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Weer een bomvolle Wijkkrant! Wat gebeurt er
eigenlijk veel in en rond onze wijk. We houden je graag
op de hoogte van alle wel en wee.
Eerst het wel dan maar… Er zijn weer heel veel
activiteiten in de wijk. In het Huis van de Wijk, bij de
verenigingen, de Laankerk. Kijk of er iets bij zit van
jouw gading: je bent van harte welkom! Heb je zelf een
idee om iets te organiseren? Het Huis van de Wijk is
ook van jou.
Dan het wee. In onze omgeving vinden heel veel
veranderingen plaats. Die direct effect hebben op ons
woongenot. Door de ontwikkeling van Het Nieuwe
Rivium krijgen we bijvoorbeeld te maken met één of
andere vorm van betaald parkeren in onze wijk. En met
nog meer sluipverkeer. Over de IJsselmondselaan, en
als dat vaker vast komt te staan, ook in de rest van de
wijk. En berg je maar als de Van Brienenoordbrug
gerenoveerd gaat worden. Er komt hierover een
bijeenkomst; houd je brievenbus in de gaten dus.
De Wijkkrant houdt je op de hoogte. Ook heel fijn als jij
de Wijkkrant op de hoogte houdt. Veel leesplezier J
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Speelzoo en Speurdersclub voor kinderen
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Het Nieuwe Rivium de lusten, Kralingseveer de lasten?
Tijd voor actie!
Capelle zet de plannen voor Het Nieuwe Rivium (HNR) onverstoorbaar door.
De afgelopen periode hebben Kralingseveerders gesproken met de oude en
nieuwe projectleider, met de (inmiddels vervangen) wethouder en met
verkeer- en parkeeradviseurs. We hebben met een deskundige door de wijk
gelopen, onze ideeën en zorgen gedeeld, zienswijzen ingediend….
We moeten helaas vaststellen dat Capelle voorlopig niets doet met de input
van bewoners uit Kralingseveer (en Fascinatio, Capelle West, ’s Gravenland;
zij maken zich ook zorgen). Dat werd vooral duidelijk op maandagavond 17
februari, tijdens een informatiebijeenkomst (of heet dit
tegenwoordig inspraak?) over HNR.
Dus gaan we uit een ander vaatje tappen…
Lees verder op pagina 3.

Allemaal leuke
activiteiten in
jouw Huis van de Wijk
Het Rendierhof is ons Huis van de Wijk. Dit is een centrale
ontmoetingsplek voor bewoners, groepen, sociaal ondernemers
en wijkorganisaties. Zij bieden diensten en activiteiten aan voor
buurtbewoners.
Wil je (beter) Nederlands of Russisch leren? Samen eten?
Toneelspelen? Kaarten maken? Of heb je interesse in EHBO,
fotografie, yoga, sjoelen, geocaching, stekjes, biljarten (om maar
wat te noemen)… Het nieuwe programmaboek voor de eerste
helft van 2020 is zojuist verschenen. De pdf staat hier:
www.buurtwerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/191714_
BRTW_Activiteitenoverzicht-jan-jul-2020_04.pdf
Heb je zelf een leuk idee om iets te doen in het Rendierhof?
Neem dan contact op met Miranda Rietveld. Wil je helpen bij
activiteiten? Bijvoorbeeld kooklessen of een instuif voor
kinderen? Wil je seniorengym opzetten? Loop even langs bij
Miranda of bel 06-12724929.

Heeft jouw huis nog loden
waterleidingen?
Waterbedrijven gebruiken al lange tijd geen loden
waterleidingen meer, omdat lood van invloed is op de kwaliteit
van het drinkwater. Vóór 1960 waren loden waterleidingen heel
gebruikelijk, ook in woningen. Woon jij in een huis dat is
gebouwd voor 1960? Controleer dan je waterleidingen. Hoe?
Kijk hier: www.evides.nl/drinkwater/loden-waterleidingen.
Zijn de leidingen van lood? Laat ze vervangen!

