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1. Wijkprofiel/karakteristiek

Bergpolder is sinds 2014 aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht en heeft tenminste
twee architectonische monumenten. Dat zijn de Bergpolderflat van architect Van Tijen en het
Van Maanenbad, waar veel Rotterdammers hebben leren zwemmen. De bewoners waarderen
de centrale ligging en de woonomgeving van Bergpolder. Het stadscentrum en het station
Rotterdam Centraal liggen op loopafstand. Ook deze wijk wordt gemarkeerd door de
Hofpleinlijn, de voormalige verhoogde spoorweg richting Scheveningen. In de Hofbogen zijn
meerdere creatieve ondernemers te vinden.
Historie
Samen met de wijk Blijdorp is Bergpolder een stadswijk gebaseerd op het uitbreidingsplan van
Rotterdam uit 1931 van ir. W.G. Witteveen in samenwerking met architect W. Kromhout.
Vervolgens zijn de wijken in voornamelijk de jaren dertig en veertig bebouwd met blokken van
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halfhoge etagewoningen, bedoeld voor arbeiders en middenstand. Deze bebouwing is
grotendeels behouden gebleven.
De bewoners
Bergpolder heeft bijna 8.000 inwoners. De grote omvang van de groep
eenpersoonshuishoudens, studenten en starters is typerend voor Bergpolder. Meer dan de
helft van de bewoners is alleenstaand. De wijk heeft relatief veel inwoners tussen de 20 en 40
jaar. Bergpolder kent een actieve bewonersvereniging die intensief samenwerkt met de
bewonersvereniging van ‘buurwijk’ Liskwartier.
Bergpolder is een dichtbebouwde wijk met veel mensen. Er is weinig ruimte op straat voor
bijvoorbeeld spelen en groen. Grote delen van de wijk zijn behoorlijk versteend en hebben
veel smalle straten. Er is concurrentie in gebruik van de beperkte ruimte.
De buurtcontacten in de wijk zijn niet zo sterk als in andere wijken in noord. Er wonen relatief
veel mensen die kort in de wijk blijven, waardoor de binding met de wijk niet uitgroeit.
Voorzieningen
De wijk Bergpolder herbergt het Van Maanenbad. Aan het Stadhoudersplein bevindt zich een
winkelpassage, waarin onder andere een supermarkt is gevestigd. Verspreid in de wijk zijn
diverse winkeltjes en horeca. De wijk heeft een eigen theatergroep: Theatergroep Bergpolder.
In de Tak van Poortvlietstraat is een voetbalplek waar Excelsior voetbalclinics verzorgt.
Bergpolder heeft geen huis van de wijk, maar de bewonersorganisaties bergpolder en
Liskwartier hebben samen een laagdrempelige buurtwinkel waar mensen met vragen terecht
kunnen. Verder is er een buurtkamer van Wilskracht Werkt in de Van Tijenflat.
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2. Opgaven
Het wijkprofiel voor de Bergpolder laat vanaf 2014 een positieve trend zien op de domeinen
Fysiek en Veiligheid. Ook op het domein Sociaal is een positieve trend te zien, maar die is
echter minder groot dan op de twee eerder genoemde domeinen.
Fysiek
Het valt op dat de objectieve cijfers over de openbare buitenruimte positiever zijn dan de
subjectieve cijfers. Bewoners ergeren zich aan de rommel op straat en vervuiling naast de
container. Opvallend is, dat bewoners aangeven, dat er voldoende groen aanwezig is en dat
men hierover tevreden is.
Het onderdeel milieu scoort aanzienlijk slechter dan in 2016. De objectieve cijfers geven aan
dat de stikstofdioxide (uitlaatgassen) aanzienlijk hoger is dan het Rotterdamse gemiddelde.
Dat zie je terug in de ervaring van de bewoners. Er zijn vooral klachten over stank- en
geluidsoverlast van verkeer. Ook zijn er klachten over bouw- en sloopoverlast.
Dit heeft echter geen negatieve gevolgen voor de woonbeleving blijkt uit de cijfers. De
woonbeleving maakt t.o.v. 2014 een spectaculaire stijging. In 2014 lag het percentage
bewoners dat wilde verhuizen stukken hoger dan het Rotterdams gemiddelde. Nu ligt dat lager
dan het Rotterdamse gemiddelde. Veel bewoners zijn kennelijk tevreden met hun
woonsituatie.
Veilig
De indexcijfers laten op vrijwel alle onderdelen een positieve trend zien. Wel is er zorg over
het aantal fietsendiefstallen.
Sociaal
De binding met de wijk is minder als je dit vergelijkt met de rest van Rotterdam. Het aantal
bewoners dat zich inzet voor de eigenbuurt is ook kleiner. Dit kan te maken hebben met de
relatieve jonge bevolking en het aantal studenten dat hier woont. De onderlinge contacten zijn
ook veel minder dan in de rest van Rotterdam. Mensen geven wel aan dat ze heel tevreden
zijn met hun leefomgeving. Bewoners geven wel aan dat er onvoldoende voorzieningen zijn
voor ouderen, jongeren en kinderen.
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3. Doelen voor de komende bestuursperiode
Op basis van de input tijdens de inloopavond van 12 juli 2018 in het Van Maanenbad en de
enquêtes onder bewoners en ondernemers Is de wijkagenda 2019-2022 opgesteld. Na een
ruim jaar als wijkraad te hebben gefunctioneerd is de wijkraad van mening voldoende
informatie te hebben voor een herijking van de wijkagenda. De informatie is opgehaald in de
verschillende wijkraadsvergaderingen, gesprekken met diverse bewoners uit de wijk, diverse
activiteiten in de wijk waar informatie is opgehaald en enquêtes zijn gehouden en via het door
de gemeente nieuw ontwikkelde instrument de Gemeentepeiler.
Op basis van deze informatie zijn de leden van de wijkraad Bergpolder tot de indeling van de
volgende doelen- prioriteiten gekomen voor de herijking van wijkagenda van Bergpolder,
augustus 2019:
1. Fietsen/Parkeren
2. Hofbogen
3. Aantrekkelijke buitenruimte
- Schoon
- Groen
– Kunst
4. Jeugd
5. Schieweg
6. Sociaal
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3.1 Fietsen/parkeren
Fietsen - stallen en weesfietsen
Herinrichtingsactie gecombineerd met handhaving

