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Van de redactie
Ook afgelopen twee maanden speelde er weer
van alles in en rond onze wijk. En we staan nog maar
aan het begin: de nieuwe oeververbinding, het Nieuwe
Rivium, de Groene Boog (A-16), renovatie van de Van
Brienenoordbrug…. Hoe houden we de vinger aan de
pols? Meer hierover lees je in deze Wijkkrant.
Verder weer veel leuk nieuws: de jaarlijkse
Straatspeeldag, eten bij de Laankerk, een nieuw station
om afval te scheiden, eieren zoeken in de speeltuin,
Opzoomeren in de Wapitistraat, het vertrek van de
treitertrucks… En die wijkbus, die komt er ook! Net
zoals die wijk-AED; die is er zelfs al J.
Zoals bij de TV, start ons zomerseizoen nu. In oktober
vallen we weer op de mat. We wensen je alvast een
hele fijne vakantie met lekker weer. Wil je op de
hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan
op: https://www.facebook.com/hetnutkralingseveer/
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Belangengroep Leefomgeving
Kralingseveer houdt vinger aan de pols
Met alle veranderingen rondom onze wijk is het goed
om actief de belangen van Kralingseveer te behartigen.
Daarom heeft een aantal mensen de Belangengroep
Leefomgeving Kralingseveer opgericht.

Wats kebeurt?!
Rust op het Bouwmanterrein!?
Opeens waren ze weg. Die rottrucks! En dat nog
voordat het bezwaarschrift van de actiegroep ‘STOP
trailerverkeer door Kralingseveer’ officieel in
behandeling is genomen. Een advocaat heeft het
bezwaarschrift gemaakt. Dit werd mede financieel
mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse
wijkbewoners. De actiegroep is in afwachting van
het oordeel van de bezwarencommissie: “We
juichen nog niet.” Blijf op de hoogte via Facebook.

Deze ‘dochter’ van ’t Nut Kralingseveer volgt de
ontwikkelingen in onze leefomgeving en komt in actie
als dat gewenst of nodig is. Zo heeft een aantal mensen
vragen gesteld aan de gemeente Capelle over de
ontwikkelingen op het Rivium. En zijn we ook aanwezig
bij de vergaderingen over de nieuwe oeververbinding.
Wil je ook betrokken zijn bij je
leefomgeving? Heb je ideeën
hoe we minder last & meer profijt
kunnen hebben van de plannen
die op ons af komen? Mail naar
desiree@zielenzaligheid.nl.

