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Van de redactie
In deze editie van de Wijkkrant is veel te lezen over
allerlei bouwprojecten en nieuwe infrastructuur rond
onze wijk.
Van de bouw van ruim 5.000 nieuwe woningen tot aan
een nieuwe brug of tunnel die Rotterdam Oost beter
moet verbinden met ‘de overkant’. Maar voor dat
zover is, zal er nog best veel water door de Maas
stromen. De Van Brienenoordbrug wordt trouwens
vanaf volgend jaar gerenoveerd; daarover meer in de
volgende Wijkkrant.
We krijgen in de wijk weer een buurtbus en een AED;
goed nieuws! In dit nummer ook aandacht voor
veiligheid in de wijk, voor de vergadering van het
Wijkplatform en voor de wijkagenda Kralingseveer.
Kortom: er is weer heel wat te vertellen. De redactie
wenst je veel leesplezier!
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Denk mee over/met onze buren: het Nieuwe Rivium
In maart 2018 heeft de Capelse gemeenteraad het Gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium vastgesteld.
Er is hiervan nu een uitwerking gemaakt; over dat concept Gebiedspaspoort 2.0 kan je meedenken.
Op donderdag 16 mei tussen 20.00 en 22.00 uur naar Rivium Boulevard 101 4e verdieping.
Meld je even aan via rivium@capelleaandenijssel.nl.
Kan je de 16e niet komen en wil je wel meepraten over de plannen van onze directe buren? Vul dan de enquête in
op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium. Hier vind je ook alle informatie over het Nieuwe Rivium.

What’s in a name?
Is het nou Kralingse Veer
of
Kralingseveer?!!

Nieuwe brug of tunnel moet bereikbaarheid Oost-Rotterdamse regio verbeteren
“In de regio Rotterdam Den Haag staat de bereikbaarheid onder druk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor
een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen
voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen
essentieel.” Aldus de website van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Het Rijk steekt 200 miljoen euro in de oeververbinding (tunnel of brug), de regio-gemeenten 280 miljoen. Er worden
twee locaties onderzocht. De MIRT-verkenning loopt waarschijnlijk tot 2020. Begin dit jaar waren er bijeenkomsten.
Op www.mrdh.nl staat meer informatie; ook over mogelijkheden om mee te denken en praten over de plannen.
Petitie gestart
Jasper Hooijkaas woont in Fascinatio. Hij is de files
rond zijn wijk zat en gaat niet zitten wachten op de
officiële inspraakmomenten: “De A16,
Kralingseplein, Maasboulevard en Algracorridoor
slibben steeds meer dicht, dagelijkse files, ‘s
ochtends, ‘s avonds. Je komt de wijk dan niet meer
in of uit. Het wordt steeds erger.” Jasper is
voorstander van de Oeververbinding Oost-Oost en
is daarvoor een petitie begonnen:
www.petities24.com/oeververbinding_oost-oost.
Na een maand hebben bijna 1.300 mensen deze
petitie getekend. “Als er genoeg handtekeningen
zijn, ga ik ermee naar Den Haag.”
Oost-variant lost niets op
Een oeververbinding van De Esch naar het
toekomstige Feyenoord City, de zogeheten Oostvariant, lost volgens Jasper niets op. “Dit verlicht de
verkeersdruk van verkeer op Algeracorridor, A16 en
Kralingseplein niet. Met toekomstige
bouwprogramma’s in Rivium, Fascinatio, Feyenoord
City, Krimpenerwaard en De Esch zal de file-fijnstofuitstoot verder toenemen. Het rapport dat ter
onderbouwing voor deze variant gebruikt is, is
duidelijk geschreven ter ondersteuning van een
oeververbinding naar Rotterdam-Zuid via De Esch.”
Oost-Oost-variant heeft voorkeur
De tweede variant is een oeververbinding bij
Ridderkerk, de zogeheten Oost-Oost-variant,
waardoor verkeer direct vanaf A16 via de reeds
aangelegde A38 en de nog aan te leggen
oeververbinding de Krimpenerwaard in kan. Alle
autoverkeer vanuit het zuiden voor de
Krimpenerwaard hoeft dan niet meer over het
Kralingseplein en de Algrabrug. “Dat scheelt
tienduizenden autobewegingen per dag”, aldus
Jasper.
IMpact Oeververbinding Oost-Oost+
De Ridderkerkse wethouder Peter Meij (Verkeer, CDA) is tegen de Oost-Oost-variant. Maar Jasper staat niet alleen
in z’n strijd: op 5 maart is IMpact Oeververbinding Oost-Oost+ opgericht. IM-pact staat voor Integraal
Metropoolregio-pact. Al tien bewonersorganisaties uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam
zijn reeds aangesloten. Samen maken ze zich sterk voor de Oost-Oost-variant.

