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DIN’s wijkprogramma’s focuswijken
DIN‐systematiek
Het programmabureau en de deelgemeenten werkt volgens de DIN‐systematiek van de
gemeente Rotterdam. DIN staat voor doel, inspanningen, netwerk en is een korte
samenvatting van alle wijkprogramma’s. In het DIN‐schema staan:
‐ de ambities tot 2030 (langetermijnvisie/doelen);
‐ de doelen/effecten voor 2014 of 2015 (strategie op de korte termijn);
‐ welke inspanningen daarvoor worden gepleegd;
In hier opgenomen DIN‐schema van de wijken is de voortgang van activiteiten weergegeven
aan de hand van een kleurcodering:
Groen :
Oranje :
Rood :
Wit :

Resultaat zal worden of is gehaald, er zijn geen problemen in de uitvoering.
Er zijn problemen in de uitvoering, maar er worden maatregelen getroffen die
er voor zorgen dat de mijlpalen en/of eindresultaat worden gehaald.
Er bestaat zorg over het behalen van het eindresultaat en/of de mijlpaal.
Onduidelijk

De wijkprogramma’s in de focuswijken beslaan een bredere problematiek en dus meer
activiteiten dan waarmee het Nationaal Programma zich bezighoudt. De bureau‐
infrastructuur van het NPRZ wordt nu steeds beter benut, ook voor deze bredere
problematiek. Onderwerpen waarvoor extra aandacht is gevraagd vanuit de Charloisse
focuswijken zijn: onderhoud van de buitenruimte, concentratie van coffeeshops,
gemeentelijk vastgoedbezit en aanbod van taaltrajecten. Deze zijn ook terug te vinden als
rode activiteiten in de DIN’s Vanuit de Feijenoordse wijken zijn er capaciteitsproblemen rond
het programma maatschappelijke inspanning, leegstand van winkels en bijbehorende
regelgeving en is eveneens aandacht gevraagd voor de problematiek rond de coffeeshops,
taal en buitenruimte.
De DIN’s zelf zijn in dit deel terug te vinden . Richting de komende verkiezingen en de
overgang naar gebiedscommissies wordt momenteel door de deelgemeente gewerkt aan
een update van de wijkprogramma’s voor de periode tot en met 2018. Daarnaast is er een
rapportage van de deelgemeente Charlois opgenomen die uitgebreider ingaat op de totale
voortgang dus inclusief de doelen die gesteld zijn voor de wijken.

Wijk Afrikaanderwijk

Bewoners van Feijenoord hebben een hoger inkomen met een baan die
bij hen past

Inzet pluspakket leerplicht op 10 vmbo scholen waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten (bereik
circa…)
Initiatiefnemer: MO-JOS

Inzet pluspakket leerplicht op x mbo locaties waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten (volgt, n.a.v.
levering ROC's)
(bereik circa…)
Initiatiefnemer: MO-JOS
Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
een passende opleiding (bereik circa…)
Initiatiefnemer: MO-Jongerenloket

Taal ontwikkeling

Alle nieuwe vestigers worden gescreend op de
mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of het
vinden van werk. (bereik circa…)
Aanpak volgt
Initiatiefnemer: MO-Jongerenloket?

Gezondheid: goede zorg voor
leerlingen en gezinnen

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
werk (bereik circa…)
Initiatiefnemer: MO-Jongerenloket

Programma ‘Samen werken aan een goede
gezondheid’ :
Wijksportvereniging Feijenoord Beweegt voor
ouders (mannen en vrouwen)
Zelforganisaties organiseren duurzame
terugkerende activiteiten gericht op
gezondheidsverbetering van volwassenen en
kinderen zoals het organiseren van de
avondvierdaagse vanaf het Afrikaanderplein, de
Afri Spelen op 24 juni of de moederloopgroep.
Plan van Aanpak Drugs en Alcohol
Fitnesstoestellen
Verbeteren binnenmillieu scholen:
JOS levert 4 fte ambulant jongerenwerk ten behoeve
van vermindering jeugdoverlast in de deelgemeente.
DG formuleert concrete opdracht
CONCREET MAKEN VOOR DE WIJK
ACTIEHOUDER: MO/JOS EN DG-F
- Het CJG roept kinderen 0 -19 jaar op voor 12
individuele en 5 groepscontactmomenten.
- Voor aandachtskinderen heeft het CJG een extra
aanbod in de vorm van individuele contactmomenten,
huisbezoeken, onderzoeken op indicatie en/ of
zorgcoördinatie.
- Het CJG biedt alle scholen van basis- en voortgezet
onderwijs aan om maandelijks een inloopspreekuur
op school te draaien voor docenten, leerlingen en/ of
ouders.
- De samenwerking tussen de scholen en het CJG
rondom de zorg aan kinderen en hun gezinnen
verbetert.
Organiseren van taalcursussen volwassenen dichter
op de wijk/individuele situatie. Vooral ouders van
jonge kinderen.Opvoeders/ouders nemen deel aan
de pilot Taal dichtbij

Taalmeester analyseert aanbod en vraag en verbindt
en versterkt bestaande activiteiten

Arbeidsparticipatie

continuereing van participatiepaspoort in
samenwerking met de verschillende
zelforganisatie. (DGF/JOS)

versterken deelgebieden/ verbeteren
uitstraling
- Branchering op orde: gevarieerd winkelaanbod,
dienstverlening, horeca in het
Afrikaanderwinkelcentrum
- Ondernemersondersteuning via
winkelierstichting/vereniging
- Aanpak uitstallingen
- Gevelaanpak Pretorialaan
- Luifelaanpak Pretorialaan
Aantrekken nieuwe bezoekers
a.d.h.v. Evenementen DDD, Zuid on Ice
kunst in de openbare ruimte (kunstwerk 400 jaar
handelsbetrekking Turkije)
Communicatie middels nieuwsbrieven,
advertentiecampagnes en websites
promotieplan in voorbereding van de markt en
detailhandel.

Inzetten op:
-

• Het aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van
44% naar 40%
• …% appartementen in actieve VVE met MJOP
- Toename van het aanwoningen met een hogere WOZ waarde

Bindende afspraken met regio over bouwprogramma's

Inzet van inkomensondersteunende voorzieningen:
- Diverse inkomens ondersteunende maatregelen
- bewoners zelfredzaam maken in financiele
ondersteuning

Diverse kleinschalige projecten in samenwerking
met Creatief beheer en bewoners

opvoedingsondersteuning voor ouders uitvoeren via
ouderkamers op basischolen. ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan. (Randvoorwaarde)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

- Inzetten van vrijwilligers via Wilskracht werkt
50 in 2012 en 70 in 2013

Werkelozen en vroegtijdige schoolverlater
jongeren stimuleren voor deelname aan
Buzinezzclub (15 - 30 jongeren) dgF

Realiseren multidisciplinair team om de
verbinding tussen zorg en onderwijs te
optimaliseren (JOS, GGD, CJG, DG)

Alle ouders van peuters van groep nul nemen deel
aan de cursus goed, beter, best (opv.ondersteuning,
leerstimulering, taal)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Implementatie van participatieplicht van
uitkeringsgerechtigden door heel Afrikaanderwijk

Verbetering van de bereikbaarheid van en op
Zuid

Accent op:
Nieuwbouwplannen doorzetten daar waar ze reeds
gepland zijn.

Bloemfontein Fase 1startbouw 1e helft 2013

Parallelweg - Zuiderspoor: gerealiseerd
Huis op Zuid (Zwembadlocatie) herstart
planontwikkeling 1e helft 2013
Parkstad Blok L fase 1 (school) startbouw 1e kw
2013

Inzetten op:
Verbeteren veiligheid met speciale aandacht voor jeugd
- Stimuleren van goed beheer (naleefgedrag) van onroerende
zaken en waar nodig handhaven
verbeteren openbare ruimte: verbeteren verbindingen waardoor
isolement opgeheven wordt, ontwikkeling pocket parks waardoor
aantrekkelijkheid verhoogd wordt, aandacht voor tijdelijke invulling
braakliggende terreinen, vergroening.
Verbeteren veiligheid met speciale aandacht voor jeugd

• Minimaal 4,2 voor schoon op schaal 1 t/m 5 stedelijke
productnormering : scoort in 2011 al een 4,3
• Minimaal 4 voor heel in productnormering
• Veiligheidsbeleving van 65% naar 80%
- Element overlast mininaal 6
• Aangiften zakkenrollerij daalt met 25%
- Elementscore verlast minimaal 6
- Elementscore drugsoverlast 7

Leeuwenkuil / Brabantsehuisjes: start sloop eind
2013 plan ontw. Afh. samenwerkingovereenkomst

Bloemfontein Fase 2 : planning ahf. Van
samenwerkingovk

Versterken van de leefbaarheid en veiligheid

Aanpak parkeerdruk
stimuleren gebruik nog te bouwen parkeergarage
(leeuwenkuil)
Invoering betaald parkeren : besluitvorming college
vertraagd, urgentie is groot wegens parkeerdruk
Blackspot Putsebocht:Putselaan en Johannes
Brandstraat
IP laan op Zuid: in uitvoering
Parkstad HAVO/VWO planvorming vertraagd.
Wegens gebrek subsidie (JOS)

Extra schoonmaak markt en omgeving

Parkstad Blok L fase 2 (woningen en winkels en
garage) planning vertraagd. Mogelijke start bouw
2e kwartaal 2013

Markt als experiment status

Ruimte om te ondernemen
- Jaarlijkse bijeenkomst jonge ondernemers samen
met Unilever (10 -15 ondernemers)
- Workshop Deloitte: startende ondernemers
gewenste ondernemersschap te ondersteunen op
het gebied van bedrijfsvoering, belasting en
administratie
-Maatschappelijk ondenemen in de horecabranch
i.s.m. Hotel New York
- Behoefteonderzoek onder ZZP'ers: netwerken

Extra containerisatie

Vergroeningsopgave:
Tweebosplein, Brede Hilledijk, Binnenterrein
Kaapstraat en Afrikaanderpark, Christiaan de
Wethplein en De la Reystraat
Vergroeningensopgave verticale tuinen:
Enecohuis Putselaan/Retiefstraat/ zijmuur
Pretorialaan, Martinussteijnstraat (Kocetepemoskee),
Electriciteitshuisjes (Martinus Steijnstraat/Brede
Hilledijk, achterzijde Klooster, Paul Krugerstraat

Herinrichting Tweebosplein
Aanpak particulier en corporatiebezit:
opgave is nog niet verduidelijkt maar de totale
opgave in het Middengebied is 200 woningen

MFA ´t Slag
Ontwikkeling Vraagwijzer Hilledijk / Kamelia Wijkwerkcentrum
Ontwikkeling Wielslag
MFA Afrikaanderplein
Realisatie huiskamer in de wijk/laagdrempelig
inlooppunt

IP Bloemfontein: planning onduidelijk wegens gebrek
aan financiele middelen

Aantal kluswonignen: ?? stadsontwikkeling

langzaam verkeersverbind Door trekken van
Paulkrugerstraat richting Laan op Zuid
deel Paulkrugerstraat/Natal: gerealiseerd
Parallelweg: gereed
Herinrichten Pretorialaan: planvorming is gestart

natuurspeelplek Leeuwenkuilpark (kiwi) gerealiseerd
Stimuleren van vrouwen a.d.h.v.diverse
activiteiten op het gebied van armoede,
gezondheid, taal scholing en participatie via
project Vliegwiel

IP Huis op Zuid: planning onduidelijk wegens
vertraging bouw
IP brede Hilledijk gerealiseerd

Stimuleren van leerwerktrajeceten en
werkervaringsplaatsen (VCA)
• Projecten aanpak Doelgroepen
- Ondersteunen Antilliaans vrouwennetwerk
- Project be proud be trots (versterken van
sociale vaardigheden/competenties Antilliaanse
jongeren) (opdracht moet nog verstrekt worden)
- Project vaders in the game (ondersteunen
Marokkaanse vaders).
- Bon Bini

• Aanpak MOE-landers (zoeken ook integrale
samenwerking met deelgemeenten op Zuid)
- Bulgarenspreekuur
- Polenspreekuur in Charlois
- Informatiefolders gericht op MOE-landers

Herinrichting Natalplein : gerealiseerd
Gebiedsgerichte
veiligheidsaanpak

Alle risicoleerlingen (potentiële uitvallers) worden in de
overgang vmbo – mbo op de mbo locaties met de
grootste populatie uit deelgemeente Feijenoord begeleid
en gemonitord door een loopbaanteam. (bereik circa…)
Initiatiefnemer: MO-JOS

- Verbinding Feijenoord Werkt (FW) met Daad
(vacatures), kansrijke sectoren en scholing

- project Trip around de World (plaatsen van
mobiele ten toonstelling)
- Jaarlijkse Banenmarkt in de Kuip

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) ACTIEHOUDER:
MO/JOS

• Toename aantal vestigingen is gestegen van 224 naar …..
• De leegstand van winkelruimtes is maximaal 6%
• 50 % van de ondernemers is aangesloten bij de
ondernemersvereniging.
• 90% van de winkels is van voldoende kwaliteit???

Investeren in Woningvoorraad en
maatschappelijk vastgoed

Aanpak
particulier
bezit

Invoeren van Children's Zone met ondersteuning
door gem. schoolmate.
ACTIEHOUDER: MO/JOS

De inzet is gericht op:
Het beter benutten van de wijk als broedplaats voor
(nieuw) ondernemerschap
- Verbetering uitstraling en kwaliteit ondernemers
winkelcentrum Afrikaanderwijk
- De wijkeconomie wordt verder gestimuleerd op markt
en rondom de markt zoals ook ingezet zal worden op een
verbeterde uitstraling en kwaliteit van de ondernemers
van het winkelcentrum Afrikaanderwijk.

Maarschappelijk
vastgoed

Voorziening wijkschool voor leerlingen uit de
deelgemeente. Jongerenloket begeleidt leerlingen uit
Afrikaanderwijk (en andere focuswijken) die daarvoor in
aanmerkingen komen met voorrang naar de
wijkschool(bereik circa…) Initiatiefnemer: MO-JOS

Extra Leertijd

opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot
niveau kwalificatie-eisen groep nul. ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Stimuleren van ondernemerschap op Zuid

Verbeteren ondernemersklimaat en ondernemersondersteuning

Invoeren van groepen nul voor kinderen van 2 t/m 4
jaar voor 5 dagdelen in de week ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Problematische
schulden

Peuterconsulent leidt 1-2-jarigen toe tot groep nul
ACTIEHOUDER: MO/JOS

De inzet is gericht op:
• oplosssen personeels tekorten in de zorg- en technieksector
door benutten onbenut potentieel
• meer bedrijven ontwikkellen zich tot leerwerkbedrijf in techniek
en zorg
• Bieden van werk en loopbaanperspectieven
• Bevorderen economische zelfstandigheid
- Werkloosheid onder jongeren daalt.
- Jongeren gemotiveerd te kiezen voor vakmanschap in techniek,
-zorg
Verlagen
uitkeringsgerechtigden van 32% naar 29%
of economie.
--Nederlandse
taal uitkering
(sociale kunnen
index) neemt
af van 48%doen
naar in de
Mensen met een
(werk)ervaringop
39%.
eigen wijk. hiervoor stimuleren we bedrijven zich (verder) te
- Aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen daalt
van 42% naar 35%
- Het percentage huishoudens met een laag inkomen neemt af
van 30% naar 27%

Buurtgerichte aanpak/pleinenaanpak: Aanvalsplan
sociaal: verdieping van de pleinaanpak (Cruijff Court
en Tweebosplein)
Informatiesystemen diensten dichter op de wijk
organiseren met meer inbreng van
bewoners/ondernemers: Buurt Bestuurt
BOL aanpak

Persoonsgerichte
veiligheidsaanpak

Verzuim

Personeel basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard ACTIEHOUDER: MO/JOS?

Sollicitatietraining via JINC voor leerlingen op het vmbo
scholen Zuiderparkcollege, Nova Sint Montfort, Calvijn
Vreewijk, de Hugo de Groot, de Wielslag, Calvijn
Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn Ghaldoen de

Inzet pluspakket leerplicht op 5 scholen voor primair
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten (bereik circa…)
Initiatiefnemer: MO-JOS

Terugleiden van uitval

Experimenteren met team/prestatiebeloningen op de
PO en VO scholen in de wijk ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Benutten van het arbeidspotentieel op Zuid

Activering / participatie

Aanpak loopbaanorientatie voor leerlingen en hun
ouders uit groep 7en 8 (Nelson Mandela en Globetrotter
(hoofdlocatie) deelname is mede afhankelijk van
bereidheid scholen
Specifieke aandacht voor zorg en techniek
Aanpak loopbaanorientatie via de vmbo locaties in DG
Feijenoord de scholen Zuiderparkcollege, Nova Sint
Montfort, Calvijn Vreewijk, de Hugo de Groot, de
Wielslag, Calvijn Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn
Ghaldoen de Schere, Nova Slinge en de Waal. Binnen
de ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ is extra
aandacht voor de haven, zorg en techniek. Deelname is

Ouderbetrokkenheid / opvoedonderteuning

Doorlopende
leerlijnen

Wijk school

Loopbaanörientatie

Alle leerlingen uit groep 7 en 8 volgen bliksemstage via
JINC . Basisschool Nelson Mandela (hoofdlocatie en
locatie Tweebos) Da Costaschool en de Globetrotter
hoofdlocatie en locatie Toermalijn) Deelname is
medeafhankelijk van bereidheid scholen

• Percentage bewoners dat moeite heeft met de Nederlandse taal
(si-dex) neemt af van 33 naar 24%.
• Het aantal aandachtsgezinnen (gezinnen die besproken worden in
CJG - casuïstiekoverleg) neemt af
Indicator voor effectiviteit extra leertijd op po, vo, mbo. Alternatief:
Beter presteren monitort de vorderingen van het gehele programma
o.b.v. toetsscores op schoolniveau (!): po = LOVS, CITO-EB: vo=
CSE: oa DIAtaal. Voor het MBO wordt er nog aan indicatoren
gewerkt.
• terugdringen VSV van 22 naar 11%;

Professionele
School /
Children's Zone

- Het aantal nieuwe VSV neemt af met 10% per jaar
- Verzuim onder achttien jaar daalt met 5 %
- Verzuim boven achttien jaar daalt met 5%
- het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding in de zorg stijgt
van 2,3 % naar 5%
- het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding in de techniek
stijgt van 15 % naar 19%

Groep
Nul

- Verbeteren doorstroom van met name vmbo naar het mbo
(doorlopende leerlijnen gericht op vakmanschap), hulp voor
leerlingen, verbinding met de praktijk door jongeren te stimuleren
te kiezen voor opleiding met kansrijk perspectief, veel aandacht
voor beroepsorientatie.

• leerlingen en hun gezinnen
- het verminderen van leerachterstanden
Excellent onderwijs; scholen bieden extra leertijd; veel
aandacht voor rekenen + taal; actief betrekken van de ouders
bij de school. Beheersing van de taal van de opvoeders, zodat
ook kinderen taal beter beheersen. Brede inzet op
talentontwikkeling van 3 tot 23 jaar.

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 36% naar
37%
• Woontevredenheid vergroten met 15%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op 38%
• Veiligheidsindex van aandacht vasthouden

• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 48% naar 55%
• Toename van het aantal kleine bedrijven (<10 wp) t.o.v. de ???? in
2010

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 526,6 naar 529,4
• 32% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 23% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)
• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx% naar xx%
(volgt, n.a.v levering SoZaWe)
• 38% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie

Beter Presteren (Children's Zone)
De inzet is gericht op:

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 36% naar ?%
• Woontevredenheid vergroten tot ….
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op 38 %
• Veiligheidsindex van aandacht naar veilig

• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 48% naar ...%
• Toename van het aantal kleine bedrijven (<10 wp) t.o.v. de 4.750 in
2010

Buitenruimte: onderhoud en beheer

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 526,6 naar 535
• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (nu: Afrikaanderwijk 27%, stad 35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(nu: Afrikaanderwijk 20%, stad 25%)
• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (volgt, n.a.v. levering sozawe)
• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk
gemiddelde (nu:Afrikaanderwijk 35%, stad 48%)

Aantrekkelijker woonmilieu in Feijenoord voor stijgers, gezinnen, hogere
inkomens en hoger opgeleiden

Inrichtingsplannen

Bewoners van Feijenoord hebben
betere kwalificaties

Aanval op de uitval met extra inzet op
Vakmanschap
De inzet is gericht op:

Fysieke Kwaliteitsverbetering
Iedereen wil op zuid (blijven) wonen. Op Rotterdam Zuid wil je terug
komen.

Economie en Arbeidsmarkt
Iedereen op Zuid is aan het werk en bouwt aan zijn toekomst.

Verkeer en vervoer

Talentontwikkeling
Meer Jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal
startkwalificatie en stromen meer door naar bestaande en nieuwe
banen.