Het Nieuwe Rivium: goede buur?
Het projectbureau organiseerde een informatieavond,
speciaal voor inwoners van Kralingseveer. De opkomst viel
niet tegen. Er waren veel vragen. Over de plaats en
hoogte van de appartementen. Over stank van de
waterzuivering en slagschaduw van de windmolen. Over
parkeren, sluipverkeer, fijnstof, geluidsoverlast,
bomenkap…
Aan de hand van maquettes lichtten de mensen van het
Rivium-projectteam de plannen toe. Toch bleven er de nodige vragen
open staan. Voldoende reden voor een groep betrokken Kralingseveerders om in de pen
te klimmen. Met als belangrijkste boodschap: Houd je aan de wet, denk vooraf
goed na over de (milieu)effecten van de plannen en betrek ons hierbij!
Yuppenpark
In de gebiedsvisie staat bijvoorbeeld dat ons (Rotterdamse) park, waar onze kinderen in het bos spelen en wij
wandelen en de hond uitlaten, een recreatieplek kan zijn voor de nieuwe bewoners van de 5.000 woningen. Met een
soort van ‘biodansapark’, een geasfalteerd wandelpad, een BBQ-zone en een stel bruggen. De bomen gaan bijna
allemaal weg. Bomen
die er onder andere voor zorgen dat de huizen die aan het park staan niet
veel
last hebben van de slagschaduw van de windturbine. Deze bewoners
willen
die bomen, alleen om deze reden al, graag behouden.
Sluipverkeer over IJsselmondselaan
Er bestaat een kans dat de Rivium Boulevard een wandelpromenade
wordt. “Dan weet ik wel wat er gebeurt; sluipverkeer over de
IJsselmondselaan! Zijn we net van die rottrucks af, krijgen we dat
weer. Dat kunnen onze huizen niet aan. Dat willen we ook
gewoonweg niet. De laan is al druk genoeg. En gevaarlijk genoeg.”
Allemaal gratis parkeren in Kralingseveer
Het ontwerp van het Nieuwe Rivium gaat ervan uit dat de
inwoners vooral gebruik maken van het OV. Daarom komen er
ook meer zelfrijdende shuttles en een aanlegplek voor de
Waterbus. En zijn er weinig gratis parkeerplekken langs de
straat in Rivium gepland. “Ik zie het al gebeuren: komen de
bewoners en hun bezoekers lekker gratis in Kralingseveer
parkeren. En onze parkeerdruk is al zo hoog.”
Milieu Effect Rapportage (MER) is wettelijk verplicht
De komst van het Nieuwe Rivium heeft veel effecten op onze omgeving en het milieu. De Belangengroep
Leefomgeving Kralingseveer roept daarom de Capelse bestuurders op om hiermee verantwoord om te gaan.
“Doe eerst een uitgebreid milieuonderzoek voordat je keuzes maakt over de invulling van het gebied. Behalve dat
het van behoorlijk bestuur getuigt om een transparante (milieu)afweging te maken van de ruimtelijke keuzes die er
zijn voor de ontwikkeling van het gebied, is het wettelijk verplicht om een (plan)MER op te stellen voor het
gebiedspaspoort en een besluitMER voor het bestemmingsplan. Omdat er in ieder geval sprake is van een MERbeoordelingsplicht is het wettelijk niet toegestaan om voor de zogenaamde ‘kruimelgevallen’ vergunningen te
verlenen om de ontwikkeling alvast in gang te zetten.” Geen gesjoemel, dus!
Al in de fout
Door de structuurvisie een Gebiedspaspoort te noemen, lijkt het alsof de gemeente Capelle de (plan)MER-plicht
probeert te omzeilen. Een zeer betrokken en deskundige Kralingseveerder vraagt zich af of de vergunning(en) die al
zijn afgegeven voor de eerste kantoortransformatie(s) wel verleend had(den) mogen worden. “Bij de eerste visie
voor het Rivium had al een besluit genomen moeten worden over de te volgen MER-procedure.” Wijkbewoner Ezra
Vuik uitte z’n zorgen zelfs al in de Capelse gemeenteraad. Luister hier naar wat hij te zeggen had:
https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/631663/Commissie%20Stadsontwikkeling%20en%20Beheer%2020-05-2019

Betrek ons!
Intussen wordt er al wel gewerkt aan (wijzigingen van) de infrastructuur in het gebied. Hierdoor missen we
wellicht kansen op de meest optimale invulling ervan. Wij zijn niet tegen het Nieuwe Rivium, maar willen een zo
goed mogelijk Nieuw Rivium. Volg de wettelijk verplichte MER-procedure zodat wij, de bewoners van
Kralingseveer, kunnen meedenken over de ontwikkeling van de woonwijk op zo'n manier dat het voor ons en
voor onze nieuwe buren een fijne wijk wordt, waar we met plezier naar kijken, in verblijven en doorheen
fietsen. Voor de zekerheid: betrekken is iets anders dan informeren.
Wil je je aansluiten bij de Belangengroep Leefbaarheid Kralingseveer? Mail naar desiree@zielenzaligheid.nl.
Meer weten over het Nieuwe Rivium? Kijk op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium
Meer weten over de Milieu Effect Rapportage? www.commissiemer.nl/onze-diensten/wat-is-mer

Oeververbinding splijtzwam in de regio
In de vorige Wijkkrant berichtten we over de MIRTverkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Het
Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam
bepalen half juli 2019 gezamenlijk of en zo ja voor
welke van de twee oeververbindingen een officiële
‘verkenning’ wordt gestart. Die tussen Feijenoord/
Veranda en Kralingen/De Esch (= Oost). Of die tussen
Ridderkerk en de Krimpenerwaard (= Oost-Oost).
De messen zijn geslepen. Bewonersorganisaties
hebben petities opgezet, zowel voor als tegen een
oeververbinding tussen Krimpenerwaard en
Ridderkerk. De voorstanders hebben hun petitie
aangeboden aan de Tweede Kamer. En een kritisch
onderzoek over de bocht in de rivier bij De Esch lijkt in
de diepste la van MIRT te verdwijnen.
Showstopper
Het rapport van een onafhankelijke deskundige zaagt
aan de poten van een mogelijke brug op die plek. De
vaargeul wordt namelijk, mede door Feyenoord City,
smaller dan de Scheepvaartwet toestaat. En dat is een
showstopper. Nou willen bewoners van De Esch
trouwens helemaal geen brug; als er al een
oeververbinding komt, dan onder het water, zo zeggen
ze in een enquête. Maar er is geen aannemer die voor
de inmiddels beschikbare 600 miljoen euro een tunnel
bouwt. En toch zet de gemeente Rotterdam alle
kaarten op die plek.
Impact bundelt krachten inwonersorganisaties
Om de steun voor de verbinding naar de
Krimpenerwaard te bundelen is begin maart ‘IMpact
Oeververbinding Oost-Oost+’ opgericht. Al tien
bewonersorganisaties uit Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel en Rotterdam zijn
aangesloten, Kralingseveer ook! In mei kwamen we bij
elkaar om te bespreken hoe ze de besluitvorming het
beste kunnen beïnvloeden. Inmiddels zijn we een paar
weken verder en is duidelijk dat IMpact aansluiting
heeft gevonden bij een zeer brede coalitie.

Brede steun voor Oost-Oost
Begin juni hebben de gemeente Krimpenerwaard,
ondernemers-verenigingen uit Capelle, Krimpen,
Krimpenerwaard en Midden Holland,
bewonersorganisaties verenigd in Impact+ en de
regio Midden Holland zich in een gezamenlijke brief
aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en
Waterstaat hard gemaakt voor de verbinding tussen
Ridderkerk en de Krimpenerwaard. 'Geef ons de
Oost-Oost-oeververbinding', is hun boodschap. Ook
de twee grootste transportorganisaties en de
binnenvaartsector willen de oeververbinding vanaf
Ridderkerk. Zodat de Krimpenerwaard goed
bereikbaar wordt en de files op de Algerabrug en de
Van Brienenoordbrug eindelijk afnemen. En
goedkoper dan ‘die andere’ is Oost-Oost ook.

Busje komt!
De financiën zijn voor de komende drie jaar rond. Maar liefst 66 mensen hebben zich gemeld om
de Buurtbus de rijden. De leasebussen zijn in bestelling. De route en haltes zijn nog niet bekend,
maar na de zomer gaat de Buurtbus rijden. Joechee!

Eieren zoeken in de speeltuin
Traditiegetrouw konden kinderen Tweede Paasdag eieren zoeken in de speeltuin.
Zo’n honderd kinderen met hun ouders hadden hun speurneus op.
Kinderen tot vijf jaar zochten in de ‘kleintjes afdeling’ en de grotere kinderen tot
twaalf jaar zochten de hele speeltuin af. Waar had de Paashaas de eieren
verstopt?
Terwijl maar liefst twee Paashazen alles in de gaten hielden, genoten de ouders in het zonnetje.
Voor ieder kind waren er wel een paar chocolade-eieren. Na het eieren zoeken konden de kinderen, onder
begeleiding van vrijwilligers, in de grote zaal knutselen. Rond 17.00 uur kwam er een einde aan een zeer leuke dag.

