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Zomer 2030: 
een rondleiding door Crooswijk

Er hangt iets in de lucht. Ik kijk om me heen en word blij 
van al die bloemen in die geveltuintjes. Wat is het hier 

aangenaam om rond te lopen. Mensen op straat maken 
een babbeltje, sommigen zijn gezamenlijk bezig de heg te 

snoeien. Het valt me op dat er praktisch geen huizen te koop 
staan. Het is duidelijk da mensen hier graag wonen. Je ziet 

dat ze trots zijn op hun wijk. Als het heel hard regent vangt 
het waterplein aan de Warande de overtollige neerslag op. 
Mensen lachen. Een meisje valt van haar fiets en anderen 

komen meteen aansnellen om haar weer overeind te 
krijgen. Geen traantjes. Ze kennen de moeder van het meisje 

en brengen haar naar huis, want ze heeft wel een lelijke 
schaafwond op haar knie. Hier hoef je niet bang te zijn dat je 

ook maar iets overkomt. De mensen staan voor elkaar klaar 
en doen alles om de wijk zo leefbaar mogelijk te houden.
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Wat willen we als alliantie in 2030 bereikt hebben? We leiden u rond in het Crooswijk dat wij voor 
ogen hebben in het jaar 2030.

Jonker Fransstraat
We lopen de wijk in op de Jonker Fransstraat. We komen vanuit de Meent, die vanuit de 
binnenstad uitkomt in Crooswijk. De oversteekbaarheid vanuit de Meent naar de Jonker 
Fransstraat, vroeger een black spot, is enorm verbeterd. Op de Jonker Fransstraat lopen en fietsen 
mensen, onderweg op de as van de Meent naar het Zwaanshals. De Jonker Fransstraat heeft op 
deze as zijn eigen plekje gevonden. Met haar gespecialiseerde winkels voor fietsen en scooters, 
voedsel en techniek, en door een mengeling van stedelijke en buurtfuncties is het een plek waar 
mensen graag komen. De ondernemers en vastgoedeigenaren zorgen er samen met hun collegae 
van Zwaanshals en Meent voor dat de as aantrekkelijk en bekend blijft voor bezoek van binnen en 
buiten de stad.

Rubroek
De Jonker Fransstraat vormt de grens van Rubroek. Rubroek is in de stad bekend als de plek van 
oorsprong van Jamin, fabrikant van de meest gezonde snoepjes van het land. Een kunstwerk 
getuigt van de geschiedenis van dit bedrijf in de wijk. Rubroek heeft ook faam als één van de 
meest duurzame buurten in de stad. In veel woningen is de energierekening tot een minimum 
teruggebracht, sommige panden produceren zelfs energie. Op sociaal vlak is het een duurzame en 
gemengde buurt. Er wonen jonge stedelingen die dicht bij het centrum willen wonen en gezinnen 
die zich aangetrokken voelen door het groen, de goede scholen en speelvoorzieningen, zoals op 
het Generaal van der Heijdenplein. 

In Rubroek kun je prettig oud worden. Het is voorzien van medische en zorgvoorzieningen die 
ouderen nodig hebben. Een klussendienst uit de wijk, waarin professionals en mensen met 
een uitkering een rol hebben, helpt mensen die thuis hulp nodig hebben. Een belangrijke plek 
voor heel Crooswijk in Rubroek is het wijkservicepunt; één van de plekken waar je als bewoner 
naar toe gaat voor allerlei informatie, maar ook om een cursus te volgen of in gesprek te gaan 
over vrijwilligerswerk. Het wijkservicepunt ligt aan het begin van de Crooswijkseweg, die een 
belangrijke ontmoetingsfunctie in de wijk vervult.
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Gehaast fiets ik over de Crooswijkse weg richting het 
wijkwinkelcentrum. Op de Crooswijkse weg is een 
gezellige drukte van mensen die in en uit de verschillende 
winkels lopen. Tussen de winkels zitten enkele culturele 
ondernemers, die de straat een extra vrolijke uitstraling 
geven. Eenmaal aangekomen bij het wijkwinkelcentrum 
parkeer ik mijn fiets en loop ik naar binnen. Het is een 
nieuwe centrum en het winkelt ideaal, omdat het zowel een 
full service supermarkt bevat als een discounter. Met mijn 
boodschappen in de hand loop naar m’n fiets. Opeens zie ik 
bij de bloemist een mooie bos bloemen staan. Ik stap naar 
binnen en koop de bos. Dat zal m’n moeder leuk vinden. Ze is 
namelijk gek op bloemen.

Rubroek was nooit een slechte buurt, maar in 2030 zie je dat het met de sociale kracht en 
veiligheid van de buurt echt goed zit. Het binnenterrein van de Oudaenstraat is mede ingericht 
door bewoners en zij dragen bij aan het beheer ervan. Buurtbewoners dragen ook actief bij aan 
de veiligheid in de wijk. Ze houden waar nodig een oogje in het zeil, zoals bij het Generaal van de 
Heijdenplein, waar de drukke jongeren soms wel wat ouderlijk gezag kunnen gebruiken.  

Crooswijksesingel
De grens tussen Rubroek en Oud-Crooswijk wordt gevormd door de Crooswijksesingel. Eén van de 
kenmerkende Rotterdamse gouden randen, vergelijkbaar met de Bergsingel en Heemraadssingel. 
Het is een plek waar mensen wonen en werken. Er zijn  veel eigenaar-bewoners en er staan een 
aantal kantoren en bedrijven. Bewoners uit Rubroek en Oud-Crooswijk gebruiken de singel om 
over te flaneren. Een aantal panden aan de singel heeft de laatste jaren een facelift gehad.

Crooswijkseweg 
Vanuit Rubroek lopen we de Crooswijkseweg op. De Crooswijkseweg functioneert tot aan de 
Tamboerlocatie als belangrijke ontmoetingsplek van Crooswijk, waar je prettig verblijft. Je 
vindt er alle winkels en voorzieningen die je nodig hebt. Een wijkwinkelcentrum, kleinschalige 
ambachtelijke winkels en maatschappelijke en culturele voorzieningen. De terugloop van 
het winkelbezoek in Nederland is ook Crooswijk niet voorbij gegaan. Maar er is destijds heel 
slim nagedacht over andere functies die passen in de straat. De straat is mooier ingericht. De 
oversteekbaarheid oost-west is verbeterd. Scholieren en ouderen kunnen nu veilig oversteken. 
Richting Rubroek en Nieuw-Crooswijk is er een aangename plek om te fietsen en te wandelen. De 
fietsroute van de binnenstad naar Alexanderpolder en Ommoord loopt over de Crooswijkseweg 
door Nieuw Crooswijk richting Kralingse Bos. Er is een goede buitenruimte met voldoende groen 
en met pekken om te zitten en om elkaar te ontmoeten. De ondernemers geven zelf mede vorm 
aan de winkelstraat. Samen zijn ze actief in het verbeteren van de straat qua uitstraling, maar ook 
op het gebied van veiligheid. Veel van de ondernemers spelen tevens een maatschappelijke rol in 
de buurt, zoals met stage- en werkervaringsplekken.

Oud-Crooswijk west
De westkant van Oud-Crooswijk heeft nog steeds een kleinschalige, wat rommelige structuur. 
Dit heeft zijn nadelen, maar de afwisseling in het woningaanbod, in de sociale en economische 
dynamiek en in de kwaliteit van de buitenruimte maken veel goed. De straten zien er prettig 
en groen uit, geholpen door de succesvolle vergroeningsprojecten in de jaren ‘10. In Oud-
Crooswijk west vind je zowel huur- als koopwoningen voor een grote en kleine beurs. Veel van de 
koopwoningen waren vroeger corporatiebezit. Nieuwbouw is er aan de Hendrik de Keijserstraat 
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Na mijn werk als vrijwilliger Nederlandse les, loop ik door 
mijn buurt over het plein. Het plein is goed gelukt en echt 

mijn plein! Samen met de buurt hebben we nagedacht over 
de inrichting van het plein. Dat was lastig, want we wilden 
niet allemaal hetzelfde. Maar nu zie ik mijn oudere buren 

lekker in de schaduw van de nieuwe bomen zitten, in gesprek 
met elkaar en ondertussen een oog houdend op de spelende 

buurtkinderen. Snel nog even wat eten halen in de supermarkt 
en dan door naar het buurthuis. Daar vinden de laatste tijd 

allerlei leuke activiteiten plaats van en voor de buurt. Al met 
al is de buurt vooruit gegaan. Een tijdje terug wilde ik nog 

verhuizen, maar sinds de woningcorporatie een nieuwe keuken 
heeft geplaatst en de portiek er weer netjes uitziet, blijf ik hier 

graag wonen.

en ook zijn er vernieuwde monumenten als hotel de Zon. De bestaande vooroorlogse en 
naoorlogse woningen zijn over het algemeen goed onderhouden.

Het buurtleven in Oud-Crooswijk is krachtig. Op het Marnixplein en Frederiksplein kom je 
de buurt tegen. De buurtbewoners hebben de pleinen zelf mede vorm gegeven en spelen een 
belangrijke rol bij het beheer. Ze worden ondersteund door Crooswijkers met een uitkering. 
Hetzelfde geldt voor een aantal binnenterreinen in Oud-Crooswijk; pareltjes waar kleine kinderen 
veilig kunnen spelen, waar komkommers worden gekweekt en waar blokbewoners een kopje 
koffie drinken.

De Branding is een succesvol buurthuis, dat de bewoners in de afgelopen decennia hebben weten 
uit te bouwen tot een bruisend ontmoetingscentrum. Niet alleen de buurtbewoners komen er, 
maar er zijn bewoners uit heel Crooswijk te vinden. Het is een plek waar buurtbewoners en 
professionals elkaar helpen, maar waar het ook gezellig toeven is. Taallessen, kookcursussen of 
een kopje koffie drinken is allemaal mogelijk in de Branding. 

In 2030 maakt Rotterdam Basketbal al bijna 20 jaar gebruik van de gymzalen aan de Marnixstraat. 
De gymzaal is een symbool geworden voor het bestrijden van obesitas bij kinderen. Kende 
Crooswijk begin jaren ‘10 de dikste kinderen van Rotterdam, inmiddels is het een gebied waar 
kinderen en hun ouders gezond leven door voorlichting over en deelname aan sport, beweging en 
gezonde voeding.
Oud-Crooswijk west is geen eiland. Rubroek en de Crooswijkseweg zijn op natuurlijke wijze met 
Oud-Crooswijk verbonden. Aan de westkant ligt de Rotte waarvan de kade als groene wandelroute 
is ingericht.  Het makkelijk bereikbare winkel- en horecagebied aan het Zwaanshals heeft ook 
voor de Crooswijkers een toegevoegde waarde.

Schuttersveld
Aan de noordkant van Oud-Crooswijk west komen we op het Schuttersveld. Een belangrijke 
groene long in de wijk, maar vooral de plek voor sport en spel. Allerlei maatschappelijke 
organisaties, zoals Excelsior, onderwijsinstellingen en de speeltuinvereniging begeleiden 
samen met bewoners uit de wijk sport en spel voor kinderen en volwassen. De vele activiteiten 
maken het Schuttersveld de sport- en speellocatie van de wijk. Op en naast het Schuttersveld 
vind je tevens sport- en spelvoorzieningen van bovenstedelijk belang; zoals het zwembad en de 
Ontdekhoek. Het Schuttersveld vormt een ontmoetingsplek voor kinderen en voor hun moeders. 
Er is een grand café waar de moeders terechtkunnen voor een drankje als hun kinderen aan het 
spelen of sporten zijn. 
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Tijdens mijn dagelijkse routine loop ik samen met mijn 
collega agent door Crooswijk. Ik ben blij dat ik in Crooswijk 
werkzaam ben. Het is een levendige volkswijk met betrokken 
bewoners. Tientallen jaren geleden voelde men zich hier 
onveilig, maar daar is weinig meer van te merken. Bewoners 
hebben in deze wijk meegedacht over de problemen in 
de wijk. Dat was een goed initiatief in Rotterdam. Ook de 
samenwerking met de woningcorporatie is zeer prettig. Er 
is tegenwoordig een goed functionerende integrale aanpak 
m.b.t. veiligheid. Woningcorporaties, de deelgemeente en de 
politie informeren elkaar over problemen in de wijk, zodat de 
rotte appels in de wijk snel gevonden kunnen worden.

S’ middags tijdens een wandeling door Crooswijk staat er 
een groepje moeders bij de basisschool. Het is een gemengd 
gezelschap. Enkele moeders zien er Nederlands uit en andere 
moeders lijken van Turkse en Marokkaanse afkomst. Ze staan 
gezellig te kletsen. Het valt me op dat zij goed Nederlands 
spreken met elkaar. Een moeder vertelt trots dat haar oudste 
zoon geslaagd is voor het VMBO en dat ze tegenwoordig 
iedere avond uit haar dochters favoriete sprookjesboek een 
verhaaltje voorleest. De Turkse moeders vertellen enthousiast 
over de taalcursussen waar ze de Nederlandse taal beter leren 
spreken, maar waar ze vooral gezellig samen zijn met andere 
moeders. Na de taallessen gaat de groep ook regelmatig 
samen koffie drinken. Volgende week gaan ze zelfs als groep 
naar Blijdorp met kun kinderen. Met een glimlach op m’n 
gezicht van trots en respect loop ik verder. Mijn oog valt 
op een poster die op de basisschool is geplakt. Volgende 
maand start er weer een cursus Nederlands en ze zoeken nog 
cursisten, maar ook vrijwilligers om les te geven. Ik hoef er 
niet lang over na te denken en toets het telefoonnummer in 
dat op de poster staat. Ik mag meteen langskomen voor een 
kennismakingsgesprek.

