
ROTTERDAM ZUID

Gemeenteraad Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD ROTTERDAM

Bezoekadres:
Mijnsheerenlaan 6 
3081 CA Rotterdam

Internet: www.rotterdam.nl

Van: Marco Pastors 
Telefoon: (010) 2672104

E-mail: NPRZ@rotterdam.nl

Datum: 28 maart 2017 

Betreft: Feyenoord City

Geachte gemeenteraad,

Feyenoord City heeft tot doel een gebied te ontwikkelen rond het nieuwe stadion voor 
Feyenoord, als kloppend hart op Zuid. Feyenoord City wil een rol spelen in het verwezenlijken 
van de doelstellingen van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Integraal onderdeel 
van Feyenoord City is een sociaal economisch programma met daarbinnen sport en bewegen 
als verbindend thema. Met deze brief wil het NPRZ ook richting gemeenteraad haar 
nadrukkelijke steun uitspreken voor het plan Feyenoord City.

Het NPRZ heeft vertrouwen dat de gestelde doelen in het sociaal economisch programma van 
Feyenoord City realistisch zijn en bevestigt dat de doelen invulling geven aan de doelstellingen 
van het NPRZ om Rotterdam Zuid flink vooruit te helpen op het gebied van school, werk en 
wonen.

Om voor een goede aansluiting te zorgen tussen het programma van Feyenoord City en het 
NPRZ hebben beide organisaties gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt.
Specifiek gaat het om de volgende zaken:

1. In de bouw en exploitatiefase betrekken Feyenoord City en de daarna verbonden 
werkgevers jaarlijks minimaal 310 fte aan arbeidskrachten uit Zuid voor laag- en 
ongeschoold werk, onverdeeld in 60 bouw, 125 exploitatie, en 125 overige regionale 
werkgelegenheid bij in de exploitatie actieve werkgevers. Deze mensen worden 
geselecteerd voor het NPRZ door de gemeente Rotterdam uit de in Rotterdam Zuid 
wonende bijstandsgerechtigden.

2. FC biedt jaarlijks een nog nader te bepalen aantal carrière startgaranties (CSG’s) voor 
MBO 1/2/3/4 bij bouwers en exploitanten van de nieuwe te ontwikkelen veneus in het 
gebied met focus op horeca, Retail, en (preventieve) zorg en techniek.

3. Feyenoord City ontwikkelt voor de partners van NPRZ een programma voor de 
basisscholen op Zuid met als doel een gezonde leefstijl van de leerlingen te 
bevorderen en zo bij te dragen aan betere leerprestaties. In overleg met de NPRZ- 
schoolbesturen zal worden bepaald hoever de ambitie reikt. Feyenoord City ontwikkelt 
een sportprogramma met als doel Rotterdammers in beweging te brengen. Feyenoord 
City bereikt in 10 jaar minimaal 15.000 jongeren op Zuid middels diverse 
sportprogramma’s in de wijk en de multi sportclub Feyenoord i.o. Ten behoeve van de 
uitvoering wordt samenwerking met de partners van NPRZ georganiseerd.



Feyenoord is voornemens om een projectorganisatie in te stellen die regie gaat voeren over 
de benoemde sociale programma’s en ontwikkelingen. Conform het Masterplan Feyenoord 
City zal Feyenoord vanaf 1 januari 2018 voor een periode van 3 jaar een budget van C 1 
miljoen per jaar ter beschikking stellen voor de projectorganisatie en opstartkosten van de 
activiteiten. NPRZ, gemeente en Feyenoord City zullen in de komende periode een organisatie 
uitwerken die de sturing en uitvoering van bovengenoemd programma ter hand zal nemen.

Naast de voordelen die het plan biedt op het gebied van school en werk, is er ook een groot 
belang op het gebied van de fysieke gebiedsontwikkeling. Omliggende wijken, met name 
Hillesluis, Afrikaanderwijk, maar ook Bloemhof en Feijenoord, zijn te sober van opzet en 
huisvesten veel Rotterdammers met achterstanden. Door het toevoegen van het bouw- en 
sociale programma van Feyenoord City ontstaat een kansrijk nieuw gebied in hun directe 
nabijheid. Mede door uw en onze inzet zullen meer inwoners van deze wijken de weg naar 
school, werk en perspectief in onze maatschappij vinden.

Dit sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van het NPRZ. In dit programma werken het Rijk, 
de gemeente Rotterdam, schoolwijsbesturen, bedrijfsleven, zorginstellingen, 
woningcorporaties en veiligheidspartners samen aan een beter perspectief voor bewoners in 
Rotterdam Zuid.

Met vriendelijke groet!

Namens heťBestuur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid


