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Deelgemeente Feijenoord            
            
Werkgebied 
 
De deelgemeente Feijenoord kent 72.000 inwoners en bestaat uit 3 gebieden met in totaal 9 wijken: 
Noordereiland, Katendrecht, Kop van Zuid-entrepot, Wilhelminapier, Feijenoord, Afrikaanderwijk, Bloemhof, 
Hillesluis en Vreewijk. Elke wijk heeft haar eigen specifieke gebiedskenmerken. Zo zijn op het 
Noordereiland verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van kunst- en cultuur. Op Katendrecht is 
geinvesteerd in nieuwbouw en renovatiewoningen en trekken het Stoomschip Rotterdam en het Deliplein 
met horeca, cultuur en winkels veel bezoekers. Op de Kop van Zuid is het noordelijke deel bekend om ‘de 
vijf werelddelen’, nieuwbouw en de jachthaven City Marina. Op de Wilhelminapier vallen de grote 
bouwwerken op evenals de KPN-Toren, de Cruiseterminal, hotel New York en het nieuwe Luxor. 
Kenmerkend voor de wijk Feijenoord is het Nassaupark, de kades en de nabijgelegen fabriek van Unilever. 
In de Afrikaanderwijk vindt de op een na grootste weekmarkt van Rotterdam plaats. In de wijken Bloemhof 
en Hillesluis zijn buurten dichtbebouwd met gestapelde woningen en smalle straten en is er weinig groen. In 
Hillesluis vormt de boulevard Zuid een langgerekt winkelcentrum. Vreewijk kent veel groen en heeft een 
dorps karakter: tuindorp Vreewijk heeft de status van beschermd stadsgezicht. Winkels en bedrijvigheid zijn 
er te vinden in het motorstraatgebied en de groenezoom.  
Hoewel de deelgemeente voortdurend in ontwikkeling is, kent het gebied een diversiteit aan problemen. In 
dit verband valt de lage score op de sociale index op. De problemen liggen voornamelijk op het gebied van 
capaciteiten en sociale binding zoals taalbeheersing, inkomen, opleiding en gezondheid. Daarnaast wordt 
slecht gescoord op werk en scholing. Na Delfshaven telt de deelgemeente Feijenoord het hoogst aantal 
werkzoekenden van Rotterdam. Op het gebied van gezondheid ervaart ruim 20% zijn gezondheid matig tot 
slecht. De nationaliteiten lopen uiteen met het aandeel autochtonen van ongeveer 35%, gevolgd door 
Turken (20%), Surinamers (11%), Marokkanen (10%) en Antillianen (4%). De bevolking is relatief jong 
aangezien ongeveer de helft van de bewoners jonger is dan 35 jaar. De mutatiegraad is hoog: één derde 
van de bewoners woont korter dan vier jaar op het huidige adres

1
. Het aantal huurwoningen in de diverse 

wijken is groot: 83% tegen 17% koopwoningen (2008).  
De meest zwakke wijken zijn Afrikaanderwijk, Feijenoord, Hillesluis en Bloemhof. Deze wijken worden op 
vrijwel alle aspecten op de sociale index als probleem of zeer zwak gecategoriseerd. De verscheidenheid 
aan problemen heeft ook de landelijke aandacht. Met de Kwaliteitssprong op Zuid (KOZ) zet het Rijk i.s.m. 
de gemeente Rotterdam, deelgemeenten Feijenoord en Charlois, corporaties, bedrijfsleven, scholen, 
onderwijs en bewoners in op een fysieke en sociale verbetering in de 7 zwakste wijken van Rotterdam Zuid. 
4 van deze wijken zijn wijken uit de deelgemeente Feijenoord: Bloemhof, Afrikaanderwijk, Hillesluis en 
Feijenoord. De overige 3 wijken behoren tot de deelgemeente Charlois.  
 
Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid inclusief doelstellingen 
 
De deelgemeente Feijenoord valt volgens de veiligheidsindex 2012 met een score van 6,1 in de categorie 
aandacht. Qua score zijn de verschillen tussen de wijken onderling groot: 3 veilige wijken (Katendrecht, Kop 
van Zuid en Noordereiland), 2 aandachtswijken (Vreewijk, Afrikaanderwijk), 1 bedreigde wijk (Feijenoord) 
en 2 probleemwijken (Bloemhof en Hillesluis). Met betrekking tot de laatste 2 wijken valt te melden dat de 
enige 2 probleemwijken die Rotterdam nog kent, zich bevinden in de deelgemeente Feijenoord. In deze 
wijken zijn derhalve ook stadsmariniers ingezet ter ondersteuning van de veiligheidsaanpak. Voorts valt op 
dat 5 van de 8

2
 wijken in de deelgemeente slechter scoren dan het Rotterdams gemiddelde. Dit zijn de 4 

KOZ-wijken en Vreewijk. Focus van inzet zal dan ook naar deze wijken uitgaan.  
 