Nieuw-Crooswijk
Ten noorden van het Schuttersveld lopen we Nieuw-Crooswijk in. Na een lange realisatieperiode 
heeft deze buurt de balans gevonden. Nieuwbouw en bestaande bouw vind je in goede harmonie 
naast elkaar. Het is een buurt die nieuwe bewoners van buiten Crooswijk heeft aangetrokken, 
maar waar ook mensen die al jaren in Crooswijk wonen een huis hebben gevonden. Naast de 
kwalitatief goede woningen heeft Nieuw-Crooswijk een fantastische ligging. Aangrenzende 
gebieden en kwaliteiten zijn het Schuttersveld in het zuid-westen, de Rotte in het westen, 
twee prachtige begraafplaatsen die functioneren als park, de aantrekkelijke nieuwe wijk op de 
voormalig gemeentekwekerij aan het noord-westen, het mooiste stadspark van Nederland in het 
noordoosten, de binnenstad op een steenworp afstand en de ontmoetingsas Crooswijkseweg-
Rusthoflaan om de hoek. De wijk is verkeersveilig ingericht. Deze kwaliteiten maken het prettig 
om in Nieuw-Crooswijk te zijn.

In 2030 staat Nieuw-Crooswijk er sociaal goed voor. Dat komt voor een groot deel door 
initiatieven uit de buurt zelf. Bewoners en bedrijven geven vorm aan hun wijk. In Nieuw 
Crooswijk vind je een medisch cluster, opgericht door eerstelijnszorg uit de wijk zelf en geholpen 
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door zorgverzekeraars. Huys te Krooswijck is een plek waar naast onderwijs ook sociale functies 
voor de wijk een plek hebben gevonden. Taallessen, formulierenteam en projecten voor mensen 
met een uitkering vinden er een plek. De gymzaal bij Huys te Krooswijck wordt goed benut, niet 
alleen door de basisschool en sportfuncties in de wijk, maar ook door het Rudolf Steiner college 
dat om de hoek op de Tamboerlocatie is gevestigd.  

Nieuw-Crooswijk heeft een bijzondere stedelijke economische functie. In het gebied is de 
afgelopen decennia een uitvaartcluster ontwikkeld, dat afnemers en professionals trekt tot 
ver buiten Crooswijk. De markt heeft dit zelf opgepakt, met lichte ondersteuning van de (deel)
gemeente en corporatie.

Oud-Crooswijk oost en Tamboerlocatie
De Tamboerlocatie is één van de symbolen van de vernieuwing van Crooswijk. Het Rudolf Steiner 
college viert in 2030 haar 15 jarig bestaan op de locatie. Op de Tamboerlocatie zijn meer functies 
met belang voor de wijk. Er is een wijkwinkelcentrum gekomen en je vindt er ook stedelijke 
functies als de Ontdekdoek. De woningen op de Tamboerlocatie zijn gerenoveerd, deels huur- en 
deels koopwoningen.

Ten zuiden van de Tamboerlocatie, aan het oosten van de Crooswijkseweg, ligt Oud-Crooswijk 
oost. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het onderhoud van de rotte kiezen in het gebied. De 
buitenruimte is verbeterd en ook door vergroening hebben de straten een prettiger uiterlijk. De 
sociale versterking is ook aan Oud-Crooswijk oost niet voorbij gegaan. Mensen met een uitkering 
spelen een rol bij het onderhoud en het beheer van de buitenruimte en helpen ook anderszins 
de buurt vooruit. Ook andere bewoners en professionals zetten zich in voor Oud-Crooswijk oost, 
bijvoorbeeld door het geven van huiswerkbegeleiding aan kinderen en het geven van taallessen 
aan volwassenen. Vanuit Oud-Crooswijk steek je in 2030 prettig over naar het Slachthuisterrein.
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Prioriteiten 2013-20173
Overkoepelende prioriteiten 
geactualiseerd uitvoeringsprogramma ‘Crooswijk werkt’.

De Alliantie Crooswijk zorgt met dit geactualiseerde uitvoeringsprogramma “Crooswijk werkt’ 
voor continuering en versterking van de positieve stimulans voor Crooswijk die is in gezet door 
de werkzaamheden van de alliantie. 

We stellen prioriteiten in 6 programma’s; sociale binding en structuur, taal en onderwijs, 
gezondheid, economie en werkgelegenheid, wonen en buitenruimte en veiligheid. We 
willen investeren op die plekken waar we meerwaarde verwachten. Per programma geven 
we schematisch op een kaart aan hoe de programma’s scoren in de sociale, fysieke en 
veiligheidsindex in 2012 en via welke prioriteiten het programma in Crooswijk landt. 

Per prioriteit in het programma kijken we terug en vooruit. We gaan in op:
• de lange termijn doelstelling per prioriteit 
• bereikte resultaten in 2013
• gewenste resultaat in 2014
• verwachte mijlpalen in 2014
• gereserveerde middelen voor 2014
• geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017
• trekker
• betrokkenheid alliantiepartners
• communicatie

Overkoepelend op de 6 programma’s, benoemen we drie doelstellingen, die we in alle 
programma’s terug laten komen. 

1. Maatschappelijk aanbesteden
De alliantie besteedt zoveel mogelijk maatschappelijk aan in Crooswijk. Dit betekent dat bij 
opdrachten en klussen zo veel mogelijk wordt gekeken hoe de economische kracht uit het gebied 
kan worden benut. De alliantie ziet dat het benutten van de economische kracht uit de wijk 
tot een impuls van de wijkeconomie leidt. Op deze manier kunnen de leden van de alliantie 
bijdragen aan een aantrekkelijker ondernemersklimaat, meer werkgelegenheid en een betere 
economische positieve van bedrijven in Crooswijk.

2. Burgerkracht
We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven van burgerkracht in het gebied. Er 
zijn al vele initiatieven en netwerken in de wijken en we willen in de eerste plaats de resultaten 
hiervan vergroten en op andere plekken in het gebied benutten. Waar de alliantie voorheen 
vanzelfsprekend eindverantwoordelijk was, zoeken we nu naar manieren om de uitvoering van 
taken steeds meer over te laten aan bewoners en ondernemers zelf. De alliantie faciliteert en 
ondersteunt bewoners en maatschappelijke partijen hierbij. Wie ondersteuning krijgt, vragen 
we ook om iets terug te doen voor een andere bewoner of de eigen woonomgeving. Waar sprake 
is van onvoldoende burgerkracht of eigen kracht er niet of te weinig is, helpen we bewoners en 
ondernemers deze zelf op te bouwen. Dat doen we vanuit het uitgangspunt dat iedereen mee moet 
kunnen meedoen in Crooswijk.



10

3. Wijkmarketing
Door middel van wijkmarketing laat de alliantie zien wat er allemaal aan positiefs gebeurt 
in Crooswijk. De alliantie wil hiermee de inspanningen van bewoners, ondernemers, andere 
professionele partijen en de leden van de alliantie onder de aandacht brengen. De alliantie is 
van mening dat deze aandacht positieve energie levert en door de tijd heen de communities*) 
in Crooswijk versterkt. Daarnaast leidt de aandacht voor de positieve ontwikkelingen tot 
bewustwording bij bewoners en ondernemers over de situatie in Crooswijk. 

*) Lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, 
organisaties en/of groepen burgers werken samen aan de ontwikkeling van zorg, veiligheid, onderwijs en/of milieu in 
de eigen leef- en werkomgeving.
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PRIORITEIT 1: Meedoen

We zetten in op het overbruggen van de afstand tussen Crooswijkers en de arbeidsmarkt. 
Van werkzoekenden in Crooswijk wordt een tegenprestatie verwacht. Onder de naam 
Maatschappelijke Inspanning (MI) wordt hiermee ingezet op het maatschappelijk 
participeren van alle Crooswijkers. Voor de mensen die geen werk hebben en in 
een uitkeringssituatie zitten, geldt dat we een maatschappelijke inspanning van ze 
verwachten via solliciteren, re-integratietrajecten, vrijwilligerswerk, mantelzorg, taal- en 
beweegcursussen en dergelijke. Hiermee verbetert de leefbaarheid in de wijk en wordt de 
stap naar betaalde arbeid kleiner gemaakt. Er wordt gezocht naar een passende invulling 
van de maatschappelijke inspanning van de werkzoekende. Leidraad hierbij is: wat kan je 
en wat wil je?

Bereikt resultaat 2013
• De Maatschappelijke Inspanningsaanpak is gecontinueerd en uitgebreid van Oud-

Crooswijk naar Nieuw-Crooswijk. In Oud- en Nieuw-Crooswijk zijn ongeveer 1.200 
bijstandsgerechtigden. Met meer dan 1.000 van hen is al een afspraak gemaakt (trajectplan), 
waarvan ongeveer 700 in het kader van Maatschappelijke Inspanning. De overige 
bijstandsgerechtigden hebben al trajectplannen in het kader van werk, stedelijke zorg of 
jongerenloket. Van de ruim 700 bijstandsgerechtigden uit Maatschappelijke Inspanning doen 
ruim 300 op dit moment vrijwilligerswerk. 

• Eind augustus 2013 zijn bijstandsgerechtigden opgeroepen voor een voorlichting over 
Maatschappelijke Inspanning. Tijdens de voorlichting is ingegaan op de inspanning die van 
hen wordt verwacht, en zijn ze geholpen in contact te komen met professionele organisaties 
waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. Professionals begeleiden hen hierbij. Daarnaast is er 
op 4 oktober jl. wederom een vrijwilligersmarkt Crooswijk georganiseerd. Hiervoor zijn 135 
bijstandsgerechtigden opgeroepen. Alle aanwezige bijstandsgerechtigden hadden bij vertrek 
een afspraak bij een organisatie, activeringsconsulent of er wordt een afspraak voor een 
fysieke of psychische keuring aangevraagd. Er is een 100% aanpak op no shows. Bij geen of 
onvoldoende medewerking heeft dat gevolgen voor de uitkering.

• In 2013 is aandacht besteed aan het project ‘Participatief Budgetteren’. Dit betreft het 
betrekken van jongeren bij de invulling van overheidsgelden. Het neerleggen van een 
dergelijke vorm van zeggenschap bij de burger (jongeren) voldoet aan de kaders van 
Participatief Budgetteren.

Gewenst resultaat 2014
• Eind 2014 zijn met iedere bijstandsgerechtigde afspraken gemaakt over de invulling een 

zinvolle dagbesteding om zo iets terug te doen voor de uitkering 
• Het project ‘Bewegen naar werk’ is in 2014 opgestart en op maat gemaakt voor Crooswijk 

en mogelijk Kralingen-West. Het programma is opgezet om te zorgen dat werkzoekenden 
met een WWB (Wet Werk en Bijstand) uitkering actief en gezond worden, zodat ze daarna 
vervolgstappen naar werk kunnen zetten. Het project is ontwikkeld door het cluster Werk en 
Inkomen en Rotterdam SportSupport. Activeringsconsulenten en werkconsulenten van W&I 
(Werk & Inkomen) zullen vele tientallen geschikte deelnemers selecteren. Daarnaast wordt er 
in Crooswijk aansluiting gezocht bij de medewerkers en cliënten van MI.
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Mijlpalen 2014
• Het moment dat met alle bijstandsgerechtigden afspraken zijn gemaakt over de invulling van 

hun maatschappelijke inspanning of zijn doorgestroomd naar  W&I. 
• Medio 2014 wordt op basis van de voorlopige eindresultaten bekeken wat vervolgstappen zijn 

met het programma Maatschappelijke Inspanning, en bestuurlijk ter accordering voorgelegd.
• Start bij 1 sportvereniging met het project Bewegen naar werk

Gereserveerde middelen 2014  
• Er zijn voldoende overheidsmiddelen voor 2014 gerealiseerd voor deze prioriteit. In 2014 

wordt bekeken wat er in 2015 mogelijk is. 
• De vrijwilligerswinkel is in 2012, 2013 en voor 2014 gesubsidieerd door de deelgemeente. 

Daarnaast is onlangs besloten dat er een aanvullende opdracht komt voor de 
Vrijwilligerswinkel door een bijdrage uit stedelijke middelen, Participatiebudget (W&I). Te 
starten in 2013 en door te zetten in 2014.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017
• Primair doel van Maatschappelijke Inspanning is dat werkzoekenden een bijdrage aan 

de samenleving leveren en door het leveren van een maatschappelijke inspanning zich 
meer kunnen ontwikkelen. Dit is gericht op het bevorderen van hun zelfredzaamheid en 
deelname aan de samenleving. Voor Crooswijk betekent dit dat in 2017 met alle WWB-ers 
die het betreft afspraken zijn gemaakt over hun tegenprestatie op het gebied van MI. Dat 
kan zijn door vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van een taaltraining of beweeg- en 
dieetprogramma’s, etc.

