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1. Inleiding 2021 

Hierbij het jaarverslag over het jaar 2021 van de Bewonersorganisatie 110-Morgen. Het jaarverslag geeft u 
inzicht in de werkzaamheden en activiteiten van de organisatie.  
2020 was een jaar om niet snel te vergeten, maar 2021 was het vervolg erop en nog steeds hebben we te 
maken met het corona virus. Dat betekende steeds weer volgens nieuwe richtlijnen werken. De Wijkwinkel 
kon redelijk goed blijven draaien, maar het Winkeltje en Plaza Arcadia moesten wel aan strenge regels 
voldoen. 
Het digitaal gebeuren zoals facebook, twitter en de eigen website speelden een grote rol in deze corona crisis. 
De wijkkrant hebben we gelukkig 6 keer kunnen uitbrengen en bezorgen. 

 
Belastingen invullen werd voor een deel doorgeschoven naar de 2e helft van het jaar en mensen wilden weer 
boodschappen doen. De Belbus kon onder bepaalde voorwaarden ook deze rol blijven vervullen.  
De lockdown van december had best wat impact en dat zal doorwerken naar 2022. 
Veel zaken gingen  per mail, dus mensen weten ons nog steeds te vinden. 
 
In Plaza Arcadia werden veel activiteiten afgeblazen en kleine activiteiten zoals het eten een bingoavond en 
een breimiddag konden met een minimaal aantal personen gelukkig doorgaan vinden. 
Veel activiteiten zijn doorgeschoven of gaan niet door. 
Het eten is eigenlijk de hoofdmoot bij de lockdowns, op dit manier hadden we nog enig grip op het wel en wee 
van mensen. 
Waar we ook blij mee zijn is het project “Samen Eten” opgezet door DOCK en waar Plaza Arcadia een grote rol 
in vervult. (zie bijlage in jaarverslag) 
Daarnaast hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden om de Speeltuin 110-Morgen over te nemen daar er 
vanaf 1-1-2022 geen bestuur meer is. Inmiddels is dat opgestart en zullen we dat in 2022 terug zien. 

 
Samenwerking met andere organisatie en de vele vrijwilligers die helpen is en blijft een noodzaak en we 
bedanken dan ook iedereen die helpt om onze taken uit te voeren en te verbeteren. 
 
Met het opstarten van het buurtverbeterplan 110-Morgen zien we dat er veel kan gaan gebeuren in onze wijk 
en we gaan daar in 2022 een start mee maken om tot uitvoering te komen, we zijn zeer positief hierover. 

 
 

Jan Pierweijer, voorzitter Bewonersorganisatie 110-Morgen 
 
 
 

    2021  
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2. De Wijkwinkel  
 

Het aantal bezoekers en telefonische vragen zijn door het enkele keren sluiten van de Wijkwinkel minder dan 
voorgaande jaren, maar dit komt door de corona. Toch hebben we bijna alle werkzaamheden kunnen 
uitvoeren. De wijkwinkeliers nemen er de tijd voor om bewoners goed te informeren. 
De wijkwinkeliers krijgen regelmatig de vraag waarom de bewonersorganisatie bepaalde activiteiten niet meer 
doet en waarom men doorverwezen wordt. De oorzaak ligt bij de steeds beter functionerende Vraagwijzer en 
de Sociale Wijkteams; toch veel doorverwijzingen door onze laagdrempeligheid.  
 

     
 
 
De sluiting van de Stadswinkel medio 2018 heeft niet gezorgd voor een extra toeloop, wel spraken veel 
bewoners hun zorg over de sluiting uit.  Wijkbewoners zullen daaraan moeten wennen. De laagdrempeligheid 
van de Bewonersorganisatie is een belangrijke factor voor wijkbewoners om hun vraag te stellen bij de 
Wijkwinkel.  Naar aanleiding van die sluiting zijn er wel veel mensen aan de balie geweest om te vragen waar 
ze terecht kunnen voor rijbewijs en paspoort. Ook de behoefte aan ondersteuning bij belastingaangiftes, 
belastingkwijtschelding en/of informatie bij doorverwijzen blijft bestaan. 
De Wijkwinkeliers zijn een vast team die veel wijkbewoners kennen. Ook dit vergroot de laagdrempeligheid.  
 