Aanpak (woon)overlast buurtbemiddeling en
jongerenbuurtbemiddeling, Screening, - inzet
stedelijke interventieteams (GBA-controles, IVI) dgF
Interventieteam
Aanpak huiselijk geweld (LTHG): 80 % van de
aangemelde casustiek krijgt een passend zorgaanbod
aangeboden. (50 dossier per jaar)

Wijk Bloemhof
Talentontwikkeling
Meer Jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal
startkwalificatie en stromen meer door naar bestaande en nieuwe banen.

Economie en Arbeidsmarkt
Iedereen op Zuid is aan het werk en bouwt aan zijn toekomst.

Bewoners van Feijenoord hebben
betere kwalificaties

Bewoners van Feijenoord hebben een hoger inkomen met een baan die
bij hen past

• Percentage huishoudens met werkeloosheid/bijstand / arbeidsongeschiktheid uitkering
neemt af van 28% naar ??%
• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 54% naar 60%

Aanval op de uitval met extra inzet op Vakmanschap

Beter Presteren (Children's Zone)

Benutten van het arbeidspotentieel op Zuid

Stimuleren van ondernemerschap op Zuid

De inzet is gericht op:
- Verbeteren doorstroom van met name vmbo naar het mbo
(doorlopende leerlijnen gericht op vakmanschap)
- Hulp voor leerlingen
- Verbinding met de praktijk

De inzet is gericht op:
• leerlingen en hun gezinnen
- het verminderen van leerachterstanden
Excellent onderwijs; scholen bieden extra leertijd; veel
aandacht voor rekenen + taal; actief betrekken van de ouders
bij de school. Beheersing van de Nederlandse taal van de
opvoeders, zodat ook kinderen taal beter beheersen. Brede
inzet op talentontwikkeling van 3 tot 23 jaar.

De inzet is gericht op:
• oplosssen personeels tekorten in de zorg- en technieksector
door benutten onbenut potentieel
• meer bedrijven ontwikkellen zich tot leerwerkbedrijf in
techniek en zorg
• Bieden van werk en loopbaanperspectieven
• Bevorderen economische zelfstandigheid

De inzet is gericht op:
Het beter benutten van de wijk als broedplaats voor
(nieuw) ondernemerschap

Versterken van de leefbaarheid en veiligheid
Inzetten op:
Verbeteren buitenruimte: vergroening, meer balans in gebruik
(aanpak parkeren), realiseren drempelruimtes en brede trottoirs
- Stimuleren van goed beheer (naleefgedrag) van onroerende
zaken en waar nodig handhaven
Verbeteren veiligheid met speciale aandacht voor jeugd

• Het aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van
40% naar ???
• …% appartementen in actieve VVE met MJOP

Dahliablok: Startprogramma ontwikkeling, 1e helft
2013
Woonstad locatie Putsebocht: vertraagd: startplan
ontwikkeling voorlopig gepland in 2013/2014

Oplossen parkeerproblematiek / invoering betaald
parkeren en stimuleren gebruik parkeergarage
Oleanderplein: bezig met inventarisatie

Herinrichting Boekweitstraat/ met extra
parkeerplaatsen

Herinrichting lange hilleweg in het kader van
aanpak blackspot Strevelsweg: gerealiseerd

Buitenruimte: onderhoud en
beheer

Aanpak
particulier
bezit

- Aanpak particulier bezit: Dordtselaan,
Strevelsweg, Groene Hilledijk, Putsebocht,
Putselaan, Lange Hilleweg, Hilllevliet,
Hillevliet/Dahlia

Verkeer en vervoer

Ruimte om te ondernemen
- Jaarlijkse bijeenkomst jonge ondernemers samen
met Unilever (10 -15 ondernemers)
- Workshop Deloitte: startende ondernemers
gewenste ondernemersschap te ondersteunen op
het gebied van bedrijfsvoering, belasting en
administratie
-Maatschappelijk ondenemen in de horecabranch
i.s.m. Hotel New York
- Behoefteonderzoek onder ZZP'ers: netwerken

Verbeteren sociale
voorraad

versterken deelgebieden/ verbeteren
uitstraling
Gebiedsontwikkeling kop van de Dordtselaan en
omgeving Maassilo plein (aanlichting Maassilo en
horecaontwikkeling, verlichtingplannen en
herinrichting)

Grootonderhoud Kossel
uitwerken van aanpak sociale voorraadc

Extra containerisatie
Oleanderplein, Putsebocht en Putselaan
.
vergroeningsopgave: Putseplein, Kameliaplein,
Zwijndrechtseplein, Boudewijnstraat,
Verticaalgroen schoolgebouw blauwe plein/
Heinlantstraat, zijgevel woongebouw Jasmijnstraat/2e
pioenstraat, Heinlantstraat
IP Bloemhofplein buurt: gerealiseerd
IP:Oleanderplein 1e fase: gerealiseerd

Maarschappelijk vastgoed

Problematische
schulden

Groep
Nul
Extra Leertijd

Inzet van inkomensondersteunende voorzieningen:
- Vraagwijzer in de Kamelia realiseren en nader
invullen budgetbeheer naar doelgroepen en
subbuurten
- Stimuleren van de netwerkontwikkeling van alle
vrijwilligersorganisatie en zelforganisaties
(onderdeel buurtgerichte aanpak).
- Sluitende aanpak/werkprocessen en
taakafspraken door samenwerking ketenpartners
(daling van het aantal meldingen ?)

Verbeteren ondernemersklimaat en
ondernemersondersteuning

- Verbinding Feijenoord Werkt (FW) met Daad
(vacatures), kansrijke sectoren en scholing

continuering van participatiepaspoort in
samenwerking met de verschillende
zelforganisatie. (JOS)

Realiseren multidisciplinair team om de
verbinding tussen zorg en onderwijs te
optimaliseren (JOS, GGD, CJG, DG)

Ontwikkeling Kindercampus (MFA) op de
Putsebocht: start programmaontwikkeling 1e helft
2013
Realisatie MFA Scholengemeenschap
Motorstraatgebied
't Slag
Kamelia (Feijenoord Werkt/Vraagwijzerloket)
Realisatie huiskamer in de wijk/laagdrempelig
inlooppunt

IP:Oleanderplein 2e fase

onderhoudsplan : Heer Daniel/Dubbelstraat

IP: Scholendriehoek: start na realisatie kindercampus
IP: Putsebocht fase 2: in uitvoering
herinrichting Bloemhofplein: inuitvoering

Dordtselaan: vernieuwing stoep: planning afhankelijk
van onderhoudsbudget

Diverse kleinschalige projecten in samenwerking
met Creatief beheer en bewoners

IP:Hillevliet gerealiseerd
Leerwerktrajeceten en werkervaringsplaatsen in
2012 en 2013 (VCA): totaal ongeveer 30
deelnemers:

opvoedingsondersteuning voor ouders uitvoeren via
ouderkamers op basischolen. ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Alle ouders van peuters van groep nul nemen deel
aan de cursus goed, beter, best (opv.ondersteuning,
leerstimulering, taal)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan. (Randvoorwaarde)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
een passende opleiding

Programma ‘Samen werken aan een goede
gezondheid’ :

Jongerenloket begeleid nieuwe vsv'ers (18-23) naar
werk

Train de trainer voor ouders
Wijksportvereniging Feijenoord Beweegt voor
ouders (mannen en vrouwen) D
Plan van Aanpak Drugs en Alcohol
Verbeteren binnenmilieu scholen

Alle nieuwe vestigers worden gescreend op de
mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of het
vinden van werk.
Aanpak volgt

Inzetten op:
- Bestaande groen op huidige niveau houden en goed
gebruik maken van wat er is.

JOS levert 4 fte ambulant jongerenwerk ten behoeve
van vermindering jeugdoverlast in de deelgemeente.
DG formuleert concrete opdracht
CONCREET MAKEN VOOR DE WIJK
ACTIEHOUDER: MO/JOS EN DG-F
- Het CJG roept kinderen 0 -19 jaar op voor 12
individuele en 5 groepscontactmomenten.
- Voor aandachtskinderen heeft het CJG een extra
aanbod in de vorm van individuele contactmomenten,
huisbezoeken, onderzoeken op indicatie en/ of
zorgcoördinatie.
- Het CJG biedt alle scholen van basis- en voortgezet
onderwijs aan om maandelijks een inloopspreekuur
op school te draaien voor docenten, leerlingen en/ of
ouders.
- De samenwerking tussen de scholen en het CJG
rondom de zorg aan kinderen en hun gezinnen
verbetert.
Organiseren van taalcursussen volwassenen dichter
op de wijk/individuele situatie. Vooral ouders van
jonge kinderen.Opvoeders/ouders nemen deel aan
de pilot Taal dichtbij
Taalmeester analyseert aanbod en vraag en verbindt
en versterkt bestaande activiteiten

herinrichting Blauwe plein: startplan vorming 1e
kwartaal 2013

- project Trip around de World (plaatsen van
mobiele ten toonstelling)
- Jaarlijkse Banenmarkt in de Kuip

verfraaiing ovonde Putselaan:startplanvorming 1e
helft 2013

Werkelozen en vroegtijdige schoolverlater jongeren
stimuleren voor deelname aan Buzinezzclub (15 30 jongeren) dgF
Stimuleren van vrouwen a.d.h.v.diverse activiteiten
op het gebied van armoed, gezondheid, taal
scholing en participatie via project Vliegwiel

- Projecten aanpak Doelgroepen
- Ondersteunen Antilliaans vrouwennetwerk
- Project be proud be trots (versterken van sociale
vaardigheden/competenties Antilliaanse jongeren)
(opdracht moet nog verstrekt worden)
- Project vaders in the game (ondersteunen
Marokkaanse vaders).
- Bon Bini
• Aanpak MOE-landers (zoeken ook integrale
samenwerking met deelgemeenten op Zuid)
- Bulgarenspreekuur
- Polenspreekuur in Charlois
- Informatiefolders gericht op MOE-landers

Buurt Bestuurt:Bloemhof Zuid en uitbreiding

Gebiedsgerichte veiligheidsaanpak

Inzet pluspakket leerplicht op x mbo locaties waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten (volgt, n.a.v.
levering ROC's)

Accent op:
Verbeteren of vervangen van circa 23.000 particuliere
woningen en circa 12.000 woningen sociaal bezit plus
bijbehorende buitenruimte

Verbetering van de bereikbaarheid van en op
Zuid

Doorontwikkeling integrale aanpak Oleanderbloeit

Buurtgerichte aanpak/pleinenaanpak Oleanderplein,

KVO Dordtselaan: start 2013

Aanpak (woon)overlast buurtbemiddeling en
jongerenbuurtbemiddeling, Screening, - inzet
Verbeteren van het verlichtingniveau rondom de
Kossel om inbraken te verminderen en het uitdelen
GBA team bezoek alle panden aan de Strevelsweg

BOL aanpak en VCA-traject
Persoonsgerichte veiligheidsaanpak

Inzet pluspakket leerplicht op 10 vmbo scholen waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Activering / participatie

Alle risicoleerlingen (potentiële uitvallers) worden in de
overgang vmbo – mbo op de mbo locaties met de
grootste populatie uit deelgemeente Feijenoord
begeleid en gemonitord door een loopbaanteam.

Invoeren van Children's Zone met ondersteuning
door gem. schoolmate.
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Ouderbetrokkenheid / opvoedonderteuning

Voorziening wijkschool voor leerlingen uit de
deelgemeente. Jongerenloket begeleidt leerlingen uit
Bloemhof (en andere focuswijken) die daarvoor in
aanmerkingen komen met voorrang naar de wijkschool
Initiatiefnemer: MO-JOS

Invoeren van groepen nul voor kinderen van 2 t/m 4
jaar voor 5 dagdelen in de week ACTIEHOUDER:
MO/JOS
opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot
niveau kwalificatie-eisen groep nul. ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Gezondheid: goede zorg voor
leerlingen en gezinnen

Vsv:
Wijk school
Vsv:
Doorlopende
leerlijnen

Implementatie van participatieplicht van
uitkeringsgerechtigden door heel Bloemhof

Wilskracht werkt voor inzet op vrijwilligers
• De ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ wordt bij
voorkeur ingezet op de scholen voor voortgezet
onderwijs met de meeste leerlingen uit de focuswijken,
scholen Zuiderparkcollege, Nova Sint Montfort, Calvijn
Vreewijk, de Hugo de Groot, de Wielslag, Calvijn
Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn Ghaldoen de
Schere, Nova Slinge en de Waal.

Inzet pluspakket leerplicht op 5 scholen voor primair
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten

Vsv:
Verzuim

Peuterconsulent leidt 1-2-jarigen toe tot groep nul
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Verbetering, vervanging, toevoeging en beheer
sociaal bezit en vervanging en verbetering
particulier bezit

• Minimaal 4,2 voor schoon op schaal 1 t/m 5 stedelijke
productnormering: scoort al 4,1 in 2011
• Minimaal 4 voor heel in productnormering
• Veiligheidsbeleving van 57% naar 80%
• Element inbraak van bedreigd naar aandacht.
Vooral inzetten op elementen drugsoverlast en overlast: moeten
allebei naar bedreigd.

Implementatie full engagement Bloemhof Noord
van 250 clienten

Experimenteren met team/prestatiebeloningen op de
VO scholen ACTIEHOUDER: MO/JOS

Personeel basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard ACTIEHOUDER: MO/JOS?

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 27% naar ...%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op ...%
• Aandeel woningen zonder achterstallig onderhoud vertoont neemt toe van ...% naar
...%
• Veiligheidsindex van bedreigd naar minimaal aandacht

- Aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen daalt
van 26% naar 23%
- Het percentage huishoudens met een laag inkomen neemt af
van 28.2% naar 25%

Arbeidsparticipatie

De ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ wordt bij
voorkeur ingezet op de 2 basisscholen, met de meeste
leerlingen uit de focuswijk Bloemhof, dit gaat om de
Sleutel en Pantarijn. Binnen de ‘Rotterdamse aanpak
loopbaanorientatie’ is aandacht voor de betrokkenheid

• Sollicitatietrainingen worden bij voorkeur ingezet op de
scholen voor voortgezet onderwijs waar de meeste
leerlingen uit de focuswijken zitten. Dit gaat om de
scholen Zuiderparkcollege, Nova Sint Montfort, Calvijn
Vreewijk, de Hugo de Groot, de Wielslag, Calvijn
Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn Ghaldoen de
Schere, Nova Slinge en de Waal. Deelname is mede

Vsv:
Terugleiden van uitval

• Percentage bewoners dat moeite heeft met de Nederlandse taal
(sociale index) neemt af van 33 naar 24%.
• Het aantal aandachtsgezinnen (gezinnen die besproken worden
in CJG - casuïstiekoverleg) neemt af
• Indicator voor effectiviteit extra leertijd op po, vo, mbo. Alternatief:
Beter presteren monitort de vorderingen van het gehele programma
o.b.v. toetsscores op schoolniveau (!): po = LOVS, CITO-EB: vo=
CSE: oa DIAtaal. Voor het MBO wordt er nog aan indicatoren
gewerktbasisschool

Taal ontwikkeling

Voortijdig schoolverlaten:
Loopbaanörientatie

Bliksemstages op de basisscholen waar de meeste
leerlingen uit de focuswijken zitten. extra aandacht voor
de sectoren haven en techniek.
Voor Bloemhof zijn dit de basisscholen Bloemhof, de
Sleutel, Pantarijn, de Oranjeschool en Theresia.
Deelname is mede afhankelijk van bereidheid scholen.

• Toename aantal ondernemers van …% naar …%.
• De leegstand van winkelruimtes is maximaal 7%

Professionele
School /
Children's Zone

het aantal nieuwe vsv daalt met 10%
• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de zorg stijgt van 4%
naar 6%
• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de techniek stijgt van
20% naar 22%

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 27% naar 60%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op ...%
• Aandeel woningen zonder achterstallig onderhoud vertoont neemt toe van ...% naar
...%
• Veiligheidsindex van bedreigd naar veilig

• Toename van het aantal inwoners dat wekt, mn in sector techniek en zorg
• Toename van het aantal kleine bedrijven (<10 wp) t.o.v. de 4.750 in 2010

Citoscore stijgt van 525,7 naar 528,5
• 28% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4, dat zijn 14 leerlingen meer dan in 2010
• 23% van de leerlingen zit op mavo 3 of 4, dat zijn 8 leerlingen meer dan in 2010
• ?% van de jongeren (18-23) werkt, dat zijn er x meer dan in 2010
• 39% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie, dat zijn er 49 meer dan in 2010
• Stijging aantal leerlingen dat kiest voor een mbo opleiding in de Zorg van 22 naar 42
• Stijging aantal leerlingen dat kiest voor een mbo opleiding Techniek van 129 naar 151
Voortijdig schoolverlaten
- Verzuim onder achttien jaar daalt met 5 % dat zijn 28 minder meldingen dan in 2010
- Verzuim onder boven achttien jaar daalt met 5% dat zijn 22 minder meldingen dan in 2010
- 39% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie, dat zijn er 49 meer dan in 2010
(totaal: 569)

Jongeren stimuleren te kiezen voor opleiding met kansrijk
perspectief; veel aandacht voor beroepsoriëntatie; stevige inzet op
voorkomen VSV.

Aantrekkelijker woonmilieu in Feijenoord voor stijgers, gezinnen, hogere
inkomens en hoger opgeleiden

Inrichtingsplannen

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 525,7 naar 535
• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(nu: Bloemhof 23%, stad 35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(nu: Bloemhof 20%, stad 25%)
• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(volgt, n.a.v. levering sozawe)
• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk gemiddelde
(nu: Bloemhof 36%, stad 48%)

Fysieke Kwaliteitsverbetering
Iedereen wil op zuid (blijven) wonen. Op Rotterdam Zuid wil je terug
komen.

Drugsaanpak Schouder aan schouder aanpak ?

deelgemeente brede horeca actie, minimaal 30
horecagelegenheden worden op jaar basis bezocht.
Extra controle op bais van hoge score fisclae index

Hit aanpak onder de 23 en boven de 23

Aanpak Huiselijk geweld (LTHG): 80 % van de
aangemelde casustiek krijgt een passend zorgaanbod
aangeboden. (53 dossier per jaar)

Wijk Feijenoord
Fysieke Kwaliteitsverbetering
Iedereen wil op zuid (blijven) wonen. Op Rotterdam Zuid wil je terug
komen.

Economie en Arbeidsmarkt
Iedereen op Zuid is aan het werk en bouwt aan zijn toekomst.

Aantrekkelijker woonmilieu in Feijenoord voor stijgers, gezinnen, hogere
inkomens en hoger opgeleiden

Bewoners van Feijenoord hebben een hoger inkomen met een baan
die bij hen past

Talentontwikkeling
Alle Jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal
startkwalificatie en stromen meer door naar bestaande en nieuwe
banen.

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 27% naar
??
• Percentage uitkeringsgerechtigenden naar stedelijk gemiddelde
• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 54% naar 60%

voorwaarde evenwichtige
bevolkingsopbouw via fysieke
verbeteringen

Bewoners van Feijenoord hebben
betere kwalificaties

• Aandeel gezinnen daalt of blijft stabiel rond 39%
• Veiligheidsindex van bedreigd naar veilig

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 525,1 naar 535
• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (nu: feijenoord 20%, stad 35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(nu: feijenoord 17%, stad 25%)
• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (volgt, n.a.v. levering sozawe)
• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk
gemiddelde (nu: feijenoord 32%, stad 48%)

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 27% naar
30%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel rond 39% (Of uitstroom gezinnen
beperken met 10%)
• Veiligheidsindex van bedreigd naar minimaal aandacht
Woontevredenheid vergroten met 15%

Aanval op de uitval met extra inzet op
Vakmanschap
De inzet is gericht op:
Stevige inzet op voorkomen VSV door verbeteren
doorstroom van met name vmbo naar het mbo (doorlopende
leerlijnen gericht op vakmanschap); Hulp voor leerlingen;
Verbinding met de praktijk door jongeren te stimuleren te
kiezen voor opleiding met kansrijk perspectief; veel aandacht
voor beroepsoriëntatie;

• 25% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 22% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)
• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx%
naar xx% (volgt, n.a.v levering SoZaWe)
• 35% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie
• 10% daling van nieuwe vsv'ers per schooljaar
• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de zorg
stijgt van 4% naar 6%
• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de
techniek stijgt van 13% naar 19%
• verzuim tot 18 jaar daalt met 5%
• verzuim vanaf 18 jaar daalt met 5%

Beter Presteren (Children's Zone)

Benutten van het arbeidspotentieel op Zuid

Stimuleren van ondernemerschap in de wijk

De inzet is gericht op:
Het verminderen van leerachterstanden door excellent
onderwijs en aandacht voor het hele gezin. Scholen bieden
extra leertijd; veel aandacht voor rekenen + taal; actief
betrekken van de ouders bij de school. Beheersing van de
Nederlandse taal door opvoeders.

