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Wat gaan we doen? 

• Terugkoppeling wensen inspiratiesessie 11 november

• Uitkomsten verdiepingssessies

• Herkent u dit? 

• Hoe gaan we verder? 
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Veiligheid en overlast Gebruik openbare ruimte Samen wonen en Leven

Wonen en de Woning Toegang wijk Wij houden van de wijk

Wensen onderverdeeld per thema 
(totaal = 550)



5 digitale werkateliers



22 november Sessie 1
openbare ruimte

Themamarkten onderzoeken

Afval een probleem, 
ander gedrag en 
handhaven

Onderzoek goede 
drainage

Kijk waar er 
gesport kan 
worden voor jong 
en oud, tevens 
ontmoeting

Veel Verzakkingen gevaarlijk
Actie: uitzetten strijkijzeren, oftewel straten repareren
Op website: wanneer is mijn straat aan de beurt? 



24 november Sessie 2
wonen en de woning

Schimmel en vochtprobleem
Actie: inventariseren waar 
schimmel precies zit

Meer verschillende 
huurprijzen, meer 
diversiteit in de wijk, meer 
doorstroommogelijkheden 
voor ouderen en jongeren
Actie: inventariseren waar 
vraag precies zit

Fijn wonen in 110 morgen



25 november Sessie 3
samen wonen en samen leven

Samen leven, wij houden van de wijk

Elkaar bereiken opzomeren en 
thuisaken combineren. 
Cultuurgroepje en sporten 
Met elkaar praten

Elkaar leren kennen via markt, kopje koffie.
Samen muziek maken, jong en oud



29 november Sessie 4
veiligheid in de wijk

Drugsoverlast
Door jonge jongens

Buurtmoeders als spin in het web

Onveilig gevoel 
door sfeer, 
vuurwerk, verkeer
Samenwerken en 
elkaar helpen

Scheurende auto’s door de wijk



30 november Sessie 5
Openbaar vervoer en parkeren

Herinrichting mobiliteit: en handhaven

“Uber”belbus
Rondjes wijk

Combineer de RET en belbus tot 
uberbelbus met vrijwilligers
Kijken naar andere alternatieven

Parkeren: geen probleem, wel ander gedrag!

En handhaven actie: contact met handhavers en BOA’s

Wie is de wijkagent

Geen gehoor bij klachten Vanaf 2022 kinderen 
tussen 4-12 jaar lang 
gratis reizen in 
Rotterdam



Klopt dit met wat we bij u hebben opgehaald?

• Is dit wat er allemaal speelt in 110Morgen, zijn we niets vergeten?

• Hebben we in de verdiepingssessies de juiste richting gekozen om het 
aan te pakken? En verder te brengen?

Nee Ja



Hoe nu verder?

• Ongeveer elke 8 weken is er een gangmakers(avond)

• De eerste hebben we gepland op donderdag 10 februari, tijd en 
plaats afhankelijk van de pandemie

• Op de website www.110morgen.habion.nl kunt u up to date alles
volgen en blijven meedoen en meedenken

• Mensen kunnen zich blijven aanmelden op de site!!!

http://www.110morgen.habion.nl


De Karavaan is van start; blijft u meedoen?