MiniBieb Kralingseveer
Sinds 17 januari is er een MiniBieb in Kralingseveer op de hoek
van de Buffelstraat/Zebrastraat. Hierin staan allerlei boeken:
kinderboeken, romans, thrillers, tijdschriften enzovoort. Je mag
de boeken lenen, lezen, ruilen of houden.
Heb je zelf boeken over, dan mag je die altijd in de MiniBieb
plaatsen. Is hij vol? Bel of klop dan even aan bij het huis, dan
bewaart de ‘bibliothecaris’ ze graag om ze later in de MiniBieb
te plaatsen.
Eén verzoek: behandel de MiniBieb en de Boeken met respect.
Hij is met liefde gemaakt en wij hopen dan ook dat hij nog lang
zal mee gaan 🙂 Veel plezier met Lezen, Lenen, Ruilen.
Meer weten? Kijk op
www.facebook.com/MiniBiebKralingseveer/

Kom ook in actie voor een leefbaar Kralingseveer
Nu blijkt dat alle inspanningen van Kralingseveerders tot niets leiden, gaan we dus
andere stappen zetten. Niet omdat we willen, maar omdat we ons gedwongen
voelen. Het Nieuwe Rivium (HNR) - Remi in de wandelgangen - is een bedreiging
voor de leefbaarheid van onze wijk. Voor alle zekerheid nog maar eens: we zijn niet tegen de ontwikkeling van
HNR. We zijn wel tegen de negatieve gevolgen van HNR voor onze wijk…
Omdat je straks in Het Nieuwe Rivium niet kunt parkeren langs de straat en er wordt uitgegaan van 0,3/0,6 auto
per woning (er komen 5.000 woningen dus hebben we
het over 1.500-3.000 auto’s; naast die van werknemers).
Wij weten al waar de bewoners en hun bezoek en de
werknemers gaan parkeren. We worden gevraagd mee
te denken over hoe we dit in ónze wijk gaan oplossen.
Hallo! Laat HNR dit lekker zelf oplossen, in de eigen wijk!
Omdat in de plannen ons (Rotterdamse) park nog steeds
staat ingetekend in de plannen van HNR (‘Parkzone’) en
de geplande inrichting ervan ver staat van de wensen
van de huidige gebruikers: Kralingseveerders dus.
We mogen (…) van de Capelse projectleider van HNR wél
meedenken over de inrichting. Sigaar uit eigen doos?
Omdat in de spits de slagbomen voor de shuttle elke twee minuten dicht gaan en Rivium Boulevard wordt
afgesloten; onze IJsselmondselaan wordt een belangrijke(r), drukkere sluiproute. Ook de achterliggende straten
gaan hiervan last krijgen. HNR: hoe gaan jullie dit voorkomen?
Omdat er intussen gewoon vergunningen worden
aangevraagd én afgegeven voor verbouw van kantoren tot
woningen. En dus om af te wijken van het bestaande
bestemmingsplan; dat mag wettelijk helemaal niet op deze
manier. Omdat we hierover niet (vooraf, actief) geïnformeerd
zijn door de projectleiding, terwijl we daarom wel
nadrukkelijk hebben gevraagd.
Omdat, zoals de projectleider in een brief aan ons schrijft, de
ambitie voor Het Nieuwe Rivium is ‘een levendige wijk en
gelijktijdig een toename van het gemotoriseerd verkeer
voorkomen.’ Ja, dat willen wij ook wel!
Omdat Capelle geen Milieu Effect Rapportage (MER) wil maken, terwijl dat 1) moet als je een bestemmingsplan
wijzigt, 2) dat een heel goed hulpmiddel is om alle effecten van de nieuwe wijk om de omgeving in kaart te
brengen, zodat er geen ‘domme’ beslissingen worden genomen.
Nieuwe aanpak: Volksvertegenwoordigers benaderen en WOB-ben
We zoeken contact met raadsleden in Capelle – en in Rotterdam. De Capelse gemeenteraad beslist namelijk nog
voor de zomer over het nieuwe Bestemmingsplan voor het Rivium. Pardon, dat noemt Capelle geen
bestemmingsplan, maar een ‘gebiedspaspoort 2.0’. Zo hoopt de gemeente een MER te kunnen ontlopen (denken
wij). Tegen advies van DCMR in (weten wij). Wij willen de volksvertegenwoordigers doordringen van het feit dat
wij de lasten en HNR de lusten krijgt van de nieuwe wijk en dat wij dat niet accepteren. Dat wij van hen
inspanning vragen om de lasten voor onze wijk te beperken. En dat we willen dat er een MER wordt uitgevoerd
(dat zouden ze zelf ook moeten willen trouwens). We hebben van het begin af aan Capelle gevraagd alle adviezen
over het al dan niet doen van een MER met ons te delen. Helaas zonder resultaat. Daarom voelen diverse
wijkbewoners zich nu gedwongen om hiervoor zogeheten WOB-verzoeken in te dienen.