• Containervlonder
In het verleden heeft een pilot plaatsgevonden met een fietscontainer. Inwoners konden hun
fietswrak in deze container gooien. Dit was geen succes, omdat deze actie vlak voor de
vakantie was en er onvoldoende afstemming met de inwoners was.. Er zal (opnieuw) een
integrale pilot vormgegeven worden in het wijkgedeelte Schieweg, Bergselaan,
Noorderhavenkade en Gordelweg, waarbij de voltallig wijkgedeelte geïnformeerd wordt door
de Wijkraad. Tegelijkertijd met de pilot zal er een handhavingsactie wees- en wrakfietsen
plaatsvinden. (Uitvoering Fietsplan Wijkraad).
• Inwonersinformatie
Er is informatie over fietsparkeren bekend bij de inwoners die (zeer) nuttig is voor de
handhaving echter niet bij hen bekend is. Gezocht zal worden naar een manier om deze
informatie bekend te krijgen bij de handhavers. (Uitvoering Fietsplan Wijkraad).
• Fietsvlonders i.p.v. autoparkeerplaatsen
Aan de bewoners zal de keuze worden voorgelegd door middel van de Gemeentepeiler om
fietsvlonders te plaatsen (incl. verstoepen op termijn) op parkeerplaatsen. (Uitvoering
Fietsplan Wijkraad).
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• Stickeractie/handhavingsactie
Een hele straat bestickeren inclusief goede fietsen met een informatieflyer vooraf over de
aanpak en een gesprek achteraf om bewustwording te creëren bij bewoners. (Uitvoering
Fietsplan Wijkraad).
Aanvullingen Fietsparkeren uit de Gemeentepeiler
• Er zijn 600 fietsnietjes geplaatst. De vraag of dit positief effect heeft gehad wordt enigszins
positief beantwoordt: ruim de helft (52%) is het er (helemaal) mee eens, dat dit een positief
effect heeft gehad. Toch vindt een vijfde deel dit niet.
• De vraag over fietstrommels levert een wat meer negatief antwoord op. 41% vindt dat de
fietstrommels niet helpen om het probleem van het fiets parkeren op te lossen. 30% vindt van
wel. De mening over de nog te plaatsen fietsvlonders is vrijwel gelijk verdeeld over de
respondenten: 44% positief, 43% negatief.
• De respondenten die fietsvlonders geen goed idee vinden, gaven wat suggesties voor
alternatieve maatregelen: parkeerplekken in Hofbogen (w.o. stallingen met stapelplekken
zoals op CS), controleren op zwerffietsen, meer fietsnietjes, vergunningensysteem (huren van
parkeerplek). Veel mensen gaven aan dat opgeven parkeerplekken geen optie is: parkeerdruk
wordt hoger.
De wijkraad is door deze uitkomsten van de Gemeentepeiler van mening dat er geen verdere
uitvoering moet worden gegeven aan planvorming over fietsvlonders. Er staan nog veel
mensen op de wachtlijst voor een fietstrommel, de Wijkraad vindt het daarom noodzakelijk dat
er wordt doorgegaan.met de plaatsing van fietstrommels. De fietsparkeerduk op Bergpolder is
zodanig hoog dat fietsenstallingen wenselijk zijn.
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Parkeren
• Om de autoparkeerproblematiek aan te pakken in parkeersector 72, het noordelijk deel van
Blijdorp en Bergpolder, is in 2016 door toenmalig wethouder Langenberg ingezet op de
uitwerking van een pakket aan vernieuwende maatregelen. Maatregelen die mede zijn
ingegeven door suggesties van de toenmalige gebiedscommissie Noord.
• In maart 2018 zijn alle bewoners en ondernemers van parkeersector 72 en delen van sector
73, 74 en 76 dor middel van een flyer, tevens uitnodiging voor een informatiemarkt,
geïnformeerd over de maatregelen. Op 19 maart 2018 vond deze goedbezochte
informatiemarkt plaats. Dit moment was tevens het startschot voor de implementatie van het,
na één jaar te evalueren, maatregelenpakket.