Wat betreft het fungeren als Opzoomer mee uitbetaaladres is dat een hele opgave geworden. Een groot 

gedeelte van Hillegersberg-Schiebroek weet ons hierin te vinden. Gelukkig gaan veel uitbetalingen per bank, 

maar ook hier vinden mensen het leuk het contant op te halen en met de medewerker even een gesprekje te 

hebben hoe de activiteit verlopen is. 

   

       
 
Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek, de Belbus, maakt ook gebruik van onze ruimte en we delen enkele 
werkzaamheden. 

 

 
Bewoners!HiS, ZZPRO,  en het Huurdersplatform van Habion maken regelmatig gebruik van de vergaderruimte 
van de Bewonersorganisatie.  
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3. Beheer       Buitenruimte       Tien gouden regels  
 
 

 
 

 
Het jaar 2021 heeft minder schouwen opgeleverd dan we zouden willen, dit voornamelijk omdat je niet met 
meer personen over straat mocht lopen. Er zijn wel veel buiten beter meldingen gedaan. 
Hou het schoon in uw omgeving, meld het bij het telefoonnummer 14010 als u rommel of naast plaatsingen 
ziet. Dit blijft een steeds terugkerende ergernis. 
Of gebruik de MeldR app, voorheen de Buiten Beter App; wij deden dit het afgelopen jaar meer dan 100x! 
Ondanks bovenstaand krijgen we de indruk dat de vervuiling toeneemt. 
 

                                     MeldR 
 
Met het Buurtverbeterplan 110-Morgen is eind 2021 een start meegemaakt. Habion, de gemeente en de 
bewonersorganisatie zijn gestart om wensen en dromen van bewoners op te halen hoe de leefbaarheid in de 
wijk verbeterd kan worden. Het plan zal begin 2022 door de Gebiedscommissie goedgekeurd worden en dan 
naar het College van B&W gaan voor uitvoering. Een deel van dit plan zal aansluiten of vervanging kunnen zijn 
van het oude project 10 Gouden Regels, misschien zelf leidend op diverse punten. 

 
        Defecte lamp 

onkruid       
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4.  A16 Rotterdam 
 
Werk in het Lage Bergse Bos 
Inmiddels zijn alle percelen gekapt en liggen al vele “badkuipen ” voor de  half ondergrondse tunnel klaar.  
Zie afbeeldingen hieronder 
 

 
 
Geregeld zijn er afsluitingen en omleidingen geweest. De EXPO, waar veel informatie op een leuke manier te 
zien is, gaat open, dicht of op afspraak afhankelijk van coronamaatregelen.  
 
AVOlaan en omgeving 
De omgeving heeft wel last van het intrillen van de damwanden maar ook het heien voor het viaduct van de 
Ankie Verbeek Ohrlaan (AVO) over de A16 naar de N209 richting Lansingerland leverde geluidsoverlast op. 
Hier is een tijdelijke rotonde gerealiseerd zodat men ruimte heeft om aan het viaduct te werken. Zie 
afbeelding hieronder. 
 

 
               
 
Tegen de fietsoversteek bij de Hazelaarweg/ AVO laan is bezwaar gemaakt omdat bewonersorganisaties 
vinden dat deze onveilig is.  
Helaas moeten ze namelijk de drukke AVOlaan oversteken om het fietspad aan de overkant te bereiken bij de 
hockeyvelden. Er komen voor de fietsers haaientanden op de weg, dus géén voorrang zoals op de vlakbij 
gelegen rotonde Avolaan- Jasonweg. Zeker in de spitsuren kan dit grote problemen gaan geven met 
onverantwoorde risico’s op het gebied van verkeersveiligheid zelfs met de opstelstrook in het midden. 
Opvallend genoeg zijn er wel verkeerslichten geplaatst op de plek waar de fietsers de bouwweg kruisen.  
Afgezien van wat kleinere aanpassingen is het verzoek om deze plek ook met verkeerslichten veiliger te maken 
niet gehonoreerd. Hopelijk blijven ongelukken uit! 
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Vensterbank van Schiebroek 
De potten van de Vensterbank zijn opgeknapt en verplaatst naar de AVOlaan, waar ze heel leuk staan. 
 