Trekker
• Cluster M.O. (programma Maatschappelijke inspanning)

Betrokkenheid alliantiepartners
• De deelgemeente heeft een cofinancierende rol en stelt capaciteit beschikbaar. De 

deelgemeenterol wordt na het afschaffen van de deelgemeente overgenomen door de stad.
• De corporaties kunnen op verzoek vastgoed beschikbaar stellen, daar waar dit nodig is voor 

het welslagen van het programma en ondersteunen waar mogelijk als de trekker met een 
verzoek komt.

• De Vrijwilligerswinkel is voor de alliantiepartners een belangrijke spil in het motiveren, 
toeleiden en begeleiden van werkzoekenden naar vrijwilligerswerk of trainingen en 
cursussen. Via de Vrijwilligerswinkel wordt er gewerkt aan de motivatie en vaardigheden en 
wordt er gezocht naar een passende invulling van de maatschappelijke inspanning van de 
werkzoekende.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• De Deelgemeente en de Vrijwilligerswinkel hebben uitgebreid gecommuniceerd over 

Maatschappelijke Inspanning. Er wordt stedelijk gebruik gemaakt van voorbeelden uit 
Crooswijk bij rondleidingen aan andere steden en artikelen in de krant over Maatschappelijke 
Inspanning. Het stedelijk communicatieplan Maatschappelijke Inspanning moet een 
overkoepelend kader gaan bieden voor communicatie richting bewoners e.a. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 2: Crooswijk viert zijn successen

Crooswijk viert zijn successen. We voeren de communicatiestrategie uit. 

Bereikt resultaat 2013 
• Introductie van het UP Crooswijk 1.0
• Een korte kernboodschap voor alle zes de programma’s uit het uitvoeringsprogramma
• Publiciteit rond UP Crooswijk 2.0

Gewenst resultaat 2014
• Vaststelling en uitvoering communicatiestrategie, inclusief beeldmerk
• Vaststelling participatieparagraaf per project uit het uitvoeringsprogramma, door de trekkers 

van de verschillende projecten 
• Uitvoering communicatiestrategie, gezamenlijk door de uitvoeringspartners ter hand te 

nemen, zowel overkoepelend als per project
• Voor elk project uit Crooswijk werkt moet ten minste eenmaal een succes worden gevierd.
• Advisering en ondersteuning van de projectleiders bij het uitvoeren van de 

participatieparagraaf

Mijlpalen 2014
• Eerste kwartaal 2014: Vaststelling communicatiestrategie 

Gereserveerde middelen 2014
• Communicatie per partner uit staande begrotingen. 

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Bewoners, ondernemers en (maatschappelijk) investeerders zijn betrokken bij de 

communicatie rond de deel)projecten binnen het uitvoeringsprogramma. Zij denken mee en 
doen mee. 

• Veelvuldige communicatie met en naar bewoners, ondernemers en (maatschappelijk) 
investeerders over de ontwikkelingen en resultaten.

• Bestuurders en directies kennen de resultaten en successen, dragen deze uit en rapporteren 
jaarlijks aan de alliantie over de geleverde communicatie uitingen.

Trekker
• De deelgemeente Kralingen-Crooswijk is de aanjager van de uitvoering van de vastgestelde 

communicatiestrategie. De trekkers van de projecten zijn verantwoordelijk voor hun 
deelprojectenen de communicatiecomponent daar in.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Het belang van de alliantiepartners bij deze prioriteit is groot. Het gaat hier immers om het 

verzilveren van de resultaten en het positief in het nieuws brengen van Crooswijk. Daar 
waar alliantiepartners trekkers zijn van deelprojecten hebben ze een leidende rol in de 
communicatieaanpak. De alliantiepartners denken proactief mee bij de uitvoering van de 
overkoepelende communicatiestrategie.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijk 
investeerders, alliantiepartners
• Zie meetbare doelstellingen 2017. Deze doelstellingen moeten al in 2014 zichtbaar worden.
• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 

overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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THEMA
Sociale binding 
en structuur
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PRIORITEIT 3: Versterken ervaren binding 
van bewoners met Crooswijk 

De alliantie Crooswijk versterkt de door bewoners ervaren binding met Crooswijk. 

Bereikt resultaat 2013
• Dit onderwerp is het resultaat van andere acties uit het uitvoeringsprogramma. Er zijn geen 

afzonderlijke acties aan gekoppeld, behalve dan dat de programma’s in samenhang moeten 
worden gevolgd en bijgestuurd. Dit laatste gebeurt in de Alliantie Crooswijk en waar nodig het 
Bestuurlijk Overleg Crooswijk. 

Gewenst resultaat 2014
• De wijkprofielen laten een meetbare stijging van de ervaren binding met Crooswijk zien. We 

beseffen ons dat wijkprofielen suboptimaal zijn voor meting, maar het is op dit moment het 
beste instrument

Mijlpalen 2014
• Meting stijging ervaren binding Crooswijk in de wijkprofielen (eind 2014) 
• Starten overlegvorm gebiedscommissie met platform voor/met bewoners. (medio 2014)

Gereserveerde middelen 2014
• De prioriteit past binnen begroting

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• In 2016 moet de ervaren binding (die tweejaarlijks wordt gemeten) gestegen zijn en tenminste 

een 5,7 bedragen.
• In 2018 moet de ervaren binding een voldoende zijn. 

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Bij het meetbaar maken van de ervaren binding spelen de alliantiepartners geen rol. Bij het 

koppelen van deze prioriteit aan alle activiteiten in het uitvoeringsprogramma wel. 

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 

overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 4: Ontwikkelen van plekken in de wijk 
als plekken van ontmoeting en activering

Wijkservicepunt Rubroek, Huys te Krooswijck en buurthuis de Branding zijn plekken in de 
wijk waar ontmoeting centraal staat en waar bewoners activiteiten kunnen organiseren 
of zich daarbij aansluiten. De ontmoetingsplekken bieden ruimte aan maatschappelijke 
initiatieven die passen binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma. De 
alliantiepartners zetten zich ervoor in om, mits de bewoners en maatschappelijke 
partners daar behoefte aan hebben en een actieve rol willen vervullen, deze 
ontmoetingsplekken tot een succes te maken. Dit doen de alliantiepartners onder andere 
door initiatieven te ondersteunen en een plek bij deze ontmoetingsplekken te geven (of te 
faciliteren). Bij de ontwikkeling van deze plekken is ook ruimte voor buurtbewoners die zich 
inzetten in het kader van het programma Maatschappelijke Inspanning. 

Bereikt resultaat 2013
• Er is een behoeftepeiling bij bewoners en visie van de leden van de Alliantie over 

ontmoetingsplekken uitgevoerd. Onder bewoners zijn enquêtes gehouden. De leden van de 
Alliantie zijn bevraagd. 

• De Branding functioneert als ontmoetingsplek voor Oud-Crooswijk.
• In samenwerking met BZK is een traject ontwikkeld met betrekking tot ontmoetingsplekken. 

Dit leidt begin 2014 tot besluitvorming over de aanpak van ontmoetingsplekken in 2014.

Gewenst resultaat 2014
• Begin 2014 besluitvorming over de aanpak van ontmoetingsplekken in 2014.
• Eind 2014 functioneren, indien bewoners en/of maatschappelijke organisaties hier een actieve 

rol in willen spelen, de drie plekken als plekken van ontmoeting en activiteit. Het moeten 
plekken worden die renderen en duurzame business modellen hebben. Uiterlijk eind 2014 is 
de wijze waarop dit invulling krijgt vastgelegd in samenwerkingsafspraken. We doen dit ten 
minste voor de drie aangewezen ontmoetingsplekken (Branding, Wijk Service Punt, Huys te 
Krooswijck). Er is een plan van aanpak met concrete planning, inclusief financieel technische 
zaken en de communicatiestrategie per ontmoetingsplek. 

• De aangewezen ontmoetingsplekken zullen slechts voor een deel van de bewoners interessant 
zal zijn. Bewoners volgen, logischerwijs, hun eigen spoor en daar horen andere eigen plekken 
bij. Daar waar bewoners hier ondersteuning voor nodig hebben van alliantiepartners, kan 
worden bezien op welke wijze deze kan worden gegeven. In 2014, maar ook in latere jaren 
bieden we hier structureel ruimte voor.

Mijlpalen 2014
• De beheersituatie van de ontmoetingsplekken is geprofessionaliseerd. 

Gereserveerde middelen 2014
• Er is door de deelgemeente budget gereserveerd voor realisatie van deze doelstelling.
• In de begroting 2014 van Havensteder is een klein bedrag opgenomen voor de aanjaagfunctie 

om “De Branding” tot een centrale ontmoetingsplek voor de wijk te ontwikkelen.
• Woonstad maakt zoveel mogelijk gebruik van Huys te Krooswijck voor haar 

wijkbijeenkomsten en –vergaderingen. 
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Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 (2030)
• De met de bewoners afgesproken ontmoetingsplekken hebben een eigen, werkende 

organisatiestructuur. De plekken worden zoveel mogelijk door zelfwerkzaamheid in stand 
gehouden en hebben de inbreng van de alliantiepartners op termijn niet of beperkt nodig. 

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Havensteder ondersteunt binnen haar mogelijkheden de ontmoetingsplekken in 

Oud-Crooswijk en Rubroek, in het verlengde van haar rol ten aanzien van de sociale  
woningvoorraad in het gebied. Woonstad doet hetzelfde in Nieuw-Crooswijk.

• De stad, met M.O. als coördinatiepunt, ondersteunt de ambitie, en legt waar nodig en mogelijk 
de relatie met de prioriteiten waar zij aan trekt in dit geactualiseerde uitvoeringsprogramma.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Partners als Middin, Dock, Vraagwijzer, SRR, Steunpunt Armoede Crooswijk en Buurtwerk 

dragen bij aan deze prioriteit. 
• Bewoners zijn uitgenodigd hun wensen met betrekking tot ontmoetingsplekken kenbaar te 

maken. In samenwerking met BZK worden bewoners/ondernemers uitgenodigd aan de slag te 
gaan met ontmoetingsplekken.

• Bewoners en ondernemers worden via de deelgemeentepagina in de Havenloods geïnformeerd 
over de aanwezigheid van de ontmoetingsruimten en de mogelijkheden hiervan.

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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THEMA
Taal en onderwijs
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PRIORITEIT 5: Ontwikkelen integrale 
aanpak tegengaan voortijdig schooluitval 

De alliantie zet in op het tegengaan van voortijd schooluitval en het bevorderen van een 
zo goed mogelijk doorlopen schoolloopbaan. Deze integrale aanpak richt op zowel kin-
deren als hun ouders. 

Bereikt resultaat 2013
• Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) in Crooswijk is gedaald. Daarnaast worden
• Crooswijkse jongeren die wel zijn uitgevallen doorverwezen naar het Jongerenloket, waar 

bekeken wordt welke voorziening of welk traject voor hen het meest passend is. 
• Crooswijk heeft vanaf het schooljaar 2013-2014 twee vakantiescholen. 
• Eén voortgezet onderwijs school heeft een leerplicht-plus pakket.
• Vanaf 2013-2014 zijn er 5 basisscholen (van de 6) in Crooswijk met een groep nul. Een groep 

nul kan uitsluitend worden opgezet als er een peuterspeelzaal met Vroege Voorschoolse 
Educatie (VVE) is. Een PO (primair onderwijs) school kan vervolgens ieder jaar via de 
beleidsregel Rotterdams Onderwijs een aanvraag voor een groep nul doen.

• Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn peuterconsulenten actief. Taak: het 
begeleiden van kinderen naar VVE, daar waar kinderen nog niet op een peuterspeelzaal 
komen. 

Gewenst resultaat 2014
• Er is een scholenmarkt georganiseerd met als doel kinderen een juiste keuze te laten maken 

voor een school en de overgang van groep 8 naar de brugklas makkelijker te maken. 
• Het project Rotterdamse Aanpak Loopbaanoriëntatie is een onderdeel van het programma 

Aanval op Uitval. Alle PO en VO scholen in Crooswijk zijn actief benaderd om deel te nemen 
aan het loopbaanoriëntatie-arrangement. 

• Er is duidelijkheid over wenselijkheid en realisatie vakantiescholen. Indien meer 
vakantiescholen gewenst zijn, kan het gesprek via schoolcontactpersonen gestart kan worden. 
Zij kunnen het gesprek met de scholen en besturen aangaan. Waar mogelijk een samenwerking 
tussen TOS en vakantiescholen realiseren. 

• Uitvoering van een aanpak tegen voortijdig schoolverlaten, gericht op kinderen en ouders van 
het PO en VO, is gestart

• Er is een afstemmingsoverleg schooldirecteurenoverleg Crooswijk, geleid door MO. Dit heeft 
tot doel om gezamenlijke doelstellingen te bespreken en de inzet in de wijk op elkaar af te 
stemmen. Op afroep zijn andere sociale partners welkom. 

Mijlpalen 2014
• Scholenmarkt; de scholenmarkt zal in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden. De opzet is 

dat er een breed aanbod van VO scholen aanwezig is zodat het voor iedere school interessant 
is.