Nieuwe aanpak: Rotterdamse wethouder en Rotterdamse vakambtenaar betrekken
De verantwoordelijke Rotterdamse wethouder krijgt van ons voor zijn overleg begin april met zijn Capelse collegawethouder een extra gespreksonderwerp van ons mee: de negatieve effecten van HNR op onze leefomgeving.
Over twee van die negatieve effecten, verkeers- en parkeeroverlast, hebben we een gesprek aangevraagd met
een ‘deskundig ambtenaar’ van de gemeente Rotterdam. Waar de gemeente Capelle haar werkelijkheid uit de
duim zuigt, wil de BLKV realist blijven. En dus onderzoeken we mogelijkheden om Kralingseveer te vrijwaren van
bestemmingsverkeer en wildparkeerders uit HNR. Betaald parkeren. Het B-woord is gevallen. En meteen ook het
P-woord: parkeervergunningen. En wat denk je van bewegende verkeerspalen? ‘You gotta get in to get out’,
nietwaar?
Nieuwe aanpak: Achterhalen Mobiliteitsplan voor HNR (en indien nodig WOB-ben)
Verder gaan we ook de gangen na van het ‘Mobiliteitsplan voor HNR’. Dat plan moet de Capelse gemeenteraad
nog goedkeuren. Dat Mobiliteitsplan is zeer belangrijk. Het gaat namelijk over de bereikbaarheid van HNR, nadat
de Rivium Boulevard is verbouwd tot centraal marktplein in de nieuwe wijk. Je leest het goed: die wordt volledig
afgesloten voor autoverkeer. Er komt wel een fietspad. Neemt het Mobiliteitsplan de IJsselmondselaan
simpelweg op als alternatieve route voor de werknemers en de 7.000 bewoners van HNR, hun leveranciers,
pakjesbezorgers en gasten? Of zou het plan er het zwijgen toe doen? Of verzinnen ze een list, bijvoorbeeld door
uit te gaan van een halve auto per huishouden? Dat is de toekomst, zeggen ze misschien wel. En in stedelijke
gebieden verdwijnt de auto. Ja, uit Remi, naar Kralingseveer.
Nieuwe aanpak: Iedereen actief en wijkbijeenkomst organiseren
We strijden dus op meerdere fronten. Wil je ook iets doen om Kralingseveer leefbaar te houden? Wil je ook
betrokken zijn bij je leefomgeving? Heb je ideeën hoe we minder last en meer profijt kunnen hebben van alle
ontwikkelingen die op ons af komen? Whatsapp naar (06) 47412762, dan word je toegevoegd aan de app-groep
BLKV. Of zoek gewoon zelf direct contact met volksvertegenwoordigers, wethouder, projectleider…

Houd je brievenbus in de gaten, want binnenkort is er voor alle Kralingseveerders
een bijeenkomst over de toekomst van onze wijk.