Who needs het Nieuwe Rivium?
Wij hebben ons eigen Yuppenpark ;-)
Studenten Noam en Stan eten tegenover
hun huis op het Elandplein. Smakelijk!

Vier AED’s in onze wijk!
Met de succesvolle Buurt-AED-actie hebben we nu maar liefst vier
AED’s in de wijk.

Tour d’Amour
voor oudere LHBT’ers
Nog te veel roze ouderen durven niet
zichzelf te zijn in hun eigen woonomgeving.
Het Huis van de Wijk in Lage Land
organiseert daarom een Tour d’Amour.
Met schrijfster Eveline van de Putte over
haar boek Stormachtig Stil. Met
levensverhalen van roze ouderen. Om de
kloof van taboes en onwetendheid te
overbruggen, door de dialoog aan te gaan
over seksuele diversiteit.
Je bent van harte welkom op dinsdag
25 juni in het Huis van de Wijk Lage Land
(Remmet van Milplaats 15 Rotterdam).
De avond begint om 19.00 uur en eindigt
rond 21.00 uur.

De Buurt-AED hangt aan de gevel van de Vastgoed Experts
(Antilopestraat 39). Deze is aangemeld bij de Hartstichting. Als je
112 belt, krijg je de pincode om de kast te openen. Op werkdagen
kunnen de medewerkers van Vastgoed Experts helpen.
Er is een AED in het Huis van de Wijk (Rendierstraat 3). Buiten
openingstijden ligt de sleutel bij Café de Amstelbron
(Giraffestraat 70), tegenover CKC. Daar is trouwens ook een AED
beschikbaar.
De vierde AED is op de speeltuin (Giraffestraat 45). Zijn er nog
meer AED’s in de wijk? Mail naar nutkralingseveer@gmail.com.
‘t Nut Kralingseveer en het Huis van de Wijk onderzoeken of er
behoefte bestaat aan een training reanimatie en AED-gebruik.
Iets voor jou? Mail naar nutkralingseveer@gmail.com.

Talent in de wijk: Koen speelt trompet!
Tegenwoordig is er ’s avonds rond zeven uur in de buurt van de
IJsselmondselaan trompetgeschal te horen. Koen (negen jaar)
oefent dan tien minuten want hij heeft al iets van tien lessen
gehad. Hij oefent het liefst buiten omdat hij met frisse lucht beter
uit volle borst kan blazen. En bovenop de glijbaan krijgt hij de
beste sound.
Het was in het begin moeilijk om er goede
toeters uit te krijgen; het waren toen vooral
piepjes. Hij speelt met drie vingers en het
is de kunst om geen bolle wangen te
maken. Koen wil graag straatmuzikant
worden en misschien ook wel in een
bandje. Maar dat is nog allemaal niet
zeker. Hij zou namelijk ook tekenaar of
filmacteur willen worden.
Heb jij een talent?
Mail naar
nutkralingseveer@gmail.com!