 
 
Gesprekken direct omwonenden 
In mei en november zijn er gespreksrondes geweest van de Groene Boog/RWS met in de directe nabijheid van 
het tracé wonende mensen. Over en weer wordt informatie gedeeld en bewoners kunnen zorgen/ problemen 
voorleggen. De werkzaamheden leveren de nodige overlast op voor de direct omwonenden. De bedoeling is 
dat deze gesprekken tijdens het hele proces gecontinueerd worden door de Groene Boog 2-3 x per jaar. De 
bewonersorganisatie schuift aan om belangen van niet aanwezige bewoners te behartigen. 
 
 
Informatiepunt  
Voorafgaand aan en tijdens de bouw geeft de bewonersorganisatie in de Wijkwinkel aan het Minervaplein 96 
informatie, ze praten mee over communicatie aan bewoners en houden de bouw in de gaten. Tijdens de bouw 
verzorgen RWS en de Groene Boog voor informatie punten langs het tracé, zoals b.v. het uitkijkpunt langs de 
Wildersekade of de EXPO.  
 

  
 
Digitale informatie  

Actuele informatie van RWS is te vinden op http://www.A16rotterdam.nl/   . 
 

 
 
 

http://www.a16rotterdam.nl/
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5. Evenementen 2021 

  

• Helaas konden we door de lockdown dit jaar niet zingen bij de kerstboom op het Minervaplein.         

We hopen in het jaar 2022 deze traditie voort te kunnen zetten.         

• De activiteiten die jaarlijks op het Minervaplein plaatsvonden zijn allemaal op uitstellen gezet en we 

hopen dat het plein mede door het buurtverbeterplan 110-Morgen in 2022 beter gebruikt kan worden. 

Het plein gebruiken en misschien meer vergroening zal een opgave voor 2022 gaan worden 

                                    
 
 

• In het Winkeltje, een project van BO 110-Morgen. Deze blijkt jaar na jaar een succes. De verkoop van 

2e hands spulletjes en de mogelijkheid om boeken te lenen/kopen. Jaarlijks zien we ruim 5000 

bezoekers hierin en bewoners vinden het heerlijk om even tussen de spullen voor een 2e leven te 

snuffelen. Ook hier zien we dat door de sluiting er minder mensen zijn geweest, maar de spullen 

blijven binnenkomen, omdat een ieder zijn huis aan het opruimen was/is. Dus veel werk voor de 

vrijwilligers in het komend jaar. 

 

• In het Huis van de Wijk/Plaza Arcadia vond bovendien nog plaats:   

✓ Sociale lunches voor wijkbewoners met een smalle beurs 

✓ 2 succesvolle en zeer goed bezochte diner-chantants  

✓ een feestelijk Kerstbrunch  

✓ zeer succesvolle Bingoavonden 

✓ 5 muzikale middagen op zaterdag 

✓ 5 rock en roll zondagen via een bewonersinitiatief 

✓ Wekelijkse schaak, bridge- en klaverjasavonden 

✓ Wekelijkse yoga lessen 

✓ Volksdansen 

Mede door de lockdowns zijn veel van de wekelijkse activiteiten niet doorgegaan helaas. 
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6.  Het Winkeltje 2021 
 
Inmiddels draait Het Winkeltje volledig zelfstandig en is het een druk bezochte ontmoetingsplek in de wijk 
geworden. Er is een breed assortiment tweedehands goederen te vinden, van kleding voor kinderen en 
volwassenen, servies en huishoudelijke spullen, tot speelgoed, puzzels en een zeer brede keus aan boeken. En 
dat alles voor kleine prijsjes.  
 
Over de huur van de ruimte zijn hernieuwde afspraken gemaakt. De afgesproken huur blijft gehandhaafd door 
verhuurder HABION. De huur wordt per jaar in juli vooruitbetaald. De energiekosten zijn er bijgekomen, maar 
die kunnen uit de inkomsten van de verkoop betaald worden. Dit is vooral van belang voor het voortbestaan. 
Geld dat overblijft wordt geschonken aan een goed doel. 
 