Parkshuttle en fiets(on)veiligheid
Eind december zijn Ezra, Irma en Gerben het nieuwe
tracé van de Parkshuttle afgelopen. Samen met de
door Capelle ingehuurde verkeersspecialist. Onder
de paraplu.
Knelpunt: waar de Parkshuttle de fietsverbinding
met Rotterdam kruist. Wat voor vertraging (in de
spits elke twee minuten slagbomen dicht) en
ongelukken gaat zorgen.
De nieuwe Parkshuttle wordt de komende periode
getest met ritten tussen Kralingse Zoom en de
Fascinatio Boulevard. Gaandeweg worden de testen
uitgebreid tot de halte Rivium 4e straat. In het
nieuwe zelfrijdende voertuig passen ongeveer 22
passagiers. Medio 2020 gaan in totaal zes voertuigen
rijden. In de toekomst zijn er plannen om de
parkshuttle ook op de openbare weg te laten rijden.
www.capellebouwtaandestad.nl/vervoersknooppunt

Impressies informatiebijeenkomst HNR 17 februari 2020
Maandag 17 februari: de informatieavond van de gemeente Capelle over HNR is drukbezocht.
Hieronder de observaties van enkele van de aanwezige Kralingsveerders.
Kralingseveer is ‘oude meuk’
‘Ik hoorde een raadslid in gesprek met een stedenbouwkundige of architect; die wees op de maquette van HNR
Kralingseveer aan en zei dat de tijd er voor die ouwe meuk wel opzit. Uitkopen, platgooien en een nieuwe wijk
neerzetten, dat was zijn idee. Later viel me in een gesprek met een Capelse planologe op hoe enthousiast ze was:
geweldige uitdaging, een nieuwe wijk bouwen! Leuk om te zien, maar Kralingseveer heeft niet haar focus.’
Schaduwwerking
‘Waar ik van schrok was, dat als alles afgebouwd is er grote stukken van Kralingseveer in de schaduw komen te
liggen c.q. minder zon gaan krijgen.’
Projectontwikkelaars
‘Er waren opvallend veel projectontwikkelaars aanwezig. Omdat ze nieuwsgierig zijn hoe ver de gemeente is,
hoorde ik. Dan begrijp je beter waarom Capelle in de uitnodiging voor de avond zet dat er geen plannen van
projectontwikkelaars worden gepresenteerd. Wie houdt hier nu wie voor de gek?’
Parkeernorm
‘Ze zijn volgens mij echt helemaal blij mee met hun parkeernorm. Ik sprak kort een wethouder, een oudere dame,
die dat vrij duidelijk kenbaar maakte en dat ze daar echt voor willen gaan. Ook een andere man, een architect,
benadrukte dat dat de toekomst gaat zijn en dat in het centrum van Rotterdam zelfs 0,0 auto per gezin wordt
gehanteerd. Dus 0,6 is nog zo slecht niet, was de redenatie...’
Ze gaan gewoon door
‘Wat me het meeste dwars zit is dat aan de ene kant wordt gezegd dat er nog besloten moet worden door de
gemeenteraad over hoe ze met onze zienswijzen omgaan en dat ze met ons overleggen en onze ideeën serieus
mee nemen. Maar de informatieavond laat zien dat ze hun plannen gewoon doorzetten en zich niets aantrekken
van Kralingseveer. De besluiten zijn al genomen, alsof we nooit zienswijzen hebben ingediend. Intussen verlenen
ze doodleuk vergunningen om wonen in kantoren mogelijk te maken – en zo van het bestemmingsplan af te
wijken. Dat gaan we aanvechten.’

Overlast Fascinatio auto’s Rivium
De parkeerdruk in de Capelse nieuwbouwwijk Fascinatio
neemt fors toe. Bewoners klagen over te weinig
parkeerplekken en zien dat vooral werknemers van de
bedrijven in het Rivium de boosdoener zijn.
De Capelse wethouder Maarten Struijvenberg is met
bewoners in gesprek over oplossingen.

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

Blessure?
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010–2881128
06–30303344

Lamastraat wintert op
Bewoners van
Lamastraat 38 t/m
61 en enkele
bewoners van
het Elandplein
kwamen op 14
december gezellig
samen in het Elandparkje.
Er is een kerstboom versierd en
samen wat gedronken en
gegeten. Met dank aan de
organisatoren Allan van Venrooij
en Gerton Maurik.