• Viering van actief schooldirecteurenoverleg Crooswijk 

Gereserveerde middelen 2014
• De financiering van deze prioriteit is gedekt binnen de begroting van M.O.
• Vanuit Havensteder en Woonstad zijn voor deze prioriteit geen middelen gereserveerd voor 

2014

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• 10% reductie nieuwe vsv’ers. 
• Geactiveerde aanpak voor oud vsv’ers
• Alle jongeren die school vroegtijdig verlaten, kunnen voor advies of hulp terecht bij het 
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Jongerenloket Rotterdam 
• Met alle scholen in Crooswijk worden in 2014 afspraken gemaakt over het wel of niet komen 

tot een vakantieschool. Voor 2017 zijn die afspraken geïmplementeerd

Trekker
• Cluster M.O.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Havensteder verwijst door naar de aanbieders van taalcursussen in de wijk. 
• Woonstad verwijst ook door naar aanbieders van taalcursussen in de wijk en maakt afspraken 

over de inzet van loopbaanondersteuning en het trekkerschap daarvan. 
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk denkt mee en ondersteunt bij het vinden van een locatie 

voor de schoolmarkt, verwijst door naar aanbieders van taalcursussen en voert een actieve 
aanpak op vroegtijdig schoolverlaters. 

• Jongerenloket heeft veel taaltrajecten die jongeren kunnen volgen, ook zonder dat ze een 
uitkering hebben

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• www.rotterdam.nl/jongerenloket
• Informatie over de scholenmarkt via de lokale krant
• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 

overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”.
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PRIORITEIT 6: Taalontwikkeling van Crooswijkers

Uit de sociale index 2012 blijkt dat bewoners in Kralingen-Crooswijk met een grotere 
taalachterstand te kampen hebben dan bewoners in andere deelgemeenten. De Alliantie 
Crooswijk zet in op verbetering van de taalontwikkeling van Crooswijkers en stelt zich 
daarbij de volgende doelen:
•	 Verbinding tussen binnen- en buitenschools leren: doorgaande lijn door herhaling van 

dezelfde boodschap.
•	 Ouders zijn voldoende taalvaardig en stimuleren de taalontwikkeling van hun 

kind(eren).
•	 In de wijk en in vrije tijd wordt meer aandacht besteed aan taalontwikkeling.

Bereikt resultaat 2013
• Inzet van een taalmeester voor 6 uur per week tot het einde van 2013. 
• Er is een website met informatie over taalaanbod voor burgers, inclusief de niveaus die 

beschikbaar zijn in de deelgemeente/stad
• Er is een overzicht van taaltrajecten, inclusief de niveaus, die beschikbaar zijn in de 

deelgemeente/stad
• Er zijn drie taalnetwerkbijeenkomsten georganiseerd om maatschappelijke organisaties te 

betrekken bij de taalontwikkeling van de Crooswijkers.
• Er is een stuk geschreven over het Taaloffensief dat enkele maatschappelijke organisaties 

zijn gestart in de wijk. Binnen het Bestuurlijk Overleg worden begin 2014 nadere afspraken 
gemaakt die worden vastgelegd in dit stuk. 

 
Gewenst resultaat 2014
• Er is voldoende en breed gevarieerd taalaanbod aanwezig. Dit vertaalt zich ten minste in de 

onderstaande punten:
• Voorleesactiviteiten (ten behoeve van het wegwerken van taalachterstanden) vinden plaats. 
• Wegwerken taalachterstand bij volwassenen / ouders, zodat zij zichzelf kunnen redden in 

de maatschappij waardoor veel kinderen ontlast worden (bevorderen zelfredzaamheid). 
• Het taalaanbod in Crooswijk voor verschillende leeftijden wordt vergroot en toegankelijker 

gemaakt, waardoor meer bewoners er gebruik van maken. 
• Er is een actief taalnetwerk in Kralingen-Crooswijk dat zelfstandig werkt, bestaande uit 

mensen die vanuit hun professie betrokken zijn bij taalontwikkeling. 
• Alle partijen die taal aanbieden zullen worden benaderd om gezamenlijk in 2014 een 

convenant af te sluiten met als doel samenwerken op het gebied van taalontwikkeling.

Mijlpalen 2014
• Medio 2014 is het convenant met alle taalpartners getekend

Gereserveerde middelen 2014
• Stad: stedelijke middelen zijn gedekt
• Deelgemeente middelen zijn gedekt
• Woonstad en Havensteder: De corporaties hebben voor deze prioriteit geen extra middelen 

gereserveerd
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Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Er is een actief taalnetwerk in Kralingen-Crooswijk dat zelfstandig werkt en periodiek 

bij elkaar komt, bestaande uit mensen die vanuit hun professie betrokken zijn bij 
taalontwikkeling. 

• Er is uitvoering gegeven aan het in 2014 getekende convenant met de taalpartners. In dit 
convenant is afgesproken hoe de taalontwikkeling van Crooswijk in 2017 moet zijn versterkt, 
en met welke maatregelen.

Trekker
• Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Betrokkenheid alliantiepartners
• De alliantiepartners zijn zelf ook maatschappelijke partners die aan moeten haken bij 

de activiteiten rondom de taalontwikkeling in Crooswijk. Daarnaast spelen zij ook een 
belangrijke ambassadeursrol naar andere potentiële partners. 

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Burgers hebben een actieve bijdrage. Zodra de website is gestructureerd op niveauverschillen 

en doelgroepen, zal hieraan meer bekendheid worden gegeven bij bewoners van Crooswijk, via 
huis aan huisbladen en andere media uit de communicatiestrategie Crooswijk werkt..

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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Gezondheid
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PRIORITEIT 7: Haalbaarheidsonderzoek 
naar wensen en mogelijkheden 
voor een gezondheidscentrum in Crooswijk

Eerstelijnszorg kan betere kwaliteit leveren als de samenwerking tussen de 
zorgaanbieders toeneemt. Gezamenlijke huisvesting stimuleert die samenwerking en is 
patiëntvriendelijk. Daarnaast helpt het ook de druk te verminderen, die ontstaat doordat 
zo veel mogelijk zorg buiten het ziekenhuis moet plaatsvinden. Er wordt samen met 
partners in de zorg onderzocht of het haalbaar is in Crooswijk een gezondheidscentrum 
te realiseren.

Bereikt resultaat 2013
• Eind oktober vond een regiobijeenkomst plaats voor de eerstelijnszorg georganiseerd door de 

deelgemeente en M.O. Een van de doelen van de bijeenkomst was te peilen of er behoefte is 
aan een gezondheidscentrum. Daarnaast was een doel de onderlinge netwerken te versterken. 
Voor deze bijeenkomst zijn ook gericht enkele andere partijen uitgenodigd die een rol hebben 
op het gebied van gezondheidsbevordering. Zorgimpuls heeft inmiddels van de deelgemeente 
de opdracht gekregen de haalbaarheid van een  gezondheidscentrum en de meest geschikte 
locatie hiervoor te onderzoeken d.m.v. interviews met onder andere huisartsen en andere 1e 
lijnszorgaanbieders.  

Gewenst resultaat 2014
• In 2014 moet het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn en moet 

besluitvorming plaatsvinden over het wel of niet inzetten op realisatie van een 
gezondheidscentrum, inclusief locatiekeuze. 

Mijlpalen 2014
• Eerste kwartaal besluitvorming over medewerking aan de realisatie van een 

gezondheidscentrum in Crooswijk

Gereserveerde middelen 2014
• Budget is gedekt

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Indien er een positief is over de wenselijkheid van de komst van een gezondheidscentrum en 

locatie in 2014, zal deze in 2017 gerealiseerd zijn.

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk

Betrokkenheid alliantiepartners
• Op dit moment in afwachting van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van 

Zorgimpuls. 

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Op dit moment wordt alleen de eerstelijnszorg actief betrokken. Eerder is gebruik gemaakt van 

de adviezen van de seniorenraad en is overlegd met het WOC (Wijkorgaan Crooswijk). 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 8: Bewoners nemen 
eigen verantwoordelijkheid voor gezond gedrag

De alliantie vindt het belangrijk dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen gezondheid en gezond gedrag.

Bereikt resultaat 2013
• In speeltuin Crooswijk is met subsidie een ouderentoestel neergezet. Met partners (o.a. 

Hoppesteijn en actieve bewoners) wordt een structurele programmering opgezet. 
• Via de wijkservicepunten, zoals het nieuwe wijkservicepunt in Rubroek, en de Vraagwijzers is 

informatie en doorverwijzing naar 0e, 1e of 2e-lijnszorg goed toegankelijk. 
• In het voorjaar 2013 is er een gezondheidsdag georganiseerd door bewoners van Crooswijk. 
• Bij het zorgcentrum Hoppesteijn is met subsidie vanuit Uitvoeringsprogramma Sport 

een jeu-de-boulesbaan gerealiseerd. Het zorgcentrum zorgt met actieve bewoners voor de 
programmering. 

• In het sportcomplex Schuttersveld is een wijkfitness gestart in 2013; een laagdrempelig 
sportaanbod en een ontmoetingsmogelijkheid voor bewoners. Actieve bewoners gaan 
deelnemen in de organisatie/begeleiding. 

• Er is een buurtmoestuin gerealiseerd in de Marnixdwarsstraat. Buurtbewoners hebben zich 
aangemeld voor een vierkantemetertuintje. Er is op dit moment een wachtlijst. Eind 2013 
worden er extra tuintjes geplaatst. 

• Er is een aanpak gestart gericht op het stoppen met roken. Daarvoor zijn stopbuddy’s 
ingeschakeld en aangehaakt bij een plan van huisarts David Oei. Stopbuddy’s zijn vrijwilligers 
met een uitkering die in kader van MI in 2013 zijn getraind om stoppers te ondersteunen, 
wel of niet in de eigen sociale omgeving. Doel van deze inzet op stoppen met roken is het 
bevorderen dat meer stoppers succesvol stoppen met roken en daarmee op termijn het 
percentage rokers daalt. David Oei heeft een plan opgesteld ‘Crooswijk Rookvrij’ waarop 
met de genoemde ontwikkelingen kan worden aangesloten. Het plan is in afwachting 
van financiering door FAW (Fonds Achterstandswijken) -fonds en een trekker in de wijk. 
Besluitvorming vindt in 2013 of in 2014 plaats. Ten minste tot 2014 ondersteunt de GGD het 
traject van David Oei met advisering en lichte procesbegeleiding.

Gewenst resultaat 2014
Vergroten van de rol die bewoners zelf kunnen spelen bij het verbeteren van hun gezondheid, 
door onder meer:
• Het stedelijke project Beweegmaatjes is op maat uitgevoerd in Crooswijk. 
• Er is een onderzoek afgerond welke rol sportparticipatie kan spelen en er zijn afspraken 

gemaakt welke acties hieruit voortkomen. 
• Er is een nieuwe gezondheidsdag georganiseerd door bewoners.
• De pilot schulddienstverlening is uitgevoerd: dit project draagt bij aan het realiseren van 

het maatschappelijk doel om problematische schulden (en daarmee psychische klachten) te 
voorkomen door gericht burgerkracht te benutten.

• Het project ‘Even Buurten’ (bewoners doen vrijwillig een klusje of een boodschap voor een 
andere bewoner in Crooswijk) draagt bij aan een gezonde woonomgeving.

• In 2014 is de op initiatief van de GGD in het SWGG (Samen Werken aan een Goede 
Dezondheid) programma in 2013 ontwikkelde Toolkit Beter Stoppen stedelijk 
geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. De Toolkit Beter Stoppen is gebaseerd op de 
uitgangspunten van Social Marketing en is ontwikkeld door Smart Agent. Risk Control diëtiek 
biedt in Crooswijk (in Nieuw-Crooswijk rookt 36% 17+) stopondersteuning aan en is actief 
bij de ontwikkeling van de Toolkit betrokken (proeftuin Beter Stoppen). In 2014 kunnen 
zogenoemde stopbuddy’s worden gekoppeld aan stoppers die ondersteuning krijgen in de 
eerstelijnszorg. 
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• Realisatie Hutspot Hotspot. Elke alliantiepartner heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid een 
bijdrage geleverd: De deelgemeente draagt zorg voor buitenruimte. Stadsontwikkeling stelt de 
grond een paar jaar om niet beschikbaar. Vanuit MO is er geen geld maar wel ondersteuning. 
Havensteder stelt  een fysieke ruimte, met daarin een keuken, beschikbaar.

Mijlpalen 2014
• Er is een werkgever/matcher voor BeweegMaatjes Kralingen-Crooswijk
• Er is tenminste een cursus voor beweegmaatjes Kralingen-Crooswijk georganiseerd 
• Ontwikkeling Hotspot Hutspot in Rubroek is gerealiseerd. 

Gereserveerde middelen 2014
• De prioriteiten passen binnen de overheidsbegroting.
• Er zijn twee aandachtspunten: 

• De deelgemeentelijke financiële besluitvorming over Hotspot Hutspot vindt begin 2014 
plaats. Indien er een passend plan ligt worden middelen beschikbaar gesteld.

• De inzet van MO voor Beweegmaatje gebeurt via expertise van een beleidsmedewerker 
die dit project in de deelgemeente implementeert. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij 
opdrachten van de deelgemeente aan organisaties, zoals de Vrijwilligerswinkel en de 
beweegcoördinator; meer participatie via vrijwilligerswerk, of meer gaan bewegen.