Arjan van de Ruit: Loop gewoon even bij ons binnen
Zijn raamborden zijn wellicht bekender dan zijn gezicht; toch woont makelaar/financieel expert Arjan van de Ruit al
meer dan twintig jaar in onze wijk. Hij houdt van de wijk. En maakt zich zorgen: “Er komen te veel beleggers die
panden opkopen, als kamers verhuren en zich hierbij niet aan de regels houden. Dat is slecht voor het imago van
Kralingseveer. En, om eerlijk te zijn, ook voor mijn imago.”
Want mensen scheren je makkelijk over één kam, ervaart Arjan. “Ja, ook ik heb panden die ik verhuur in de wijk.
En help beleggers bij de aankoop. Maar wel conform wet- en regelgeving. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar een huis
gebruiken voor kamerverhuur; daar heb je een vergunning voor nodig. En dat is maar goed ook, want voordat je het
weet woon je opeens naast een huis waarin veel te veel mensen wonen. Met alle overlast van dien.”
Strenge verhuurder
“Daarom ben ik ook een strenge verhuurder. Ik wil niet dat de buren last hebben van mijn huurders. Ik heb
bijvoorbeeld een fietsenstalling voor mijn huurders. Als ze overlast veroorzaken door hun fietsen op de stoep te
zetten, hang ik meteen bij hen aan de lijn. Streng zijn moet, anders verpaupert de wijk waar je bij staat. En als ik
twee biedingen heb op een huis, hoop ik toch altijd dat dat gezin het huis kan kopen en niet die belegger.
Uiteindelijk is dat toch het beste voor Kralingseveer, want gezinnen binden zich aan de wijk. Gaan hier meedoen.
Houden de wijk leefbaar en levendig.”
Levendig… AED!
Aan de gevel van de VastgoedExperts hangt de Buurt-AED. Diverse buurtbewoners en ondernemers hebben hieraan
financieel bijgedragen. Arjan maakte het bedrag compleet en zorgde dat hij werd opgehangen. “Mijn bedrijf ligt
centraal in de wijk (Antilopestraat 39). Zo is de AED goed bereikbaar voor iedereen. Mijn medewerkers kunnen ‘m
ook bedienen. DeAED is aangemeld bij de Hartstichting; als je 112 belt krijg je een pincode waarmee je de kast kunt
openmaken. En kan je de AED gebruiken.”
Ondernemers terug in de wijk
Arjan probeert ook meer ondernemers in de wijk te krijgen. “Nu zoek ik bijvoorbeeld een plek voor een
mondhygiëniste. Kleine ondernemers zorgen voor loop; ze zijn goed voor de waarde-ontwikkeling van de wijk. De
kapper, buurtwinkel, schoonheidsspecialiste… Vroeger zat op elke hoek van de straat een ondernemer. In mijn pand
bijvoorbeeld Buurtsuper De Gier; veel oudere wijkbewoners haalden daar hun dagelijke boodschapje. Als er nog wat
meer ondernemers zijn lijkt het me goed om een ondernemersvereniging op te richten. Ik neem dan graag het
voortouw.”

Bevolkingsopbouw verandert
Met het stijgen van de prijzen van de huizen, verandert ook de bevolkingsopbouw van de wijk. “Niet alleen meer
studenten die hier een kamer huren. Ook zie je dat er meer tweeverdieners komen wonen. Mensen met jonge
kinderen, want Kralingseveer is voor leuk voor kids. Er zijn jongeren die destijds de wijk hebben verlaten en nu weer
graag terug willen. Maar voor hen zijn eigenlijk geen betaalbare huizen te koop. Daar wil ik iets aan doen.”
Bouwmanterrein herontwikkelen
Samen met investeerders probeert Arjan het Bouwmanterrein te bemachtigen. “We willen betaalbare
appartementen voor jongeren bouwen en eengezinswoningen. Een soort kleine vinex-wijk met een combinatie
hoog- en laagbouw. Het terrein staat te koop, maar de verkoper is lastig te bereiken. Ik weet wel dat de gemeente
welwillend staat tegenover onze plannen, dus als de kogel door de kerk is kunnen we snel aan de slag.”
Het Nieuwe Rivium: goed of slecht?
“Ik denk dat de ontwikkelingen op het Rivium goed voor Kralingseveer kunnen zijn. Het wordt een trendy wijk. Het
ontsluit Kralingseveer beter, met een waterbus en de shuttles. Maar voor het zover is, krijgen we vast en zeker
overlast. En we moeten alert zijn wat betreft parkeren en verkeer door de wijk. Daarom doe ik ook mee aan de
werkgroep Leefomgeving van ’t Nut Kralingseveer.”
Tip van Arjan
Heeft Arjan nog een laatste tip voor de mede-wijkgenoten? “Duurzaamheid! Niet alleen minder tegels en meer
groen in je tuin, maar je kunt ook geld lenen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Ook bij je eigen
bank. Ik kan zo voor je berekenen of dat loont in jouw geval. Loop gewoon even binnen, de koffie staat klaar.”