Afscheid van voorzitter Buurt en Speeltuin Vereniging Kralingseveer
Zaterdag 16 maart is afscheid genomen van BSVKvoorzitter Alfred Dommershuijzen. Hij wordt opgevolgd
door Nienke Moleveld-Koopmans.
Alfred was bijna acht jaar voorzitter van de vereniging.
Daarvoor was hij coördinator Financiën en lid van de
Kascontrolecommissie. Hij blijft zich, samen met zijn
vrouw, als vrijwilliger voor BSVK inzetten.
Tijdens een verrassingsdiner bedankte bestuurslid
To van den Berg Alfred voor zijn toewijding en
vasthoudendheid. Alfred bedankte de aanwezigen voor
zijn afscheidscadeau en de goede samenwerking. “We
hebben een gezonde tuin neergezet met een mooi nieuw
gebouw. Dankjewel vrijwilligers, dat jullie ons als bestuur
zo hebben gesteund.”

Fascinatio Boulevard 562
2909 VA Capelle aan den IJssel
info@nobelsecurity.nl
www.nobelsecurity.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

Gemeente wijst verzoek tot handhaving
overlast trailers af
In onze vorige Wijkkrant stonden we al stil bij de
overlast die bewoners van de IJsselmondselaan hebben
van trucks die door hun straat denderen.
Op advies van mr. Frank Visser is een verzoek tot
handhaving ingediend. De afdeling Bouw en Woning
Toezicht van de gemeente heeft dit verzoek afgewezen.
En heeft een andere groothandelaar toestemming
gegeven om gebruik te maken van een loods op het
Bouwmanterrein. Het team Stop-trailerverkeer door
Kralingseveer maakt bezwaar tegen dit besluit.

Buurtpreventie: iets voor jou?
Sinds 2014 hebben we Buurtpreventie in Kralingseveer,
ondersteund door Buurtwerk en de politie. Door de inzet
van ruim twintig mannen en vrouwen en door de
middelen die zij ter beschikking kregen (meldingsborden
op strategische plekken in de wijk en verlichting voor
donkere steegjes) nam het aantal inbraken en andere
ongeregeldheden gestaag terug.
Kralingseveer behoort tot de veiligste wijken van
Rotterdam en dat willen we graag zo houden. Maar
hiervoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Om te surveilleren. Om een oogje in het zeil te houden tijdens
evenementen in de wijk. Om meer lampen op te hangen in de ‘achteroms’.
Wij roepen onze medewijkbewoners dan ook op om ons te ondersteunen. Meld je aan als vrijwillig Buurpreventielid.
Al is het maar een paar uur in de week, wanneer het jou uitkomt. Of misschien wil je helpen met verlichting
aanleggen? Neem contact op met Kees Spruit 06-31786274 of Miranda Rietveld 06-12724929 /
miranda.rietveld@buurtwerk.nl.

Buurt AED komt eraan!
Het bedrag is gehaald! Met dank aan de betrokken inwoners van Kralingseveer, Dynasol, de Vastgoed Experts en
Ziel & Zaligheid Bureau voor Verandercommunicatie. De levering is begin mei. Als hij is opgehangen
lees je in de Wijkkrant meer info over de AED’s in onze wijk en hoe je ze kunt leren gebruiken.

Wijkplatform: informeel kwartaaloverleg gemeente, instanties en wijkbewoners
Vier keer per jaar is er een vergadering van het wijkplatform Kralingseveer. Het wijkplatform heeft als doel:
ontmoeten, kennis delen en (nieuwe) vraagstukken of hulpvragen bespreken. Organisator is Franka Boudewijn,
gebiedsnetwerker van de gemeente Rotterdam.
De onderwerpen variëren van te hard rijden op de IJsselmondselaan en de oversteek van de Abram van
Rijkevorselweg, tot aan verlichting van de achterpaden, openbaar vervoer, bewonersinitiatieven en wijkactiviteiten
en gebiedsontwikkeling zoals het Nieuwe Rivium.
De bewoners die deelnemen aan het wijkplatform zitten daar niet als officiële vertegenwoordigers van de wijk, maar
wat niet is, kan wellicht nog komen. Denk bijvoorbeeld aan een deelnemer per straat…