Over het algemeen kan worden gesteld dat het maatregelenpakket als geheel voor
parkeersector 72 succesvol heeft uitgepakt. Per maatregel is de werking ervan als volgt.
• Het gebied voor vergunninghouders wordt groter. Bewoners met een vergunning voor sector
72 mogen, afhankelijk van het postadres, ook parkeren in een gedeelte van aangrenzende
sectoren. Deze overlap biedt de vergunninghouder de mogelijkheid tot meer flexibiliteit omdat
naar een andere sector kan worden uitgeweken. Deze maatregel laat in alle aangrenzende
sectoren een sterkere stijging van de parkeerdruk zien dan verwacht. Dit is het meest
zichtbaar in de sectoren 73 en 74. De wijkraad is van mening dat de onderbouwing van het
terugdraaien van deze pilot te summier is en heeft via de wijkmanager gevraagd om de cijfers
van de toename van de parkeerdruk in de aangrenzende zones van parkeersector 72 over
periode maart 2018/ maart 2019. Dit betreft de cijfers van de parkeertellingen in de zones
73,74 & 76 ten tijde van de pilotperiode. De betrokken ambtenaren van Verkeer en Vervoer
zullen uitleg geven over de parkeertellingen en hoe de verschillende parkeermaatregelen zich
met elkaar verhouden.
• Minder vergunningen uitgeven. In parkeersector 72 is het aantal uitgegeven
parkeervergunningen met 50 teruggedrongen. Het vergunningenplafond is verlaagd. Voor
bewoners en ondernemers met een vergunning is niets veranderd, want bestaande
vergunningen zijn niet ingetrokken. Als iemand de parkeervergunning opzegde, werd deze niet
opnieuw uitgegeven. Door het verloop, onder meer door uitverhuizers, is het totaal van 50
minder uitgegeven vergunningen reeds bereikt. Zolang deze parkeerplaatsen niet worden
ingenomen door bezoekers en afhankelijk van de aanwezigheid van alle
vergunningenhouders, komt dit neer op het vrijmaken van 50 parkeerplaatsen. De Wijkraad is
van mening dat er voor nieuwe bewoners in de wijk wel parkeervergunningen uitgegeven
kunnen worden, maximaal 1 parkeervergunning per huishouden.
• De wijkraad pleit voor extra parkeerplekken komen in de wijk. Deze staan voorlopig gepland
voor de: Noorderhavenkade, Berkelselaan en Bergselaan. Het gaat hierbij om ongeveer 80 tot
90 parkeerplekken. Andere onderzoekslocaties kunnen zijn: Schieweg, Stadhoudersplein, De
Savornin Lohmanlaan en de Bergselaan thv Savormin Lohmanlaan. Bij nieuwe ontwikkelingen
zijn inpandige parkeervoorzieningen wenselijk.
• Parkeerapp ‘ParkeerSlim’Voor vergunninghouders van sector 72 is een proef met de nieuwe
parkeerapp ‘ParkeerSlim’ gestart. Alleen vergunninghouders voor sector 72 kunnen zich
hiervoor aanmelden. In een gedeelte van sector 72 zijn wegdeksensoren geplaatst. Met deze
sensoren wordt van 427 parkeerplaatsen inzage gegeven in de real-time bezetting. In de app
kunnen de inmiddels 187 gebruikers, waarvan wekelijks ca. 15 a 20 actieve gebruikers, zien in
welke straatdelen vrije parkeerplaatsen zijn. Een binnenkort te houden gebruikersenquête
moet resulteren in weer meer actieve gebruikers. Om de effecten van deze maatregel te
kunnen monitoren is een meting uitgevoerd voorafgaand aan en herhaald tijdens de
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maatregel. Dit laat zien dat de parkeersensoren in combinatie met de app zorgen voor minder
zoekverkeer en een betere spreiding van de parkeerdruk. Doordat gemiddeld minder meters
worden afgelegd om een vrije parkeerplaats te vinden, wordt ook minder C02 uitgestoten.