De inzet is gericht op:
Het bieden van werk en loopbaanperspectieven
en het bevorderen economische zelfstandigheid hierbij ligt de
nadruk op bewoners van de Oranjeboomstraat Zuid en
Simonsbuurt. Waarbij vakmanschap in techniek, zorg of
economie. centraal staat.
Streven is dat mensen met een uitkering (werk)ervaring kunnen
op doen in de eigen wijk (zie ook stimuleren ondernemerschap).
Randvoorwaarde is hierbij is een stabiele thuissituatie

De inzet is gericht op:
De wijkeconomie stimuleren in de Piekstraat en
Entrepot en Vuurplaat. In deze laatste ligt het accent op
uitstraling en kwaliteit van de ondernemers.
Stimuleren van bedrijven om leerwerkbedrijf in techniek
(en zorg?) worden waardoor het eiland van Feijenoord
en de Piekstraat drager v.d. wijk (talentontwikeling,
economie, sociaal) kunnen zijn. (= Vakwerf Feijenoord)

Inzet met name richten op kinderen en jongeren
Oranjeboomstraat Zuid, Persoonshaven en Simonsblokken.

Zuidbreed: Cito-score van 528,8 naar 531,6 (2014)
• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 525,1 naar 527,9
• Indicator voor effectiviteit extra leertijd op po, vo, mbo.
Alternatief: Beter presteren monitort de vorderingen van het
gehele programma o.b.v. toetsscores op schoolniveau (!):
po = LOVS, CITO-EB: vo= CSE: oa DIAtaal. Voor het MBO
wordt er nog aan indicatoren gewerkt.
• Het aantal aandachtsgezinnen (gezinnen die besproken
worden in CJG - casuïstiekoverleg) neemt af
-Indicator op gezondheid/bewegen bv 80% van de kinderen
beweegt minimaal 2 uur per dag???

- Verlagen werkloosheid in subbuurten Oranjeboomstraat
Zuid, Persoonshaven en Simonsblokken met ... %
- Aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen daalt
van 26% naar 23%
- Het percentage huishoudens met een laag inkomen neemt
af van 28.2% naar 25%
• Percentage bewoners dat moeite heeft met de
Nederlandse taal (sociale index) neemt af van 33 naar
24%.

• Toename aantal ondernemers van …% naar …%.

Ontwikkeling van economische brandpunten
gericht op techniek en zorg
De inzet is gericht op:
In de wijk wordt het brandpunt Vakwerf Feijenoord
ontwikkeld. Verder wordt aansluiting van de wijk op
gezocht op brandpunten buiten de wijk.

Toename aantal arbeidsplaatsen in de wijk en aantal
wijkbewoners in vooral zorg en techniek buiten de wijk???

Investeren in de topsectoren van de regio

Verbetering, vervanging, toevoeging en beheer
sociaal bezit en vervanging en verbetering
particulier bezit

De inzet is gericht op:
Aansluiten van de wijk op relevante topsectoren

Verbetering van de bereikbaarheid van en op
Zuid

Accent op:
Uitbreiden van de mogelijkheden tot wooncarrière i.d.
wijk met name voor gezinnen door toevoegen van
hoogwaardige nieuwbouw incl ruimte voor commercie
en voorzienigen in het noordelijk deel van de wijk.
Daarnaast uitvoeren van Actieplan Oranjeboomstraat
plus kleinschalig ingrijpen in huurvoorraad in zuidoosten.
Voor de toenemende groep ouderen worden extra
voorzieningen aan de wijk toegevoegd (?)
Toename aantal arbeidsplaatsen in de wijk

Inzetten op:
Inzet op vergroenen/herinrichten van de wijk, waarbij de
kades bijzondere aandacht krijgen. Nadruk ligt op het
schoon en heel krijgen en houden van de buurten.
Stimuleren van goed beheer (naleefgedrag) van
onroerende zaken en waar nodig handhaven.
T.a.v. overlast in de inzet gericht op vermindering
overbewoning en overlast door jeugd bij Station Zuid en
het veiligheidsgevoel in het winkelgebied.

• Minimaal 4,2 voor schoon
• Minimaal 4 voor heel in productnormering
• Veiligheidsbeleving van 69% naar 80%
• Elementscore overlast en schoon en heel naar
aandacht, overige elementen naar veilig.

• Het aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van
40% naar 35% (11% in 2030)

- Toename van het aantal leerwerkbedrijven in de wijk
met ….%

Versterken van de leefbaarheid en veiligheid

• De leegstand van winkelruimtes is maximaal 7%
-

Alle nieuwe vestigers worden gescreend op de
mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of het
vinden van werk.
Aanpak volgt

Sluitende aanpak schulddienstverlening + ontwikkelen
vroegsignalering door samenwerking ketenpartners.
(beter afstemming en nabjiheid van voorzieingen als
KBR)
(SoZaWe/SWF/KBR)

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan.

Aanbieden van laagdrempelige sport in de wijk:
Touzani school in de Persoonshal continueren.
(School)sportverenigingen, sportverenigingen
in de wijk krijgen (Rosepark), Sport op de
Stoep aanbod. Clinics en evenementen. 1
Duimdrop. Bereik: ?? kinderen (SenR)
JOS levert 4 fte ambulant jongerenwerk ten
behoeve van vermindering jeugdoverlast in de
deelgemeente. DG formuleert concrete
opdracht
Het CJG roept alle kinderen tussen 0 en 19
jaar op voor 12 individuele en 5
groepscontactmomenten.
Voor aandachtskinderen heeft het CJG een
extra aanbod in de vorm van individuele
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoeken
op indicatie en/ of zorgcoördinatie.
Het CJG biedt alle scholen van basis- en
voortgezet onderwijs aan om maandelijks een
inloopspreekuur op school te draaien voor
docenten, leerlingen en/ of ouders.
De samenwerking tussen de scholen en het
CJG rondom de zorg aan kinderen en hun
gezinnen verbetert.

Organiseren van taalcursussen volwassenen dichter
op de wijk/individuele situatie. Vooral ouders van
jonge kinderen. 21 Opvoeders/ouders nemen deel
aan de pilot Taal dichtbij

Taalmeester analyseert aanbod en vraag en verbindt
en versterkt bestaande activiteiten

Stoppen van huiselijkgeweld: 80% van de meldingen
leidt tot hulpverlening, waarvan ….% tot een
oplossing van huiselijk geweld (GGD)

15 ambassadrices worden opgeleid om
minimaal 30 voorlichtingen te organiseren voor
groepen ouders over gezond zwanger worden

Wijksportvereniging Feijenoord: eind 2015 zijn
50 ouders lid
Eind 2012 hebben alle scholen met natuurlijke
ventuilatie een binnen-milieu advies op maat
gekregen

Verkoop huurwoningen in noordelijk deel van de wijk:
kluswoningen? Resultaat: ?? Minder kwetsbare(?)
woningen (??) / ?? meer opgeknapte woningen??
(Woonstad)
Sluiten van de IBW Nassaukade (Kop van Zuid Entrepot) en in gebruik nemen van de nieuwe
permanente locatie voor gebruik in d'Oranjeboom.
Resultaat: Entrepotblok kan bebouwd worden?
(SO/BavoEuropoort)
Ouderen voorzieningen renoveren: Steenplaat,
Jalonflats, Roentgenstr. toekomst bestendig maken:
faciliteren voor gemengd culturele klantengroep?
(Woonstad/Humanitas/GGD)
Verplaatsten sporthal Persoonsdam in samenhang
met MFA Rosenpark ACTIEHOUDER: SO

ZIE: Inrichtingsplan Oranjeboomstraat. Bereik: alle (?)
bewoners van Feijenoord en bedrijven Piekstraat
e.o. profiteren. ACTIEHOUDER: SO

Buitenruimte: onderhoud en beheer

Exploiteren Fietspont Feijenoord-Kralingen, vanaf Kop
Piekstraat. Bereik: alle (?) bewoners van Feijenoord
en bedrijven Piekstraat e.o. profiteren.
ACTIEHOUDER: SO

(Her)inrichten buitenruimte

Sloop Stiro-blok panden: 2012. Locatie tijdelijk
inrichten tot nieuwbouw rond 2020. Resultaat: betere
entree van de wijk vanuit Noord (SO/Woonstad/DgF)

Kwaliteitspron
g OV op Zuid

Sloop/ nieuwbouw/ renovatien corporatiebezit
Resultaat: ?? Opgeknapte woningen (Woonstad).
Mogelijke nieuwbouw in het Zinkerblok.

Korte termijn versterking bereikbaarheid
van o.a. economische brandpunten

Uitvoeren onderzoek drijvend wonen in Nassauhaven.
Aantallen afhankelijk van pilot. Resultaat: inzicht in
mogelijk aantal woningen (voorals nog 12). (SO)

Parkeervoorzie
ningen

(versneld) Uitvoeren Masterplan Kop
van Feijenoord
Verbeteren sociale voorraad

Allianties binnen
topsectoren
Gebiedsontwikkelingen die ruimte
bieden aan de topsectoren

Revolving
Fund
Ontwikklelen
brandpunt
Vakwerk Feijenoord
(Piekstraat)

Ondernemerszone
Ondernemershui
s

Aansluiten van de wijk bij
brandpunten rond Zorg

Bereik?? Programma? (SO/GGD/JOS)

Bouw complex Hefkwartier Resultaat: 220
apartementen en 80 eengezinswoningen. Start
bouw afhankelijk voorverkoop (woningen voor ..
Inkomens) ACTIEHOUDER: SO

Voortraject aanleggen verlengde Willemsbrug met
tramverbinding vanuit Blaak over de WIllemsbrug door
de wijk Feijenoord aansluitend aan het tramnetwerk op
Zuid. Bereik: alle (?) bewoners van Feijenoord/Kop
van Zuid profiteren (SO)
aan het tramnetwerk op zuid

Gebiedsgerichte veiligheidsaanpak.

Alle ouders van peuters van groep nul nemen deel
aan de cursus goed, beter, best (opv.ondersteuning,
leerstimulering, taal)

Inkomensondersteunende voorzieningen:
- laagdrempelige voorziening in de wijk
(Oranjeboomstraat) en bereikbaarheid van
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.
- versterking van vrijwillige inzet en training/scholing
van vrijwilligers en studenten bij
inkomesnondersteuning.
- projecten en initiatieven als Ruilwinkel, Klussendienst
en dergelijke stimuleren.

Masterplan Kop van Feijenoord:
- MFA Rosepark: voorzieningen voor de wijk
Feijenoord voor huidige en toekomstige bewoners.
Indien ruimte: link Stadionpark: opleidingen, sport
centraal bij verbeteren gezondheid.
- Persoonsdam: link Piekstraat Vakwerf Feijenoord:
combi woningen, studenten, opleidingen, bedrijven:
technisch.
- Entrepotblok: gezondheidscentrum: behoud van
eerstelijns gezondheidszorg in de wijk: link
Zorg/Medical Delta. Topsectoren met 'satelliet
activiteiten/fysieke inrichting' in de wijk.

Kop Oranjeboomstraat/Rosepark: Resultaat: 44
woningen voor midden/hoge inkomens ? en MFA.
(Woonstad/SO)

Integrale aansturing op operationeel gebied van StZ,
GW en Roteb (Stadsbeheer met uitwerking in de wijk:
zgn. treintje/Uitbreiding van Quick Reaction Force.
Informatiesystemen diensten dichter op de wijk
organiseren met meer inbreng van
bewoners/ondernemers: Buurt Bestuurt en op andere
wijzen: I-phones e.d. Resultaat: sneller oplossen
problemen (GW/Roteb/StZ/DgF)
Beter gebruik (door bewoners) van tijdelijke
slooplocaties: voortbouwen op ervaringen huidige
aanpak Zinkerblok, Kop Rosepark, Oranjeboomtuin.
(DgF/GW/Woonstad)

Inrichtingsplannen: Nassauhavenpark, Rosepark,
Feijenoordkade, Roentgenstraat. (SO)
Inrichten van Mallegatpark (SO)

Inrichtingsplan: Oranjeboomstraat (groot onderhoud
gedekt, grotere ingrepen niet) (SO)
Inrichtingsplan: Stieltjesstraat (niet gedekt) (Bereik:
???) ACTIEHOUDER: SO

Integrale gebiedsgerichte aanpak vooral in de
omgeving van NS Station Zuid. Realiseren
cameratoezicht. (DgF/Politie/StZ/Roteb)
Intensiveren Pleinenaanpak/buurtgerichte aanpak:
netwerken uitbreiden, informatiestroom tussen partijen
verbeteren. (DgF)

Bestuursrechtelijke handhaving op vooral
ontmanteling hennepkwekerijen op 100% van
de meldingen en woonfraude. Uit analyse blijkt
dat bestuurlijke handhaving panden en
personen niet relevant is op onderwerpen m.b.t.
part. verhuur. 90-95% is bezit Woonstad
Rotterdam, overig is koop zonder problemen.
Aanpak jeugdoverlast en redesign jeugdketen.
(JOS/DgF/CJG)

AF3: Parcticuliere voorraad vergroten in de wijk.
Resultaat: … meer gedifferentieerd woningbestand en
bewoners (SO)

Inzetten op handhaven illegale woonvorming

Persoonsgerichte
veiligheidsaanpak

opvoedingsondersteuning voor ouders uitvoeren via
ouderkamers op basischolen.

Problematische schulden

Realiseren multidisciplinair team om de
verbinding tussen zorg en onderwijs te
optimaliseren (JOS, GGD, CJG, DG)

Door de huidige capaciteit binnen de stad (de
wijkeconomen zijn niet langer actief in de focuswijken) is
er weinig aandacht voor dit thema. Vanuit verschillende
partijen wordt gepleit voor het invoeren van een nieuwe
Kansenzone. Mogelijk dat de toekomstige Europese
gelden hier aan kunnen bijdragen.

AE2: Medical Delta: zorgopleidingen praktijkstages
en traineeship in de wijk Feijenoord/focusbuurten.
Bereik?? Programma? (SO/GGD/JOS)

Maarschappelijk vastgoed

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid)

Verbeteren
ondernemersklimaat

Alliantie Zuid Werkt!

Invoeren van Children's Zone met ondersteuning
door gem. schoolmate.

Gezondheid: goede zorg voor leerlingen en gezinnen

Terugleiden van uitval

Jongerenloket begeleid nieuwe vsv'ers (18-23) naar
werk

Ambitie om de inzet van de deelgemeente op
bevorderen van participatie (zoals hierboven
aangegeven) te koppelen met inzet van Sozawe in de
vorm van een full-engagementaanpak

opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot
niveau kwalificatie-eisen groep nul.

Inzet pluspakket leerplicht op x mbo locaties waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten (volgt, n.a.v.
levering ROC's)

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
een passende opleiding

In de buurtgerichte aanpak laagrempelige "satelliet"
van Vraagwijzer, aandacht voor werk en inkomen en
korte lijnen met maatschappelijke dienstverlening en
Feijenoord werkt.

Het ondernemershuis trekt zich van Zuid terug.
Binnen de gemeente/deelgemeente wordt een opzet
gemaakt over hoe de lokale ondernemers op Zuid
worden gefaciliteerd.

Ondersteuning Vakwerf Feijenoord initiatieven in
faciliteren bij vergunningen, bestemmingsplan
wijzigingen, gebiedspromotie, enz.
Randvoorwaardelijk voor ontwikkeling (SO)

AE3: Cleantech Delta: technisch vakmanschap:
praktijkopleidingen leerwerkbedrijven Piekstraat.
VO/MBO en bedrijven werken samen aan technische
vakopleidingen en praktijk. Bereik?? Programma?
(SO/scholen/JOS)

Aanpak
panden

Inzet pluspakket leerplicht op 10 vmbo scholen waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten

Achter de voordeuraanpak Oranjeboomstraat (78
huishoudens) inzet van corporatie, Sozawe, Jos.
Resultaten nog niet te voorspellen

AE4: Vakwerf Feijenoord en mbo's koppelen
technische bedrijven aan leerwerktrajecten jongeren
(technisch vakmanschap) rond de Piekstraat.
Financiering initiatieven. Resultaat: ???
Leerwerkplekken (SO, Scholen en ondernemers)

Particuliere voorrraad

Verzuim

Inzet pluspakket leerplicht op 5 scholen voor primair
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten

Invoeren van groepen nul voor kinderen van 2 t/m 4
jaar voor 5 dagdelen in de week

Taal ontwikkeling

Alle risicoleerlingen (potentiële uitvallers) worden in de
overgang vmbo – mbo op de mbo locaties met de
grootste populatie uit deelgemeente Feijenoord
begeleid en gemonitord door een loopbaanteam.

Personeel basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard

Huiselijk
geweld

Voorziening wijkschool voor leerlingen uit de
deelgemeente. Jongerenloket begeleidt leerlingen uit
Feijenoord (en andere focuswijken) die daarvoor in
aanmerkingen komen met voorrang naar de wijkschool
Initiatiefnemer: MO-JOS

Experimenteren met team/prestatiebeloningenop de
VO scholen

Gezondheid

Doorlopende
leerlijnen

Wijk school

Sollicitatietrainingen op voortgezet onderwijs waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken op zitten. Dit gaat
om de scholen Zuiderparkcollege, Nova Sint Montfort,
Calvijn Vreewijk, de Hugo de Groot, de Wielslag,
Calvijn Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn Ghaldoen de
Schere, Nova Slinge en de Waal. Deelname is mede
afhankelijk van bereidheid scholen

in de buurtgerichte aanpak en inzet van buurtmanager
aandacht voor vrijwillige inzet, en toeleiding naar
werk. Koppelen aan de participatieplicht van
uitkeringsgerechtigden

Opheffen De Dukdalf (geen iso)

Peuterconsulent leidt 1-2-jarigen toe tot groep nul

Groep Nul

• De ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ op
voortgezet onderwijs met de meeste leerlingen uit de
focuswijken, dit gaat om de scholen Zuiderparkcollege,
Nova Sint Montfort, Calvijn Vreewijk, de Hugo de Groot,
de Wielslag, Calvijn Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn
Ghaldoen de Schere, Nova Slinge en de Waal. Binnen
de ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ is extra

Extra Leertijd

• De ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ op de 2
basisscholen, met de meeste leerlingen uit Feijenoord,
(de Agnesschool en de Groen van Prinsterer.( ook is
aandacht voor de betrokkenheid van ouders (via de
deelnemende scholen). Deelname is mede afhankelijk

Ouderbetrokkenheid / opvoedondersteuning

Loopbaanörientatie

• Bliksemstages worden bij voorkeur ingezet op de
basisscholen waar de meeste leerlingen uit de
focuswijken zitten. Hierbij is extra aandacht voor de
sectoren haven en techniek. voor Feijenoord zijn dit de
basisscholen de Agnesschool, de Groen van Prinsterer,

Profesisonele School

LET OP: Woonstad heeft aangegeven later dit jaar met een
uitvoeringsprogramma te komen met bijbehorende
inspanningen in middelen.

JOS levert 4 fte ambulant jongerenwerk ten behoeve
van vermindering jeugdoverlast in de deelgemeente.
DG formuleert concrete opdracht (MO/JOS/DgF)
CONCREET MAKEN VOOR DE WIJK

Aanpak huiselijk geweld (LTHG): 80 % van de
aangemelde casustiek krijgt een passend
zorgaanbod aangeboden. (53 dossiers per jaar)
Repressieve aanpak pandeigenaren (o.a. aanspreken
op verantwoordelijkheden, IVI, aanpak
huisjesmelkers).

Wijk Hillesluis

Fysieke Kwaliteitsverbetering
Iedereen wil op zuid (blijven) wonen. Op Rotterdam Zuid wil je terug
komen.

