
  

De leden van de wijkraad Beverwaard 

hebben het wijkakkoord, met dank 

aan jullie input, samengesteld.  

Voor het leveren van een bijdrage aan 

wijkverbetering zijn 5 thema’s 

beschreven: 

• Een schonere & fijnere wijk 

• Een sterker wijknetwerk 
• Meer aandacht voor bewoners 

• Minder armoede op korte en 
lange termijn 

• Veiliger gevoel op straat 

WIJKAKKOORD BEVERWAARD 



 

VEILIGER GEVOEL OP STRAAT 

1. In overleg gaan met politie en Boa’s over hoe 

we het fietsen en scooter ongevallen tegen kunnen 

gaan in het winkelcentrum.  

2. Herinrichting oversteekplaats bij supermarkt 

Hoogvliet, zodat men veiliger kan oversteken.  

3. Afspraken maken met politie en/of boa’s in de 

wijkhub. Dit om de contacten en bereikbaarheid 

van politie en boa’s te verbeteren. 

4. Handhaving tegen samenscholing en alcohol 

gebruik in winkelcentrum. 

5. Voorlichting verzorgen op scholen tegen lover 

boys voor zowel jongens als meisjes. 

EEN SCHONERE & FIJNERE WIJK 

1. Stimuleren van minimaal 25 geveltuintjes. 

2. Toevoegen meer kleur bij inrichting openbare ruimte. 

3. De GFE+T uitrol in de Beverwaard evalueren, 

controleren en terugkoppelen aan de wijkraad. 

4. Betrekken scholen bij het project "bakkie voor een 

zakkie" en specifiek voor deze doelgroep een passende 

beloning verstrekken 

5. Zorgdragen voor een blijvend vitale 

speeltuinvereniging Stormpolder. 

MINDER ARMOEDE OP LANGE EN KORTE 

TERMIJN 

1. Aanbieden ontbijt/lunch op scholen. 

2. Versterken en inzichtelijk maken van netwerk 

rondom armoede en schulden. 

3. 2x per jaar een bijeenkomst met bewoners 

over mogelijkheden van financiële ondersteuning. 

4. Verspreiden informatie over mogelijkheden 

voor ondersteuning. 

5. Onderzoeken hoe spullen gratis beschikbaar 

gesteld kunnen worden voor bewoners. 

MEER RUIMTE & AANDACHT VOOR BEWONERS 

1. Het basketbalveld aan het Middachtenplantsoen 

wordt opgeknapt. 

2. In overleg met alle partners in de wijk een 

nieuwsbrief opstellen waarin alle informatie rondom 

activiteiten, regelingen en voorzieningen bekend 

kunnen worden gemaakt onder de bewoners van 

Beverwaard. 

3. Organiseren van 2 (sport)activiteiten voor jong en 

oud samen. 

4. Organiseren van 2 wijkwerktafels in de wijk gericht 

op jongeren. 

5. Organiseren van 6 cultuur activiteiten op 

verschillende locaties in de wijk. 

EEN STERKER WIJKNETWERK 

1. De wijkraad maakt een plan voor 

spreekuur in de wijkhub. 

2. In gesprek met Goed Recht over 

het organiseren van een periodiek 

spreekuur in de IJsselburgh. 

3. Onderzoeken hoe toekenning van 

het budget voor het organiseren van 

cultuuractiviteiten per inwoner 

plaatsvindt en hoe dit gelijkmatig 

verdeeld wordt over alle 

Rotterdammers. 

4. Wijkbewoners worden betrokken 

bij de organisatie van activiteiten. 

5. Iedere bewoner van 75 jaar en 

ouder krijgt 1x per 2 jaar een 

huisbezoek en op verzoek vaker. 

In het wijkakkoord staat wat er 

volgens de wijk de komende tijd 

moet gebeuren om de wijk beter 

te maken. De wijkraad monitort 

het wijkakkoord op uitvoering en 

voortgang. Gaan dingen niet 

volgens afspraak, dan trekt de 

wijkraad aan de bel bij de 

gemeente. 

wijkraden@rotterdam.nl  

https://mijn.rotterdam.nl/beverwaard 