Wat betreft het voortbestaan: in 2021 bestaat het Winkeltje alweer 7 jaar en het succes is inmiddels bewezen. 
De reden om door te gaan is tweeledig: onze vrijwilligers blijven actief en zullen niet zo snel achter de bekende 
geraniums belanden én mensen die het niet breed hebben financieel, kunnen hier terecht. 
  
Er zijn 20 vrijwilligers die 5 dagen in de week een ochtend of middag aanwezig zijn. Per dagdeel zijn minimaal 2 
vrijwilligers aanwezig.  
Geld dat overblijft na betaling van huur, gas, water en licht wordt dus gedoneerd aan een goed doel. Voor het 
jaar 2021 is wederom naar een goed doel gezocht en dat zal worden de Hospice in Lansingerland. Mede door 
huisarts van Leenen, die daar ondersteunt en ook zorgt dat mensen uit ons gebied daar terecht kunnen, zijn 
we tot deze keuze gekomen. Medio februari 2022 zal het overhandigd worden. 
 

  
 
  Donaties     Boekenkast 
 
 
Daarnaast is er voor het derde jaar een overeenkomst met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
Het CJG biedt mensen die dat nodig hebben een waardebon van €10,= te besteden in Het Winkeltje:  weer een 
gouden verbinding!  
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7. Arcadia – Huis van de Wijk 2021 
 

Het Huis van de Buurt kreeg in 2016 officieel het predicaat Huis van de Wijk Arcadia. De oorspronkelijke opzet 
kon in 2021 worden voortgezet. Als bewonersorganisatie hebben we met Plaza Arcadia een grote inbreng in 
het Huis van de Wijk. 
Het unieke van deze Huis van de Wijk is de samenwerking van veel partijen, te weten: Wooncompas, Pameijer, 
Habion, Bewonersorganisatie 110-Morgen, Profila zorg en DOCK.  
 

           
 
 
 
Door de activiteiten en de aanwezigheid van meerdere organisaties in het gebouw heeft de receptie een 
centrale positie gekregen.  
De openingstijden zijn vooralsnog van 9.00 tot 16.00 uur. 
 
 

                   
 
Receptie        Arcadia Sjop 
 
Er wordt gestreefd naar een receptiebezetting van 2 personen, aangezien de receptiemedewerkers ook nog 
een klein supermarktje, “de Sjop” en de wasserij onder hun hoede hebben.  
     
De activiteiten, die in 2020 succesvol waren, worden voortgezet, zoals de diner-chantants, de bingoavonden 
en de muzikale middagen en voor de derde keer ook een winterfair. Uiteraard wordt er nagedacht over 
meerdere thematische activiteiten. Diverse verenigingen hebben inmiddels onderdak gevonden in Arcadia: 
schaken, bridgen en klaverjassen nemen diverse avonden in beslag. 2021 is een moeilijk jaar geweest maar 
door het corona virus hebben we de activiteiten aangepast aan de dan geldende regels, dus er kon nog redelijk 
wat aan activiteiten plaatsvinden. Het jaar vergde veel inzet en aandacht van de vrijwilligers. Ook op zijn plaats 
hier is de aandacht voor de zakgeldjongeren (project DOCK) die op de juiste momenten konden bijspringen 
met de activiteiten die doorgang konden vinden. 
Door het project samen eten hebben we in Plaza Arcadia ruim 1000 warme maaltijden aan het project kunnen 
leveren. We hopen dat het in 2022 uitbreidt zodat veel mensen niet alleen hoeven te eten. 
 