De Kerkenraad bestaat uit drie ambten:
predikant, ouderling en diaken.
Sommige ouderlingen zijn tevens kerkvoogd.
Predikant:
Ds GA van den Brink
010-3030210
gavandenbrink@laankerk.nl

Fascinatio Boulevard 562
2909 VA Capelle aan den IJssel
info@nobelsecurity.nl
www.nobelsecurity.nl
06-27072747
06-27211710

Ouderling/scriba:
A. Roozendaal
010-4424419
a.roozendaal@laankerk.nl

De diaken vormen de Diaconie. Het diaconaat
verzorgt (financiële) hulp voor gemeenteleden en
externe projecten en instellingen.

Diaken/scriba:
J. Van Kooten
010-4582478
j.van.kooten@laankerk.nl

Maandag t/m vrijdag 12.00-22.00 uur
Zaterdag 16.00-22.00 uur
Zondag 16.00-21.00 uur

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010 - 288 11 28
06 - 30 30 33 44

Ondergrondse afvalcontainers in aanbouw
Op 16 april was de Wapitistraat afgesloten omdat er ondergrondse containers voor glas en papier worden gemaakt.
De graafmachine maakte twee gaten van wel twee meter vijftig diep met behulp van een ijzeren mal. In de gaten
werden betonnen omhulsels geplaatst, waarna de mal werd verwijderd.
In de loop van de middag was alles gereed. Voor de veiligheid is bovenop de gaten een betonnen deksel geplaatst
zodat niemand erin kan vallen. Het is nog niet bekend wanneer de ondergrondse containers klaar zijn voor gebruik.
Er zijn trouwens in Rotterdam nieuwe ontwikkelingen in het scheiden van afval. Een nieuwe scheidingsinstallatie
haalt namelijk voortaan plastic verpakkingen en drankpakken uit het restafval van alle Rotterdamse huishoudens.
Scheiden van plastic, blik (metalen) en drankpakken is daardoor binnenkort niet meer nodig.
Wethouder Bert Wijbenga en Yves Luca, CEO van afvalenergiebedrijf AVR, namen dinsdagmiddag 21 mei de nieuwe
scheidingsinstallatie in gebruik, door de eerste Rotterdamse restafvalzak op de lopende band te gooien.
De komende tijd wordt de scheidingsinstallatie getest en eind van het jaar stapt Rotterdam helemaal over. Tot die
tijd worden de speciale oranje containers voor plastic verpakkingen, blik en drankpakken gewoon nog gebruikt.
Let op: het thuis scheiden van glas (= in de glasbak, pardon glascontainer), papier en karton (= in de papiercontainer)
en textiel (= even zoeken naar zo’n klerecontainer) blijft dus gewoon belangrijk. Alle beetjes helpen. Meer weten
over afval scheiden? Zoek op Youtube het filmpje ‘PMD nascheiden (lang)’. Over het scheiden van afval, dus.

