens weinig mee gebeurt;

 Duimdroppen: ondanks adviezen van gebiedscommissie, wijkcomité’s Delfshaven, alle
wijkraden van Feijenoord en Noord en een overtuigende actie op het stadhuis van ouders en
kinderen, werd de subsidie voor Duimdroppen afgeschaft;

 Couleur Locale: hierin hebben de bewoners geen stem, evenmin als de gebiedscommissie en
straks de wijkraden. De gebiedscommissie heeft hier recent een advies over geschreven;

 Aanbestedingen: bijvoorbeeld de welzijnscoalitie Delfshaven valt buiten de aanbesteding
ondanks vele adviezen van deze en vorige gebiedscommissie over het principe ‘laat de wijk
doen wat de wijk zelf kan’ en de wethouder de samenwerking en vele initiatieven hier een
belangrijke bouwsteen van zijn beleid noemde.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend maar ter illustratie van een cultuur, die met de komst van de
wijkraden niet automatisch zal verdwijnen. Verandering van cultuur bereik je namelijk niet door een
vorm te veranderen. Als de houding op ‘de Coolsingel’ niet verandert is het risico groot dat de
wijkraden slechts een cosmetische operatie blijken, waar juist minder invloed op de loer ligt door
versnippering en een focus op kleine dossiers in plaats van op fundamentele vraagstukken die
structurele gevolgen hebben. Weinig bemoedigend hierbij is het signaal dat het stadsbestuur
afgeeft met het pas op 20 april installeren van de wijkraden, waardoor de wijken ruim een maand
geen vertegenwoordiging hebben.

We maken ons dan ook zorgen over een aantal belangrijke dossiers en willen die zorgen graag
aan het stadsbestuur en de nieuwe wijkraden meegeven. Het betreft 2 hoofdonderwerpen:

1. Gebiedsontwikkeling en vastgoed
 In Delfshaven lopen gebiedsontwikkelingstrajecten die structurele invloed gaan hebben op de
leefbaarheid en identiteit van onze wijken en die alle beleidsterreinen gaan beïnvloeden. Het gaat
om grote volumes bebouwing in vaak al dichtbevolkt en weinig groen gebied, waarbij compensatie
voor recreatief groen en klimaatadaptatie niet voldoende kan zijn, buitendijkse plannen niet
verzekerbaar zullen zijn voor de toenemende kans op overstroming en waarbij ook slordig wordt
omgesprongen met cultureel erfgoed. Er lijkt bovendien geen visie te liggen onder de geplande
bouwvolumes op zich. De eisen die klimaatverandering meebrengt plus de behoefte van bewoners
aan leefbare en gezonde buitenruimte en identiteitsbehoud van hun wijken, komen ook niet terug in
een heldere visie. Projecten die momenteel aandacht vragen zijn Parkhaven010, Schiehaven
Noord, Staart-Kop Dakpark, Visserijplein.

Belangrijk is dat de wijkraden de handvatten krijgen hier scherp op te zijn en de middelen om de
stem van bewoners hierover echt mee te laten tellen in het stadhuis. We hebben in eerdere
adviezen al geadviseerd de gebiedscommissies mee te laten denken over gebiedsontwikkeling om
beter passende oplossingen te genereren en draagvlak te vergroten. Participatie beperkt zich nu
tot het (laat) informeren van bewoners maar zou juist helemaal naar de andere kant van het
participatiespectrum moeten gaan: laat lokale vertegenwoordigers meedenken en mee besluiten
over benodigde bouwvolumes, voor welke doelgroepen en op welke locaties. Benut de
innovatiekracht van inwoners door lokale vertegenwoordigers actief te betrekken bij de inrichting en
identiteitsvorming van hun stad. Wees transparant in de besluitvorming en belangenafweging die
daar vervolgens op volgt.

De verkoop van maatschappelijk vastgoed blijft ook een aandachtspunt met name wat betreft de
partijen die maatschappelijke waarde creëren versus puur commerciële investeerders. Daarbij is er
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nog het algemene aandachtspunt van aanbestedingen. Het is niet altijd duidelijk hoe ontwikkelaars
betrokken zijn en volgens welke procedures wordt gehandeld, terwijl juist bij grote investeringen
transparantie en zorgvuldigheid van aanbesteden belangrijk zijn. Momenteel wordt in Rotterdam
een aantal vastgoedtransacties (gebouw en grond) gecontroleerd op rechtmatigheid n.a.v een
uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 over de gemeentelijke verkoop van vastgoed
en grond.

Het verdient aanbeveling te monitoren welke transacties Delfshaven betreffen en of de selectie van
transacties die nu worden onderzocht volledig is. En ook is het belangrijk de waarde van vastgoed
uit te gaan drukken als de som van financiële en maatschappelijke waarde, zodat verkoop van
gemeentelijk vastgoed en grond het publieke belang dient.