Conclusie
• Het resultaat van de parkeertelling van september/ oktober 2018 laat in vergelijking met die
van oktober 2017 een merkbaar verschil zien. In sector 72 laat de parkeerdruk in 2018 een
gelijkmatiger beeld zien. Sprake is van een betere spreiding van de parkeerdruk over de
sector. Daarentegen is over 2018 een sterke stijging van de parkeerdruk zichtbaar in sector 73
en 74.
• Het effect van de pilot parkeren in de aangrenzende zones van sector 72 is een gelijkmatiger
parkeerdruk over sector 72 in 2018, de Wijkraad is van mening dat dit een gewenst effect
heeft opgeleverd. De parkeerdruk in sector 72 is in de periode voor maart 2018 120%, hoger
dan in de aangrenzende zones.

Gesteld kan worden dat het maatregelenpakket bijdraagt aan een betere beheersing van de
parkeerdruk in parkeersector 72, namelijk:
• Door het vergunningenplafond met 50 te verlagen, zijn reeds 50 minder vergunningen
uitgegeven. Dit vergroot de kans op het vinden van een vrije parkeerplaats;
• Gebruikersstatistieken van de parkeerapp ‘ParkeerSlim’ tonen aan dat wekelijks ca. 15 a 20
actieve gebruikers met behulp van de app een vrije parkeerplaats vinden.
• De wijkraad stelt de opvatting van de wethouder Mobiliteit ter discussie, dat de maatregel
waarbij het gebied voor vergunninghouders van sector 72 groter is geworden, als geheel niet
goed heeft gewerkt en zal daarom nog bezien welke strategie ze wil inzetten om te voorkomen
dat deze maatregel wordt teruggedraaid zoals de wethouder Mobiliteit heeft aangekondigd.
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3.2 Hofbogen

HOFBOGEN - Lokaal icoon
De Hofbogen, ook wel Hofpleinlijn genoemd, zijn een iconisch stukje Bergpolder. De Hofbogen
vormen de grens met de wijk Liskwartier en hebben qua uiterlijk duidelijk een ander
voorkomen dan de rest van de wijk. Momenteel zijn er verschillende ondernemers actief in het
Bergpolder-deel van de Hofbogen. Echter in vergelijking met het deel Hofplein –Eudokiaplein
is hier minder aandacht geweest voor groot onderhoud. Bovenop de Hofbogen gebeurt
momenteel nog niets, maar de wijk Bergpolder kijkt uit naar de ontwikkelingen die gaande zijn
omtrent de inrichting van het dak. In samenspraak met bewoners willen wij als Wijkraad
Bergpolder ons graag bezig houden met de mogelijkheden tot onderhoud, functie van de
Hofbogen en functie van het dak van de Hofbogen. Bergpolder is een wijk die dicht op elkaar
is gebouwd. De Hofbogen bieden een ideale gelegenheid en kans om diverse functies in de
wijk beter tot zijn recht te laten komen.
De concrete invulling ziet er als volgt uit:
- Aandacht voor de huurders van de Hofbogen. Dat betekent zorg voor de huidige huurders,
waarbij een gematigde houding in huurverhoging wenselijk is. Toekomstige huurders dienen
met zorg gekozen te worden: aandacht voor de omgeving is hierin essentieel, evenals het
lokale karakter.
- Groot onderhoud van de Hofbogen op het traject Bergselaan-Noorderkanaal dient voortgezet
te worden.
- Organisatie van de participatie gericht op aanwonenden. Contactpersonen in ieder blok
aangrenzend aan de Hofbogen is wenselijk, zodat de participatie op een acupuncturistische
wijze vormgegeven kan worden.
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- De ontwikkelingen op het dak, in de Hofbogen, aan de plint, op straat, in het groen en in de
aangrenzende woningen kunnen niet los van elkaar gezien worden: een integrale visie is
wenselijk.
- Zoals te lezen in ons ongevraagd advies, dient het dak groen te worden met nadruk op biodiversiteit en rust. Een dak dat een prominente rol speelt in de ecologische structuur van de
omgeving, waarbij insecten een significante rol spelen.
- Sterk lokaal karakter. De Hofbogen als toerisme-magneet ontwikkelen is zeer onwenselijk.
- Verlenging van een wijkoverstijgend overleg, waar alle actoren genodigden zijn.
- Borging van het groen langs de Gordelweg.