 
 

https://www.dock.nl/
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8.  Interne en externe activiteiten (kwantiteit) 2021 
 

 
Interne activiteiten 
bestuursvergaderingen             5 
overleg bouwvereniging – bewonersorganisatie            6 
winkelbezetting en aanwezige bestuursleden      672 uur 
telefoonopnames         447 
totaal aantal bezoekers       4247 
  waarvan:    cliënten voor 6 belastingspreekuren      71        
    belbusmedewerkers    3680 
                            bezoekers met diverse vragen (binnenlopers)   420 
 
wijkschouwen volgens de 10 Gouden Regels           2 
 
vrijwilligersinzet van Het Winkeltje       765 
bezoekers van Het Winkeltje      4958 
 
vrijwilligersinzet Plaza Arcadia     3418 uur 
bezoekers Plaza Arcadia     7368 
  
vrijwilligersinzet receptie/Sjop Arcadia        40 uur 
  
 
Eenmalige activiteiten 
nieuwjaarsreceptie    0  bezoekers ( in verband lockdown corona) 
wijkvergadering      via krant mensen op de hoogte gebracht in verband met corona 
  
 
 
Externe activiteiten 
aantal vergaderingen Gebiedscommissie (gebiedslid namens His) 12 
aantal wekelijks overleg ambtelijk gebiedscommissie (lid)  45 
aantal bijeenkomsten Gebiedscommissie (dinsdagavond)  42 
aantal Gebiedscommissie activiteiten ( o.a.  jubilea)     8 
aantal bijeenkomsten BewonersHiS!       8 
aantal stedelijke bijeenkomsten, m.b.t.  A16, luchtmeetnet     
  Rotterdam The Hague Airport; meesten digitaal    8 
Aantal vergadering Huurdersplatform 110-Morgen   14 
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9. Financiële verslag en toelichting 2021 
 
De bewonersorganisatie heeft 4x projecten in beheer. Voor 2x projecten ontvangt de organisatie een subsidie 
voor de kerntaken van de bewonersorganisatie. De andere 2x projecten dienen zichzelf te bedruipen zonder 
financieel winstoogmerk. 
 

Financieel overzicht Bewonersorganisatie 2021

Nadere toelichting subsidiebestedingen:

Gemeente subsidie Coleur locale:
Subsidiebedrag 18.074€                  
Huisvestingskosten -23.084€                 
Organisatie kosten -10.991€                 

-16.001€                 
Opbrengsten zelf gegenereerd 7.482€                   
Resultaat -8.519€                  

Gemeente subsidie Gebiedscommissie:
Subsidiebedrag 8.280€                   
Activiteiten kosten -5.975€                  
Communicatie kosten -450€                     

1.855€                   
Opbrengsten zelf gegenereerd 3.285€                   
Resultaat 5.140€                   

Overzicht resultaten projecten 2021:

 Project 1. Project 2. Project 3. Project 4. 
 Het Winkeltje Arcadia Couleur locale Gebiedscommissie

Omzet 19.394€                  53.252€                  26.593€                  9.710€                   
Kosten -8.224€                  -58.243€                 -34.075€                 -6.425€                  
Resultaat 11.170€                  -4.991€                  -7.482€                  3.285€                   

Totaal financieel resultaat:
Project 1. 11.170€                  
Project 2. -4.991€                  
Project 3. -7.482€                  
Project 4. 3.285€                   

1.982€                   

Liquide middelen:

1-1-2021 31-12-2021
Bank 43.117€                  48.240€                  
Bank opzomer 9.792€                   7.055€                   
Kas 1.148€                   2.049€                   

Totaal 57.344€                  
 

 
De projecten welke zichzelf bedruipen zijn de projecten 1 en 2. De projecten waar de bewonersorganisatie 
subsidie voor ontvangt zijn de projecten 3 en 4.  
 
De resultaten van de zelf bedruipende projecten 1 en 2 komen, indien samengevoegd, uit op een  positief 
resultaat van 6K. Het negatieve resultaat van het project Arcadia valt te verklaren door gelijke kosten en  
minder omzet vanwege Covid-19.  
 
Project Couleur Locale betreft een negatief resultaat, dit resultaat komt mede voort omdat dit bedrag  
niet verhoogd mag worden, terwijl de kosten wel jaarlijks stijgen. Indien het resultaat van alle projecten wordt 
samengevoegd dan is het resultaat positief.  
 
Financieel overzicht toekomst:  
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In het financieel overzicht Liquide middelen is een bedrag opgenomen van 8K met betrekking tot subsidie 
gebiedscommissie 2022 en 7K opgenomen Opzoomer Mee gelden ook voor 2022.  
 