2. Welzijn en zorg
Delfshaven loopt vooruit op andere wijken wat betreft het aandeel welzijn dat door bewoners zelf
wordt opgepakt (ca. 25 procent) en de samenwerking tussen wijkpartijen. Wethouder De Langen
noemde Delfshaven een belangrijke bouwsteen voor zijn nieuwe welzijnsbeleid. Een voorbeeld is
Delfshaven Helpt, een samenwerkingsverband tussen alle informele en formele partijen in
Delfshaven om samen met de bewoners goed door de Coronacrisis te komen. Onze ervaring is dat
initiatieven van bovenaf onvoldoende werken omdat zij de beoogde doelgroep niet of nauwelijks
bereiken en vaak te versnipperd zijn. Een voorbeeld is de aanpak van kinderarmoede waar
volgens onze schooldirecteuren tientallen jaren beleid van armoedebestrijding geen verbetering
heeft gebracht, vanwege de twee hierboven genoemde redenen. Vanuit de wijk zijn er inmiddels
meerdere effectieve initiatieven op een aantal scholen  (schoolontbijten en linkwerkers team
toekomst). De gemeente haakt soms aan, bijvoorbeeld bij een pilot met schoolontbijten. Vaak is de
steun nog ontoereikend, ondanks het dringend verzoek van alle Delfhavense schooldirecteuren
aan drie wethouders om de regie van de armoede-aanpak bij de scholen te leggen en
medewerkers kansengelijkheid aan te stellen, zijn deze medewerkers slechts op twee scholen
mogelijk gemaakt.
Een ander voorbeeld is Corona. Ook hier moesten we constateren dat de overheidsvoorlichting
veel mensen in Delfshaven niet bereikt. Onze huisartsen sloegen alarm toen bleek dat door
misinformatie en wantrouwen in de overheid, veel mensen in de wijk zich niet lieten vaccineren.
Voor de zomer zijn huisartsen zelf met steun van buurtmaatjes van Delfshaven Helpt  voorlichting
gaan geven op de markt en gaan vaccineren met de GGD. Al eerder kregen we na een brandbrief
van Delfshaven helpt een testlocatie in de wijk. Ook hier dus initiatieven vanuit de wijk en de
gemeente die in dit geval wel is gaan ondersteunen.

Andere belangrijke initiatieven kregen geen steun of onvoldoende medewerking. We noemden al
het Zelfregiehuis en duimdroppen. Helaas viel de welzijnscoalitie, een samenwerking van
duurzame wijkinitiatieven met steun van schooldirecteuren en huisartsen, buiten de aanbesteding.
Ook couleur locale pakte negatief uit voor een aantal initiatieven die voor de wijk waardevol zijn,
bewoners en toekomstige wijkraden hebben hierin geen stem. Hetzelfde geldt voor het lokale
budget van 10 procent dat nu via de welzijnspartijen gaat.

Het verdient aanbeveling duurzame en gedragen initiatieven of voorstellen uit de wijk veel meer
mogelijk maken. Bijvoorbeeld het ondersteunen van schoolontbijten (hierover zijn wijkpartijen in
een hoopgevend gesprek met de gemeente) en het mogelijk maken van medewerkers
kansengelijkheid op alle scholen in Delfshaven. En meedenken hoe meer (financiële) ruimte
gemaakt kan worden voor initiatieven zoals de welzijnscoalitie, bewoners van de wijk weten het
beste wat nodig is. Laat de wijk doen wat de wijk zelf kan. Bouw door op succesvolle
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wijkinitiatieven. Alleen samen (wijk en stad) kunnen we de grote uitdagingen zoals armoede,
taalachterstanden en gezondheidskloof, effectief aanpakken.

Van woorden naar daden
Om ’Wijk aan Zet’ te laten slagen is een cultuurverandering nodig bij het stadsbestuur. Dat vergt
een serieuze inspanning, omdat het daarbij ook gaat over diepere waarden zoals mensbeeld, visie
over de relatie tussen bestuur en inwoners, innovatiekracht en durf om te veranderen. En voor
een toekomstbestendige leefbare, gezonde en bruisende stad is een omslag nodig naar werkelijke
participatie, zeggenschap in plaats van participatie voor de vorm. Daarbij hoort het durven
mobiliseren van tegenmacht op wijkniveau en het inrichten van processen om zeggenschap te
borgen.

De wijkraden adviseren we pro-actief te zijn op de fundamentele vraagstukken die de identiteit en
leefbaarheid van de wijken het meest beïnvloeden en daarin samenwerking met elkaar te zoeken.
Wij zouden het als gebiedscommissie zeer waarderen als de wijkraden het antwoord op dit advies
wordt gestuurd met daarin een voorstel voor deze cultuurverandering en handvatten voor de
wijkraden om hier actief op te kunnen acteren.

Met hartelijke groet,
namens Gebiedscommissie Delfshaven,

Rien Ipenburg Marie-Thérèse Woltering
Wijkmanager Lid gebiedscommissie

Ineke Palm
Lid gebiedscommissie