12

3.3 Aantrekkelijke buitenruimte
GROEN - vergroening en ontstening
Bergpolder is een betrekkelijk groene wijk.
Om een échte groene wijk te worden, kan er meer groen bij!
Het past ook in het beleid van de gemeente om 20 hectare extra groen te plaatsen in
Rotterdam. En voor die uitbreiding leent Bergpolder zich bij uitstek.
De uitslag van de Gemeentepeiler over groen in de wijk toont aan dat het merendeel van de
bewoners voor uitbreiding van groen is.
Bergpolder gaat voor een duurzame aanpak, biodiversiteit en ontstening.
Biodiversiteit is nodig voor het aantrekken en behouden van bijen, vlinders en insecten. Wat
tevens een positieve uitwerking heeft op de voedselketen.
Het is daarom belangrijk dat het Bijenlint aan de Gordelweg blijft en bij-vriendelijk gemaaid
wordt. Ook de groene Hof van Noord is van belang voor de wijk.
Ontstening bevordert de afwatering van overtollig water en houdt ondergelopen kelders tegen.
Tegenwoordig een reëel probleem.
Tevens is meer groen in de vorm van bomen noodzakelijk.
Bomen zuiveren de lucht!
De Schieweg een belangrijke verkeersader door de wijk scoort heel hoog op luchtvervuiling.
Niet alleen bewoners van de Schieweg worden door de luchtvervuiling geraakt, ook
omliggende straten hebben met deze luchtvervuling te maken.
Bomen geven verkoeling, schaduw en dragen bij aan een betere afwatering.
Zo dragen bomen bij aan de klimaat - en luchtbeheersing!
Vergroening en ontstening kan beginnen met het aanleggen van geveltuinen!
De wijkraad ziet graag dat weer betonranden voor geveltuinen verstrekt en aangelegd worden
door de gemeente, waardoor een duurzame en voor bewoners een beter haalbare
vergroening van de straat mogelijk is.
Initiatieven vanuit de bewoners moeten omarmd worden. Ambtelijk moet er meegedacht
worden en bekeken worden hoe deze haalbaar gemaakt kunnen worden ondanks stedelijke
beleidslijnen.
Daarnaast moeten geveltuinen in kaart gebracht worden omdat zij nu eenmaal onderdeel zijn
van de buitenruimte van de stad en een belangrijk onderdeel zijn van een groene leefbare
straat.
Ook moet gevelgroen onderhouden kunnen worden door de gemeente.
Meest wenselijk is dat aanwonende deze zelf onderhoudt. Maar na bijvoorbeeld verhuizing is
het verwijderen van de geveltuin en daarmee het ontgroenen van de straat absoluut
onwenselijk. De tuintjes kunnen met onderhoudsvriendelijke planten gevuld worden. Ook
gevels van niet woningen kunnen op die manier vergroend worden.
Naast bijvoorbeeld de inzet van de wijktuinman zou onderhoud vanuit lokale sociale
groenondernemers kunnen plaatsvinden als onder aanneming door de gemeente van de
gemeentelijke aannemers.
De wijk Bergpolder leent zich uitstekend voor twee groene ecologische routes.
Beide routes komen uit op het monument de Hofbogen met te zijner tijd een dakpark.
De eerste route loopt vanaf de Hofbogen via de Tak van Poortvlietstraat door de Talmastraat
richting het Vroesenpark via Noorderhavenkade en Cleyburchstraat.
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In de Talmastraat kan langs de flats Anna van Westrienen nog volop beplant worden.
Aankomend bij de Schieweg is een oversteekplaats met zebrapad en lichtsensoren op het
wegdek onontbeerlijk.
Na het oversteken gaat de route verder door de Talmastraat. Ook aan die kant kan extra
vergroening en ontstening plaatsvinden en herinrichten van de perken en speelplaats.
De tweede groene route loopt vanaf de Hofbogen naar het Vroesenpark.
De route gaat vanaf de Hofbogen door de Abraham Kuyperlaan via de Noorderhavenkade en
loopt door tot het Vroesenpark.
In deze lange laan is zeker plaats voor meer groen en ontstening. Ontstening in de vorm van
onder andere geveltuinen.
Aardig is dat in het laatste gedeelte tussen Schieweg en Noorderhavenkade de al hangende
straatkunst en de bloemhekjes rond bomen zomer 2019 opgeknapt wordt. Het zal bijdragen
aan de uitstraling van de laan.
Twee relatief rustige straten vol groen, bomen en bloeiende planten.
Waarover men kan wandelen naar het Hofbogenmonument en daar van het toekomstige
dakpark kan genieten en terug naar het Vroesenpark. Het Vroesenpark een veel gebruikt park.
Het zal zeker ook een positieve invloed op de luchtvervuiling hebben!
Enkele plaatsen waar andere vergroening anders dan geveltuinen kan plaatsvinden:
•
Middenberm Bergselaan
•
Trambaan Bergselaan tussen Schieweg en Stadhoudersweg- tegels eruit en opvullen
met gras of grind in samenspraak met de RET.
•
Gordelweg - ontstening en aanplanting groen en bomen.
•
Onder het viaduct van de trambaan aan de Schieweg
•
Langs de trambaan Schieweg
•
In de Vlaggemanstraat - terrein Stedin en Telecom
•
In de Bergpolderstraat langs gevel Telecomgebouw
•
Sav. Lohmanlaan
•
Insulindeplein! Tegenover nieuwbouw Spoorpunt. Extra bomen en op het brede trottoir
een strook tegel eruit en beplanten. De bestaande beplanting op het plein aanpassen en of
snoeien zodat ratten er niet gaan nestelen.
•
Geertsemaplein
De wijkraad is content met het werk en de informatie van Groenweb.
Samen maken we Bergpolder GROEN!
SCHOON - afval en ratten
Afval
In heel Bergpolder is er overlast van afvalzakken en grofvuil naast containers.
Het blijkt ook uit de Gemeentepeiler. 93 % van de 193 deelnemers ervaart veel of enigszins
overlast.
Ook het op straat dumpen van plastic etensbakjes en ander verpakkingsmateriaal is een
probleem.
Alhoewel het de hele wijk betreft zijn er drie hotspots aan te wijzen.
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Op de Noorderhavenkade hoek Abraham Kuyperlaan en bij de containers op de
Insulindestraat ter hoogte van het voetbalveld aan de Tak van Poortvlietstraat
en bij de container op de Abraham Kuyperlaan tegenover de Tijenflat.
Het valt op dat er behalve grof vuil vaak karton naast gelegd wordt.
Wat is de oplossing?
•
Bewustwording van ontoelaatbaar gedrag
•
Vaker ophalen van grof vuil
•
Promoten BuitenBeter app en 14010
•
Meer papier - en glascontainers
•
Bij afhaalrestaurants en snackbars aandacht voor afval in afvalbak met sticker of extra
afvalbak.
•
Meer handhaving (in burger)
•
Pop- up schoon en bel actie gemeente.
Ratten
Ratten komen in de hele wijk voor.
Van een plaag is sprake op en rond het Insulindeplein en het blok Schieweg- BergselaanInsulindestraat- Gordelweg.
Het komt naar voren uit de antwoorden in de Gemeentepeiler.
Het rattenprobleem op het Insulindeplein bemoeilijkt het spelen, sporten en zitten!
Een hoofdoorzaak is het voedsel en etensresten zoals zonnebloempittenschillen, brood en
patat wat op straat wordt gegooid en/ of het voeren van vogels en katten.
Vuilniszakken naast de containers worden opengemaakt door vogels en ratten om voer te
vinden.
Ook staan in de omgeving van het Insulindeplein nog halfverdiepte containers waar ratten
makkelijk bij het afval kunnen.
Ook voor het rattenprobleem gelden de bovengenoemde oplossingen en tevens :
•
Borden plaatsen met verboden te voeren en geen eten op straat gooien.
•
Verwijzen naar oud brood bakken.
•
De oude “schillenboer” terug of iets dergelijks bedenken.
•
Het groen op het Insulindeplein bekijken in overleg met de rattenbestrijding zodat
ratten niet in de struiken nestelen. In overleg bepalen van beplantingen en inrichtingen.
•
Snel openingen en holes door ingezakte tegels opknappen. Daar verblijven ratten.
•
Een actie in het kader van voorkomen ratten overlast.
•
Een flyer en/of brief huis aan huis verspreiden.
•
Afsluitbare afvalbakken plaatsen.
•
Halfverdiepte containers vervangen door ondergrondse containers.