College stelt wijkagenda Kralingseveer vast
In 2018 heeft de gebiedscommissie onze wijk bezocht om ideeën op te halen
voor de wijkagenda. Hierin staan belangrijke onderwerpen voor onze wijk.
Het college van B&W heeft de wijkagenda Kralingseveer vastgesteld.
De wijkagenda 2019-2022 beschrijft vier doelen en hoe deze te bereiken:
1. Betere kwaliteit en leefbaarheid van de buitenruimte
2. Betere veiligheidsbeleving en vermindering overlast ervaring
3. Betere bereikbaarheid, vervoersmogelijkheden en verkeerssituatie
4. Groter bewustzijn voor de verzakkingsproblematiek
Op 28 maart gaven leden van de gebiedscommissie Prins Alexander een
toelichting. De wijkagenda vind je hier:
https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/omissie2019/wijken/wijkagenda-s-gravenland-p/17-WijkagendaKralingseveer-2019-2022.pdf

Blij met belastinghulp studenten
Nut Kralingseveer en het Huis van de Wijk organiseerden ook dit jaar een
Belasting-invul-dag. Maar liefst 45 Kralingseveerders maakte graag gebruik
van de hulp van de studenten van de Erasmus Universiteit (EUR).
Al sinds 2002 komen bijna afgestudeerde Fiscalisten van de EUR naar
Kralingseveer om te helpen met bij het invullen van belastingformuleren.
Ook volgende jaar komen ze weer helpen. Superfijn!

Leerzame open dag bij de Sikhs
Zaterdag 23 maart stond de Sikhs-tempel open voor
belangstellenden van binnen en buiten onze wijk.
Je moest je wel aan de gedragsregels houden: geen
tabak bij je hebben, handen en voeten wassen en
hoofdhaar bedekken.
De aanwezigen werden getrakteerd op eten en thee.
En kregen uitleg over de tempel (de Gurdwara Shri Guru
Nanak Dev Ji) en over het geloof.

De sikhs geloven in een universele god. Daarom maken
zij geen onderscheid tussen mensen op bijvoorbeeld
stand of kaste. Ze accepteren en respecteren andere
geloofsovertuigingen en zien de mensheid als één grote
familie, ‘want iedereen maakt deel uit van het
Goddelijke licht’.
Het geloof bestaat sinds 1469. Grondlegger is guru Nanak. Hierna kwamen nog tien spirituele leermeesters. Alle
wijsheden van die tien guru’s zijn in 1666 samengebracht in het Heilige boek: de Sri Guru Granth Sahib (de eeuwige
leermeester). Elke dag wordt er in de tempel uit dit boek voorgelezen en eens per maand wordt het hele boek, meer
dan 1.400 bladzijden, door verschillende mensen voorgelezen.

Fijn om hier wijkagent te zijn!
Na het vertrek van Dirk den Ouden hebben wij het plezier om
wijkagenten te mogen zijn in Kralingseveer. Dirk had hier alles
piekfijn voor elkaar, volgens ons (bedankt Dirk!) en dat willen
wij continueren.
Opvallend aan Kralingseveer is de samenhorigheid en de
betrokkenheid. Ook de inzet van gemeente, buurtwerk en de
woningcorporaties is goed. Hierdoor kunnen wij als wijkagent
veel zaken met enige snelheid en accurate informatie
oppakken. Kralingseveerders kunnen trots zijn op hun wijk.
Wij zullen ons altijd - binnen onze mogelijkheden - volledig
inzetten voor uw wijk. Zowel voor als achter de schermen zijn
wij al behoorlijk actief, maar hierover later meer.
Wij wensen u veel goeds en een fijne samenwerking!
Mark Kornet en Arnoud de Best
Instagram: wa_westcapelle

Busje komt zo!?

Incasso cowboys: melden bij ACM!

“We zijn als algemeen Nut Kralingseveer vijf jaar
mee bezig geweest om hier weer een Buurtbus te
krijgen. Nu komt het in een stroomversnelling
doordat er 8.500 mensen in het Nieuwe Rivium
gaan wonen. We zijn er heel erg blij mee”, aldus
Nut-voorzitter Piet de Man.

Heb jij ook zo’n onduidelijke factuur van een onduidelijk
incassobureau in de brievenbus gekregen? Niet betalen!
Wel melden bij de Autoriteit Consument & Markt via
www.acm.nl!

Onze wijk zit sinds het opdoeken van buslijn 95
zonder openbaar vervoer. “Een ramp, zeker voor
onze oudere wijkbewoners”, vindt Piet. “Maar
waarschijnlijk hebben we vanaf 2 september
weer OV. Dat wil zeggen, als er voldoende
vrijwilligers zijn die willen chauffeuren.”
De Buurtbus is een samenwerkingsinitiatief van
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de
gemeentebesturen van Rotterdam en Capelle aan
den IJssel en regiovervoerder RET. Zij maken
afspraken voor vier jaar.

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, Miranda Rietveld, Martin van der
Marel, 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.

