
De toekomst van de wijk 
Feijenoord

Stad als leefomgeving

In dit project gaven wij een advies aan 
opdrachtgever wooncorporatie Woon-
stad Rotterdam over de te voeren 
strategie voor de wijk Feijenoord.

Zowel ruimtelijk aspect als sociaal 
aspect.

Door de huidige wijkvisie te hebben ge-
analyseerd, is er tot de conclusie geko-
men, dat er meer kansen voor het gebied 
zijn, dan afhankelijk gedacht in 2015. 

Achterliggende
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Opgave

Huidige
wijkvisie

Ontwikkelingen rondom 
Feijenoord

Naast de wijk Feijenoord gaat het 
project Parkstad van start. Het gaat 
om het vernieuwen van een groot 
aantal woningen en een geheel ver-
nieuwde voorzieningenstructuur. 
De wijk Feijenoord kan hier zeker 
gebruik van gaan maken.

Parkstad

Het Nationaal Programma Rotter-
dam Zuid is naar aanleiding van het 
advies “Kwaliteitssprong Zuid Ont-
wikkeling vanuit Kracht” gestart. 
Hierbij ligt het zwaartepunt op 
school, werk en wonen. Dit geldt 
ook voor de wijk Feijenoord.

NPRZ

Een doel van Feijenoord City is het 
verbinden van de omliggende 
wijken door duurzame en 
grootschalige stedelijke 
ontwikkeling. Feijenoord is een van 
deze omliggende wijken. Dit biedt 
ontwikkelingskansen voor de wijk 
Feijenoord. 

Quick Wins
Ruimtelijke Quick Wins: het schoonhouden van de openbare ruimte.

Sociale cohesie: bewoners stimuleren om zich in te zetten voor elkaar 
door middel van vrijwilligerswerk. 

Langetermijnvisie
Door rond de tafel te gaan zitten met de verschillende stakeholders, 
kunnen er ontwikkelingen worden doorgevoerd rondom Feijenoord. 
Hierdoor wordt de wijk veerkrachtig met veel potentie en kan hiermee 
uitgroeien tot een vitale en leefbare wijk. 

Beste man/vrouw,

Hiermee komen wij terug op je onderstaande mail.

We hebben hierover intern gesproken, omdat wij ons bewust zijn van de situatie in 
de wijk Feijenoord en hieraan, passend binnen onze mogelijkheden en beleid, een 
bijdrage willen leveren aan verbetering hiervan.

Momenteel bepalen wij binnen Unilever Benelux onze visie en strategie voor de 
komende jaren. Dit is nog niet helemaal uitgekritstalliseerd.  Corporate par-
nerships en sponsoring zullen we daaraan linken.

Wel staat vast, dat wij geen financiële bijdrage zullen leveren aan de huur van een 
buurthuis. Onze eventuele bijdrage zullen wij op een ander vlak insteken.

Een van onze medewerkers is betrokken bij het initiatief Nieuwe Buren, waarbij 
Nederlanders en Nieuwe Nederlanders/statushouders op een laagdrempelige 
manier met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Unilever Benelux heeft 
dit initiatief omarmt en samen zoeken we naar mogelijkheden om dit uit te 
bouwen, waarin wij ook de wijk Feijenoord willen betrekken. Zodra duidelijk is, 
welke mogelijkheden wij zien, komen we er zeker bij jullie op terug.

Met hartelijke groet,
Unilever

Feijenoord City

Het doel van Resilience is om 100 
steden wereldwijd te helpen met 
resilient (veerkrachtig) worden, als 
antwoord op de fysieke, sociale en 
economische veranderingen van de 
21ste eeuw. Feijenoord is hier een 
pilotwijk van. 

Resilience

Advies

Unilever brief