• Woonstad en Havensteder hebben geen extra financiële middelen gereserveerd voor dit 
onderwerp.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• De wijkteams jeugd en de wijkteams volwassenen zijn beiden uiterlijk in 2015 operationeel en 

worden nu opgezet.
• De ervaren gezondheid is verbeterd; dit blijkt uit het wijkprofiel 2016 en 2018

Trekker
• Cluster M.O.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Havensteder heeft actief oog voor initiatieven en behoeften van bewoners op het vlak van 

gezondheid.
• Woonstad heeft  actief oog voor initiatieven en behoeften van bewoners op het vlak van 

gezondheid.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Bewoners die als vrijwilliger werken. De deelgemeente onderhoudt contact met bewoners en 

inventariseert en stimuleert initiatieven van bewoners. 
• Via de site www.beweegkrachtrotterdam.nl kunnen beweegaanbieders, beweegmaatjes en 

bezoekers zich melden en elkaar vinden. De site is een voortzetting in digitale vorm van de 
Rotterdamse beweegprogramma´s Van Klacht naar Kracht en de BeweegKuur.

• Belangrijke externe partners die aangesloten zijn bij deze prioriteit zijn: de Vrijwilligerswinkel, 
BuurtLAB, Hoppesteijn, 4sportmanagement, speeltuin Crooswijk en Buurtwerk.nl. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 9: Aanpak overgewicht

Crooswijk heeft in verhouding tot andere wijken in Rotterdam zeer veel kinderen met 
overgewicht. Leefgewoonten zoals verkeerde voeding en een zittend bestaan zijn de 
boosdoeners. We geven extra aandacht aan het bestrijden van overgewicht zowel bij 
kinderen als bij volwassenen. Dit doen we samen met partners in Crooswijk. Daarbij 
zoeken we naar een aanpak die past bij de leefwereld van ouders en kinderen.  

Bereikt resultaat 2013
• Er gebeurt veel in Crooswijk, zoals de onderstaande greep laat zien:  
• In Crooswijk zijn er 3 peuterspeelzalen met een Lekker Fit!  programma en een Smakelijke 

Moestuin. 
• Er zijn 2 scholen met 6 groepen die Lekker Fit! in de kleuterklas hebben. 
• Kinderen uit groep 3 t/m 8 van een Lekker Fit!-school, krijgen vier a vijf keer per week sport. 

Drie keer tijdens- en minimaal één keer na schooltijd. In Crooswijk zijn 3 locaties met 8 
groepen die hieraan meedoen. Er zijn ten minste 2 gezonde scholen: bij 1 VO (Voortgezet 
onderwijs) school en 1 PO (Primair onderwijs) school.

• Op 3 PO scholen in Crooswijk vinden gezonde lunches plaats. 
• Er is een diëtist ingezet om advies te geven over gezond eten. 
• Fysiotherapie Rubroek heeft een speciaal programma Kids4fit
• BuurtLAB (Coolzaad) beheert een wijkmoestuin aan de Marnixdwarsstraat en verzorgt de 

programmering in samenwerking met de PO school, de kinderopvang, Thuis Op Straat en 
buurtbewoners 

• De kinderen op PO scholen nemen m.i.v. september 2013 weer deel aan het schoolzwemmen 
in Crooswijk.

• TOS heeft een uitgebreid sport- en spelaanbod, ondersteund door een Buurtsportcoach
• De buurtsportvereniging FC Zylyn organiseert het hele jaar door een gevarieerd sportaanbod 

in en rond Schuttersveld voor kinderen in de eigen buurt. Dit gebeurt in samenwerking met 
betrokken buurtbewoners en professionals, zoals Excelsior4ALL en de Schoolsportvereniging. 
Daarnaast is er een sportuitleen waar kinderen op het Schuttersveld sport- en spelmaterialen 
kunnen lenenExcelsior4ALL verzorgt clinics op Schuttersveld en verzorgt op 8 PO scholen in 
Crooswijk Excelsior Schools

• Rotterdam United Baseball verzorgt twee maal per week een clinic op het baseballveld 
Schuttersveld

• Schoolsportvereniging Crooswijk heeft een samenwerking met vier PO scholen. Vijf maal per 
week worden de volgende sporten aangeboden: judo, atletiek, voetbal, basketbal, streetdance 
en zwemmen. Vanaf 2014 dragen Sportsupport, Havensteder en de deelgemeente bij aan de 
zwemactiviteit 

• Gymzaal de Marnixstraat is vanaf 1 maart voor 80% in gebruik door Rotterdam Basketbal, zij 
werven kinderen via de gymlessen op de basisscholen. 

• In de zomervakantie zijn voor thuisblijvende kinderen (12-16 jaar) basketbalclinics en 
toernooien op het Schuttersveld in Crooswijk, i.s.m. drie huisartsen uit Crooswijk. 

• Samen met Fonds Achterstandswijken financiert de deelgemeente de beweegcoördinator. 
Zij koppelt vraag naar en aanbod van sport- en beweegactiviteiten. BuurtLAB heeft hiervoor 
in 2013 de opdracht gekregen. Dit project is opgezet naar aanleiding van het programma Van 
Klacht Naar Kracht, waarbij patiëntjes met overgewicht door de huisarts worden doorgestuurd 
om te gaan bewegen.
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Gewenst resultaat 2014
• Voortzetten van de hierboven genoemde activiteiten die in 2013 zijn opgezet (of gecontinueerd 

uit eerdere jaren). Medio 2014 een evaluatie en bezien waar aanscherping nodig en mogelijk is.
• Het plan Gezond Gewicht als stedelijk programma in Crooswijk uitvoeren, mits Crooswijk 

voldoet aan de door M.O. gestelde criteria. Besluitvorming hierover vindt begin 2014 plaats. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met Zorgimpuls, Sport en Cultuur en Sportsupport. Ook zit 
er een pijler rondom Voeding.

Mijlpalen 2014
• Gemeten vergroot bewustzijn bij Crooswijkers van oorzaken van overgewicht via media en 

ingezette projecten

Gereserveerde middelen 2014
• De inzet van Lekker Fit is voor 2014 gebudgetteerd. 
• De inzet bij de overige activiteiten van de cluster M.O. van de stad, en de activiteiten van de 

deelgemeente zijn gedekt.
• Woonstad en Havensteder hebben geen extra financiële middelen gereserveerd voor deze 

prioriteit.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 (2030)
• Verminderen van overgewicht van kinderen in Crooswijk. Dit zal meetbaar worden gemaakt in 

het wijkprofiel Crooswijk

Trekker
• Cluster M.O.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Havensteder stimuleert gezondheid en bestrijding overgewicht binnen haar mogelijkheden. 

Zo ondersteunt zij Rotterdam Basketbal bij het benutten van de gymzaal aan de Marnixstraat. 
Ook door zijn betrokkenheid bij buitenruimteaanpak en pleinenaanpak in Oud-Crooswijk kan 
Havensteder sportbetrokkenheid van dikke kinderen helpen versterken. De deelgemeente en 
cluster SO (Stadsontwikkeling) (deze laatste doet dit in opdracht van de deelgemeente) spelen 
bij de pleinenaanpak en buitenruimteaanpak een leidende rol.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Veel kinderen, jongeren en ouderen worden betrokken bij de talloze programma’s die 

bij de aanpak van overgewicht zijn ontstaan. We doen dit samen met de brede groep 
maatschappelijke partners die bij de resultaten 2013 zijn genoemd. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 10: Versterken wijkeconomie: 
een volwaardig aanbod voor dagelijkse boodschappen
 
We stellen onszelf, als alliantie, ten doel om uiterlijk 2017 de bouw te starten van 
een volwaardig aanbod voor dagelijkse boodschappen. Een wijkwinkelcentrum 
op de Tamboerlocatie heeft de voorkeur, tenzij dit niet mogelijk blijkt. De wens is 
een winkelcentrum met twee supermarkten en mogelijk aanvullende winkels. De 
achterliggende gedachte is een kwaliteitssprong in het voorzieningenaanbod voor 
dagelijkse boodschappen. Randvoorwaarde is dat ook op de Crooswijkseweg – 
aanvullend op het wijkwinkelcentrum- ruimte blijft voor passende detailhandel en andere 
ontmoetingsfuncties.

Bereikt resultaat 2013
• Er is een actualisatie van een eerder onderzoek uitgevoerd over de mogelijkheden voor 

detailhandel in Crooswijk en de potenties van de ontmoetingsas Crooswijkseweg-Rusthoflaan. 
• Voortbouwend op dit onderzoek zijn vier supermarktketens gevraagd om hun visie te 

presenteren. Hieruit volgend is een van de ketens geselecteerd om een haalbaarheidsplan 
voor de realisatie van een wijk-winkelcentrum op de Tamboerlocatie op te stellen, met 
ondersteuning van de partners van de alliantie. Dit is in december 2013 gepresenteerd aan het 
Bestuurlijk Overleg. N.a.v. het onderzoek voor de ontmoetingsas is besloten de as te knippen. 
De Crooswijkseweg tot en met de Tamboerlocatie is de plek voor een wijkwinkelcentrum, 
aanvullende detailhandel en andere ontmoetingsfuncties. Voor de Rusthoflaan geldt een 
ander toekomstperspectief. Dit komt aan de orde bij prioriteit 11.

Gewenst resultaat 2014
• De gesprekken met de supermarktketen resulteren eerste helft 2014 in een 

ontwikkelovereenkomst. 
• Na overeenstemming in de ontwikkelovereenkomst wordt, voortbouwend op afspraken in 

het Bestuurlijk Overleg, het vervolgproces in gang gezet van het traject naar realisatie van een 
supermarkt op Tamboerlocatie. In samenhang hiermee zullen verdere afspraken gemaakt 
worden over toekomst van de Crooswijkseweg. Tevens zal een visie ontwikkeld worden op de 
aangrenzende buitenruimte en met name de Pijperstraat.

• De alliantie vindt leegstand van vastgoed in Crooswijk onwenselijk. Het is slecht voor de 
uitstraling van de wijk en er blijven kansen liggen voor ondernemers. De alliantiepartners 
verwijzen ondernemers/organisaties die op zoek zijn naar ruimte door naar andere 
alliantiepartners op het moment dat zij zelf geen passend bedrijfsonroerend goed beschikbaar 
hebben.

Mijlpalen 2014
• De gemeente heeft eind 2013 een bijeenkomst voor de winkeliers aan de Crooswijkseweg 

georganiseerd om in 2014 te komen tot oprichting van een brancheringscommissie waarin 
een aantal sterke ondernemers van de Crooswijkseweg een plek krijgt. In 2014 wordt de 
brancheringscommissie opgericht.

• Voor zomer 2014: Tekenen ontwikkelingsovereenkomst over Tamboerlocatie. In de 
verwachting dat Jumbo een positief haalbaarheidsonderzoek heeft gedaan, zal een 
ontwikkelingsovereenkomst met Jumbo ondertekend worden. Hierin zullen de volgende 
onderwerpen benoemd worden:
• Bestuurlijke vaststelling stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan buitenruimte
• Afspraken met particuliere eigenaren over verwerving vastgoed
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Gereserveerde middelen 2014
• Evt. middelen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.
• Een van de knelpunten is mogelijk dat Stadsontwikkeling bij eventuele vertraging in haar 

reorganisatie mogelijk onvoldoende personele capaciteit heeft om op tijd de juiste informatie 
aan te leveren, waardoor het proces gefrustreerd kan raken.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 (2030)
• Realisatie van een wijkwinkelcentrum, in combinatie met het realiseren van een nieuwe 

toekomst voor de Crooswijkseweg.

Trekker
• Stadsontwikkeling Rotterdam

Betrokkenheid alliantiepartners
• De alliantiepartners zijn op dit moment in afwachting van de uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek en de gesprekken met geïnteresseerde ondernemers. Havensteder 
is als vastgoedeigenaar betrokken en participeert in het planteam. De deelgemeente bewaakt 
de positie van de huidige ondernemers. Woonstad is in aanvulling op het plan actief met de 
ontwikkeling van een toekomstplan voor de Rusthoflaan.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Intern betrokkenen en de alliantie zijn geïnformeerd en betrokken. Burgers en ondernemers 

worden op vooraf gedefinieerde momenten geïnformeerd. Dit zal begin 2014 in ieder geval 
moeten gebeuren na de afronding van de haalbaarheidsstudie en vervolgens gekoppeld 
aan bestuurlijke vaststelling van vervolgproducten zoals het stedenbouwkundig plan 
en het programma van eisen voor het investeringsplan. Bij deze producten zullen direct 
belanghebbenden ook tijdens de planvorming worden betrokken. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het Rudolf Steiner college bij de buitenruimte van de Tamboerstraat.

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 11: Transformatiestrategie Rusthoflaan

De Rusthoflaan maakt niet langer meer deel uit van het kernwinkelapparaat van 
Crooswijk. Wel is het in potentie een plek waar de uitvaarteconomie neer kan strijken. Een 
uitvaartcluster kan mogelijk een stedelijke of regionale functie krijgen. We zoeken daarom 
uit op welke manier deze uitvaarteconomie versterkt kan worden.. 

Bereikt resultaat 2013
• Een quick-scan is uitgevoerd om de kansen voor uitvaarteconomie in Crooswijk te 

onderzoeken. Dit gebeurt als onderdeel van de lopende pilot transformaties leegstand 
Crooswijkseweg. 

• Tijdens het Bestuurlijk Overleg is een terugkoppeling gedaan van de gesprekken die tot nu 
plaats hebben gevonden. Eind november is door de wethouder het startsein gegeven voor de 
ontwikkeling van ‘Uitvaartplein Rotterdam’, dat de nieuwe richting voor de branchering van 
de winkels aan de Rusthoflaan markeert.   