Kerststukjes maken
19 December kwamen buurtbewoners naar het
Huis van de Wijk om samen kerststukjes te maken.
Sommige waren zeer professioneel, andere iets
minder, het plezier spatte ervan af. Na de lunch
draaide Piet nog vijf rondjes bingo en waren er
extra prijzen in de tombola. Gezellig!!

KinderKerstDiner en KinderDisco in de speeltuin
Vrijdag 20 december kwamen zo'n 25 kinderen af op het kerstdiner in de speeltuin. Dat was aanpoten voor de acht
vrijwilligers. Na afloop was er een heuse kinderdisco.

Bingo!!
Ook dit jaar is er weer avondbingo in het Huis
van de Wijk.
Op 28 maart en 20 juni. Hoort zegt het voort.
Gezelligheid en leuke prijzen tegen een zacht
prijsje voor de bingokaarten.

14 Maart hulp bij invullen belastingformulier
Het Nut gaat samen met het Huis van de Wijk en laatstejaars
studenten van de Erasmus Universiteit weer mensen helpen bij
het invullen van hun belastingformulier. Wel even vooraf
aanmelden via 0620974211 of laat je adres en telefoonnummer
achter in het Rendierhof.
De hulp is gratis, maar er staat de 14e een fooienpot voor de
studenten op de balie :-) De studenten kunnen zakelijke
klanten ook helpen; voor hen gelden andere voorwaarden.

Ontwerp jij ons nieuwe logo?
Sinds jaar en dag voert de Stichting tot plaatselijk Nut
Kralingseveer dit logo. Dat kan beter! Aantrekkelijker!
Passender! Het logo gebruiken we in deze wijkkrant, op onze
website en onze Facebookpagina. We willen al onze
communicatiemiddelen meer met elkaar in lijn brengen, waardoor
de herkenbaarheid vergroot. Heb jij ideeën over de vormgeving
van onze middelen en beeldmerk? Mail naar
info@kralingseveer.com. De beloning? Eeuwige roem!

Buurtwinkel ook weer op vrijdag open
In de vorige Wijkkrant lieten we weten dat de Buurtwinkel
helaas op vrijdag dicht was wegens gebrek aan vrijwilligers.
Maar er is goed nieuws: de bemensing is weer op sterkte en de
Buurtwinkel is open van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot
17.30 uur. Voor je (vergeten) boodschappen en/of een gezellig
praatje.

Extra haltes Buurtbus 606
Er zijn twee haltes in 's-Gravenland bijgekomen (einde van de
Sibeliusweg en bij Sibeliusweg/Puccinistraat). De bus rijdt op
werkdagen vanaf 07.30 tot 18.30 uur. De halte bij de
Capelsebrug is verplaatst naar boven en stopt bij de halte van
lijn 37. Uitstappen blijft beneden bij Capelsebrug.
Meer weten? www.ret.nl

Bezwaar ingediend tegen ‘méér geluidsvergunning’ betonfabriek Schaardijk
28 januari 2020: publicatie besluit dat Van Nieuwpoort
Betonmortel B.V. aan de Schaardijk met een
maatwerkvoorschrift meer geluid mag maken dan tot nu toe
is toegestaan. De bewoners van woningen in de directe
omgeving maken officieel bezwaar tegen deze beschikking.
Zij hebben al jaren last van de herrie. ’s Zomers starten de
betonwagens soms al vóór 06.00 uur; bij het laden van het
beton draaien de motor en compressor op volle toeren. Ook
ervaren ze overlast van het schoonbikken van betonwagens.
Al in 2018/2019 is er gesproken met Mebin/Van Nieuwpoort
en DCMR. En ja, er zijn toen kleine stapjes gezet om de overlast
te beperken. Zo is een keiharde bel vervangen.
Juli 2018: overschrijding gemeten van de maximale toegestane waarden, voor zowel de lange termijn als het
piekgeluid. Er komt nader onderzoek naar geluidwerende en reducerende maatregelen; misschien kan de betonboer
de laadplek akoestisch isoleren. Maar al snel staken die onderzoeken. De reden: de overschrijdingen hebben directe
gevolgen voor het hele industrieterrein Stormpolder. En dus moet er eerst een ‘geluidreductieplan’ komen.
11 Oktober 2019: de betonboer mailt dat-ie bezig is ingrijpender maatregelen te onderzoeken om de overlast te
beperken, ‘In december hoort u meer’. Het blijft stil. Tot eind januari de app OmgevingsAlert meldt dat het besluit
om meer geluid toe te staan, al is genomen. Je kunt je voorstellen hoe de Kralingseveerders zich voelen. In het
bezwaarschrift geven ze aan dat ze het er niet mee eens zijn dat er meer geluid wordt toegestaan. Ook willen ze
weten hoe het staat met het geluidreductieplan; dat zou er nu moeten zijn.