Economie en Arbeidsmarkt
Iedereen op Zuid is aan het werk en bouwt aan zijn toekomst.
Bewoners van Feijenoord hebben een hoger inkomen met een baan
die bij hen past

Aantrekkelijker woonmilieu in Feijenoord voor stijgers, gezinnen,
hogere inkomens en hoger opgeleiden

Bewoners van Feijenoord hebben
betere kwalificaties

• Percentage huishoudens met werkeloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 28% naar ??%
• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 54% naar 60%

Vsv:
Verzuim

Inzet pluspakket leerplicht op 5 scholen voor primair
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de
focuswijken zitten

Inzet pluspakket leerplicht op 10 vmbo scholen waar
de meeste leerlingen uit de focuswijken zitten

Inzet pluspakket leerplicht op x mbo locaties waar de
meeste leerlingen uit de focuswijken zitten (volgt,
n.a.v. levering ROC's)

Realiseren multidisciplinair team om de
verbinding tussen zorg en onderwijs te
optimaliseren (JOS, GGD, CJG, DG)

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan. (Randvoorwaarde)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Programma ‘Samen werken aan een goede
gezondheid’ :
Train de trainer voor ouders
Wijksportvereniging Feijenoord Beweegt voor
ouders (mannen en vrouwen)
Plan van Aanpak Drugs en Alcohol
Verbeteren binnenmilieu scholen
Ontwikkeling beweeglab in het westvarkenoordsepark
Gezondheid: goede zorg voor
leerlingen en gezinnen

JOS levert 4 fte ambulant jongerenwerk ten
behoeve van vermindering jeugdoverlast in de
deelgemeente. DG formuleert concrete opdracht
CONCREET MAKEN VOOR DE WIJK
ACTIEHOUDER: MO/JOS EN DG-F
- Het CJG roept kinderen 0 -19 jaar op voor 12
individuele en 5 groepscontactmomenten.
- Voor aandachtskinderen heeft het CJG een extra
aanbod in de vorm van individuele
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoeken op
indicatie en/ of zorgcoördinatie.
- Het CJG biedt alle scholen van basis- en
voortgezet onderwijs aan om maandelijks een
inloopspreekuur op school te draaien voor
docenten, leerlingen en/ of ouders.
- De samenwerking tussen de scholen en het CJG
rondom de zorg aan kinderen en hun gezinnen
verbetert.
Organiseren van taalcursussen volwassenen
dichter op de wijk/individuele situatie. Vooral ouders
van jonge kinderen.Opvoeders/ouders nemen deel
aan de pilot Taal dichtbij

Taalmeester analyseert aanbod en vraag en
verbindt en versterkt bestaande activiteiten

continuereing van participatiepaspoort in
samenwerking met de verschillende
zelforganisatie. (JOS)
Diverse kleinschalige projecten in
samenwerking met Creatief beheer en
bewoners
Werkelozen en vroegtijdige schoolverlater
jongeren stimuleren voor deelname aan
Buzinezzclub (15 - 30 jongeren) dgF
• Projecten aanpak Doelgroepen
- Ondersteunen Antilliaans vrouwennetwerk
- Project be proud be trots (versterken van
sociale vaardigheden/competenties Antilliaanse
jongeren) (opdracht moet nog verstrekt worden)
- Project vaders in the game (ondersteunen
Marokkaanse vaders).
- Bon Bini
• Aanpak MOE-landers (zoeken ook integrale
samenwerking met deelgemeenten op Zuid)
- Bulgarenspreekuur
- Polenspreekuur in Charlois
- Informatiefolders gericht op MOE-landers

Ruimte om te ondernemen
- Jaarlijkse bijeenkomst jonge ondernemers
samen met Unilever (10 -15 ondernemers)
- Workshop Deloitte: startende ondernemers
gewenste ondernemersschap te ondersteunen op
het gebied van bedrijfsvoering, belasting en
administratie
-Maatschappelijk ondenemen in de horecabranch
i.s.m. Hotel New York
- Behoefteonderzoek onder ZZP'ers: netwerken
faciliteren van kwalitatief ondernemerschap:
- aanpak armoede ondernemers met RBZ
(project de Rotterdamse zaak)

Invoering betaald parkeren Walravenbuurt
Continuering van het concept stop en shop aan
de BZ /invoering van Blauwe zone

Adrieannimantstraat kleine bouwlocatie.

Realisatie MFA Scholengemeenschap
Motorstraatgebied
't Slag
Kamelia (Feijenoord Werkt/Vraagwijzerloket)
Realisatie huiskamer in de wijk/laagdrempelig
Aanpak particulier : Beijerlandselaan (Westelijk
deel), Beijerkop, West Varkenoordseweg,
Utrechtsestraat Groene Bree, Hillevliet en
Friesestraat. Uitwerken aanpak particulier
voorraad
Collosseumgebouw nieuwe initiatief:
???
gymzaal Hillesluis omgeving piramide in het
kader van Rotterdam Fit.

Aanpak verkeersveiligheid:
Aanpak Blackspot : 2e rosestraat Collosseumweg
verkeersveiligheid en verkeerscirculatie
planvorming gestart
studie naar stedenbaanstation station
Stadionpark

Buitenruimte: onderhoud en beheer

versterken deelgebieden/ verbeteren
uitstraling
- Leegstand terug dringen door inzet
winkelstraatmanager op winkel Boulevard Zuid
- Branchering op gevarieerd en hoogwaardig
winkelaanbod brancheringsinstrument)
- Ondernemersondersteuning via
winkelierstichting
- Ontwikkeling Oostelijk midden gedeelte
Beijerlandselaan realiseren van grotere
winkelunits. Compact deelgemeente centrum
- Aanpak uitstallingen
- Aanpak Luifels op de Beijerlandselaan
- Stimuleren van horeca op de Beijerlandselaan
door faciliteren van kwalitatieve eethoreca op
horecaplein

Wielslag 71 woningen sociale huur
Beukelaar/ Hilleplein fase 1 6 vrije sector en 48
sociale huur
Beijerlandselaan / Groningerstraat
(koopwoningen) bereikbaar zowel appartementen
als grondgebondenwoningen

Inzetten op:
Verbeteren buitenruimte: vergroening, meer balans in gebruik (aanpak parkeren), beter
benutten huidige voorzieningen (door differntiatie pleinruimtes en organiseren activiteiten)
- Stimuleren van goed beheer (naleefgedrag) van onroerende zaken en waar nodig handhaven
Verbeteren veiligheid met speciale aandacht voor jeugd

Extra schoonmaak Beijerlandselaan en omgeving
(Task Force)
Extra containerisatie: Walravenbuurt
.

Vergroeningsopgave:
Beijerlandselaan trambaan
Aanpak enge plekken
verlichting Cruyff court - A. Nimantstraat
West-varkenoordse park

mobiliteitsplan rondom de Kuip, ter
vermindering parkeeroverlast in de
Blokweg onderhoudplan: gereed

Beukelaar OP/IP: uitvoering na de bouw
Inrichtingsplannen

en ondernemersondersteuning

Verbeteren ondernemersklimaat

I- Stimuleren van de netwerkontwikkeling van
alle vrijwilligersorganisatie en zelforganisaties
(onderdeel buurtgerichte aanpak).
- Sluitende aanpak/werkprocessen en
taakafspraken door samenwerking ketenpartners
(daling van het aantal meldingen

Bindende afspraken
met regio over
bouwprogramma's

Aantrekken nieuwe bezoekers
a.d.h.v. Evenementen
Koninginnedag
International evenement
kunst in de openbare ruimte (kunstwerk
Beijerkoppen)
Communicatie middels Boulevard lounges
nieuwsbrieven, advertentiecampagnes en
websites

Versterken van de leefbaarheid en veiligheid

• Minimaal 4,2 voor schoon op schaal 1 t/m 5: is in 2011 al bereikt stedelijke
productnormering
• Minimaal 4 voor heel in productnormering: in 2011 al 3,9
• Veiligheidsbeleving van 56% naar 65%
- Elementscore overlast van onveilig naar bedreigd
• Elementscore drugsoverlast van onveilig naar bedreigd

• Het aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van
40% naar 39%
• Toename % woningen met een hogere WOZ waarde dan
….. (aantrekkelijk voor midden en hoge inkomens

Maarschappelijk
vastgoed

Arbeidsparticipatie

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Alle ouders van peuters van groep nul nemen deel
aan de cursus goed, beter, best
(opv.ondersteuning, leerstimulering, taal)
ACTIEHOUDER: MO/JOS

• De leegstand van winkelruimtes is maximaal 7%
• 90% van de winkels zijn van voldoende kwaliteit???
• Toename aantal vestigingen is gestegen van 415 naar …..

Implementatie van participatieplicht van
uitkeringsgerechtigden door heel Hillesluis

- project Trip around de World (plaatsen van
mobiele ten toonstelling)
- Jaarlijkse Banenmarkt in de Kuip
Stimuleren van vrouwen a.d.h.v.diverse
activiteiten op het gebied van armoede,
gezondheid, taal scholing en participatie via
project Vliegwiel

Invoeren van Children's Zone met ondersteuning
door gem. schoolmate. ACTIEHOUDER: MO/JOS

opvoedingsondersteuning voor ouders uitvoeren via
ouderkamers op basischolen. ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Inzetten op:

- Inzetten van vrijwilligers via Wilskracht werkt
50 in 2012 en 70 in 2013

Problematische
schulden

Invoeren van groepen nul voor kinderen van 2 t/m
4 jaar voor 5 dagdelen in de week ACTIEHOUDER:
MO/JOS

Verbetering van de bereikbaarheid van en op
Zuid

Accent op:
Nieuwbouwplannen doorzetten daar waar ze reeds gepland
zijn.

- Verbinding Feijenoord Werkt (FW) met Daad
(vacatures), kansrijke sectoren en scholing
150

opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot
niveau kwalificatie-eisen groep nul.
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Taal ontwikkeling

Vsv:
Terugleiden van uitval

Alle nieuwe vestigers worden gescreend op de
mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of
het vinden van werk.
Aanpak volgt

Personeel basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard ACTIEHOUDER:
MO/JOS?
Peuterconsulent leidt 1-2-jarigen toe tot groep nul
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
een passende opleiding

Jongerenloket begeleid nieuwe vsv'ers (18-23) naar
werk

Experimenteren met team/prestatiebeloningen op
de VO scholen ACTIEHOUDER: MO/JOS

Investeren in Woningvoorraad en
maatschappelijk vastgoed

De inzet is gericht op:
Het beter benutten van de wijk als broedplaats voor (nieuw)
ondernemerschap

Beijerlandselaan Fase 1: start uitvoering 1e kwartaal 2013

Groningerstraat: uitvoering na de bouw

Sandelingplein links af: gereed

Beijerlandselaan horecaplein: start uitvoering 1e kwartaal 2013

Pleinenaanpak: Aanvalsplan sociaal: verdieping van de pleinaanpak

Gebiedsgerichte
veiligheidsaanpak

Alle risicoleerlingen (potentiële uitvallers) worden in de
overgang vmbo – mbo op de mbo locaties met de
grootste populatie uit deelgemeente Feijenoord
begeleid en gemonitord door een loopbaanteam.

Invoeren topklassenarrangement bij Children's
Zone-scholen
ACTIEHOUDER: MO/JOS

Stimuleren van ondernemerschap en
ondernemersklimaat op Zuid

Extra inzet stadsmarinier op panden en eigenaren in Beijerlandselaan en
Groene Hilledijk (ism KHPP/BFL)

Toezicht op Winkel Boulevard Zuid
- Particulier toezicht op de Beijerlandselaan (tm2014)
- extra toezicht stadstoezicht

Informatiesystemen diensten dichter op de wijk organiseren met meer
inbreng van bewoners/ondernemers: Buurt Bestuurt (Riederbuurt Noord)

Aanpak (woon)overlast buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling,
Screening, - inzet stedelijke interventieteams (GBA-controles, IVI) dgF
Interventieteam 80 huisbezoeken
Persoonsgerichte veiligheidsaanpak

Voorziening wijkschool voor leerlingen uit de
deelgemeente. Jongerenloket begeleidt leerlingen uit
Hillesluis (en andere focuswijken) die daarvoor in
aanmerkingen komen met voorrang naar de
wijkschool Initiatiefnemer: MO-JOS

- Verlagen uitkeringsgerechtigden van 22% naar 20%
- Nederlandse taal (sociale index) neemt af van 33% naar
24%.
- Aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen daalt
van 33% naar 30%
- Het percentage huishoudens met een laag inkomen neemt
af van 25% naar 22%

Activering / participatie

Vsv:
Doorlopende
leerlijnen

Vsv:
Wijk school

Sollicitatietrainingen op scholen voor voortgezet
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten. Zuiderparkcollege, Nova Sint Montfort, Calvijn
Vreewijk, de Hugo de Groot, de Wielslag, Calvijn
Juliana, Calvijn Maarten Luther, Ibn Ghaldoen de
Schere, Nova Slinge en de Waal. Deelname is mede
afhankelijk van bereidheid scholen.

• Het aantal aandachtsgezinnen (gezinnen die besproken
worden in CJG - casuïstiekoverleg) neemt af
•Indicator voor effectiviteit extra leertijd op po, vo, mbo.
Alternatief: Beter presteren monitort de vorderingen van het
gehele programma o.b.v. toetsscores op schoolniveau (!): po
= LOVS, CITO-EB: vo= CSE: oa DIAtaal. Voor het MBO
wordt er nog aan indicatoren gewerkt.
• Aantal kinderen dat opgroeit in een stabiel gezin. (CJG
levert indicator).

Profesisonele School

De ‘Rotterdamse aanpak loopbaanorientatie’ op 2
basisscholen, met de meeste leerlingen uit de
focuswijk Hillesluis, dit gaat om de Johan Borgerman
en de Piramide. hierbij ook aandacht voor de
betrokkenheid van ouders (via de deelnemende
scholen). Deelname is afhankelijk van bereidheid
scholen.
Aanpak loopbaanorientatie via de vmbo locaties in
Feijenoord van vmbo Zuiderpark en Calvijn Vreewijk,
voor leerlingen en ouders .
Specifieke aandacht voor zorg en techniek
Inclusief soft skills

De inzet is gericht op:
• oplosssen personeels tekorten in de zorg- en technieksector
door benutten onbenut potentieel
• meer bedrijven ontwikkellen zich tot leerwerkbedrijf in
techniek en zorg
• Bieden van werk en loopbaanperspectieven
• Bevorderen economische zelfstandigheid

Groep Nul

Voortijdig schoolverlaten:
Loopbaanörientatie

Bliksemstages worden bij voorkeur ingezet op de
basisscholen waar de meeste leerlingen uit de
focuswijken zitten. Hierbij is extra aandacht voor de
sectoren haven en techniek. Voor Hillesluis zijn dit de
basisscholen Johan Borgerman, Blijvliet, de Piramide,
de Zonnehoek, Savornin Lohmanschool. Deelname
afhankelijk van bereidheid scholen.

Benutten van het arbeidspotentieel op Zuid

De inzet is gericht op:
• leerlingen en hun gezinnen
- het verminderen van leerachterstanden
Excellent onderwijs; scholen bieden extra leertijd; veel
aandacht voor rekenen + taal; actief betrekken van de ouders
bij de school. Beheersing van de Nederlandse taal van de
opvoeders, zodat ook kinderen taal beter beheersen. Brede
inzet op talentontwikkeling van 3 tot 23 jaar.

Extra Leertijd

- Het aantal nieuwe VSV neemt af met 10% per jaar
- Verzuim onder achttien jaar daalt met 5 %
- Verzuim boven achttien jaar daalt met 5%
- het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding in de zorg
stijgt van 4 % naar 6%
- het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding in de
techniek stijgt van 16 % naar 20%

Beter Presteren (Children's Zone)

Ouderbetrokkenheid / opvoedondersteuning

De inzet is gericht op:
- Verbeteren doorstroom van met name vmbo naar het mbo
(doorlopende leerlijnen gericht op vakmanschap)
- Hulp voor leerlingen
- Verbinding met de praktijk
- Jongeren stimuleren te kiezen voor opleiding met kansrijk
perspectief; veel aandacht voor beroepsoriëntatie; stevige inzet
op voorkomen VSV.

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 37% naar
38%
• Woontevredenheid vergroten met 15%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op 51%
• Veiligheidsindex van probleem naar aandacht

Aanpak particulier bezit

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 526,6 naar 529,4
• 30% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 22% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)
• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx% naar xx% (volgt,
n.a.v levering SoZaWe)
• 42% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie

Aanval op de uitval met extra inzet op
Vakmanschap

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 27% naar
60%
• Woontevredenheid vergroten tot ….
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op 51 %
• Veiligheidsindex van probleem naar veilig

• Mate van arbeidsparticipatie gaat van 48% naar ??%
• Toename van het aantal kleine bedrijven (<10 wp) t.o.v. de
4.750 in 2010

Aanpak huiselijk geweld (LTHG): 80 % van de aangemelde casustiek
krijgt een passend zorgaanbod aangeboden. (36 dossier per jaar)
Ketengerichte handhaving (TG)
- Pilot eigenaren aanpak informatiegestuurd handhaven: op basis analyse
worden 5 eigenaren aangesproken op verantwoordelijkheid mbt goed gebruik
en onderhoud van hun woningbezit.
- In kader van pilot extra inzet op achterstallig onderhoud (coaching
welwillende eigenaren, mn Polderlaan)
- In kader van pilot extra inzet hennep: actief opsporen in samenwerking met
politie, inzet warmtemeter, extra inzet op Blokweg en Slaghekbuurt, extra
inzet op preventie
Intensivering handhaving HVV (STZ ism TG): inzet kan flexibel en
vraaggericht op eigenaar, bepaalde straten, leegstand.
Aantal adressen laatste helft 2011: 50 adressen in de 5 HVV gebieden
samen, waarvan 12 in Hillesluis

Aanpak
panden

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 526,6 naar 535
• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (nu: Hillesluis 25%, stad 35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde
(nu: Hillesluis 17%, stad 25%)
• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (volgt, n.a.v. levering sozawe)
• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk
gemiddelde (nu: Hillesluis 39%, stad 48%)

Verkeer en vervoer

Talentontwikkeling
Alle Jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal
startkwalificatie en stromen meer door naar bestaande en nieuwe banen.

Repressieve aanpak pandeigenaren (o.a. aanspreken op
verantwoordelijkheden, IVI, aanpak huisjesmelkers).

Wijk Carnisse
Bewoners van Zuid stijgen op het gebied van opleiding, werk, inkomen en vrijetijdsbesteding en blijven wonen op Zuid.
Voor de komende 4 jaar valt de wijk Carnisse onder het type ontwikkelwijk

Talentontwikkeling
Meer bewoners van Carnisse zijn aan het werk, zitten op school of
werken op een andere manier aan hun talenten.
Alle jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal
startkwalificatie, en stromen meer door naar bestaande en nieuwe
banen.

Woonmilieu/leefomgeving
Aantrekkelijk woonmilieu voor gezinnen, stijgers en hogere
inkomens
Iedereen wil op Zuid (blijven) wonen.

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 41% naar
53%

Economie
Carnisse heeft een gezonde wijkeconomie die past bij de wijk.
Iedereen op Zuid is aan het werk en bouwt aan zijn toekomst

• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het
stedelijk gemiddelde (35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (25%)

• Aandeel gezinnen neemt toe van 24,2% naar 33%
• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van 81%
naar 52%

• Percentage huishoudens met werkeloosheid/bijstand/
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 11% naar 8%
• ………... banen binnen een reistijd van 30 minuten is
toegenomen met ..........

• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het
stedelijk gemiddelde (volgt, n.a.v. levering sozawe)

• Veiligheidsindex is toegenomen van 5,6 naar 7,3 (vervangen
Wijkprofiel)

• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan
stedelijk gemiddelde (48%)
Stedelijke gemiddelde worden nog vervangen wijkspecifiek

• Aandeel midden en hoge inkomens neemt toe van 41% naar 42
%

• 33 % van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 20% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)

• Aandeel gezinnen neemt toe van 24% naar 25%

• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx% naar
xx% (volgt, n.a.v levering SoZaWe)

• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van 81%
naar 78%.