Voor de 49ste keer: Huttendorp Kralingseveer
26-08-2019 t/m 30-08-2019
www.facebook.com/huttendorpkv/

Vrouwen 1 CKC eervol ten onder
Zaterdag 25 mei was het voor de vrouwen 1
van CKC erop of er onder. Ze moesten tegen
Maese 2. Het werd een enerverende wedstrijd.
In de eerste helft kwamen de CKC’ers achter
met 0-2. Maar in de tweede helft kwam dan
toch de aansluitingstreffer; dat gaf moed.
Spannend!
Na een verdedigingsfout in het strafschopgebied werd het helaas 1-3. Een goede aanval resulteerde in 2-3. Nog een
goed gericht schot… maar de bal spatte op de kruising. Een golf van teleurstelling ging door het publiek. De vrouwen
van Maese kwamen nog enkele malen gevaarlijk bij het doel van CKC, maar konden niet scoren door een paar goede
reddingen van de keepster. Na nog een paar aanvallen van CKC klonk het eindsignaal. De vrouwen van CKC waren
teleurgesteld, maar konden met opgeheven hoofd het veld verlaten. Volgen seizoen gaat deze hechte
vriendinnengroep weer de strijd aan.
Voetbalmeiden gezocht!
Ter aanvulling en uitbreiding van de teams Meiden onder 11, onder 13 en onder 15 zoekt CKC enthousiaste
voetbalmeiden. Heb je geen voetbalervaring? Geen probleem! Neem contact op via www.vvckc.nl/wij-zoekenspeelsters-voor-diverse-meidenteams/

Wapiti Opzoomert weer Mee
Op Goede Vrijdag was er een genoeglijke
Opzoomermee-avond voor bewoners van de
Wapitistraat. Rond 19.00 uur werden zij ontvangen
met koffie en gebak. Tot 23.00 uur was er veel gezelligheid,
werden nieuwtjes uitgewisseld over de wijk.
Piet de Man: “Wij vierden de 25ste verjaardag van
Opzoomermee en we hopen dat dit initiatief nog lang blijft
bestaan. Zodat we een paar keer per jaar zo’n fijne bewonersavond kunnen
organiseren.” Bijna alle Wapiti-bewoners waren aanwezig. Mensen die vanwege hun
lichamelijke gesteldheid niet konden deelnemen kregen het gebak thuisbezorgd. “Natuurlijk vergeten we hen
niet”, aldus Piet.

Buitenspeeldag verregend
De Buitenspeeldag werd dankzij het slechte weer
een Binnenspeeldag in De Sting.
Bedankt voor de gastvrijheid J ’t Was leuk!