Gewenst resultaat 2014
• Eind 2014 is de helft van de 22 winkelruimten aan de Rusthoflaan verhuurd aan ondernemers 

die uitvaart gerelateerd ondernemen. Deze ondernemers zijn verenigd in een verband dat 
Uitvaartplein Rotterdam heet. De winkeliers zorgen gezamenlijk voor dagelijkse bezetting en 
een transparant, open karakter van de winkelruimten. 

• Er is een start gemaakt met de renovatie van de winkelpuien en daarmee met de uniformiteit 
en uitstraling van de winkels aan de Rusthoflaan

Mijlpalen 2014
• Januari 2014. Vestiging van de eerste twee ‘nieuwe’ uitvaartondernemers aan de Rusthoflaan
• Gedurende 2014 zullen meer ondernemers zich willen gaan vestigen; dat worden meerdere 

mijlpalen. Het ondernemerscollectief dat onder ‘Uitvaartplein Rotterdam’ gaat opereren gaat 
met elkaar besluiten over de toegevoegde waarde van ondernemers die zich aanmelden voor 
het concept. Woonstad Rotterdam krijgt, als verhuurder van de winkelruimten, daar advies 
over en heeft het eindoordeel. 

• Oktober 2014. Evaluatie Uitvaartplein Rotterdam; langer commitment ondernemers aan 
concept

Gereserveerde middelen 2014
• De door de deelgemeente te reserveren middelen hangen af van de uitkomsten van de quick-

scan. Wel zullen er uren gereserveerd moeten worden om de gewenste acties te kunnen 
realiseren.  

• Woonstad stelt uren beschikbaar voor de begeleiding van de ondernemers door 
programmamanager en Adviseur Bedrijfshuisvesting. Woonstad investeert extra in 
leegkomende bedrijfsruimten en heeft gunstige vestigingsvoorwaarden voor ondernemers.  

• Binnen Havensteder zijn geen extra middelen voor deze prioriteit gereserveerd.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• We zetten in op een florerende uitvaarteconomie op de Rusthoflaan in 2017. Indien blijkt dat 

de uitvaarteconomie niet aan de Rusthoflaan slaagt dan komen Woonstad en gemeente met 
een nieuw plan dat niet concurreert met de Crooswijkseweg. Bij de evaluatie in oktober 2014 
wordt hier een keuze gemaakt. 
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Trekker
• Woonstad Rotterdam

Betrokkenheid alliantiepartners
• Van Stadsontwikkeling wordt gevraagd: 

• de vindbaarheid en bereikbaarheid van de Rusthoflaan / Uitvaartplein te vergroten en te 
versterken. Zowel fysiek (bewegwijzering) als in het ontwikkelen van de Rusthoflaan als 
‘top of mind-locatie voor uitvaart gerelateerde economie. 

• Daarnaast wordt hen gevraagd in te zetten op de intensivering van samenwerking 
van de Algemene Begraafplaats met het Uitvaartplein. Daarbij valt te denken aan het 
overkoepelend basisprincipe van Maatschappelijk Aanbesteden in Crooswijk. Concreet: de 
diensten van de Algemene Begraafplaats zoveel mogelijk afnemen bij de ondernemers van 
het Uitvaartplein.

• Ook wordt gevraagd de startende (vaak durf-)ondernemers zoveel mogelijk te begeleiden 
en te ondersteunen in hun proces van komen tot een businessplan tot vestiging op de 
Rusthoflaan, evt. in samenwerking met KvK. 

• Verder valt te denken aan het waar mogelijk de regionale en bovenregionale uitstraling van 
het Uitvaartplein

• De dgKC heeft een rol richting ondernemers. Ze zal bovendien dit traject actief 
ondersteunen.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, maatschappelijke 
investeerders, alliantiepartners
• Ondernemers (met name in uitvaartindustrie) zijn nauw betrokken. Woonstad zorgt voor 

communicatie met bewoners en andere partijen in haar bezit.
• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 

overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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THEMA
Wonen en buitenruimte
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PRIORITEIT 12:  Realisatie  vergroeningsprojecten 
en realiseren van buitenruimteprojecten in Crooswijk

Als alliantie zetten we ons in om een groot aantal groen- en buitenruimteprojecten 
in Crooswijk te realiseren. Oud Crooswijk is een van de meest versteende wijken in 
Rotterdam. Uit onderzoeken is gebleken dat groen een positieve bijdrage levert aan de 
verblijfskwaliteit, beleving en gezondheid van mensen. Op bepaalde plekken oogt de 
omgeving onvriendelijk. Mensen mijden deze plekken. Het is de bedoeling deze plekken 
aantrekkelijker te maken zodat bewoners die plekken juist gaan opzoeken. 
Het activeren van bewoners op het gebied van zelfbeheer speelt bij pleinen, 
binnenterreinen en vergroening een belangrijke rol. Zelfbeheer door bewoners verkleint 
mogelijk de noodzaak tot het realiseren van een totaal nieuwe inrichting. De uitwerking 
van de projecten wordt mede bepaald door bewoners in de wijk. Zij worden uitgenodigd 
om betrokken te zijn bij de inrichtingsplannen en het beheer. Daar waar bewoners zelf 
een actieve rol pakken, maakt de alliantie expliciet waar zij wel of geen ondersteuning 
kunnen geven. 

Bereikt resultaat 2013
In 2013 is een grote slag geslagen in het vergroening van Oud-Crooswijk. De alliantie heeft hier 
onder trekkerschap van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk flink in geïnvesteerd. De volgende 
projecten zijn  uitgevoerd of in uitvoering gegaan:
 
Gerealiseerde projecten
Hendrikstraat (bomen)
Hendrik de Keijserstraat (bomen)
Van Meekerenplein (hekwerk vergroenen)
Linker Rottekade (plantvakken vergroten en verbeteren)
Pootstraat / Pijperstraat (gevelgroen)
Djeroekstraat (gevelgroen)
Pleretstraat (gevelgroen)
Van Meekerenstraat (gevelgroen)
Frederiksplein (gevelgroen)
Marnixstraat (gevelgroen)
Spiegelnisserplein (gevelgroen)
2e Crooswijkse dwarsstraat (gevelgroen)
Marnixdwarsstraat (wijkmoestuin)

In uitvoering:
Marnixplein (areaal, bomen, haag)
Crooswijkseweg (areaal, gevelgroen, eventueel bomen)
Oudaenstraat (gevelgroen)
Marnixplein (vergroening), start 15-09-2013 
Crooswijkseweg (vergroening), start 15-10-2013  

Geconcludeerd kan worden dat de doelstelling van 10 vergroeningsprojecten gerealiseerd is.
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Gewenst resultaat 2014
• Het voorstel om vanaf 2014, ook op locaties in Nieuw-Crooswijk en/of Rubroek te vergroenen 

is geaccordeerd in het bestuurlijk overleg. Dat kan, in samenwerking met Woonstad en 
Havensteder, gevelgroen zijn. Maar er leven momenteel ook enkele initiatieven vanuit de 
samenleving die verder gaan dan gevelgroen. 

• Buitenruimteprojecten algemeen
• Het verbeteren van de buitenruimte op het gebied van verkeersveiligheid, 

verblijfskwaliteit, groen, uitstraling, schoon/heel/veilig/aantrekkelijk. Ten minste 
worden bij de volgende projecten de volgende resultaten geboekt.

• Marnixplein/Frederiksplein
• Het Marnixplein en het Frederiksplein zijn pleinen die zijn heringericht voor en 

door bewoners. Er is rekening gehouden met de verschillende doelgroepen die 
gebruik gaan maken van het plein, waardoor het plein wordt gebruikt in plaats van 
gemeden. Bewoners ervaren meer sociale binding. Het plein biedt een aantrekkelijke 
speelomgeving voor de kinderen zodat gevarieerder en actiever gespeeld kan worden.  

• Crooswijkseweg
• De aantrekkelijkheid van de Crooswijkseweg als ontmoetingsas van Crooswijk is 

vergroot door een gevel-tot-gevelaanpak, waarbij de  oversteekbaarheid is verbeterd, 
fietsstroken zijn aangelegd en groen is toegevoegd.  Het gaat om de Crooswijkseweg 
vanaf Spiegelnisserbrug tot Pijperstraat. De Crooswijkseweg ontwikkelt zich als 
onderdeel van de regionale fietsroute

• Blackspots
• De blackspotstatus Jonker Fransstraat is opgeheven omdat de verkeersveiligheid 

verbeterd.
• Zelfbeheer

• Daar waar bewoners zelf (de functie van) hun binnenterrein willen verbeteren, zullen 
de alliantiepartners dit naar vermogen faciliteren, met doel dat bewoners zelf voor 
beheer zorgen en zelf meewerken aan de realisatie.

• Duidelijkheid over het wel niet oppakken van zelfbeheer op het binnenterrein van Groot 
Trapezium

• Vergroening Nieuw Crooswijk
• Nieuw-Crooswijk: Woonstad geeft aan of zij het beheer voor vergroeningsplekken in 

Nieuw Crooswijk op zich neemt. Tevens wordt Woonstad gevraagd om locaties aan te 
dragen.

• Panden
• De Komma, Oud Crooswijk: vergroenen van de blinde gevel.
• Dirk Smitstraat, Rubroek: Het pand waar ideeën voor zijn is van Nivon. Er zijn ideeën 

om te komen tot een duurzame buitenruimte. Er zal hierbij wel een goede afstemming 
met GEN (Gebieden Energie Neutraal)  plaats moeten vinden om die plannen niet te 
doorkruisen.

Mijlpalen 2014
• Feestelijke mijlpalen per project

Gereserveerde middelen 2014
• In het deelgemeentebudget zijn fondsen opgenomen voor de prioriteiten. Eerste kwartaal 2014 

zal besluitvorming plaatsvinden over de financiering van de hierboven genoemde nog niet 
uitgewerkte projecten.
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Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Intensivering aanpak buitenruimte en vergroeining (ambitie nader in te vullen in 2014)
• Verkeersveilige Boezemroute
• Verbetering buitenruimte en verkeerscirculatie Crooswijkseweg Goudserijweg tot 

Spiegelnisserbrug 

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk

Betrokkenheid alliantiepartners
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk trekt de vergroeningsprojecten. Havensteder heeft in 

het kader van enkele van deze projecten bewoners voorgelicht tijdens informatieavonden. 
Stadsontwikkeling heeft een uitvoerende rol in opdracht van de andere partners. Zie 
hierboven. Woonstad betrekt waar mogelijk en opportuun bewoners bij beheer.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders
• Bewoners zijn in wisselende mate betrokken bij bovenstaande projecten. Soms zijn 

zij betrokken geweest bij het uitkiezen van de locaties en eerste planvorming van de 
gevelgroenprojecten die al zijn uitgevoerd. In andere gevallen hebben zij actief deelgenomen 
aan meerdere sessies waarin zij hun wensen en ideeën hebben kunnen vertalen naar 
ontwerpen. In het geval van het zelfbeheertraject was er juist sprake van initiatief bij de 
bewoners dat door Woonstad is opgepakt. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”
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PRIORITEIT 13: Duurzaamheid Rubroek

Als Alliantie ontwikkelen we een strategie om Rubroek om te vormen tot ‘energiewijk’. 
De strategie kijkt onder meer naar het vastgoed, de buitenruimte en de functies. In de 
strategie staan win-win trajecten centraal, zoals met het lopende traject van het woon-
servicegebied.  

Bereikt resultaat 2013
• Met Eneco, BAM, Cofely, RHDHV, TNO, Caubergh Huijgen, Evershets, Alliander, KpMG 

is een meerdaagse sessie georganiseerd waarin is bezien of er een GEN (Gebieden Energie 
Neutraal) -strategie in gang kan worden gezet. Parallel aan, en in samenhang met, het GEN 
verhaal zijn ook gesprekken gevoerd met andere partijen, te weten WMO, Hoogheemraadschap 
Schieland en Krimpenerwaard. Idee dat voortkomt uit het traject is om elk nieuw initiatief 
met betrekking tot duurzaamheid tot eind 2013 op te pakken en te integreren in het plan van 
aanpak.

Gewenst resultaat 2014
• Havensteder ontwikkelt een businesscase voor haar ingrepen in Rubroek. 
• Op het moment dat er een haalbare businesscase ligt, ontwikkelen de alliantiepartners 

samen een integraal plan van aanpak waarin de kansen worden benoemd voor een duurzaam 
Rubroek.  In het plan van aanpak bouwt de allianatie voort op de resultaten van de driedaagse 
uit 2013. In de drie daagse (GEN) zijn vier pilotprojecten benoemd om duurzaamheid op de 
kaart te zetten en waarvanuit we duurzaamheid als een olievlek willen laten landen binnen 
Rubroek. In 2014 leidt dat tot het volgende resultaat:
• Goudse Rijweg, hier spelen diverse zaken te weten: Hotspot Hutspot, moestuin, grote 

rolstoelwoningen. Al deze zaken worden momenteel uitgewerkt en komen in 2014 tot 
uitvoering.

• Hugo de Grootstraat, funderingsonderzoek klaar, gevolgd door een oplossing in de richting 
van passief huis. Als randvoorwaarden fundering zijn ingevuld dan worden vervolgstappen 
opgepakt.

• Rubroek, vier complexen zijn benoemd die onderzocht worden om ze volledig 
energieneutraal te maken.