• Percentage huishoudens met werkloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 11% naar 10%

• 44% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie

• Tevredenheid eigen buurt stijgt van 52% naar 60%(vervangen
Wijkprofiel)
• Veiligheidsindex is toegenomen van 5,6 naar 6,5 (vervangen
Wijkprofiel)
INVESTEREN IN DE WONINGVOORRAAD

INVESTEREN BUITENRUIMTE

INVESTEREN IN VEILGHEID

Accent op aanpak particuliere woningvoorraad. Renovatie
Oud-Carnisse en planvorming Vogelbuurt

Inzet gericht op:
intensief beheer van de buitenruimte en schoon en heel in
de buurten

Inzetten op:
Woonoverlast en drugsoverlast

INVESTEREN IN GEZINNEN

INVESTEREN IN ONDERWIJS

INVESTEREN IN WERK

INVESTEREN IN ONDERNEMERSCHAP

LANGE TERMIJN PROJECTEN

De inzet is gericht op:
het verminderen van leerachterstanden en verlagen van
schooluitval

De inzet is gericht op:
werklozen aan het werk te krijgen (m.n. in Oud-Carnisse
ronde de EbenHaezerstr).
verbetering van de aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt

De inzet is gericht op verbinden en versterken actieve
bewoners
Stimuleren hoogwaardig ondernemerschap

RANDVOORWAARDEN

Inzetten volwassenen op: taal
Inzetten jeugd: sport en gezondheid

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 530,6 naar 533,4

Hernieuwde afspraken over inzet stedelijke interventie
met 'vliegende teams'
SMART maken (STZ, dlg)

Uitvoeren van 1 schoolplein als groen ingericht
schoolplein (SO/DG)

400 gezinnen (dlg breed) met kinderen in de leeftijd
10-23 nemen deel aan het project "Blowen is niet
normaal" (project deelgemeente breed is per april
2013 gestopt). (DG, GGD)
Plan van aanpak terugdringen drugsoverlast.
Hardnekkig probleem. (DG, dV, OM, politie)

Aantal koffieshops verminderen. Tenminste 1
sluiten voor 2015 (RIJK, DG, dV) (lange termijn)

Organiseren van taalcursussen volwassenen dichter op
de wijk/individuele situatie.Vooral ouders van jonge
kinderen.Opvoeders/ouders nemen deel aan de pilot
Taal dichtbij bereik 21 opvoeders per jaar? (JOS)

Stabiele gezinssituatie creeëren (aanpak huiselijk
geweld, eerwraak, kinder mishandeling) door
signaleren, opsporen en behandelen. 80% van de
bij de LTHG coördinator aangemelde casustiek
krijgt een passend zorgaanbod aangeboden. (28
dossiers per jaar, vanaf 2012, 84)
(LTHG, GGD, politie, OM)

240 (60 per jaar) personen krijgen voorlichting over
budgetbeheer en hulp bij rondkomen, worden juist
doorverwezen (vraagwijzer)

325 personen krijgen hulp bij het oplossen van
problematische schulden (68 aanmeldingen per
maand, inclusief doorverwijzingen VVE010) (GKB)
Samen met de GGD wordt een plan van aanpak
gemaakt om de gezondheid en de leefstijl van 100
gezinnen verbeteren Via de pilot gezonde school
worden per jaar 120 kinderen en ouders (school
noemen) bereikt (SWGG). (GGD, CJG, DG)

Schoolsportvereniging (kinderen uit 2 klassen
maken kennis met verschillende sporten en
sportverenigingen in de buurt) op alle 4 de
basisscholen. Momenteel alleen beschikbaar voor
Elisabethschool en Kameleon). Uitbreiden naar
overige 2 scholen. Huidige target 2 scholen bereik
400 kinderen. (1e jaar, 100, 2e jaar 150, 3e jaar
(2013/2014) 150). Target voor 2015 1.000, huidige
looptijd verlengen (DG, Rotterdam Sportsupport,
S&R)

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid bereik 140 (MO/JOS)

Invoeren 6-10 uur extra leertijd op PO scholen
bereik: 440 (MO/JOS)
ISO-traject op Elisabeth (basisschool) (JOS)
Veerkracht; langs de lijn van zelfrespect,
verantwoordelijkheid en participatie werken aan
ontwikkeling (SMART doelstelling in februari 2012
bekend) (DG,)

Realiseren taaltrajecten voor 750 werkenden en
werkzoekenden (1.500 is 22% van de inwoners tussen
de 20-54), waarvan 272 in 2015 geen moeite met de
taal meer hebben. (JOS, SoZaWe)
Welkom project, door bewoners voor bewoners.
Begeleiden instroom nieuwkomers (leefregels etc.)
8.100 (2.025 per jaar cijfers 2009) (DG,
bewonersorganisatie, DOK)

Personeel 5 basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard. 5 basischolen op niveau
R'amse standaard (MO/JOS)
(MO/JOS)

Thuiswerkbegeleiding voor leerlingen met een slechte
thuissituatie of leerachterstanden. (DG, Veerkracht;
LOTS leren en opvoeden) SMART doelstelling in
februari 2012 bekend
Alle scholen (4 basisscholen vanaf groep 0 en 3 VO
scholen) stellen ouderbeleid op in het kader van
Beter Presteren. SMART anders weg (JOS)
30 leerlingen uit Carnisse gaan naar de wijkschool
(JOS)
51 risicoleerlingen (potentiële uitvallers) worden in de
overgang vmbo – mbo op de mbo locaties begeleid en
gemonitord door een loopbaanteam. (JOS)

School locatie gerichte inzet (pluspakket leerplicht)
PO, VO en MBO scholen krijgen we nog door JOS
100% verzuimmelding door school
100% opvolging leerplicht
Bereik 621 PO leerlingen
Bwereik 256 VO leerlingen
Aantal MBO leerlingen volgen nog
(JOS,scholen)
Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar een
passende opleiding of naar werk
• 8 nieuwe vsv 'ers worden teruggeleid naar school
• 7 nieuwe vsv 'ers worden teruggeleid naar werk
• Alle nieuwe vestigers worden gescreend
(MO/JOS)

Meer leerlingen kiezen voor zorg en techniek via
Beroepsoriëntatie in groep 7 en 8 BO (2 basisscholen)
114 leerlingen en ouders uit het po worden bereikt met
de aanpak loopbaanorientatie
(JOS, SoZaWe, SO)
83 leerlingen uit groep 7 en 8 volgen bliksemstage
Specifieke aandacht voor zorg en techniek. Bereik 83

(JOS, JINC)
Aanpak loopbaanorientatie voor 255 VMBO leerlingen
op de vmbo locaties in Charlois van OSG Nieuw Zuid
en NOVA Sollicitatietraining voor 46 leerlingen op het
vmbo (JOS, JINC)
De Driehoek en Katendrechtse Lagendijk.
Maatregelen KVO en Punt als ontwikkelingsgebied
voor het bevorderen van kleinschalig
ondernemerschap SMART! (SO, DG,
Ondernemershuis)

Keurmerk Veilig Ondernemen Wolphaertsbocht
is heeft nu 2 sterren. KVO Wolphaertsbocht
is gestegen van 1 naar 2 sterren. (plan van aanpak,
convenant tussen partners , samenwerking, trainingen
en verlichting buitenruimte) (KVK, DG, SO)

Ledenaantal ondernemersvereniging stijgt naar 45 (nu
40) door inzet winkelstraatmanager en leden.
Jaarlijks 2 masterklassen ondernemershuis i.s.w. KvK
voor leden ondernemersvereniging
(Ondernemershuis, Ondernemersvereniging)

Terugdringen leegstand in winkelgebied naar 7%;
maximaal (nu 11%)
8 panden opvullen actie winkelstraatmanager (DG, SO)

5 ambachtelijke ondernemers; De Punt en
Katendrechtse Lagendijk Werving door DG

Concentreren detailhandel via selectieve ondersteuning
door winkelstraat manager: De Punt, Ebenheazerstraat
(DG, SO)

Buiten ruimte

in Oud-Carnisse rond Ebenhaezerstraat;
mensen leiden naar vrijwilligersbaan van minimaal 16
uur of een betaalde baan en sanctioneren van de
weigeraars. Het aantal mensen met een uitkering daalt
naar onder de 10% waarbij de nadruk ligt op het
activeren van alleenstaande ouders. SMART en
aantallen (SOZAWE??)

• De veiligheid in winkelgebieden is toegenomen.
(Keurmerk Veilig Ondernemen is gestegen van 1 ster naar
2 sterren)

Economie

Activeren mensen
met uitkering
Beinvloeden studiekeuze

Opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot
niveau kwalificatie-eisen groep nul. 5 HBO en 5 MBO
leidsters (MO/JOS)

Verbeteren schoolprestaties

79 ouders van peuters van groep nul nemen deel aan
de cursus goed, beter, best (opv.ondersteuning,
leerstimulering, taal)
(bereik: 100%) (JOS)

Realiseren wijkteam dat de frontlinesturing
zorgcoördinatie voor de basisscholen uitvoert (JOS,
GGD, CJG, DG, welzijnsinstellingen)

Aantrekkelijk
vestigingsklimaat

Regulieren huisvesting EU-arbeidsmigranten om
illegale huisvesting te voorkomen SMART maken
(dlg, SO, woningcorporaties)

Om beter te kunnen handhaven op opruimen
hondenpoep dient de APV uitgebreid te worden.
(DG, dV, Rijk)

Intensieve opvoedingsondersteuning
- 500 ouders zijn op één van de onderstaande
manieren ondersteund:
10 Groepsvoorlichtingen per jaar (tussen 12 en 50
mensen per keer),
- Preventieve opvoedcursussen (bereik tussen 10 en
50 per jaar)
- Stevig Ouderschap (eens in de 4 a 6 weken bezoek
aan huis door preventie verpleegkundige ) bereik in
aantallen (tussen 5 en 25 per jaar) (CJG, DG, GGD)

Invoeren van Children's Zone rond school noemen
met ondersteuning door gem. schoolmate.
(Bereik: circa .. Leerlingen of ..%) MO/JOS

Ouderbetro
kkenheid

Uitlaatzones zijn opgeheven, buiten uitlaatzones geldt
opruimplicht van hondenpoep dit vergt extra
handhaving (DG, dV)

EU-arbeidsmigranten: groep en probleem goed in beeld
brengen (SO)
1x week spreekuur Polen + 1x per week Roemenen +
wijkservicepunt Noord (alles koppelen RCFpilot)
(dlg, SO, woningcorporaties)

Het CJG roept alle kinderen tussen de 0 en 19 jaar
(aantallen) op voor 12 individuele en 5
groepscontactmomenten Voor aandachtskinderen
heeft het CJG een extra aanbod in de vorm van
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoeken op
indicatie en/of zorgcoördinatie (CJG, GGD)

Voortijdig school verlaters

Inzet pleincoach op Amelandseplein. Begeleiden
gebruik plein door diverse groepen en sociale cohesie
versterken. (DG)

Intensivering handhaving HVV: inzet kan flexibel en
vraaggericht op eigenaar, bepaalde straten, leegstand.
Vanaf 2012 18 per jaar totaal 54 (STZ ism SO,
Toezicht Gebouwen)

Taalachterstand volwassenen

Verrichten van 24 containeracties/tuinopruimacties.
Via het plaatsen van vuilconainers in een weekend
bewoners de mogelijkheid geven zich te ontdoen van
tuin/huis afval(6 per jaar) (ROTEB/DG)

Actieprogramma woonoverlast;
beheersen woonoverlast door screenen nieuwe
bewoners en 100% reageren op klachten (circa …..
per jaar) (DG, dV, OM, politie, regie SO afdeling
Wonen)

Nieuw
komers

50 bewoners in een actieve rol plaatsen met beheer
en aanspeken medebewoners via: buurtbemiddeling,
TOS en buurtvaders (DG, TOS)

Gezinsmanagement

Ketengerichte handhaving door TG op basis van
analyse (in navolging op pilot aanpak in Oud-Charlois
en Hillesuis). Analyse gereed eind april. Planning,
eigenaren en thema's nog niet vastgesteld. (SO,
Toezicht Gebouwen)

Huiselijk geweld

Uitvoeren van 5 initiatieven per jaar met bewoners en
partijen op het gebied van groen met een eigen
bijdrage (in het onderhoud en financiering, o.a.
adoptie) (DG, bewonersorganisatie)

Bewoners worden betrokken bij het vergroten van de
veiligheid in hun wijk. Ze werken direct samen met
Stads Toezicht en de politie waardoor hun klachten
sturend worden (Burger Blauw is opgericht, Buurt
bestuurt nog niet) (DG, dir Veilig, Politie, STZ)

Huishoudens die moeilijk
rond komen

Zelfregulering

10 huiseigenaren stimuleren om de schutting te
vergroenen (DG)

Aanpak Drugsovelrlast

Plan van aanpak maken voor alle 8 woningen:
(kluswoningen, samenvoegen, opknappen of slopen)
eerste kwartaal 2012 en start uitvoering medio 2012,
nog 1 woning te gaan (SO)

Afstemming
in gebruik
pleinen

Realiseren van 123 woningen; betreft ouderen
huisvesting Carnissedreef (100 woningen Humanitas)
doorgeschoven 2020, Clockhuys (23 woningen
Laurens) 2013.
(SO, Laurens, Humanitas)

Intensief beheer
buitenruimte

Renovatie (ter waarde van 4 miljoen) Oud-Carnisse
Verbeteren geveluitstraling; 11 historische gevels, 6
panden samenvoegen, 5 funderingsherstel, 30 panden
groot onderhoud, (SO)

Samen bewoners benoemen en realiseren van 2
beeldbepalende locaties waar meer siergroen komt
(DG)

Aanpak woonoverlast

Bewonersbetrokkenheid

Pilot aanpak aanpak achterstallig onderhoud ongesplits
particulier bezit. (SO/VVE010)

• De leegstand van winkeluimtes is maximaal 7% (nu 11%
20 panden van de 177)
• Het aandeel mbo leerlingen dat kiest voor opleiding in de
techniek stijgt van 23% naar 24%

1 t/m 5 stedelijke productnormering)

Buiten ruimte

Aanpak Particuliere voorraad
Herstructure
ring
OBR-bezit

130 VVE's zitten in de aanpak. Het betreft 850
woningen waarvan 769 90% een MJOP heeft en bij
132 woningen de aannemer een opdracht heeft.
Doelstelling 70% bouwt onderhoudsreserve op (hier
zitten nog problemen met ondraagkrachtigen, koppeling
moeilijk rondkomen) (SO/VVE010)

• Het aandeel mbo leerlingen dat kiest voor opleiding in
de zorg stijgt van 4% naar 6%

Veiligheid
winkelgebied

- Minimaal 4 voor heel in productnormering (op schaal
- 91 appartementen in actieve VVE met MJOP

• Percentage moelijk rondkomen daalt van 20% naar 15%
(2030; naar 9%) (SoZaWe

Hoogwaardig
ondernemerschap

- Cijfer Drugsoverlast stijgt van 3,3 naar 4,6

• VSV neemt af van 24% naar 16% (10% per jaar,
landelijk gemiddelde 3%)

Leegstand
winkelruimte

- Cijfer Overlast stijgt van 3,6 naar 5,5

Stimuleren lokale economie gericht op
ambachtelijke bedrijven

- Minimaal 4,2 voor schoon (op schaal 1 t/m 5
stedelijke productnormering)

Gezondheid

- Aandeel kwetsbare woningen daalt met 160 (doelstelling
samenvoegen en sloop voor 2015 0).

• Percentage volwassenen dat moeite met de Nederlandse
taal heeft, daalt van 22% naar 18% (2030; naar 11%)

Realiseren van kindvriendelijke routes Goeresestraat
Markerstraat, Amelandseplein en Utenhagenstr
(Opnieuw inrichten van 15 straten).
(SO/DG)

Ondertunneling Pleinweg (lange termijn)
(SO, DG)
Brandpunt: Hart van Zuid, ontwikkelen Zuidplein en
omgeving (SO, DG)

Wijk Oud-Charlois
Bewoners van Zuid stijgen op het gebied van opleiding, werk, inkomen en vrijetijdsbesteding en blijven wonen op Zuid.
Voor de komende 4 jaar valt de wijk Oud-Charlois onder het type ontwikkelwijk

Talentontwikkeling
Bewoners van Oud-Charlois hebben betere kwalificaties
Bewoners van Oud-Charlois zijn aan het werk, zitten op school of
werken op een andere manier aan hun talenten

Woonmilieus/leefomgeving
Aantrekkelijker woonmilieu voor stijgers, gezinnen, hogere inkomens en
hoger opgeleiden. Iedereen wil op Zuid blijven wonen

Economie en arbeidsmarkt
Oud-Charlois heeft een gezonde wijkeconomie die past bij de wijk
De match tussen bewoners en beschikbare banen in de regio is
optimaal.

Alle jongeren kwalificeren zich op een zo hoog mogelijk niveau,
minimaal een startkwalificatie en stromen door naar werk.
• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 42% naar 60%
(stijging 18%)

• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (25%)

• Aandeel gezinnen neemt toe van 29% naar 33%
• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neem af van 50%
naar 33%

• Percentage huishoudens met werkloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 18% (1010
werkelozen) naar 8%
• Banen binnen een reistijd van 30 minuten is toegenomen met
aantallen toevoegen

• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk
gemiddelde (48%)

• Veiligheidindex stijgt van 6,4 naar 8 (vervangen door Wijkprofiel)

• Percentage huishoudens met werkloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 18% naar 15%

• 33% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 22% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 42% naar 43%
• Aandeel gezinnen blijft stabiel op 29% (waarvan 38%
eenoudergezinnen)

• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx% naar xx%
(volgt, n.a.v levering SoZaWe)

• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van 50% naar 45%

• Banen binnen een reistijd van 30 minuten is toegenomen met
aantallen toevoegen

• 42% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie

• Veiligheidindex 6,4 naar minimaal 6,6 (vervangen Wijkprofiel)

INVESTEREN IN DE WONINGVOORRAAD

INVESTEREN BUITENRUIMTE EN MOBILITEIT

INVESTEREN IN VEILGHEID

INVESTEREN IN GEZINNEN

INVESTEREN IN ONDERWIJS

INVESTEREN IN WERK

INVESTEREN IN ONDERNEMERSCHAP

Accent op:
• aanpak particuliere woningvoorraad,
• vergroten woningdifferentiatie
• en beperkt nieuwbouw

Inzet gericht op:
• Handhaven schoon, heel niveau huidige niveau
• goed gebruik maken buitenruimte dmv participatie
bewoners en waar nodig verbeteren
• verbeteren gebruik oost/westroutes

Inzetten op:
• Drugsoverlast
• Woonoverlast

De inzet is gericht op:
• gezinsmanagement
• taalontwikkeling bij gezinnen, dus ouders en kinderen
(en dus ook jeugd en jongeren)
- aantal kinderen dat opgroeit in een stabiel gezin
(indicator CJG)

De inzet is gericht op:
• het verminderen van leerachterstanden
• verlagen van schooluitval

De inzet is gericht op:
werklozen aan het werk te krijgen (m.n. in de buurten rond de
oude kern).
verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt

De inzet is gericht op:
Stimuleren hoogwaardig ondernemerschap
OUD-Charlois als Kunstenzone
verbinden en versterken actieve bewoners o.a.
doormiddel van kunst en cultuur

• Het aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af
met 600 (150 woningen per jaar)

- Minimaal 4,2 voor schoon op schaal 1 t/m 5 stedelijke
productnormering scoort 4,6 2011

• Cijfer Drugsoverlast van 4.5 naar 5,5

• Aantal bewoners dat moeite heeft met de Nederlandse
taal daalt van 15% tot 10%

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 530,6 naar 533,4

- Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de zorg
stijgt van 4% naar 6%

• De leegstand van winkelruimtes is maximaal 7%

• Cijfer Overlast van 4,1 naar 5,1
• 112 appartementen in actieve VVE met MJOP

- Aantal huishoudens dat moeite heeft met rondkomen
daalt van 20% naar 18%

• Minimaal 4 voor heel in productnormering: scoort 4,2 in
2011

• Het aantal nieuwe VSV neemt af met 10% per jaar van
52 naar 42 en gaat van 21% naar 14%

• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de
techniek stijgt van 20% naar 22%

LANGE TERMIJN

• De veiligheid in winkelgebieden is toegenomen.
(Keurmerk Veilig Ondernemen is behouden en heeft 2
sterren)

Paarse zone behouden. Geen maatschappelijke
opvang erbij ook geen flexibel wonen (dV, DG)

20 bewoners worden betrokken bij het vergroten van de
veiligheid in hun wijk. Ze werken direct samen met
Stads Toezicht en de politie waardoor hun klachten
sturend worden in het DOK-havengebied (de Buurt
bestuurd) (DG, dir Veilig, Politie, STZ)

240 mensen krijgen voorllichting over budgetbeheer (80 per
jaar) (Vraagwijzer, SoZaWe)
240 mensen krijgen hulp door vrijwilligers bij
thuisadministratie (80 per jaar) (bewoners organisatie en
ander vrijwilligers)
400 personen krijgen hulp bij het oplossen van
problematische schulden (9 aanmeldingen per maand),
gedeeltelijke aanlevering VVE010 (GKB)

Schoolsportvereniging (kinderen uit 2 klassen maken
kennis met verschillende sporten en sportverenigingen in
de buurt) op alle 4 de basisscholen. Momenteel
beschikbaar voor Triangel,, Ibn I Sina en
Wilhelminaschool) Uitbreiden naar basisschool
CharloisTarget opvragen Rotterdam Sportsupport, zij
betalen de kosten 2 scholen tot 2014 (DG, S&R,
Rotterdam Sportsupport)

School locatie gerichte inzet (pluspakket leerplicht)
VMBO en MBO
100% verzuimmelding door school
100% opvolging door leerplicht
bereik 890 PO leerlingen
bereik 412 VO leerlingen
aantal MBO leerlingen volgt
5 scholen voor primair onderwijs en 10 vmbo en mbo
scholen waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten. Namen PO en VO scholen volgenJOS,scholen)

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar
een passende opleiding of werk. 5 nieuwe vsv'ers naar
school en 5 naar werk en screent alle nieuwe vestigers

(JOS)
Plaatsen van 24 jongeren uit Oud Charlois op de
Wijkschool Tarwewijk ( 200 plaatsen beschikbaar per
jaar voor dlg) aantal afhankelijk behoefte. (JOS)
Hugo de Groot (MAVO, HAVO VWO) blijft in OudCharlois. Het aantal leerlingen uit de wijk dat doorstroomt
naar HAVO/VWO neemt jaarlijks toe met…. (JOS/SO)

Alle scholen (6 BO, 5 VO) hebben beleid op ouder
betrokkenheid gericht op beter persteren,
schoolbesturen , JOS, programmabureau Beter
Presteren) SMART maken ander weglaten

Terugdringen
werkelooshei
d

Verlagen werkeloosheid in gebieden rond de Oudekern naar lager dan 10% (in 2 buurten is <19% en in
4 tussen de 10%-19%. O.a. door deelname taskforce
Werkleerbedrijf 185 zijn uitgestroomd naar werk
(100% van 185 ) (SZW)

Brug naar Pier 3 realisatie 2014 (SO)

Uitstraling
Hoogwaardig
ondernemerschap
Kunstenzone; meer
ondernemerschap en
betere uitstraling

Aanpak loopbaanorientatie voor 402 leerlingen
en hun ouders via de vmbo locaties in Charlois.
Sollicitatietraining voor leerlingen op het vmbo. 67
leerlingen en ouders (JOS, JINC)

Bereikbaarheid

Realiseren wijkteam dat de frontlinesturing
zorgcoördinatie voor de basisscholen uitvoert
(JOS, GGD, CJG, DG, welzijnsinstellingen)

Aanpak loopbaanorientatie voor leerlingen en
hun ouders uit groep 7en 8 (Charlois en
Wilhelmina ) 232 leerlingen en ouders (JOS,
JINC)

Veiligheid winkel
gebied

Beinvloeden Keuze voor studie

Aanpakken leer achterstanden

3 van de 6 leegstaande panden aan de Wolphaertsbocht
zijn ingevuld. Inzet ondernemershuis, Plan van aanpak
klaar 2013 (leegstand loopt op!! Nu 22 verkooppunten )
(SO, DG)

Vervolg Kansen Zone 3.0
gericht buitenkant. 5 bedrijfsgevels aan de
Boergoensstraat zijn opgeknapt. (SO, DG)

Ledenaantal ondernemersvereniging is 20 en stijgt naar
25 i( DG, SO)
Jaarlijks 2 masterklassen ondernemershuis i.s.w. KvK
voor ondernemersvereniging en maatwerk in
ondersteuning ondernemers (DG, SO, ondernemershuis,

KvK)
Renovatie/onderhoud pand St. B.A.D. (Vestia)

Behoud-beheer 'Ó'tje (Vestia, St. NAC)

11 nieuwe bedrijfsruimten kunstenaars en creatieve
ondernemers in Gouwstraat/
Wolphaerstraat (SO, 9 / Woonstad, 2)
KVO Wolphaertsbocht
is gestegen van 1 naar 2 sterren. (plan van aanpak,
convenant tussen partners , samenwerking, trainingen
en verlichting buitenruimte) (dV, DG)

Vanuit Stichting Kinderkunstroute op scholen
kinderkunst route ontwikkelen (scholen,, DG, dKC) zie
ook investeren onderwijs.