Een veilig Kralingseveer: dat doen we samen
“Het gaat redelijk goed in Kralingseveer. Onlangs is er wel een hennepkwekerij opgerold, maar verder zijn er
weinig problemen.” Aan het woord is wijkagent Arnoud de Best tijdens het Wijkoverleg eind mei.
Wel is het jammer dat zijn maat Mark Kornet Rotterdam heeft verruild voor Friesland. “We zijn druk op zoek naar
een nieuwe wijkagent voor Kralingseveer. Zodra dat geregeld is, stelt hij zich voor in de Wijkkrant.”
Gevaarlijke kruising
Tijdens het vorige Wijkoverleg zijn vragen
gesteld over de kruising IJsselmondselaanAbram van Rijkevorselweg. Wijkbewoner
Jasper Bier heeft contact gehad met de
verkeerskundige van de gemeente Capelle
aan den IJssel: “Als 85% van de bestuurders
zich aan de maximumsnelheid houdt, dan
worden er geen maatregelen genomen. En
pas als er drie aanrijdingen met letsel zijn,
komt er een camera. Vroeger mocht je maar
50 km op de kruising; dat bord is verdwenen
sinds de weg van 80 naar 70 km/uur is
gegaan. Het is echt een gevaarlijke kruising; ik heb al heel wat ongevallen kunnen fotograferen.”
Naar de overkant sprinten
Een ander pijnpunt is de duur van het oversteken van de Abram van Rijkevorselweg. Je moet je als voetganger echt
haasten wil je de overkant halen bij groen licht. Of je moet in het midden wachten; ook niet echt een fijne plek.
Jasper: “Capelle heeft metingen uitgevoerd in verband met de veranderingen op het
Rivium. Misschien gaat de busstrook weg, want die is niet meer in gebruik. Dan kan je als
voetganger veiliger in het midden wachten op groen licht.” De wijkagent en Jasper houden
dit samen in de gaten.
30 km!
Om de veiligheid van de IJsselmondselaan te vergroten, is het belangrijk dat er niet
harder dan dertig km wordt gereden. Helaas blijkt een verkeersbord niet voldoende. Er
wordt nu naar aanvullende opties gekeken. Zoals het schilderen van ‘30 km’ op de weg
en een wegversmalling bij de Damhertstraat. Hiervoor is het geld nog niet beschikbaar,
dus Stadsbeheer kan nog niet aan de slag. Ook zijn nog nieuwe metingen nodig.
Geen zorgen
De wijkagent vertelde verder dat er extra gesurveilleerd is bij Sikhs tempel naar aanleiding van de aanslagen in
Nieuw-Zeeland. De op het Wijkoverleg aanwezige Sikhs gaven aan dat ze dit waarderen, maar dat ze zich geen
zorgen maken. Ze voelen zich veilig in onze wijk.
We komen er samen wel uit
Ook waren twee toezichthouders aanwezig tijdens het Wijkoverleg. Zij
vertelden dat ze, naar aanleiding van klachten van inwoners, gekeken
hebben naar geparkeerde motorfietsen op de trottoirs. “Daar waar ze
voor overlast zorgen, bijvoorbeeld omdat je er niets langs kunt met
een rollator of kinderwagen, spreken we de eigenaren van de
motoren aan. En over het algemeen komen we er dan samen wel
uit.” Parkeerbeheer zit er ‘niet zo strak in’; de parkeerdruk in de
wijk is hoog. Op verzoek van de deelnemers aan het Wijkoverleg
gaat Parkeerbeheer wel strikt handhaven in geval van gevaarlijke situaties.
Bijvoorbeeld auto’s die te dicht op de kruising geparkeerd staan waardoor hulpdiensten
belemmerd worden of rolstoelers niet makkelijk het trottoir af kunnen. Je bent gewaarschuwd ;-)

Heb je deze prachtige foto van onze wijk gezien in Voetbal International?
Uit de VI-serie ‘Langs de velden’

Gezellige maaltijd in de Laankerk
Vrijdagavond 31 mei organiseerde de Laankerk een
(gratis) diner voor de wijk.
Alle wijkbewoners waren uitgenodigd in De Brug, de
nieuwe aanbouw achter de Laankerk.
Zo’n dertig mensen hebben met elkaar genoten van
een heerlijk 3-gangen menu. Een gezellig samenzijn
waarbij volop gelegenheid was elkaar te ontmoeten
en kennis te maken!
Kom jij de volgende keer ook? Je kunt je opgeven via
www.laankerk.nl.

Colofon
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar in
een oplage van 850 stuks. Deze editie is gemaakt en
verspreid door Désirée Valten, Piet de Man, Sergej
Koopmans, Gerben van Santen, Irma Dorsman,
Miranda Rietveld, Conno van Dam, Mirma van den
Brink, Rien van der Schelling, Amber Rook, Jacqueline
van ’t Jong, Nienke Koopmans en Ben van Delft.
Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via
nutkralingseveer@gmail.com. Wil je ook schrijven voor
de wijkkrant of bijvoorbeeld fotograferen? Graag!
Meer weten? Bezoek ook de Facebookgroep ‘NUT
Kralingseveer’ of www.nutkralingseveer.net.
De Wijkkrant is mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van Stichting tot plaatselijk Nut
Kralingseveer, Rotterdamse gebiedscommissie Prins
Alexander en diverse ondernemers. Wil je de Wijkkrant
ondersteunen? Ons bankrekeningnummer is
NL94INGB0006328451. Vermeld erbij dat het om
sponsoring van de Wijkkrant gaat. Wil je adverteren?
Mail naar nutkralingseveer@gmail.com.