• Vier Leeuwenschool, particulier pand leent zich uitstekend om budgetneutraal omgevormd 
te worden naar een duurzaam gebouw waar comfort sterk van invloed kan zijn voor de 
beleving van de kinderen.

• De eerste drie projecten worden getrokken door Havensteder. Voor het vierde project geldt dat 
we op basis van de haalbare businesscase kijken wie het op kan pakken, en maken we hier in 
2014 afspraken over.

Mijlpalen 2014
• Besluitvorming over business case Havensteder. 
• Daarna vaststelling integrale plan van aanpak, met tijdpad voor de verdere besluitvorming 

richting go / no go besluit. 
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Gereserveerde middelen 2014
• Voor de drie bovengenoemde pilots heeft Havensteder gelden gereserveerd om haar deel van 

de pilot uit te voeren. Voor de algemene opdracht verduurzamen Rubroek is er in de begroting 
voor de komende jaren geld opgenomen om hier een aantal complexen te verduurzamen 
waarbij de relatie wordt gezocht met andere ingrepen van Havensteder of van andere partijen.

• De stad en deelgemeente heeft geen extra financiële middelen gereserveerd. Pas als 
Havensteder een concreet plan heeft kan de stad bezien of er aanvullende subsidie/
financieringsmogelijkheden zijn. 

• Vanuit Woonstad Rotterdam zijn geen extra financiële middelen voor deze prioriteit 
gereserveerd.

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Havensteder heeft voor de komende 15 jaar alle complexen in Rubroek gemarkeerd om deze te 

verduurzamen. Met de partners moet gekeken worden in welke vorm van samenwerking dit 
kan. Bij bovengenoemde pilots zijn naast de GEN partners en de alliantiepartners inmiddels 
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en SO aangesloten. In 2014 moeten 
de doelstellingen voor duurzaamheid Rubroek worden geëxpliciteerd, met daarin meetbare 
doelstellingen tot 2017. Hierbij wordt een relatie gelegd en waar mogelijk samenwerking 
gezocht bij het traject van het woonservicegebied in Rubroek. 

Trekker
• Havensteder

Betrokkenheid alliantiepartners
• MO (Maatschappelijke ontwikkeling): ondersteuning bij het realiseren van rolstoelwoningen 

voor gezinnen met meer dan één rolstoelgebruiker, initiatiefnemer bij het tot stand komen 
van een moestuin, initiatiefnemer bij het uitdragen van duurzaamheid via de Vier Leeuwen 
school. 

• SO (Stads ontwikkeling): eerst de opgave CO2 reductie op stadsniveau en in het verlengde 
ervan de energie reductie 

• Havensteder: ambassadeur en initiatiefnemer. Zoekt een win-win situatie waarbij 
verduurzamen het uitgangspunt is. Omarmt drie van de vier pilots. Onderzoekt of de pilots 
voldoen aan de uitgangspunten en kijkt of een en ander kostendekkend is te realiseren. 
Specifiek voor Rubroek braakliggend terrein optimaal inzetten waarbij de toegevoegde waarde 
voor de wijk bepalend is, plannen m.b.t. Vier Leeuwenschool omhelzen en de school helpen 
met het maken van een businessplan. 

• Woonstad: ondersteunt het initiatief en hoopt gebruik te kunnen maken van de resultaten om 
deze vervolgens op een andere locatie te kunnen toepassen.

• Deelgemeente: ondersteunt waar mogelijk de duurzaamheidsgedachte sociaal en fysiek en 
draagt deze uit. 

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders
• Er zijn bij de GEN-stappen (zie resultaten 2013) veel partijen betrokken. Aanvullend zijn voorts 

de directeuren van twee scholen en de directeur van het Dienstencentrum betrokken. Andere 
maatschappelijke partijen in het gebied, en bewoners, zullen later worden betrokken, op een 
passend moment.

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 14: Verbeteren staat 
van onderhoud van woningen in Crooswijk 

Investeren in het onderhoud van huurwoningen in Crooswijk, passend binnen de 
financiële mogelijkheden.

Bereikt resultaat 2013 
• Havensteder heeft een investeringsstrategie opgesteld voor haar onderhoud. Crooswijk 

is in deze investeringsstrategie één van de gebieden in de stad die extra prioriteit heeft 
gekregen. De investeringsstrategie moet nog verder worden uitgewerkt. In het Bestuurlijk 
Overleg zal Havensteder nader inzicht bieden in welke panden zij wil slopen ten behoeve 
van herontwikkeling. Dit heeft m.n. te maken met het wel of niet doorgaan van de plannen 
Tamboerlocatie en renovatie Rudolf Steinercollege aan de Tamboerstraat.

• In 2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Hendrik de Keijserlocatie. Op deze 
locatie zou sloop-nieuwbouw worden gerealiseerd. De sloop heeft plaatsgevonden. Tijdens het 
slopen van een van de panden van Havensteder kwam een gemeentelijk monumentwaardige 
muur tevoorschijn. Mogelijk moet daardoor het bouwplan op onderdelen worden aangepast. 
Daarnaast wil Havensteder bekijken of het bouwplan geoptimaliseerd kan worden vanwege 
hoge bouwkosten. Uitgangspunt voor de planaanpassingen is dat in 2014 moet worden gestart 
met de nieuwbouw. 

• Voor Nieuw-Crooswijk zijn medio 2013 nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak. Op een deel 
van de locaties uit het Masterplan zal nog steeds sloop-nieuwbouw plaats vinden. Op andere 
locaties blijven woningen staan en zal onderhoud worden gepleegd. 

Gewenst resultaat 2014
• Nieuwe planontwikkeling Hendrik de Keijserlocatie en realisatie nieuwbouw, startend begin 

2014 (indien de financiering rond is). 
• Vaststellen plan van aanpak onderhoud woningen in Oud-Crooswijk. 
• Uitwerking investeringsplannen Nieuw-Crooswijk conform de visie “Nieuw Perspectief voor 

Nieuw-Crooswijk’ van juni 2013.  

Mijlpalen 2014
• Mijlpalen Oud-Crooswijk 

• Besluitvorming Hendrik de Keijser en start nieuwbouw
• Vaststelling investeringsstrategie bestaande voorraad Oud-Crooswijk

• Mijlpalen Nieuw-Crooswijk
• Aan de Crooswijksebocht worden alle huidige huurwoningen weer regulier verhuurd. 

Het onderhoud aan de Crooswijksebocht wordt afgerond in 2014
• De bebouwing tegen de Rusthoflaan (Blok G) is weer regulier verhuurd. Dit betekent 

wel een omvangrijke renovatie van de woningen. Om de woningen efficiënt aan te 
kunnen pakken zullen alle bewoners hun woning moeten verlaten. De renovatie start in 
september 2014

• Ook in het Groot Trapezium worden alle woningen weer regulier verhuurd. De 
investeringen in het onderhoud zijn hier iets omvangrijker. Woonstad Rotterdam start 
met de aanpak van de woningen in 2014.

• Het Schutterskwartier is een gebied met zeer verschillende bouw- en woontechnische 
kwaliteit. Van sommige woningen is de fundering heel slecht. Andere woningen 
kennen een handhavingstermijn voor de fundering van minimaal 25 jaar maar zijn 
woontechnisch weer heel slecht en er zijn woningen die nog in redelijke staat zijn. 
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Er is van het idee afgestapt om het stratenpatroon van het Schutterskwartier te 
wijzigen waarvoor grootschalige sloop – nieuwbouw nodig zou zijn geweest. Voor het 
Schutterskwartier zal door de betrokken partijen in 2014 een plan van aanpak met 
behoud van de huidige verkaveling worden gepresenteerd. In dit plan van aanpak 
wordt ingegaan op de aanpak van het openbaar gebied (inclusief rioolvervanging), 
de verkoop van panden, funderingsherstel en de mogelijkheden voor particulier 
opdrachtgeverschap. Dit plan van aanpak zal door Woonstad Rotterdam worden 
uitgevoerd vanaf 2014. De gemeente is verantwoordelijk voor de ingrepen in het 
openbaar gebied. De uitvoering van het buitenruimteplan zal gefaseerd vanaf 2014 
plaats vinden. Er zal per straat, per woning worden gekeken wat de mogelijkheden 
zijn. Doel is hierbij nog steeds het omvormen van het Schutterskwartier van een 
gebied met voornamelijk sociale huurwoningen naar een gebied met een toenemend 
aantal koopwoningen. Er zullen echter geen woningen van particulieren meer worden 
aangekocht. 

• Woonstad heeft het voornemen de zogenoemde Reserveboezem III en de huurwoningen 
van het blok tegen de Paradijslaan (Blok H) te slopen vanwege de slechte bouw- en 
woontechnische kwaliteit en er nieuwe woningen te bouwen. Het beheren van de 
huidige woningen wordt steeds ingewikkelder. Sloop op korte termijn is daarom zeer 
gewenst. Op de locatie van de 170 gesloopte woningen kunnen 40 tot 45 vrijesector-
huur-eengezinswoningen gerealiseerd worden, waardoor er een grote verdunning 
plaatsvindt. Er is vertrouwen in de markt voor eengezinswoningen in dit segment. 
Als gevolg van deze verdunning wordt de ruimte voor parkeren in de wijk erg positief 
beïnvloed. De sloop wordt verwacht in juli 2014. 

• Uitwerking investeringsplannen Nieuw-Crooswijk conform de visie “Nieuw Perspectief 
voor Nieuw-Crooswijk’ van juni 2013.  

Gereserveerde middelen 2014
• Voor de aanpak van hun bezit hebben de corporaties middelen gereserveerd.
• De stad heeft geen extra middelen gereserveerd, boven al bekende middelen, voor 2014

Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Realisatie nieuwbouw Hendrik de Keijserlocatie
• De staat van onderhoud bezit Havensteder in Oud-Crooswijk is verbeterd. In de Van Reijn 

Pootstraat renovatie gerealiseerd. 
• Havensteder heeft afspraken met investeerders van aanpalend of gerelateerd vastgoed. Dit is 

echter maatwerk per locatie. Gevolg: renovatie/groot onderhoud Frederikstraat 494-554
• De aanpak “Nieuw Perspectief voor Nieuw-Crooswijk” is uitgevoerd conform planning.

Trekker
• Havensteder (Havensteder-bezit)
• Woonstad (Woonstad bezit)

Betrokkenheid alliantiepartners
• Stadsontwikkeling beweegt binnen haar mogelijkheden t.a.v. Hendrik de Keijserlocatie mee 

met Havensteder om ervoor te zorgen dat de Hendrik de Keijserlocatie tot uitvoering komt. 
Stadsontwikkeling zal binnen haar mogelijkheden ook de aanpak van de bestaande voorraad 
in Oud-Crooswijk en Nieuw-Crooswijk ondersteunen.

• De deelgemeente Kralingen Crooswijk heeft een bijzondere rol bij de Hendrik de 
Keijserlocatie, t.a.v. de buitenruimteaanpak. Zij ondersteunt de herontwikkeling binnen haar 
mogelijkheden. 
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Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders
• Bewoners worden periodiek bijgepraat over de ontwikkelingen. Bij het herzien van het plan 

van aanpak moet de communicatiestrategie ook opnieuw worden bekeken. De communicatie 
en de manier van communiceren hangt af van de verdere besluiten. Waarom niet: Over elk 
besluit dat van invloed is op bewoners en de manier waarop zij hun woonomgeving ervaren 
wordt gecommuniceerd met bewoners. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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THEMA
Veiligheid
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PRIORITEIT 15:  Integrale veiligheidsaanpak overlast

De alliantiepartijen trekken, passend binnen de eigen taken en verantwoordelijkheden, 
op in een integrale veiligheidsaanpak overlast. De buurtbemiddeling en het 
actieprogramma woonoverlast worden voortgezet. Gezamenlijk met de politie 
wordt de informatievoorziening geoptimaliseerd binnen de grenzen van de Wet op 
Persoonsgegevens. 

Bereikt resultaat 2013
• Voortzetten buurtbemiddeling en het actieprogramma woonoverlast

• De in het laatste kwartaal 2012 tot stand gekomen interdeelgemeentelijke samenwerking 
(Delfshaven, Centrum, Noord, Kralingen-Crooswijk) verloopt positief en heeft geleid tot 
een bruikbaar model in het kader van BMR 14+. Op lokaal niveau is onder andere aan 
de hand van het aantal burgemeesterssluitingen (7) in 2013 de genoemde positieve lijn 
zichtbaar. 

• Het project buurtbemiddeling, zoals geactualiseerd in 2012, is op zelfde wijze 
gecontinueerd in 2013. Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van de bemiddelaars. Het resultaat 
is het verkorten van de doorlooptijd van de cases.

• Informatievoorziening optimaliseren
• Er zijn twee trajecten gericht op verbetering van informatievoorziening gerealiseerd te weten: 

• i.h.k.v. aanpak jeugdoverlast de informatie-uitwisseling in het kader van groepsaanpak 
voor niet Beke- groepen (individuele personen).

• i.h.k.v. woonoverlast is het bestaande convenant gericht op uitwisseling op pandniveau 
maar niet op persoonsniveau. 

• Beide trajecten staan inmiddels op de bestuurlijke agenda op stadsniveau. 