Ontwikkelen kleinschalig ondernemerschap d.m.v. 19
bedrijfsruimtes Plompert/Spuizone. Getrokken door
marktpartijen.
Versterken horecabeleid:
Clemensstraat, Kerksingel, aangrenzend Karel de
Stoute Plantsoen, Doklaan en Grondherendijk. (DG,
SO)
Selectief ondersteunen detaillehandelgebieden:
Wolphaerstbocht, Boergoensestraat, bewoners en
Veldacademie (SO, DG)

Economi
e

Taal voor volwassenen

Samen met de GGD wordt een plan van aanpak gemaakt
om de gezondheid en de leefstijl van 100 gezinnen
verbeteren Via de pilot gezonde school worden per jaar
120 kinderen en ouders (school noemen) bereikt
(SWGG). (GGD, CJG, DG)

Personeel 4 basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard. 4 basisschollen
geprofessionaliseerd op Rotterdamse standaard
(MO/JOS)

Kunstenzone;
verbetering uitstraling

Stabiele gezinssituatie creeëren (aanpak huiselijk geweld,
eerwraak, kinder mishandeling) door signaleren, opsporen
en behandelen. 80 % van de bij de LTHG coördinator
aangemelde casustiek krijgt een passend zorgaanbod
aangeboden. (50 dossiers per jaar, vanaf 2012, 150)
(LTHG, GGD, politie, OM)

Opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot niveau
kwalificatie-eisen groep nul. (12 MBO en 12 HBO)
(MO/JOS)

Alle leerlingen uit groep 7 en 8 volgen
bliksemstages zorg en techniek op scholen met
de meeste leerlingen uit Oud-Charlois ( Charlois,
Wilhelmina, ). Deelname afhanklelijk bereidheid
scholen 121 leerlingen (JOS, JINC)

Clusteren
ondernemerschap

Flexibel budget voor vragen uit de wijk op het gebied
buitenruimte voor bewoners. (DLG)

maatschappelij
ke
opvang

Bewustwordening overlast zwerfvuil onder
studenten praktijkonderwijs LMC de Waal
voorlichting Roteb, excursie Roteb en
confrontatiecollege met bewoners. (ROTEB,
bewoners) Aantallen leerlingen toevoegen

Regulieren huisvesting EU-arbeidsmigranten
om illegale huisvesting te voorkomen SMART
maken (dlg, SO, woningcorporaties)

Stabiele gezinssituatie door intensieve
opvoedingsondersteuning aandacht
alleenstaandegezinnen:
- 500 ouders zijn op één van de onderstaande manieren
ondersteund:
10 Groepsvoorlichtingen per jaar (tussen 12 en 50
mensen per keer),
- Preventieve opvoedcursussen (bereik tussen 10 en 50
per jaar)
- Stevig Ouderschap (eens in de 4 a 6 weken bezoek aan
huis) bereik in aantallen (tussen 5 en 25 per jaar) (CJG,
DG)

0-groepen op alle 6 basisscholen, 12 groepen, bereik 168
kinderen, 80% van de doelgroep 1, 2 jarige ) (JOS, CJG)

Meer leerlingen kiezen voor zorg en techniek via
Beroepsoriëntatie in groep 7 en 8 BO (6
basisscholen) en groep 1 en 2 VO (5 Voortgezet
Onderwijs scholen). Dit project richt zich ook op
ouders. (DG, JOS) Aantallen toevoegen

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op vo
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) 238 leerlingen. Invoeren
extra 6-10 leertijd PO 479 leerlingen MO/JOS)

Voortijdig schoolverlaten:

Verrichten van 24 containeracties/ tuinopruimacties. Via
het plaatsen van vuilconainers in een weekend bewoners
de mogelijkheid geven zich te ontdoen van tuin/huis afval(6
per jaar) (ROTEB,DG)

EU-arbeidsmigranten: groep en probleem goed
in beeld brengen (SO)
1x week spreekuur Polen + 1x per week
Roemenen + wijkservicepunt Noord (alles
koppelen RCFpilot)
(dlg, SO, woningcorporaties)

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan. Bereik 50% de ouders van 1224
kinderen . (MO, JOS)

Doorstroom
HAVO/VWO

Inzet quick reaction force (Handhavingsteam) : Extra inzet
bij overlastgevende containerlocaties, (huisvuil) (ROTEB
, STZ)

Intensivering handhaving HVV (STZ ism TG):
inzet kan flexibel en vraaggericht op eigenaar,
bepaalde straten, leegstand. 20 per jaar 60
vanaf 2012 (STZ en SO Toezicht Gebouwen)

Organiseren van taalcursussen volwassenen dichter op de
wijk/individuele situatie. Vooral ouders van jonge kinderen.
Opvoeders/ouders nemen deel aan de pilot Taal dichtbij (21
per jaar)(JOS) financiering loopt tot /met 2013

Realiseren wijkteam dat de frontlinesturing
zorgcoördinatie voor de basisscholen uitvoert
(JOS, GGD, CJG, DG, welzijnsinstellingen)

Ouderbetro
kkenheid

Grondherendijk, onderhoud 28 woningen (Vestia)

Aanpak woonoverlast

Proactief Storingsonderhoud waar nodig (waaronder
Slotboombuurt en Vogelbuurt (GW, StZ en ROTEB)

Om beter te kunnen handhaven op opruimen
hondenpoep dient de APV uitgebreid te worden.
(DG, dV, Rijk)

Invoeren van Children's Zone rond alle basisscholen
(Bereik: circa .. Leerlingen of ..%) (MO/JOS)

Alle ouders van peuters van groep nul nemen deel aan de
cursus goed, beter, best (opv.ondersteuning,
leerstimulering, taal)
(bereik: 100% ouders van 168 peuters ) (MO/JOS)

Het CJG roept alle kinderen tussen de 0 en 19 jaar
(aantallen) op voor 12 individuele en 5
groepscontactmomenten Voor aandachtskinderen heeft
het CJG een extra aanbod in de vorm van
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoeken op
indicatie en/of zorgcoördinatie (CJG, GGD)

Gezinsmanagement

Pilot eigenaren aanpak informatiegestuurd handhaven:
op basis analyse worden 5 eigenaren aangesproken op
verantwoordelijkheid mbt goed gebruik en onderhoud
van hun woningbezit.
- Iextra inzet op IVI, hennep en leegstand: Frans
Bekkerstraat en Schilperoortstraat Ketengerichte
handhaving (TG), SO

Uitlaatzones zijn opgeheven, buiten uitlaatzones geldt
opruimplicht van hondenpoep dit vergt extra handhaving
(DG, dV)

Doklaanbuurt, onderhoud 339 woningen (Woonstad)

Handhaven schoon

400 10-23 jarigen en hun ouders nemen (dlg breed)
deel aan Blowen is niet normaal en raken van hun
verslaving af. Het project is in april 2013 afgerond. (DG,
GGD)

Uitvoeren van 5 initiatieven waarbij bewoners en
instellingen een bijdrage leveren aan de prorammering ,
het beheer en onderhoud, o.a. Gouwplein, Boergoense
Vliet, Wolphaertshof (DG, SO, GW, STZ, Coropaties,
Bewoners)

Plan van aanpak maken voor alle 196 woningen e:
(kluswoningen, samenvoegen, opknappen of slopen)
eerste kwartaal 2012 en start uitvoering medio 2012 Nog
10 objecten te gaan (SO)

PGA top 30 Antillianen Oud-Charlois hervatten, start
eind 2011 , Antillianencoach vult gat (DG, dV, politie,
OM)

Huiselijk geweld
en
kindermishandelin
g

Uitvoeren verbetering buitenruimte Portlandstraat,
Pendrechtstraat en Zegenstraat (GW)

Screening in bezit van Vestia bij overlast: Verboomstr,
Schilpoordstr, Fr. Bekkerstr. en Woonstad: Wolphaertsstr,
Gouwstr, Katendrechtse Lagedijk (vestia, Woonstad, DG)

Huishoudens die moeilijk
rond komen

IP uitvoeren voor Waalhaven Oostzijde (HbR)

Terugdringen drugsoverlast, Repressieve aanpak
SMART maken. Beter uitlezen camera beelden gevolgd
door adequaat handelen (dV, politie, OM, STZ, DG)

Gezondheid

IP maken en uitvoeren Boergoensevliet (SO)

Drugs overlast verminderen

IP maken en uitvoeren voor Vogelbuurt (SO)

Aanpak
OBR bezit

Realiseren van 73 26 woningen waarvan 56 9 voor
midden en hoge inkomens; Voornsehof (47
gezinswoningen + voorzieningengebouw , Vestia)
Zuidhoek (6 woningen particulier)
Oostvoornsestraat (3 woningen)
Boergoen/Fr. Bekker (17 woningen voor gehandicapten)
(SO)

IP's uitvoeren voor Oude-kern,
Struitenweg/landmanstraat, Boergoensehof / Fr Bekkerstr
(opnieuw inrichten 22 straten) )(SO)

Aanpak
onderhoud
corporatiebezit

Nieuwbouw

Boergoensevliet, 91 aanschrijvingen (particulieren en
corporatie) (SO)

Verplaatsing LOPP (lokale Opvang Psychiatrische
patiënten) (dV, GGD, DG)

Samen bewoners benoemen en realiseren van 2
beeldbepalende locaties waar meer siergroen komt (DG,
bewonersorganisatie)

Bewoners betrokkenheid

Toolbox (woningen)samenvoegen, realiseren
modelwoning, instellen samenvoegingscoach en subsidie
maatregel (75 woningen) voor 2015 (SO)

Verbeteren uitstraling buitenruimte

161 VVE's zijn geactiveerd, 90% heeft een vastgestelde
MJOP en 70% bouwt onderhoudsreserve op (hier zitten
nog problemen met ondraagkrachtigen, koppeling moeilijk
rondkomen) (SO/VVE010)

Bewoners betrokkenheid

Particuliere voorraad

Aanpak Boergoensehof uitvoeren (SO)

leegstand
winkelruimtes

• 25 winkeliers zijn lid van de ondernemersvereniging

Brandpunt werkgelegenheid en onderwijs RET,
Stadshavens, koppeling haven Oud-Charlois
versterken (SO)

Wijk Tarwewijk
Bewoners van Zuid stijgen op het gebied van opleiding, werk, inkomen en vrijetijdsbesteding en blijven wonen op Zuid.
Voor de komende 4 jaar valt de Tarwewijk onder het type instapwijk

Woonmillieu/leefomgeving
Aantrekkelijk woonmilieu voor alle inkomensgroepen en gezinnen.
Iedereen wil op Zuid (blijven) wonen. Op Rotterdam Zuid wil je terug
komen

Talentontwikkeling
Alle jongeren kwalificeren zich op een hoger niveau, minimaal startkwalificatie,
en stromen meer door naar bestaande en nieuwe banen.

Economie
Tarwewijk heeft een gezonde wijkeconomie die past bij de wijk

D
•

• Aandeel midden- en hogere inkomens neemt toe van 31% naar
49% (18%)

• Aantal leerlingen op HAVO/VWO 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (35%)
• Aantal leerlingen op mavo 3 of 4 is gelijk aan het stedelijk gemiddelde (
25%)

• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neem af van 55%
naar 43% (cijfers SO)

• Percentage huishoudens met werkeloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 20% naar 13%
4

• ………... banen binnen een reistijd van 30 minuten is
toegenomen met ..........

• Aantal jongeren (18-23) met een uitkering is gelijk aan het stedelijk
gemiddelde (volgt, n.a.v. levering sozawe)

• Tevredenheid eigen buurt stijgt van 55% naar 67%
• Veiligheidindex stijgt van 5,5 naar 7 (vervangen door
Wijkprofiel)

• Aantal jongeren met startkwalificatie (18-23) is gelijk aan stedelijk
gemiddelde (48%)
Stedelijke gemiddelde worden nog vervangen wijkspecifiek
• 31% van de leerlingen zit op HAVO/VWO 3 of 4
• 24% van de leerlingen zit op mavo (vmbo-tl)

• Aandeel midden en hoge inkomens blijft stabiel op 31%.
• Aandeel kwetsbare meergezinswoningen neemt af van 55% naar
50% (1,25% per jaar)

• Percentage huishoudens met werkloosheid/bijstand /
arbeidsongeschiktheid uitkering neemt af van 20% naar 18%

• aantal jongeren (18-23) met uitkering neemt af van xx% naar xx% (volgt,
n.a.v levering SoZaWe)

• Tevredenheid eigen buurt stijgt van 55% naar 60%

• 42% van de jongeren (18-23) heeft een startkwalificatie

• Veiligheidsindex is toegenomen van 5,5 naar 6,2

INVESTEREN IN DE WONINGVOORRAAD

INVESTEREN BUITENRUIMTE

INVESTEREN IN VEILIGHEID

INVESTEREN IN GEZINNEN

INVESTEREN IN ONDERWIJS

INVESTEREN IN WERK

INVESTEREN IN ONDERNEMERSCHAP

Accent op goed beheer particuliere woningvoorraad en
toevoegen kleinschalige nieuwbouw.

Inzet op intensief beheer van de buitenruimte en
voorsorteren op verbinding/uitzicht met de Maas

Met name extra inzet:
• op schoon en heel in de buurten
• woonoverlast
• drugsoverlast

Inzet gericht op
•gezinsmanagement
•Taalontwikkelingen bij gezinnen (ouders en kroost)

De inzet is gericht op:
•het verminderen van leerachterstanden en verlagen van
schooluitval

De inzet is gericht op:
• werklozen met specifieke aandacht voor werkloze
ouders aan het werk te krijgen

De inzet is gericht op het creeren van een aantrekkelijk
winkelgebied dat is afgestemd op de behoefte van de
bewoners

LANGE TERMIJN

• verbetering van de aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt

Aandeel kwetsbare woningen daalt van 55 naar 52% 1,3%
per jaar
• 389 appartementen Mijnkintbuurt in actieve VVE met
MJOP

• Minimaal 4,2 voor schoon op schaal 1 t/m 5 stedelijke
productnormering

• Element Drugsoverlast van probleem naar aandacht
cijfer toevoegen

• Minimaal 4 voor heel in productnormering

• Element Overlast van onveilig naar bedreigd
cijfer toevoegen

• Percentage moeite met de Nederlandse taal daalt van
25% naar 21 % (2030; naar 15%)
• Percentage moeite met rondkomen daalt van 26% naar
25% (2030; naar 20%) (SoZaWe)

• Cito-score (ongecorrigeerd) stijgt van 529 naar 531,8
• Het aantal nieuwe VSV neemt af met 10% per jaar van
26% naar 17% En gaat van 73 naar 58 jongeren

• Verlagen werkeloosheid in de buurten met
corporatiebezit naar lager dan 10%.

• De leegstand van winkelpanden blijft onder de 7% (nu
6,4%)

• Het aantal MBO leerlingen dat kiest voor opleiding in de
techniek stijgt van 20% naar 22%

• De veiligheid in winkelgebieden is gestegen (Keurmerk
Veilig Ondernemen heeft 1 ster)

Reguliere huisvesting EU-arbeidsmigranten om
illegale huisvesting te voorkomen
(SO/DG/woningcorporaties)

IP Maashaven opstellen, plan is in de maak
(SO, DG)

Invoeren gemiddeld 10 uur extra leertijd op VO
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) (Bereik: 258
Leerlingen) (MO/JOS)

Huiswerkbegeleiding voor 100 leerlingen met een
slechte thuissituatie of leerachterstanden.(DG,
Veerkracht, Katrol)

Organiseren van taalcursussen volwassenen
dichter op de wijk/individuele situatie. Vooral ouders
van jonge kinderen.Opvoeders/ouders nemen deel
aan de pilot Taal dichtbij 21 ouders
( JOS)

Mentoring/coaching: overtref jezelf, de katrol
Verzuimbeleid
SMART maken; (DG, Veerkracht, Katrol)

Welkom project, door bewoners voor bewoners.
Begeleiden instroom nieuwkomers (leefregels
etc.) 4.800 (1 .200 per jaar helft aantal
nieuwkomers 2009) (DG, DOCK)
600 mensen krijgen hulp door vrijwilligers bij
thuisadministratie (150 per jaar) (DOCK en andere
vrijwilligers)
600 mensen krijgen voorlichting over budgetbeheer
(150 per jaar) (Vraagwijzer)
525 personen krijgen hulp bij het oplossen van
problematische schulden (11 aanmeldingen per
maand, waaronder aanmeldingen VVE010) (GBK)

Stabiele gezinssituatie creeëren (aanpak huiselijk
geweld, eerwraak, kinder mishandeling) door
signaleren, opsporen en behandelen. 80% vande
bij de LTHG coordinator aangemelde casuistiek
krijgt een passend zorgaanbod aangeboden (33 per
jaar). (ASHG, GGD, politie, OM)

Inzet pluspakket leerplicht op 10 vmbo en mbo scholen
waar de meeste leerlingen uit de focuswijken zitten
Namen scholen volgen(JOS)

nieuwe vestigers
8 nieuwe vsv' ers naar school
7 nieuwe vsv'ers naar werk
(JOS)

Alle scholen (5 basisscholen vanaf groep 0 en 5 VO
scholen) stellen ouderbeleid op in het kader van Beter
Presteren. SMART anders weg (JOS)

Alle leerlingen uit groep 7 en 8 volgen bliksemstages
met specifieke aandacht voor zorg entechniek (116
leerlingen) (JOS, JINCK)
Aanpak loopbaanorientatie voor vmbo leerlingen en
hun ouders bereik 427 leerlingen en oudersen en
sollicitatietraining voor 123 leerlingen op het vmbo via
de vmbo locaties in Charlois van OSG Nieuw Zuid en
NOVA Montfort,
(JOS)

Selectieve inzet ondersteuning
winkelstraatmanager winkelgebieden: gebied rond
Bas v/d heijden en Dordtselaan. (DG, SO)

Leegstand winkelpanden blijft onder 7% Inzet
winkelstraatmanager. (DG, SO)

Buiten ruimte

Keurmerk Veilig Ondernemen met 1 ster op de
Dortdselaan. Dat betekent dat de samenwerking op
orde is en men een plan van aanpak heeft. (dV,
DG, SO)

Economie

Meer leerlingen kiezen voor zorg en techniek via
Beroepsoriëntatie in groep 7 en 8 BO (Globe, De
Akker) Dit project richt zich ook op ouders. (211
leerlingen en ouders uit het po) (JOS.DG, Zadkine,
Albeda)

Ondertunneling Pleinweg (SO,DG)

Veilig winkelgebied

Wegwerken
werkloosheid

Gezinsmanagement
Gezondheid

Inzet pluspakket leerplicht op 5 scholen voor primair
onderwijs waar de meeste leerlingen uit de focuswijken
zitten. Namen scholen volgen JOS)

Jongerenloket begeleidt nieuwe vsv'ers (18-23) naar een
passende opleiding of naar werk en screent alle

Samen met de GGD wordt een plan opgesteld om
de gezondheid en leefstijl van gezinnen te
verbeteren . Per jaar worden 100 ouders bereikt
(SWGG). (GGD, DG)
Schoolsportvereniging (kinderen uit 2 klassen
maken kennis met verschillende sporten en
sportverenigingen in de buurt) op alle 3 de
basisscholen. Momenteel alleen beschikbaar op 2
scholen. Uitbreiden naar overige school. Daarvoor
moet eerst een goede gymzaal gebouwd worden.
Huidige target 2 scholen bereik 200 per jaar. Target
2015 1.550 (DG, Rotterdam Sportsupport , S&R)