Kom kaarten op maandagmiddag
Canasta is een kaartspel, waarbij minimaal twee
spelers nodig zijn. Wanneer vier mensen
Canasta spelen, dan is het twee tegen twee.
Geheugen, logica, vooruitdenken, psychologie en
misleiding spelen een belangrijke rol bij Canasta.
Canasta, klaverjassen en jokeren… iedere maandagmiddag in
het Huis van de Wijk. Van 13.30-16.00 uur. Meedoen kost €1,70
inclusief een kopje koffie/thee. We zien je graag!

Wetswijziging huurtoeslag
Zit jij op een bruto jaarinkomen van tussen de 15.000 en 27.000 euro
en woon jij in een huurhuis onder de huurtoeslaggrens?
Misschien kom jij per 1 januari in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk
voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Studiefonds voor vrouwen
Ben je vrouw (jong of al wat ouder) en kan je zelf - ondanks studiefinanciering of bijbaantjes/je
werk – je studie of opleiding niet bekostigen? Misschien kom je in aanmerking voor een bijdrage
van Tesselschade Arbeid Adelt. TAA wil vrouwen behulpzaam zijn bij hun streven economisch en
financieel zelfstandig te zijn of te blijven. De gelden komen uit het TAA Betsy Perk-Opleidingsfonds.
De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, zijn niet alleen reguliere studenten, maar ook herintreders.
Meer weten? Kijk hier: www.tesselschade-arbeidadelt.nl/ voorwaarden+betsy+perk-opleidingsfonds+bpo

Ondernemend Kralingseveer: Uit de oude doos
Anno 2020 hebben we een Buurtwinkel, twee cafés, een snackbar
restaurant in onze wijk. Vroeger zat er bijna op elke hoek van de
straat een winkelpand. Ook was er veel ambulante handel (nu
komt alleen nog de aardappelboer langs).

In Kralingseveer wonen
ruim 1.630 mensen en zijn 120
en een
Italiaans
bedrijven
gevestigd.

Speelzoo en Speurdersclub voor wijkkinderen
Elke derde woensdag van de maand organiseert de
Laankerk van 14.30-16.00 uur Speelzoo in het
Huis van de Wijk. Alle kinderen uit de wijk van
vier tot twaalf jaar zijn van harte welkom! Om
te knutselen, spelletjes te doen en bij mooi
weer gaan de kinderen ook naar buiten.
Elke eerste woensdag van de maand is er van 14.30-16.00 uur
Speurdersclub in het Huis van de Wijk en elke eerste zondag van
de maand is er van 13.30-14.30 uur Speurdersclub in de Brug
(gebouwtje achter de Laankerk). Teus Speurneus speurt samen
met de kinderen naar verborgen schatten, voorwerpen die bij
het thema van de middag passen. Er wordt een verhaal uit de
Bijbel verteld en de kinderen knutselen gezellig met elkaar.
Tussendoor is er drinken en wat lekkers. Ben je nog nooit
geweest en vind je het leuk om eens te komen kijken? Loop
gerust eens bij ons binnen, je bent van harte welkom.
Ook ouders kunnen binnenlopen voor een praatje en om even
mee te kijken. De juiste data staan in de flyer die iedereen in de
brievenbus heeft gekregen. Kinderen kunnen eventueel ook
thuis opgehaald of thuisgebracht worden na afloop. Meer
weten? Elise van Dalfsen, Buffelstraat 165, 06-24180346.