Om te voorkomen dat wijken onveiliger worden en om ervoor te zorgen dat wijken nog veiliger worden 
blijven we werken aan het verbeteren van de veiligheid. Om tegen te gaan dat bewoners afglijden en op het 
criminele pad raken zal de insteek primair liggen op een meer sociale en preventieve benadering van 
(on)veiligheid. Integraliteit van de aanpak staat hierbij voorop en de pijlers veilig, economie, sociaal en 
fysiek worden in samenhang met elkaar bekeken. Aandacht heeft het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving. Dit gebeurt onder meer door te investeren in de buitenruimte (schoon en heel, aanpak 
enge plekken) het verbeteren van de relatie tussen overheid en burgers en het stimuleren van de 
bewonersbetrokkenheid. Ten aanzien van jeugdoverlast wordt de inzet op de sluitende keten jeugd 
onverminderd voortgezet. Voor wat betreft de veiligheidselementen wordt name slecht gescoord op de 
elementen drugs, geweld, inbraak, overlast en vandalisme. In nauwe afstemming met de ketenpartners 
worden deze elementen met prioriteit opgepakt.  
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 Cijfers zijn gebaseerd op het jaartal 2010 

2
 8 van de 9 wijken worden gemeten met de veiligheidsindex (Wilhelminapier wordt niet apart gemeten) 
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Doelstelling
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Realisatie Doel  Doel Nr. Doelstelling t.o.v. 2011 Indicator 

2011 2013 2014 

1 Terugdringen woninginbraken  Misdrijven woninginbraken  506 <506 <506 

2 Terugdringen overvallen  Misdrijven overvallen 49 <49 <49 

3 Terugdringen straatroven  Misdrijven straatroven 160 <160 <160 

4 Terugdringen mishandeling  Meldingen mishandeling 1386 <1386 <1386 

6 Terugdringen huiselijk geweld  Misdrijven Huiselijk geweld 382 <382 <382 

7 Terugdringen vernielingen  Misdrijven vernielingen 746 <746 <746 

8 Terugdringen drugsoverlast Meldingen drugsoverlast 78 <78 <78 

9 Terugdringen horecaoverlast  Meldingen horecaoverlast 40 <40 <40 

10 Terugdringen meldingen burengerucht  Meldingen burengerucht 2260 <2260 <2260 

11 Terugdringen jongerenoverlast Meldingen jongerenoverlast 585 <585 <585 

12 Verbeteren veilIigheidsgevoelens bewoners  Tevredenheid eigen buurt 64,7  >64,7 80% 

13 Verbeteren veilIigheidsgevoelens bewoners 
focuswijk Hillesluis 

Tevredenheid eigen buurt 53,7 >53,7 70% 

14 Verbeteren veiligheid focuswijk Hillesluis  Score Veiligheidsindex 4,8 >4,8 6 
 

Lokale Probleemaanpak 
 
Nr. Doelstelling t.o.v. 2011 Regie 

(Woning-)inbraken/overvallen  

1 Organiseren bewonersbijeenkomsten en preventie-acties Deelgemeente 

2 Deelname aan de HIT aanpak Veiligheidshuis 

3 Donkere Dagen Offensief  Politie 

4 Keurmerk Veilig Ondernemen-trajecten (Dordtselaan, Vuurplaat, Entrepot, Boulevard 
Zuid, Groenezoom, Motorstraatgebied) 

Deelgemeente 

5 Afstemming acties Flying Squad Gemeente 

6 Komen tot integrale aanpak woningovervallen en –inbraken Deelgemeente 

Geweld   

7 Aanvraag cameratoezicht Deelgemeente 

8 Deelname handhavingsoverleggen veilig per wijk Deelgemeente 

9 Integrale acties met wijkpartners in hotspots Deelgemeente 

10 Voorlichting huiselijk geweld (Deel-)gemeente 

11 Preventieve acties gericht op jeugd (voorkomen van afglijden) Deelgemeente 

Vandalisme  

12 Preventieve acties ihkv schoon en heel (inclusief vernieling) Deelgemeente 

Overlast (horeca, woonoverlast en jeugd)  

13 Integrale horeca-acties Deelgemeente 

14 Integrale aanpak woonoverlast  
(waaronder preventief screenen, dossiervorming/-deling) 

Deelgemeente 

15 Pilot Bloemhof Onder de Loep (BOL)  Veiligheidshuis/ DG 

16 Sluitende aanpak jeugd (grenzen stellen, richting geven) Deelgemeente 

17 Inzet op de door de stedelijke driehoek geprioriteerde risicolocaties Politie 

18 Ondersteuning interventieteam Deelgemeente 

Drugs  

19 Drugspandenoverleg Deelgemeente 

20 Deelname preventieprogramma’s (ontmoedigen gebruik (soft-)drugs) (Deel-)gemeente 

21 Extra inzet drugsteam in hotspots Politie 

22 Extra inzet ontmantelen hennepkwekerijen Politie 

Veiligheidsbeleving  

23 
 

Deelname aan buurtparticipatieprojecten (buurt bestuurt, ondersteunen buurtouders/-
jongeren) 

Deelgemeente 

24 Diverse maatregelen(acties veelbellers, verbinding met sleutelfiguren, schoon en heel,
enge plekken, spreekuur, verbeteren meldingsbereidheid en relatie overheid/burgers) 

Deelgemeente 
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 Doelstellingen zoals opgenomen in de gebiedsvisie en prioriteiten mbt DIN-wijken en stedelijke targets vormen eveneens het 

uitgangspunt.  
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