School locatie gerichte inzet (pluspakket leerplicht)
VPO, VO en MBO scholen krijgen we nog door JOS
100% verzuimmelding door school
100% opvolging leerplicht
Bereik 824 PO leerlingen
Bwereik 442 VO leerlingen
Aantal MBO leerlingen volgen nog
(JOS,scholen)

600 uitkeringsgerechtigden leiden naar
vrijwilligersbaan van minimaal 16 uur of een betaalde
baan en sanctioneren van de weigeraars. 300 mensen
zijn duurzaam uitgestroomd , waaronder 130
alleenstaande ouders. (SoZaWe)

Vestigingsbeleid

Personeel 5 basisscholen bijscholen conform de
Rotterdamse standaard (MO/JOS)

Beroepsorièntatie

Verbeteren schoolprestaties

Opleiden peuterleidsters vve en groepen nul tot niveau
kwalificatie-eisen (10 MBO en 10 HBO leidsters).
(MO/JOS)

Invoeren gemiddeld 6-10 uur extra leertijd op PO
(bovenwijkse activiteit voor Zuid) (Bereik: 388
Leerlingen) (MO/JOS)

151 ouders van peuters van groep nul nemen deel
aan de cursus goed, beter, best
(opv.ondersteuning, leerstimulering, taal) (bereik:
100%) (JOS)

Bij 600 deelnemers aan full-engagement verbetert
de gezondheid ze krijgen adviezen en begeleiding
bij een gezonde livestyle (meting begin en eind)
SoZaWe, DG, GGD)

Sluiten gebruikersruimte, plan van aanpak opstellen
met alternatieven voor gebruikers (OM, DG, dV)
400 (dlg breed) 10-23 jarigen nemen met hun ouders
deel aan Blowen is niet normaal en raken van hun
verslaving af. Project is in april 2013 afgerond, straat
(GGD, DG)

Nul groepen op alle 5 basisscholen in Tarwewijk (151
leerlinge, 80% van de peuters is ingeschreven) (JOS,
CJG)

45 leerlingen uit Tarwewjk gaan naar de wijkschool
(JOS)

Woonoverlast: screening in bezit van Woonstad (13
straten) Hernieuwde afspraken over inzet stedelijke
interventie met 'vliegende teams' (STZ)
SMART maken (STZ/DG)

Uitlaatzones zijn opgeheven, buiten uitlaatzones
geldt opruimplicht van hondenpoep dit vergt extra
handhaving. (DG, Dv)

Professionals van scholen volgen training
taalstimulering en bieden de training in de
ouderkamer aan. Bereik 50% de ouders van
1224 kinderen (MO, JOS)

Realiseren wijkteam dat de frontlinesturing
zorgcoördinatie voor de basisscholen uitvoert (JOS,
GGD, CJG, DG, welzijnsinstellingen)

Voortijdig school verlaters

EU-arbeidsmigranten: groep en probleem goed in
kaart brengen (SO)
spreekuur Polen + 1x per week Roemenen in
wijkservicepunt Noord (alles koppelen RCFpilot).
(SO/DG/woningcorporaties)

Opnieuw inrichten van 13 straten met oog
voor kindvriendelijkheid
Mijnkintbuurt.(GW,SO)

Uitvoeren van tenmiste 1 schoolplein als ingericht
groen schoolplein (SO/GW)

Extra inzet op onderhoudsklachten en extra
'aanwezigheid' op basis van operationele teams met
bouwinspecteur en straatcoach (bouwinspecteur gedekt
t/m 2014): Mijnkindbuurt, Millinxbuurt Noord en
Verschoorblok
SO(Toezicht gebouwen)/DG
Intensivering handhaving HVV
Aantal adressen vanaf 2012 30 per jaar
STZ ism TG

Parkeeroverlast terugdringen door handhaven
parkeren. Afspraken inzet en inzicht in aantal
bekeuringen. (SMART maken) (Stadstoezicht),
DG, politie)

Om beter te kunnen handhaven op het
opruimen van hondenpoep dient de APV
uitgebreid te worden. (DG, Dv, Rijk)

Aanvullend op reguliere handhaving TG;
Ketengerichte handhaving door TG op basis van
analyse (gereed eind april). Smart maken
SO/Toezicht gebouwen

700 ouders zijn op één van de onderstaande
manieren ondersteund bij de opvoeding:
15 Groepsvoorlichtingen per jaar (tussen 12 en 50
mensen per keer),
- Preventieve opvoedcursussen (tussen 10 en 50 per
jaar)
- Stevig Ouderschap (eens in de 4 a 6 weken bezoek
aan huis preventie verpleegkundige ) (tussen 10 en 30
per jaar) (CJG, DG, GGD)

Invoeren van Children's Zone met ondersteuning door
gem. schoolmate. Rond school noemen
(Bereik: circa .. Leerlingen of ..%) ( MO/JOS)

Ouderbetrokkenheid

PGA op 30 overlastgevende Antillianen hervatten
Er is een Antillianencoach (Directie Veilig, DG, DOCK )

Huiselijk geweld

Uitvoeren extra inzet vuil Mijnkintbuurt:
- Vuil naast containers
- Signaleren en opruimen
- Brononderzoek en maatschappelijke boete
(SMART maken) (ROTEB/Stadstoezicht??)

DG, dV, Woonstad)

Nieuwkomers

Uitbreiden werkgebied en uren
straatcoach Verschoorplein naar overige
overlastgevende straten o.a.
Moerkerkstraat en Mijnsherenlaan en behoud
straatcoach Mijnkintbuurt (DG)

CJG roept alle kinderen tussen 0 en 19 jaar op voor
12 individuele en 5 groepscontactmomenten. (aantal
kinderen?). Voor aandachtskinderen heeft CJG een
extra aanbod in de vorm van individuele
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoeken op
indicatie en/of zorgcoordinatie. CJG

Realiseren taaltrajecten voor 900 werkenden en
werkzoekenden (12,5% van de inwoners tussen de
20-54), waarvan 288 in 2015 geen moeite met de
taal meer hebben. (JOS, SoZaWe)

Taalachterstand volwassenen

Actieprogramma woonoverlast;
beheersen woonoverlast door screenen nieuwe
bewoners en
100 % reageren op klachten en doorleiden naar
talentontwikkeling
(o.a. screening 13 straten Woonstad)- (Politie, OM,

Huishoudens die moeilijk
rond komen

Uitvoeren van 5 initiatieven per jaar met bewoners
en partijen op het gebied van groen met een eigen
bijdrage (in het onderhoud en financiering, o.a.
adoptie) (DG, bewonersorganisatie)

Verrichten van 36 containeracties. Via het plaatsen
van vuilconainers in een weekend bewoners de
mogelijkheid geven zich te ontdoen van tuin/huis
afval (9 per jaar) (ROTEB/DG)

Bewoners worden betrokken bij het vergroten
van de veiligheid in hun wijk. Ze werken direct
samen met Stads Toezicht en de politie
waardoor hun klachten sturend worden (Burger
Blauw loopt en de Buurt bestuurt start oktober)
(DG, dir Veilig, Politie, STZ)
Informatie Gestuurd Handhaven.
Gerichte controle woningen van particuliere eigenaarverhuurder door;
eerste scan en selectie slechte/malafide verhuurders
en aanpak via bestuurlijke boete op woonfraude, last
onder dwangsom en ambtelijk bevel (aantallen
volgen achteraf) (Politie, OM, DG, dV)

Aanpak woonoverlast

Plan van aanpak maken voor alle 75 objecten en 103
woningen: nog 44 te gaan (kluswoningen,
samenvoegen, opknappen of slopen) eerste kwartaal
2012 en start uitvoering medio 2012 (SO)

Ontwikkelen met bewoners beheer binnenterreinen
en vervolgens uitvoeren: Cillershoek,
Puttershoek/Wieldrecht, Rijsoordstraat en
binnenterein Verschoor, Blankenburgstraat (DG)

Drugsovelrlast

Millinx fase 4 (4 woningen en 4 gezinswoningen,
Woonstad)

Organiseren wijkbetrokkenheid en versterken zelfbeheer bewoners

Wevershoek (76 woningen, AM BV/Woonstad)
voor midden en hoge inkomens

10 eigenaren stimuleren om schutting te vergroenen
(DG)

Handhaven buitenruimte

Brielselaan/Hellevoetstraat (13 woningen,
WOM) voor midden en hoge inkomens (SO)

Bewoners
betrokkenheid

In samenspraak bewoners benoemen en realiseren
van 2 beeldbepalende locaties waar meer siergroen
komt (DG)

Totaal 420 VVE 90% beschikt MJOP en 70% bouwt
onderhoudsreserve op koppeling moeilijk rondkomen .
Gestart wordt met de activering VVE´s van 389
appartementen in de Mijnkintbuurt (SO/VVE010)

Buitenruimte

OBR-bezit

Kleinschalige
nieuwbouw

Aanpak
Particuliere
voorraad

• Het aantal leerlingen dat kiest voor opleiding in de zorg
stijgt van 4% naar 6%

Plannen ontwikkelen en anticiperen om de Maas
bij de wijk te betrekken (SO/DG)
Kunstwerken onder metrobaan onderhouden en
plannen ontwikkelen om een betere uitstraling te
creëren (SO/DG)

Brandpunt: Hart van Zuid, ontwikkelen
Zuidplein en omgeving (SO, DG)

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2013
Deelgemeente Charlois
NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID
Aanleiding
De aanleiding voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) was een werkbezoek aan
Rotterdam Zuid in 2009 door toenmalig minister Van der Laan. Tijdens dit werkbezoek werd duidelijk
dat Rotterdam Zuid te maken heeft met een diversiteit aan vraagstukken en problemen, waarvan de
effecten vergelijkbaar zijn met krimpregio’s. Vervolgens heeft Van der Laan, Deetman en Mans
opdracht gegeven een analyse van de situatie op Zuid te maken en deze te voorzien van
aangrijpingspunten, interventies en een strategiebepaling.
Uit het in 2011 verschenen onderzoek bleek dat de problemen zich concentreren in 7 wijken op Zuid,
waarvan 3 in Charlois; Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois en dat de oplossing ligt in een integrale
lange termijnaanpak op het gebied van woningvoorraad/leefomgeving, talentontwikkeling en
economie/arbeidsmarkt. Voor een succesvolle aanpak is het belangrijk doorzettingsmacht te
organiseren, krachten te bundelen, partners en bewoners te betrekken en de gebiedsmanagers een
centrale rol te geven in de wijkaanpak.
Doorzettingsmacht
Gezamenlijk met 12 partners, waaronder woningcorporaties, scholen, zorginstellingen, het Rijk, de
Kamer van Koophandel en de deelgemeenten Feijenoord en Charlois is eind 2011 het convenant Zuid
Werkt! Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid opgesteld. Dit convenant vormt het startpunt van
een langdurige samenwerking en bevat de eerste afspraken. Op 1 februari 2012 is Marco Pastors
benoemd tot directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Vervolgens is het uitvoeringsplan 20122014 opgesteld. Het doel is Rotterdam Zuid in 2020 op het gebied van schoolprestaties,
arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2020 op het stedelijk gemiddelde te krijgen en in 2030 op het
gemiddelde van de G4. Om de woningen op niveau te krijgen dienen in 20 jaar 35.000 woningen
aangepakt te worden.
Opbouw van rapportage
De rapportage is als volgt opgebouwd:
•
Deelgemeentelijke uitvoering
•
Participatie bij opstellen DIN-bomen
•
Situatie in Charloise focuswijken
•
Gerealiseerde resultaten
•
Voortgang per pijler
Leefomgeving
Talentontwikkeling
Economie en arbeidsmarkt
•
Hoe verder?
(Deel)gemeentelijke uitvoering
Onder aanvoering van de gebiedsmanager zijn in samenspraak met partners en bewoners
wijkprogramma’s (DIN-bomen) opgesteld. Deze bestaan uit de 3 door Deetman en Mans benoemde
pijlers; woonmillieu/leefomgeving, talentontwikkeling, economie en arbeidsmarkt. Daarnaast is een
overlegstructuur opgezet, die zorgt voor verbinding met relevante partners en collega’s en de
mogelijkheid geeft tot opschaling en bundeling van krachten. Binnen de stedelijke organisatie hebben
alle clusters van diensten een accounthouder per deelgemeente aangesteld. De losse gesprekken
met de cluster accounthouders die voorheen plaatsvonden, worden vervangen door een periodiek

overleg met alle cluster accounthouders. Hierin worden voortaan de vragen uit het gebied en de
voortgang van de aanpak besproken. Bij onderwerpen die zich op het terrein van de clusters
bevinden, zoekt de betreffende cluster accounthouder de juiste aanpak. Daarnaast vinden regelmatig
overleggen met partners, gebiedsmanagers van de deelgemeente Feijenoord en IJsselmonde en
medewerkers van het programmabureau Nationaal Programma Rotterdam Zuid plaats, om de
werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de overige benodigde inspanningen te volgen en ingang
te zetten.
Participatie bij het opstellen van de wijkprogramma’s (DIN-bomen)
Bij het opstellen van de DIN-bomen zijn veel verschillende partners en bewoners betrokken. Per pijler
zijn overleggen belegd. Voor het opstellen van de sociale pijler (met de titel: Talentontwikkeling) is
gebruik gemaakt van het wijksamenwerkingsoverleg (schooldirecteuren, vertegenwoordigers van
kinderdagverblijven, jongerenorganisaties, cluster MO en het CJG). Deze overleggen vonden plaats
per wijk. Voor de fysieke pijler hebben voor Oud-Charlois, en Tarwewijk en Carnisse samen, twee
overleggen plaats gevonden met vertegenwoordigers van het cluster SO en woningcorporaties. Voor
de pijler economie is een bijeenkomst met ondernemers georganiseerd. Om bewoners te betrekken bij
het Nationaal Programma Rotterdam zijn tussen februari 2012 en mei 2013 tien wijktoppen
(bewonersavonden) gehouden.

Van links naar rechts: Wijktop Carnisse, Wijktop Tarwewijk met op de voorgrond dagelijks bestuurder Michel de Baan en
ondernemersavond NPRZ met op de voorgrond dagelijks bestuurder Alaattin Erdal

Situatie in de Charloise focuswijken
De goedkope woningvoorraad heeft een aanzuigende werking op kansarme mensen met een laag
inkomen, waarvan een groot deel korter dan 24 maanden in Nederland is (zie GIS-web kaartje
hieronder). De doorstroom is hoog, doordat mensen die het economisch beter krijgen de wijken
verlaten. Hierdoor komt de gewenste sociale stijging niet goed van de grond. De werkloosheid en de
schooluitval liggen ruim boven het stedelijk gemiddelde. Het feit dat een derde van de inwoners
jonger is dan 23 jaar biedt kansen voor de toekomst. Door de talenten van jongeren en kinderen
volledig te benutten, zullen de wijken vooruit gaan.
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Gerealiseerde resultaten
Na het opzetten van de DIN-bomen is veel tijd gestoken in het in gang zetten van de inspanningen.
Een groot deel van de lopende inspanningen ligt op het gebied van het verbeteren van
schoolprestaties en terugdringen van schooluitval. Door de economische recessie is het moeilijk
resultaat te behalen op het terugdringen van de werkloosheid en het extra geld dat nodig is voor de
aanpak van de woningvoorraad is nog niet beschikbaar.
Uit de cijfers blijkt dat in tegenstelling tot Rotterdam als geheel, Rotterdam Zuid over de periode 20082012 op het gebied van veiligheid en inkomen licht achteruit gegaan is en de WOZ waarde stabiel is
gebleven. Ook de sociale index vertoont een lichte daling. Deze daling komt overeen met de daling
van de stad als geheel. Het op Rotterdams niveau krijgen van de focuswijken vraagt een langdurige
inspanning en doorzettingsvermogen. Zeker in een tijd van recessie en bezuinigingen.

Voortgang per pijler
Leefomgeving/Woonmilieu
Kwetsbare voorraad
Sinds 2010 is de kwetsbare voorraad (gestapelde portiekwoningen zonder lift kleiner dan 75 vierkante
meter en een WOZ-waarde onder de € 130.000 (pijldatum 2007)) in de focuswijken licht gedaald, van
55,4% naar 54,7% in de Tarwewijk, van 49,9% naar 48,3% in Oud-Charlois en van 80,8% naar 80,1%
in Carnisse. Naast bouwprojecten leiden functiewijzigingen, het stimuleren van het samenvoegen van
woningen en de aanpak van de particuliere voorraad tot een daling van de kwetsbare voorraad.
Nieuwbouw
Op het gebied van nieuwbouw zijn in verband met de economische crisis en het vastzitten van de
woningmarkt veel bouwplannen in de ijskast gezet. Ondanks de crisis gaan een aantal projecten wel
door. Zo is het nieuwbouwplan MX4, met vier woningen in de Millinxstraat voor de zomer van start
gegaan. Ook de start bouw van 17 woningen voor gehandicapten aan de Boergoensestraat zal nog in
2013 plaatsvinden. Daarbij wordt het project ‘Voornse Hof’, 54 eengezinswoningen, yvoortgezet.
Daarnaast zijn voor de 7 woningen aan de Zuidhoek en het project Clockhuys met 23 woningen voor
ouderen op de hoek Sternstraat / Eksterstraat bestemmingsplannen vastgesteld.
Verbetercoach
Verbetercoach heeft in Oud-Charlois in 2012 132 panden bezocht en in 2013 44. Hiervan worden 78
panden, 146 woningen en 10 bedrijfsruimtes aangepakt. Daarnaast zijn 6 eigenaren, ondersteunt door
een Samenvoegingscoach bezig met het samenvoegen van een woning.
De Verbetercoach adviseert woningeigenaren over het onderhoud, Wet- en Regelgeving,
energiebesparende maatregelen en financieringsmogelijkheden. Daarnaast stelt deze samen met de
eigenaar een onderhoudsplan op voor de komende jaren.
Hieronder de projecten die in Tarwewijk en Oud-Charlois een bijgedragen hebben geleverd of nog
zullen bijdragen aan het terugdringen van de kwetsbare voorraad.
Oud-Charlois
•
Hotspot aanpak Maximiliaan en Boergoense Hof (renovatie, een aantal panden in deze
aanpak zijn of worden samengevoegd)
•
Kluspanden (vaak samengevoegde panden zoals de ‘Zwarte Parel’)
•
Een aantal sloop/nieuwbouw projecten aan de Zuidhoek
•
Grondriet (nieuwbouw Grondherenstraat)
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•
•
•
•
•

Dok Dok (nieuwbouw Dokstraat)
Stimuleren samenvoegen in het gebied ten westen van de Schilperoortstraat (loopt niet storm
maar wel enkele eigenaren die actief zijn)
Sloop (en later nieuwbouw) Voornse Hof
Sloop van de portiekwoningen in het gebied dat nu bekend staat als het ‘O’tje’
Sloop (en later nieuwbouw) hoek Frans Bekkerstraat/Boergoensestraat

Tarwewijk
- Afronding Millinxbuurt en loperaanpak Dordtselaan met inbegrip van Heinenoordstaat
(aanschrijvingen, woningverbetering, renovatie).
- Gevelaanpak en woningverbetering Wevershoekstraat
- Speldenprik Mijnsherenlaan aanpak verschillende blokken
- Loperaanpak Bas Jungeriusstraat (nu afgerond?)
- Verschoorblok met gevelaanpak.
- Nieuwbouw Katendrechtse Lagedijk
Carnisse
- 34 woningen aan de Carnissehoek
VVE aanpak
In de aanpak zitten 1733 woningen verdeeld over 370 VVE’s. Inmiddels is voor 1487 woningen (86%)
een MJOP vastgesteld en is bij 271 woningen (4%) met het wegwerken van achterstallig onderhoud
gestart.
OBR bezit
Van de 280 woningen/panden van het OBR zijn 235 objecten afgestoten. De gemeente bezit nog 44
woningen in de Tarwewijk, 1 woning in Carnisse en 10 woningen in Oud-Charlois. Het gemeentelijk
beleid is dat de woningen verkocht worden, behalve in de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk. De 9
woningen in de Bonaventurastraat en 2 in de Wuyerstraat worden verhuurklaar gemaakt en verhuurt
via een gerenommeerde verhuurorganisatie. Een aantal van deze woningen is al opgeleverd en
verhuurd. De woningen in Oud-Charlois bieden kansen voor het maken van een kwaliteitssprong.
Afgesproken is het gemeentelijk vastgoed in deze wijk nader te beschouwen.
Toekomstplannen
De gezamenlijke visie van de stad, de deelgemeente en de woningcorporaties op de aanpak van de
woningvoorraad is klaar. Het is duidelijk dat grootschalige inzet noodzakelijk is om de 3 Charloise
wijken een beter toekomstperspectief te geven. De komende periode wordt een ambitiedocument
opgesteld. Vanuit het Rijk wordt voor de aanpak van de woningvoorraad in Rotterdam Zuid de
komende jaren een bedrag van 23 miljoen per jaar vrijgemaakt.
Inrichtings Plannen
De volgende inrichtingsplannen zijn gerealiseerd of nog in uitvoering.
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2011 2012 2013
Tarwewijk
Binnenterrein Verschoorblok
Bas Jungerius

X
X

Mijnkintbuurt

X

Rijsoordpad
Brielselaan warmtehub

X
X
X

Maashaven fase 2 Fietsenstalling
Carnisse
Mr Arendstraat/Klaverstraat
Kater V

X
X

Pleinweg zuidzijde fietsstraat
3e Carnissestraat e.o.
Dorpsweg secundair fietsstraat + overlaging

X

Bevelandsestraat e.o.
Oud-Charlois
Historische kern Oud Charlois fase 2
Gouwplein

X

Boergoense Hof
Voornse Hof fase 1
Boergoensevliet
Landmanstraat/Struitenweg

X

Uitgevoerde inrichtingsplannen

2011 2012 2013
1
2
3
Carnisse
2
1
Oud-Charlois
1
1
Daarnaast hebben nog andere plannen/verbeteringen verbeteringen plaats gevonden die geen
officieel IP zijn. Denk dan aan een aantal vergroeningsprojecten zoals het Wevershoekterrein.
Tarwewijk

Instroom MOE-landers
Uit het vorig jaar verschenen onderzoek naar migratiestromen door de Policy Research Corporation
blijkt dat de 3 focuswijken in Charlois een aantrekkingskracht hebben op nieuwkomers en recent ook
veel werkzoekenden uit Midden en Oost Europa trekken. Dat komt omdat de 3 pullfactoren aanwezig
zijn: goedkope woningen, netwerk en banen. De tabellen op de volgende pagina’s geven de
ontwikkeling op dit gebied weer. Het aantal inwoners van Rotterdam, de deelgemeente en focuswijken
groeit licht. Tussen 2010 en 2013 is het aantal bewoners in de Carnisse met 3% (303), Tarwewijk met
4% (482), Oud-Charlois met 3% (377), Charlois 2% (1.050) en stedelijk 4% (23.380) toegenomen (zie
volgende pagina). Op de pagina daarna valt te zien hoe het aandeel Midden en Oost-Europeanen te
opzichte van de overige bewoners is toegenomen, met name in Carnisse (van 10% naar 16% tussen
2010 en 2013) en Tarwewijk (van 9% naar 14% tussen 2010 en 2013). Waarbij onderscheid gemaakt
moet worden tussen short-stay en long-stay. Mensen die zich voor langere tijd in Nederland willen
vestigen laten zich registreren. De cijfers zijn vastgesteld op basis van registratie in GBA. Het zijn
vooral de arbeidsmigranten die zich hier voor een korte periode vestigen die overlast veroorzaken,
mede doordat ze met te veel in gehorige kleine portiekwoningen gehuisvest worden. Deze mensen
staan niet geregistreerd in het GBA. Als mensen korter dan 4 maanden in Nederland verblijven zijn ze
hiervan vrijgesteld. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke cijfer 3 á 4 maal hoger ligt. Aan het
beschikbaar stellen van betere huisvesting van mensen uit Midden en Oost-Europa die hier maar kort
verblijven en spreiding over de regio wordt gewerkt.