Zaterdag 16 mei:
Plantjesdag
op de volkstuin
Zaterdag 16 mei (Songfestivaldag) is er op de volkstuin (achter
de Wapitistraat) tussen 10.00 en 14.00 uur weer een
plantjesdag.
Op deze dag zijn alle Kralingseveerders van harte welkom op de
tuin. Om voor kleine prijsjes bloem- en groenteplantjes aan te
schaffen. Om koffie te drinken met wat lekkers erbij. Of om
gewoon eens het complex te bewonderen.

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

Bij Cordestucadoor kunt u terecht voor stucen van uw wanden en plafonds. Maar ook voor sauswerk,
renovatie van uw badkamer, keuken, toilet, leggen van laminaat en allerlei andere klusjes in huis

Heeft u vragen of interesse? U kunt mij bereiken via cordestucadoor@hotmail.com en/of 06-44645040

Stormschade en nieuw leven op de tuin
De dagen worden weer langer. De tuinen worden weer in orde gebracht. De eerste
tuinbonen, de krokusjes en narcissen komen op en de gepote knoflook loopt
langzaam uit. We gaan richting het voorjaar.
Ook de tuinen zijn geteisterd door de stormen van de
laatste weken. Een deel van de bomen aan de kant van
Bouman is ontworteld en omgevallen waarbij een stuk van het
hek is meegenomen. Voor de rest zijn de tuinen gespaard
gebleven.
Alle tuinen zijn voor het komende jaar verhuurd. De
vereniging heeft weer een paar nieuwe enthousiaste leden
kunnen verwelkomen. Via het nieuwe bestuur kunnen de
leden advies krijgen over allerlei zaken: hoe en wanneer te
planten, welke meststof te gebruiken enzovoort. Heb je ook
zin om te gaan tuinieren? Zet jezelf dan alvast op de
kandidatenlijst.
Omdat we willen voorkomen dat de ontwikkelingen op het
Rivium negatieve effecten hebben op ons volkstuincomplex,
denken we als bestuur mee met de Belangengroep
Leefomgeving Kralingseveer. We moeten er natuurlijk voor
waken dat ons complex onbereikbaar wordt voor onze leden
en bezoekers en dat ze moeten gaan betalen voor het
parkeren. Ook moeten we voorkomen dat er schaduw valt op
de tuinen als gevolg van de hoogbouwplannen.

CKC teams overwinteren
De winterstop is achter de rug en alle
voetballers hebben zich weer kunnen opladen
voor de tweede seizoenshelft. Drie
seniorenteams hebben deze onderbreking
gebruikt voor een teamweekend/
trainingskamp.
Zaterdag 2 ging een weekend naar Vaals en Vrouwen 1
spendeerde een aantal dagen in het Duitse Winterberg.
Het eerste elftal maakte de verste reis: zij vertrokken voor
vier dagen naar het zonnige Valencia. Hier speelden zij onder
aanmoediging van een aantal sponsoren een oefenwedstrijd
tegen Koudekerk 1. CKC won met 7-1.

Alerte buur: inbrekers op heterdaad betrapt
Zondagnacht 30 december zijn in onze wijk vier inbrekers op
heterdaad betrapt. Een buurtbewoner zag twee inbrekers een
woning binnenklimmen en een derde op de uitkijk staan en
belde 112.
Meerdere agenten kwamen aangesneld en zetten de woning af.
Ze stormden naar binnen en troffen daar twee inbrekers aan. De
mannen van 20 en 26 jaar uit Den Haag zijn opgepakt. De derde
verdachte die op de uitkijk stond, nam de benen zodra de politie
kwam. Wijkagenten gingen op zoek en vonden hem met een
vierde verdachte in een auto, terwijl ze probeerden de wijk uit
te rijden. Deze Hagenezen zijn ook aangehouden.