Indien deze bedragen van het resultaat 57K worden afgehaald dan is het vermogen 42K.  
 
Ondanks enorme invloed van de Corona pandemie is door de organisatie een aangepast beleid doorgevoerd 
en met de organisatie kosten is efficiënt, omgegaan. Deze aanpassingen hebben geleid tot een klein positief 
resultaat.  
 
Vanuit de organisatie zien wij een gezonde financiële toekomst tegemoet uitgaande van het subsidiëren van 
de grondbeginselen van een bewonersorganisatie.  
 
Mede doordat de organisatie de zelf bedruipende projecten in stand houdt kunnen de algemene kosten in het 
totaal gedekt worden.   

 
 

  
 
Wijkwinkel      het Winkeltje 
 

  
 
Sjop Arcadia      ingang Arcadia 
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12. Algemene gegevens Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen  
 

 
Bestuur: Voorzitter  de heer J. Pierweijer 

 Secretaris  mevrouw S. van der Lubbe 
 Penningmeester de heer M. van Kleef 
 Evenementen  mevrouw L. de Villeneuve  
 A16/ Luchtmeetnet mevrouw S. van der Lubbe 
  

Wijkwinkel:    de heer D.E. Starke 
     mevrouw R. ten Pierik 
   
Ondersteuning Administratie:  mevrouw A. Gelens 
      
 
Adres:      Minervaplein 96  
     3054 SK  Rotterdam 
 
Telefoon:     010 - 418 86 90 
E-mail:      info@bo110morgen.nl 
Website:     www.bo110morgen.nl 
 
Bankrekening:     NL32ABNA0541304798  ANBI status 
K.v.K.:      Rotterdam 41134301 
   
 
Openingstijden:   Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Het Winkeltje:    Adres: Hectorstraat 23 ingang Minervaplein 
      3054 SK  Rotterdam 
      Telefoon, e-mail en website  via BO 110-Morgen. 
 
Huis van de Wijk Arcadia:  Adres: Apollostraat 207 - 213 
      3054 TB   Rotterdam 
      010 - 727 11 13 
 
Plaza Arcadia:    Adres: Apollostraat 211a     
      3054 TB  Rotterdam 
      06 - 211 673 334 
      plazaarcadia@hotmail.com 
 
Sjop Arcadia:     Apollostraat 207a 
      3054 TB Rotterdam 
      Via receptie: 010 - 727 11 13 

mailto:info@bo110morgen.nl
http://www.bo110morgen.nl/
mailto:plazaarcadia@hotmail.com
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Maaltijden samen eten over het jaar 2021: 
 

Borghave: 
Augustus    53  maaltijden  waarvan  3  voor vrijwilligers. 
September 165  maaltijden  waarvan  7  voor vrijwilligers. 
Oktober 149  maaltijden  waarvan  5  voor vrijwilligers. 
November 192  maaltijden  waarvan  5  voor vrijwilligers. 
December   89  maaltijden  waarvan  4  voor vrijwilligers. 

totaal aantal maaltijden Borghave: inclusief bezorgers en vrijwilligers:  648 maaltijden. 
Dutilh: 
September    38  maaltijden. 
Oktober    42  maaltijden. 
November    22  maaltijden. 
December     17  maaltijden. 

Totaal aantal maaltijden Dutilh: inclusief vrijwilligers:   119 maaltijden. 
 

Kleyburg: 
Oktober   57  maaltijden. 
November   94  maaltijden. 
December   80  maaltijden. 

Totaal aantal maaltijden Kleyburg: inclusief vrijwilligers:   231 maaltijden. 
 

Maria Moll: 
November   54  maaltijden. 

Totaal aantal maaltijden Maria Moll: inclusief vrijwilligers:    54 maaltijden. 
 
Borghave 648 maaltijden. 
Dutilh  119 maaltijden. 
Kleyburg 231 maaltijden. 
Maria Moll   54 maaltijden. 

 
Totaal     1052 maaltijden over 2021. 
 
De maaltijden van de vrijwilligers hierop vermeld is van de bezorgers. De medewerkers op de locaties zitten 
verwerkt bij de algemene maaltijden. 
 