5

Vertrek en vestiging afgeronde
percentages bevolking

Ontwikkeling 2010-2012

Demografie , 2010-2012 - Buurt: Carnisse

Vertrek uit
Vestiging in

2010

2011

2012

10%
12%

10%
12%

11% (1.180)
10% (1.133)

Demografie , 2010-2012 - Buurt: Tarwewijk

Vertrek uit
Vestiging in

2010

2011

11%
13%

10%
12%

2012
11% (1.391)
12% (1.447)

Demografie , 2010-2012 - Buurt: Oud Charlois
2010

2011

7%

7%

7% (950)

7%

8%

8% (1.004)

Vertrek uit
Vestiging in

2012

Demografie , 2010-2012 - Deelgemeente:
Charlois
2010
Vertrek uit
Vestiging in

2011

8%
8%

7,5%
8,5%

2012
8% (5.332)
8% (5.222)

Demografie , 2010-2012 - Gemeente: Rotterdam
2010 2011
Vertrek uit gemeente
Vestiging in gemeente

6%

6%

6%

6%

2012
6,5%
(39.922)
6%
(37.362)
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Etniciteit overige Europese Unie

Ontwikkeling 2010-2013

2010-2013 - Buurt: Carnisse
Tijdreeks 1992-2013, Ov. Europese Unie

2010
2011
2012
2013

10% (1.115)
12% ( 1.331)
14% (1.589)
16% (1.748)

2010-2013 - Buurt: Tarwewijk
Tijdreeks 1992-2013, Ov. Europese Unie

2010
2011
2012
2013

9% (1.146)
12% (1.424)
13,5% (1.660)
14% (1.752)

2010-2013 - Buurt: Oud Charlois
Tijdreeks 1992-2013, Ov. Europese Unie

2010
2011
2012
2013

7%

(907)

8% (1.084)
9% (1.216)
10% (1.292)

2010-2013 - Deelgemeente: Charlois
Tijdreeks 1992-2013, Ov. Europese Unie
2010

7% (4.494)

2011

8% (5.190)

2012

9% (5.906)

2013

10% (6.350)

2010-2013 - Gemeente: Rotterdam
Tijdreeks 1992-2013, Ov. Europese Unie

2010
2011
2012
2013

6% (36.069)
6% (39.057)
7% (41.404)
7% (42.471)
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Talentontwikkeling
In de wijken Tarwewijk en Carnisse is de Children’s Zone uitgerold. Alle basisscholen in deze twee
wijken doen mee. Eind 2013 wordt de Children’s Zone uitgerold naar Oud-Charlois.
In de tweede helft van 2012 is gestart met het Sociaal Wijkteam Charlois Noord in de wijken Carnisse
en Tarwewijk. Het doel van het Sociaal Wijkteam is de zorgstructuur voor kinderen en gezinnen vanuit
de vindplaats basisscholen in Charlois te versterken en de basisscholen zoveel mogelijk te ontzorgen
met een frontlijnwerkwijze. De inzet van het Sociaal Wijkteam is het bieden van vroegtijdige zorg om
erger te verkomen. Het Sociaal Wijkteam bestaat uit medewerkers van: De Vraagwijzer, Zichtbare
Schakels, Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Team (vanuit het cluster MO van de gemeente
Rotterdam) en de welzijnsinstellingen die werkzaam zijn in de wijken. De deelnemers aan het
wijkteam zijn interventiespecialisten die vanuit een brede generalistische optiek de problematiek van
een gezin in kaart brengen. Vervolgens treedt een van deze interventiespecialisten op als regisseur
van het gezin. In 2013 wordt het Sociaal Wijkteam Charlois Noord uitgebreid met de wijk OudCharlois.
Kinderen in beeld
Het kinddossier en de daarbij horende aanpak is uitgerold. Het CJG roept 0- tot 19-jarigen op om
langs te komen. Voor aandachtskinderen heeft CJG een extra aanbod in de vorm van
contactmomenten, huisbezoeken, onderzoek op indicatie en/of zorgcoördinatie. Hierdoor heeft het
CJG een goed beeld van hoe het gaat met de 0-19 jarigen in Charlois. Van de 0-4 jarige is 98,8% in
beeld en van de 4-18 jarige 93,3% en in klas 1 VO 84%. In Charlois zijn 658 van de 666 0-4 jarigen in
beeld.
Schuldhulpverlening
Vanaf 1 juli 2013 is de KBR (Krediet Bank Rotterdam) een dag per week aanwezig op de Vraagwijzer.
MW, SRR, KBR, VW werken hier integraal samen om mensen met schulden te helpen. Het aantal
cliënten in Charlois Noord loopt op. Per week worden 30 mensen doorgeleid naar schuldhulpverlening
door de KBR.
Taalbeheersing
Gratis inburgeringstrajecten bestaan niet meer en het aanbod van taallessen is door bezuinigingen
flink teruggebracht. Professioneel taalaanbod wordt steeds vaker alleen tegen betaling en buiten de
wijk aangeboden. Dit zijn twee drempels, die het voor de bewoners uit de focuswijken steeds lastiger
maken, terwijl daar de problemen met de beheersing van de Nederlandse taal het grootst zijn. Vanuit
de overheid worden allerlei creatieve manieren aangewend om met behulp van vrijwilligers het
ontstane gat te dichten. Dit aanbod blijft echter beperkt. Actuele cijfers over de taalbeheersing van de
inwoners van de focuswijken komen eind dit jaar beschikbaar. De hoge instroom van nieuwkomers
met name uit Midden en Oost Europa en de geluiden uit de wijk geven aan dat de situatie zorgelijk is.
Bewegen
Het doel was om in 2015 op alle scholen aan de slag te gaan met de Schoolsport Beweging. Van de
11 scholen doen inmiddels 9 scholen mee. Het aantal deelnemers blijft nog achter, maar neemt
gestaag toe. In de afgelopen periode is schoolsport uitgebreid naar 2 scholen, daarnaast heeft 1
school aangegeven met schoolsport aan de slag te zullen gaan. Tarwewijk blijft nog achter door het
ontbreken van een goede gymzaal. Naar verwachting zal in 2014 een nieuwe gymzaal gerealiseerd
worden.
Schooluitval
Op het gebied van schooluitval gaat het langzaam de goede kant op. Vanuit het stedelijke programma
Aanval op Uitval is hier flink op ingezet. In grote lijnen zien we de schooluitval en het aantal vroegtijdig
schoolverlaters licht dalen. Zie de tabellen op de volgde 2 pagina’s.
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Ontwikkeling 2010-2012

Voortijdig schoolverlaters
e

(3 cirkel is rood omdat aantallen leerlingen ontbreken)
Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Carnisse
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Onderwijspositie, Voortijdig Schoolverlaters

2011

2012

869

1.002

-

224
(25,7%)

228
(22,7)

250

2010

2011

Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Tarwewijk

Leerlingen Rotterdamse scholen
Onderwijspositie, Voortijdig Schoolverlaters

2012

1.157

1.146

-

307
(26,5%)

308
(26,8)

317

2010

2011

Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Oud Charlois

Leerlingen Rotterdamse scholen
Onderwijspositie, Voortijdig Schoolverlaters

2012

2.545

2.589

-

217
(8,5%)

212
(8%)

240

Onderwijs , 2010-2012 - Deelgemeente: Charlois
2010

2011

2012

Leerlingen Rotterdamse scholen

9.129

9.316

-

Onderwijspositie, Voortijdig Schoolverlaters

1.211
(13%)

1.127
(12%

1.269

Onderwijs , 2010-2012 - Gemeente: Rotterdam
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Onderwijspositie, Voortijdig Schoolverlaters

2011

2012

223.344

227.128

-

8.911
(3,9%)

8.242
(3,6%)

9.437
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Ontwikkeling 2010-2012

Absoluut verzuim

(3e cirkel is rood omdat aantallen leerlingen ontbreken)
Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Carnisse
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Absoluut verzuimers

2011

2012

869

1.002

-

8 (0,9%)

9 (0,89%)

13

Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Tarwewijk
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Absoluut verzuimers

2011

2012

1.157

1.146

-

7 (0,6%)

5 (0,4%)
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Onderwijs , 2010-2012 - Buurt: Oud Charlois
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Absoluut verzuimers

2011

2012

2.545

2.589

-

3 (0,1%)

5 (0,19%)
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Onderwijs , 2010-2012 - Deelgemeente: Charlois
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Absoluut verzuimers

2011

2012

9.129

9.316

-

35 (0,3%)

33 (0,3%)

51

Onderwijs , 2010-2012 - Gemeente: Rotterdam
2010
Leerlingen Rotterdamse scholen
Absoluut verzuimers

2011

2012

223.344

227.128

-

246(0,1%)

280(0,1%)

343
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Economie en arbeidsmarkt
Uitkeringsgerechtigden
Het terugbrengen van het aantal uitkeringsgerechtigden is niet gelukt vanwege de economische
recessie. De situatie verschilt per wijk (zie volgende pagina). Gemiddeld bedraagt de stijging van het
aantal uitkeringsgerechtigden in Charlois 2% tegen een stedelijk percentage van 11%. Dus de stijging
is in Charlois lager dan in Rotterdam! Uit de grafieken op de volgende pagina blijkt dat de
inspanningen in Tarwewijk, waarbij alle uitkeringsgerechtigden zijn bezocht en een programma op
maat hebben gekregen, zijn vruchten afwerpt.
Ondernemen
De ondernemers in de deelgemeente maken zich zorgen over de uitstraling van de leegstaande
panden in de winkelgebieden. Bedrijven hebben het zwaar, toch blijven ondernemers elkaar
aanspreken op de uitstraling van de winkelpanden. Voor Oud Charlois en Carnisse geldt dat er veel
leegstand is. Met beperkte middelen, zoals de inzet van een winkelstraatmanager en in overleg met
pandeigenaren probeert de deelgemeente leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. Op de
Dordtselaan worden geen inspanningen gedaan om het winkelaanbod uit te breiden, dit om leegstand
te voorkomen.
Om winkelgebieden aantrekkelijk te maken voor ondernemers en bezoekers wordt via het Keurmerk
Veilig Ondernemen gewerkt aan de veiligheid van de winkels en de omgeving

Winkelgebied

Charloise-Poort
Oud-Charlois en Carnisse
Dordtselaan

Gestart KVO

2009
2010
2011

1ste KVO-audit
positief
afgerond
2011
2011
Inspanningen
gestopt

2e KVO-audit
positief
afgerond
2013

Volgende
audit
2015
2013
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Uitkeringsgerechtigden

Ontwikkeling 2010-2013

2013 - Buurt: Carnisse
2010
2011
2012
2013

508
567
554
581

2013 - Buurt: Tarwewijk
2010
2011
2012
2013

919
1.030
790
758

2013 - Buurt: Oud Charlois
2010
2011
2012
2013

904
987
975
1.007

2013 - Deelgemeente:
Charlois
2010
2011
2012
2013

4.609
5.042
4.723
4.698

2013- Gemeente Rotterdam

2010
2011
2012
2013

34.661
37.708
37.994
38.796
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Hoe verder?
Particuliere voorraad
De woningvoorraad in de focuswijken bestaat voor een groot deel uit kleine (kleiner dan 75 vierkante
meter) verouderde en goedkope (WOZ-waarde lager dan € 130.000) portiekwoningen zonder lift (81%
van de woningen in Carnisse, 47% in Tarwewijk en 45% in Oud-Charlois). Een groot deel van deze
woningen vertoont achterstallig onderhoud en is in particulier bezit. Om meer mensen met midden- en
hoge inkomens aan te trekken en te behouden, is het noodzakelijk het woningaanbod aan te pakken.
Hiervoor zijn extra financiële middelen noodzakelijk. Het Rijk heeft 23 miljoen per jaar voor de
woningverbetering op Zuid toegezegd. Voor de aanpak van alle 35.000 woningen binnen het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een jaarlijkse financiële injectie van 50 miljoen nodig.
Inspanningen om de benodigde extra financiële middelen te vinden worden voortgezet. Een lastige
opgave in tijden van crisis.
Overige wijken in Charlois
De voortgang van de vernieuwing in Zuidwijk en Pendrecht verloopt niet vlekkeloos. De projecten van
Vestia liggen, behalve het renovatieproject de Lo's, geheel stil en daarmee ook de voortgang in
Zuidwijk. In Pendrecht pakt Woonstad wel door in het project Tuin op het Zuiden, maar de verdere
vernieuwing van Pendrecht-Zuid is naar achteren geschoven.
Basis op orde (buitenruimte)
Vanwege verminderde budgetten bij de (deel)gemeenten, wordt het steeds moeilijker om het schoonen heelniveau van de buitenruimte op orde te houden en te handhaven op overtredingen van
bewoners. Tot dusver staan de reguliere inspanningen op het gebied van schoon en heel niet in de
DIN-bomen. Maar als de situatie niet verbetert, wordt het noodzakelijk ze toe te voegen. Het gaat dan
niet meer om basis op orde maar om het herstellen van de basis.
Koffieshops
De deelgemeente beschikt over een behoorlijk aantal koffieshops. Daarbij vormt vooral de clustering
van drie koffieshops rond scholen in Carnisse een probleem. Vanaf 2014 worden de openingstijden
ingeperkt, daarnaast wordt via dossieropbouw gewerkt aan de sluiting van één van de drie
koffieshops.
Legale huisvesting en uitzendbureaus voor short-stay Midden- en Oost-Europeanen
Momenteel krijgt de problematiek rond Midden- en Oost-Europeanen veel aandacht. Aan het opzetten
van legale huisvesting wordt gewerkt. Daarnaast zijn legale uitzendbureaus bezig hun aanbod uit te
breiden naar deze doelgroep en wordt gewerkt aan de registratie van mensen die korter dan 4
maanden in Nederland verblijven, zodat het duidelijk wordt om hoeveel mensen het gaat. Daarbij is
het van belang om het scholings- en taalaanbod voor diegene die zich hier voor langere tijd vestigen
op orde te brengen. Zie ook hieronder.
Taal
Het is belangrijk dat nieuwkomers de taal leren in verband met hun kansen in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt. In Carnisse geeft 22% van de inwoners en in Tarwewijk geeft 25% van de inwoners aan
de Nederlandse taal niet goed te spreken. Door bezuinigingen op de inburgering en het taalaanbod
hebben steeds minder bewoners toegang tot taalles. Dit terwijl het beheersen van de taal de
belangrijkste stap is bij het vergroten van de kansen binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Werk en inkomen
Uit de cijfers over het aantal uitkeringsgerechtigden in Tarwewijk blijkt dat het loont om
uitkeringsgerechtigden individueel te benaderen en te begeleiden naar werk. In Oud-Charlois wordt
hier onder de naam Maatschappelijke Inspanning mee gestart. Alle uitkeringsgerechtigden worden
benaderd voor een gesprek en begeleid naar werk of vrijwilligerswerk. Een uitkering is niet langer
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vrijblijvend. Als mensen geen werk vinden, wordt van hen verwacht dat ze 20 uur per week
vrijwilligerswerk verrichten. Op lokaal niveau worden vrijwilligersmarkten georganiseerd om hen hierbij
te helpen.

Programma 2014-2018
Op basis van het Wijkprofiel en ervaring van de afgelopen jaren worden de DIN-bomen bijgesteld en
aangescherpt. Daarbij worden actuele ontwikkelingen meegenomen en wordt het aantal inspanningen
teruggebracht. Door meer te focussen en het aantal inspanningen te beperken, kan beter gestuurd
worden op uitvoering en resultaat.

14

Cijfers
Aantal inwoners 2012
Percentage 0 t/m 23
Één-ouder huishouden
2012
Gemiddeld besteedbaar
inkomen (2010)
Huishoudens met laag
inkomen (2010)
Huishoudens met een
hoog inkomen (2010)
Bewoners met een
inkomen uit arbeid (23
T/M 64 JAAR) 2009
Startgekwalificeerden
(17 t/m22 jaar (2012)
VSV-er (17 t/m 22 jaar)
2012
Structureel verzuim 12
t/m 16 jaar (2012)
Jongeren 3e en 4e
leerjaar havo/vwo 2012
Jongeren met een
WWB/WIJ (18 t/m 22 jaar)
2012
Citoscore
Basisschoolleerlingen
zonder leergewicht
2011/2012
Niet werkende
werkzoekende (23 t/m 64
jaar) 2012
Bewoners met een WWB
(23 t/m 64 jaar) (2012)
Huishoudens met een
inkomen onder 110%
sociaal minimum (2010)
Kinderen uit
huishoudens onder
110% sociaal minimum
2010
Korte woonduur 2012
Koopwoningen
Kwetsbare voorraad
Sociale huurwoningen
2010

Tarwewijk
12.223
34%
13%

Carnisse
10.878
28,6%
10%

Oud-Charlois
13.006
30,1%
11%

Deelgemeente
64.569
29,5%
12%

Stad
616.456

€17.300

€ 18.200

€ 19.000

€ 20.400

€ 21.700

68%
(3.690)
5% (250)

60%
(3380)
6% (340)

59% (3.600)

62% (19.170)

9% (540)

7% (2.180)

63%

72%

66%

66%

51%
(144.000)
16%
(44.040)
68%

38%

38%

39%

37%

47%

26% (317)

23% (240)

25% (1.269)

1% (8)

28%
(250)
3% (13)

1% (8)

2% (51)

18%
(9.437)
1% (343)

28% (66)

31% (25)

34% (90)

31% (357)

3% (35)

3% (25)

4% (32)

3% (158)

36%
(4.429)
3% (1.149)

528
52%

532
78%

532
65%

63%

532
71%

10% (742)

9% (669)

10% (830)

12% (4.442)

9%
(34.206)

10% (742)

7% (516)

12% (934)

12% (4.495)

28%
(1.450)

17%
(940)

23% (1.330)

23% (6.850)

10%
(36.121)
20%
(54.920)

32% (760)

23%
(400)

28% (690)

29% (3.390)

22%
(24.910)

12%
29%
55%
30%

12%
47%
81%
13%

10%
36%
50%
37%

10%
31%

9%
34%

10%
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