Een actie om ratten te voorkomen en een huis aan huis bericht staan gepland.
De wijkraad is blij met de geplande acties na overleg met de gemeente.
Wel verdient het blijvend de aandacht. Voorjaar 2020 de stand van zaken bekijken en
eventueel weer een actie.
De wijkraad gaat voor een SCHOON Bergpolder.
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KUNST
Onder een aantrekkelijke buitenruimte wordt niet alleen een groene en een schone
buitenruimte verstaan, maar ook een kunstzinnige buitenruimte. In de wijk Bergpolder wonen
veel jonge geesten met een vrij en artistiek beroep. Het verfraaien van de buitenruimte door
lokale artiesten maakt niet alleen de wijk mooier, maar zorgt er ook voor dat de bewoners van
Bergpolder meer eigenaar zijn van hun fysieke en sociale leefomgeving. De binding wordt
vergroot.
Daarnaast verdient het informatieve buitenmuseum van Bergpolder een opknapbeurt.

3.4 Jeugd
SPORTEN EN SPELEN
In Bergpolder is een behoefte aan uitbreiding van sport en speel mogelijkheden. Zoals blijkt uit
de uitkomst van de vragen op de gemeentepeiler.

De Tak van Poortvlietstraat -voetbalveld en speelplaats worden intensief gebruikt voor sport
en spel.
Met de klimaat verandering en de daardoor toenemende temperatuur is een watertappunt
onontbeerlijk.
Een watertappunt stimuleert het drinken van water. Water is gezond en voorkomt tevens
uitdroging van spelende en sportende kinderen.
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In 2021 wordt de speelplaats heringericht. Van belang is de participatie van de bewoners uit
de omringende straten. Behalve de Savornin Lohmanlaan en de Tak van Poortvlietstraat ook
bewoners van de straten erachter. In de achterliggende straten wonen met name de kinderen
die er spelen.
Wat zijn de wensen van bewoners over de te plaatsen attributen?
Bewoners vanaf najaar 2020 betrekken bij de herinrichtingsplannen.
Het Insulindeplein is aan een make-over toe.
Er wonen relatief gezien veel kinderen rondom het plein. Ook de Imeldaschool maakt gebruik
van het plein om te sporten en te spelen.
Omdat er één kleine glijbaan staat is er voor jonge kinderen weinig bewegingsvariatie
mogelijk.
De betonnen blokken nodigen niet uit om te spelen.
Op het plein wordt veel gevoetbald. Voetballen is sporten en toe te juichen.
Wel worden daardoor jongere kinderen verdrongen.
Heden ten dage speelt de ratten overlast en de hondenpoep een belemmering om met jongere
kinderen daar te spelen.
Een oplossing is nodig!
Vanwege het intensieve gebruik is ook hier een watertappunt zeer aan te bevelen. Water
drinken is gezond en voorkomt uitdroging van de jeugd.
De gemeente wordt uitgedaagd om in 2020 het plein her in te richten, zodat alle leeftijden
samen kunnen komen om te spelen en te sporten en elkaar ontmoeten.
Bewegen en buiten zijn is gezond, ook spelen is bewegen.
Op de speelgelegenheid in de Talmastraat is dringend behoefte aan een uitdagend
speelattribuut voor kinderen vanaf zes jaar.
De kleine glijbaan en wipkip zijn voor de allerjongsten. Kinderen worden ouder en hangen nu
op de glijbaan.
Verder is van belang dat uitgezocht wordt hoe en waar en welke jongeren van 12 tot 17 jaar
georganiseerd kunnen gaan sporten. Is er een behoefte aan georganiseerd sporten en spelen.
De andere mini speelplaatsen verdienen nog steeds de aandacht. Opknappen, meer
vergroening.
Het is voor het sociale contact en de ontwikkeling van het kind nodig dat verspreid over de wijk
samen met directe buurtkinderen gespeeld kan worden, zodat jongeren op een leuke manier
aan het bewegen zijn.
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3.5 Schieweg
Entree en Verkeersveiligheid
De Schieweg is 1 van de entreewegen van Rotterdam. Ondanks dat het zo’n belangrijk punt
is, is de uitstraling niet bepaald een mooi visitekaartje voor Rotterdam. Bij een deel van de
inwoners van Bergpolder leeft ook een onveilig gevoel op de weg. Dat heeft met name te
maken met de drugsoverlast, waar al veel verbetering in is behaald in de afgelopen jaren en
de verkeersveiligheid.
Voetgangers stoplichten en de kruisende tram stoplichten die tegelijkertijd op groen staan, het
olifantenpaadje bij de tramhalte op de Schieweg,verkeersovertredingen zoals te hard rijden en
onvoldoende overzicht zorgen voor een onveilig verkeer op de Schieweg. Er moet participatie
georganiseerd worden samen met de gemeente om te kijken hoe bewoners het zien en wat er
vanuit de gemeente mogelijk is en er vanuit de gemeente toegelicht kan worden waarom
bepaalde actiepunten niet te realiseren zijn.
De uitstraling van de Schieweg is ook niet bepaald uitnodigend het is grauw, weinig kunst of
groen/kleur. Er zouden extra plantenschalen met kleurrijke beplanting aangebracht moeten
worden of andere vormen van groen. Tevens willen we de trambaan (de pilaren en het
viaduct) willen voorzien van streetart. Dus deze mogelijkheid moet onderzocht worden samen
met de RET.
De wijkraad wil daarom voor de Schieweg een visie met kortere en langere termijn aanpakken
waarmee we een veiligere en aantrekkelijkere entree realiseren van de wereldstad Rotterdam.
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3.6 Sociaal