Gewenst resultaat 2014
• Voortzetten buurtbemiddeling en het actieprogramma woonoverlast

• Verdere doorontwikkeling van de bestaande interdeelgemeentelijke samenwerking. 
• Borging van woonoverlast in het kader van BMR 14
• Buurtbemiddeling is onderdeel van stedelijke toolkit

• Informatievoorziening optimaliseren
• Uitbreiding van de samenwerking op vlakken van woonoverlast, drugsoverlast en horeca is 

gerealiseerd 

Mijlpalen 2014
• In de deelgemeentelijke begroting is buurtbemiddeling voor 2014 geborgd. Door het uitblijven 

van de cofinanciering van de corporaties is een andere vorm van buurtbemiddeling opgezet. 
Deze vorm is meer geënt op de aanmeldingen van bewoners, politie en deelgemeente. Er zal in 
overleg gekeken worden naar eventuele zaken vanuit corporatiebezit. Mijlpaal in 2014 is dat 
we hier nadere afspraken over maken in Alliantieverband.

Gereserveerde middelen 2014
• Vanuit de deelgemeente zijn middelen gereserveerd voor buurtbemiddeling
• Havensteder en Woonstad hebben geen extra middelen gereserveerd in 2014.
• Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 (2030)
• Gezamenlijke aanpak met ketenpartners op het gebied van overlast. Dit leidt tot een 

vermindering van de overlastindicatie met 10% ten opzichte van 2012. 
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Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk.

Betrokkenheid alliantiepartners
• Maatschappelijke Ontwikkeling: duidelijkheid bieden in de borging van bijvoorbeeld 

woonoverlast en de inzet van steunpunt woonoverlast. 
• Stadsontwikkeling: inzet vanuit toezicht op gebouwen. 
• Woonstad en Havensteder: inzet vanuit de wijkteams plus eventuele bijdrage 

buurtbemiddeling
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk: inzet en beschikbaar stellen van financiële middelen 

vanuit het programma Veilig. 

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders
• Communicatie over waar bewoners met hun klachten terecht kunnen. 
• Buurtbemiddeling bestaat uit een groep vrijwilligers die bemiddelingsgesprekken voeren. 

Meldingen komen vanuit bewoners. 
• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 

overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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PRIORITEIT 16:  Tegengaan krakers en leegstand

Als alliantie werken we aan het terugdringen van de leegstand in Crooswijk. Van de 
leegstaande woningen is 25 % minder gekraakt. We brengen probleemgebieden met 
kraak en leegstand in beeld. We maken ruimte voor creatieve invulling van leegstand 
zolang dit past bij het gebied. Als alliantie faciliteren we passend binnen onze rol de 
tijdelijke invulling van panden. Waar nodig komen er fysieke maatregelen en ingrepen. 

In samenwerking met de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) wordt de aangifte 
van kraak vereenvoudigd en wordt een uniforme wijze van aangifte ontwikkeld voor de 
woningcorporaties. Ook werken we aan korte lijnen met leegstandsbeheerders. 

Bereikt resultaat 2013
• De probleemgebieden met kraak en leegstand zijn in kaart gebracht.
• Er is commitment van betrokken partijen voor de tijdelijke invulling van leegstaande panden 

en voor het uitvoeren van noodzakelijke fysieke maatregelen. 
• Er is een vereenvoudigd aangifteformulier voor kraak.
• Er is een uniforme aangiftewijze ontwikkeld voor de woningcorporaties.
• Er zijn korte lijnen gerealiseerd met leegstandsbeheerders.  
• In afstemming tussen de betrokken ketenpartners (DG KC, woningcorporaties, politie en 

directie Veiligheid) is begin 2013 een werkwijze overeengekomen over kraak. Deze richt zich 
op ontruiming door de politie binnen 48 uur zonder tussenkomst van de rechtbank. Bij 
nader inzien heeft het OM (Openbaar Ministerie) een kanttekening geplaatst bij de juridische 
haalbaarheid van deze overeengekomen lijn; momenteel vindt toetsing van deze lijn door het 
OM op basis van jurisprudentie plaats. Deze toetsing kan noodzaken tot een aanpassing van de 
overeengekomen lijn. 

Gewenst resultaat 2014
• Aanscherping van de hierboven uitgezette lijnen. Met name meer duidelijkheid verkrijgen 

in de discussie over de tijdslimiet om te reageren bij ontruiming. Er wordt gekeken of dit 
opgerekt kan worden naar 72 uur.

Mijlpalen 2014
• Voor de corporaties en het optimaliseren van de versnelde procedure voor het doen van 

aangifte. 

Gereserveerde middelen 2014
• Deze zijn geborgd in de deelgemeente begroting van 2014.
• Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Er is een eenduidige te volgen lijn voor de betrokken ketenpartners bij constatering van een 

kraaksituatie. 
• Terugbrengen van het aantal leegstaande en/of gekraakte woningen. 

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk.
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Betrokkenheid alliantiepartners
• De woningcorporaties melden leegstand en kraken en denken mee over de aangiftewijze. 
• Stad is medetrekker bij ontwikkeling en besluitvorming over een stedelijke pilot voor aanpak 

kraken en leegstand in Crooswijk plaats vindt, waar het Rijk ook bij wordt betrokken.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders

• In de zin van participatie is er geen betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere 
partners. Wel in de het doen van meldingen wanneer zij leegstand of gekraakte panden 
signaleren. 

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie ‘Crooswijk werkt’.
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PRIORITEIT 17:  Aanpak van high-impact crimes

De alliantie werkt de aanpak van high-impact crimes uit. Dit bestaat uit het uitrollen 
van het stedelijk programma HIC, de realisatie van safety hotspots, voorlichting over 
de inrichting van veilige buitenruimte, de inzet van stadstoezicht en jongerenwerk, de 
inrichting van een veilige buitenruimte, voorlichting aan bewoners over het stimuleren van 
het Politiekeurmerk Veilig Ondernemen (PKVW), het toepassen van de SBGO(Stuurgroep 
Bijzonder Grootschalige Opsporing) -impact en voorlichting geven en communicatie over 
straatroven, overvallen en woningcriminaliteit. 

Bereikt resultaat 2013 
• Informatie gestuurde inzet van politie en stadstoezicht in hotspotgebieden waar HIC-delicten 

zich voordoen.
• De deelgemeente heeft diverse technische middelen (kierstandhouders, digitale 

deurspionnen) ten behoeve van ouderen beschikbaar gesteld.
• Er is inpandige camerabewaking ten behoeve van ondernemers ingezet (wisselprogramma). 
• De veiligheidsweek is georganiseerd in de week van 16 september 2013. Het doel was 

communicatie met behulp van diverse instrumenten, zowel in het algemeen als 
doelgroepgericht (bijv. ouderen en ondernemers), overvaltrainingen, voorlichting aan 
ouderen over babbeltrucs en voorkomen van woninginbraak, popnagelactie kentekenplaten, 
informatiebijeenkomst horeca.

Gewenst resultaat 2014
• Een veiligheidsweek organiseren, met daarin aandacht voor PKVW en preventieve 

maatregelen op het gebied van HIC.
• Toestemming en medewerking van corporaties voor het uitrusten van woningen met PKVW.

Mijlpalen 2014
• Organisatie van een terugkerende Veiligheidsweek op het gebied van High Impact Crimes 

moet leiden tot een daling van de High Impact Crimes. Het aanhaken van de corporaties 
op het gebied van preventie en eventuele uitrusting van nieuwe woningen en/of opnieuw 
verhuurde woningen met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is een mijlpaal.

• Het aanhaken van de corporaties bij voorlichtingsavonden, flyeracties en andere vormen van 
preventie is een mijlpaal in 2014. Havensteder heeft hier al een kleine bijdrage aan geleverd.  

Gereserveerde middelen 2014
• In 2014 valt alles onder de stedelijke begroting. Echter we hebben bij in het opstellen van de 

deelgemeentelijke begroting rekening gehouden met de investeringen die nodig zijn rondom 
bovenstaande acties

• Er zijn geen extra financiële middelen gereserveerd in de begroting van Woonstad en 
Havensteder voor deze doelstelling.

• Geactualiseerde meetbare doelstellingen 2017 
• Vermindering van 10% a.g.v. de aanpak van drie specifieke delictvormen i.c. overvallen, 

straatroven en woningcriminaliteit, bij de misdaadcijfers van 2017 t.o.v. 2013.
• 15% minder HIC-delicten t.o.v. 2012 (conform stedelijke lijn). 

Trekker
• Deelgemeente Kralingen Crooswijk.
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Betrokkenheid alliantiepartners
• Aanhaken van communicatie woningcorporaties. Verder meedraaien op de landelijke 

Veiligheidsweek waarin de resultaten van de deelgemeentelijke veiligheidsweek bekend 
worden gemaakt. Dit gaat via deelgemeentepagina in de havenloods, via huis aan huis bladen 
en via websites alliantiepartners.

Betrokkenheid van en communicatie richting bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke investeerders
• Er is participatie vanuit de seniorenraad in het kader van de voorbereiding van de 

veiligheidsweek en aanpak van veiligheid en ouderen.
• Daarnaast worden er diverse bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd 

tijdens de Veiligheidsweek.
• Tijdens de landelijke Veiligheidsweek de resultaten van de deelgemeentelijke veiligheidsweek 

bekend maken via deelgemeentepagina in de havenloods, via huis aan huis bladen en via 
websites alliantiepartners.

• De communicatie in het kader van deze prioriteit vindt plaats in het kader van de 
overkoepelende communicatiestrategie “Crooswijk werkt”. 
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De Alliantie Crooswijk gaat de komende jarendoor met investeren in Crooswijk. Wij gebruiken 
de prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma en de stip aan de horizon als leidraad voor een 
gezamenlijke koers. We houden onze ogen open voor veranderingen in de stad en Crooswijk. 
Indien nodig zullen we het uitvoeringsprogramma aanpassen. 

Jaarlijks actualiseren we het uitvoeringsprogramma. We voorkomen dubbel werk en haken aan 
bij de gemeentelijke DIN-methodiek. In voorjaar 2014 werken we uit hoe we in 2014 de DIN- en de 
volgende versie van het uitvoeringsprogramma in elkaar kunnen schuiven. 

Samenwerking tussen de partijen gaat niet vanzelf. Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd 
in een procesmanager die tussen de partijen staat en verschillende belangen van organisaties 
overbrugt. Dit heeft resultaat gehad. Medewerkers van de alliantiepartners en anderen weten 
elkaar steeds makkelijker te vinden. In Crooswijk werken we niet meer naast elkaar maar met 
elkaar. Er zal gedurende de periode dat dit uitvoeringsprogramma loopt, mogelijk behoefte blijven 
aan een persoon die tussen de organisaties staat en voor de verbinding zorg draagt. We gaan er 
vanuit dat in de nieuwe bestuurlijke situatie, waarin de deelgemeente worden afgeschaft, en de 
gebiedscommissie start, de gebiedsmanager namens alle partijen in staat zal zijn op de voortgang 
te sturen. We werken de nieuwe aanpak uit voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Samenwerking begint bij attitude. Als je buiten je eigen organisatie denkt, open staat voor 
initiatieven en belangen van samenwerkingspartners in en buiten de Alliantie Crooswijk, op 
zoek gaat naar hoe je elkaar kunt versterken, kan één + één drie worden. Daar waar de grenzen 
van de eigen organisatie samenwerking belemmeren, is de Alliantie Crooswijk een plek om 
dit te agenderen. We beseffen met elkaar dat we voor onderwerpen nog een flinke slag te slaan 
hebben om echt samen op trekken. Het glas is echter halfvol en wordt door het uitvoeren van de 
activiteiten uit dit uitvoeringsprogramma langzaam bijgevuld.

Om het uitvoeringsprogramma Crooswijk tot een succes te maken, hebben we een stevige 
procesorganisatie opgericht.

Bestuurlijk overleg Crooswijk
Ca. 3 x per jaar komt het bestuurlijk overleg Crooswijk bij elkaar. Hier vindt besluitvorming plaats 
over de visie en de projecten uit het uitvoeringsprogramma. Het is een escalatiepunt voor partijen 
uit de Alliantie Crooswijk, die vast lopen.
Leden zijn de voorzitter van het DB van de deelgemeente, en na maart 2014 zijn opvolger bij 
de gebiedscommissie, wethouder Karakus (namens het College), directeur Veilig, directeur 
Stadsontwikkeling, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, directeur Havensteder en directeur 
Woonstad Rotterdam. 

Alliantie 
Elke 6 weken vindt het alliantieoverleg plaats. In de alliantie vindt sturing plaats op het niveau 
van het hele uitvoeringsprogramma. Kwesties komen hier aan de orde voordat ze richting bestuur 
gaan. Leden zijn Havensteder, Woonstad, Stadsontwikkeling, deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 
M.O. (GGD, Onderwijs, SoZaWe) en dKC.

Blijvend samen investeren 
in de wijk

4
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Afstemming op programmaniveau
Op programmaniveau zijn er regiegroepen waar afstemming plaats vindt tussen projecten, actuele 
kwesties in programma’s worden besproken en de koers wordt bewaakt. 

Binnen opdrachtgevers
Elke opdrachtgever zorgt zelf voor interne afstemming. Het alliantieoverleg en het bestuurlijk 
overleg zijn plekken waar kwesties op opdrachtgeversniveau kunnen worden geagendeerd, en 
waar nodig geëscaleerd.
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