Bergpolder kenmerkt zich door de grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens,
studenten en starters. De wijk heeft relatief veel inwoners tussen de 20 en 40 jaar.

De bewoners wonend in Bergpolder geven in het wijkprofiel van 2018 aan dat er weinig
sociale samenhang is in de wijk. Dit is in de wijk waarneembaar. De wijkbewoners zijn niet erg
actief met het initiateren van activiteiten. De Bewonersorganisatie Bergpolder is gevestigd in
het Liskwartier. Er is in de wijk geen plek en/of aanbod voor de jeugd. De wijk mist
voorzieningen en een tastbare locatie waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten of
activiteiten kunnen organiseren. Er zijn op het moment diverse plekken die veelal een eigen
publiek bedienen. Deze verschillende locaties kunnen we ondersteunen en stimuleren om de
verbinding met de wijk en elkaar aan te gaan om zo meer sociale binding in de wijk te
vervaardigen.

De wijkraad Bergpolder vindt het van belang dat er komend jaren actief ingezet wordt op het
stimuleren van ontmoetingen tussen bewoners:
Het faciliteren en realiseren van tastbare plekken in de wijk waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en waar bewoners kunnen deelnemen aan
activiteiten
Het realiseren van een wekelijkse programmering vanuit de welzijnsaanbieder voor de jeugd
tot 12 jaar
Het verankeren van de programmering voor jongeren vanaf 13 jaar. More Life Bergpolder x
Cult North
Het blijven aanjagen en stimuleren van bewonersinitiatieven.
Het koesteren van de evenementen van de Bewonersorganisatie Bergpolder op de Tak van
Poortvlietstraat
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4. Contactgegevens Wijkraadleden, wijkmanager, wijknetwerker en
ondersteuning

Ellen Beyer
Jacqueline Echtermeijer
Menno Heetveld
Leon van Barneveld
Jan van de Vooren
André Hammink
Remmert Koch
Sanne Lansdaal
Femke van Wester en Joan
Lansheuvel
Johannes Odé

e.beyer@wijkraadrotterdam.nl
j.echtermeijer@wijkraadrotterdam.nl
m.heetveld@wijkraadrotterdam.nl
l.vanbarneveld@wijkraadrotterdam.nl
j.vandevooren@wijkraadrotterdam.nl
Rayon Directeur
Wijkmanager
Wijknetwerker
Wijkondersteuning
Foto’s
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