CKC zoekt voorzitter
kantinebeheercommissie
Deze persoon is verantwoordelijk voor:
• Exploitatie van de bar en keuken van CKC
• Financieel beheer van de bar
• Kassa systeem
• Personele bezetting van de bar
• Inrichting kantineruimte inclusief meubilair
Dit vrijwilligerswerk kost je ongeveer 4 uur/week. Meer weten?
www.vvckc.nl/ckc-is-op-zoek-naar-een-voorzitter-van-de-kantinebeheer-commissie/

De wijkwethouder komt naar ons toe…
Wethouder Wijken Barbara Kathmann start een Tour-de-Wijk
door Rotterdam. Zij bezoekt alle 32 wijken die een
bestuurscommissie hebben.
“Het is belangrijk dat de gemeente zichtbaar en betrokken is,
naar bewoners luistert en hen helpt. Als we samen de
handschoen oppakken en doelgericht te werk gaan dan kunnen
we mooie dingen bereiken. Zo houden we de drempel laag en de
lijntjes kort”, aldus de wethouder.
De wethouder gaat tijdens de Tour-de-wijk in gesprek met bewoners, ondernemers, initiatiefnemers en de leden van
de gebiedscommissie, wijkraad of het wijkcomité. Zijn er onderwerpen die de portefeuille raken van collegawethouders, dan kunnen zij voor dat programmaonderdeel aansluiten. Het is nog niet bekend wanneer wethouder
Kathmann Kralingseveer aandoet.

Griep de baas
Al eeuwenlang strijdt de mens tegen infectieziekten. Tegen
nieuwe infectieziekten, zoals het Coronavirus, maar ook tegen
‘oude’ infectieziekten die soms opnieuw uitbreken. GGD
Rotterdam-Rijnmond houdt zich dagelijks bezig met het
voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Van
reizigersziekten als hepatitis A, de mazelen en malaria, tot
infectieziekten als tuberculose, het norovirus en griep.
Meer weten? Kijk hier: www.rotterdammagazines.nl/handlewithcare/infectieziekten-griep/

Stank door
afvalwaterzuivering
Het Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard heeft
bij de afvalwatering onder de Van Brienenoordbrug
een nieuwe installatie in gebruik genomen: Themista.
Deze innovatieve slibgistingstechnologie zorgt voor maximale
vergisting van natte slibstroom uit afvalwater. Zo komt meer
biogas uit dezelfde slibstroom en minder restafval.
Goed nieuws dus voor het milieu, maar helaas voorlopig niet
voor ons woonmilieu. ’t Stinkt in Kralingseveer en het
Hoogheemraadschap kan nog niet aangeven hoelang de situatie
blijft bestaan.

Hoofdtrainer gaat door
CKC gaat door met hoofdtrainer Mario Meijer.
Mario is bezig aan het tweede seizoen. Sinds zijn
rentree weet hij wederom bovenin mee te
draaien in de competitie.
In de kantine van CKC hangt een foto van het team dat in 1968
kampioen werd en promoveerde naar de tweede klasse. In de
woorden van Mario Meijer op zaterdag 4 januari 2020:
“Het wordt hoog tijd dat daar een tweede foto naast komt te
hangen.”

Die goeie oude tijd…
De bewoners van de Wapitistraat hebben via
Opzoomermee het Gilde van Oud Rotterdam
uitgenodigd een beeld te schetsen van het
leven in Rotterdam in de jaren 1950-1960.
Het was voor de bewoners een feest van
herkenning. De uitroepen ‘O ja die hadden we ook’ en ‘Daar
gingen wij ook wel eens heen’…. waren niet van de lucht.

Eten Rechtstreex van de boer
Sinds februari Is Machtelt wijkchef van
Rechtstreex in ’s Gravenland.
Met Rechtstreex bestel je via een
webshop lokale producten, die je vrijdags
kunt afhalen in Wijkcentrum De Harp (Jan de
Geusrede 39E, Capelle) of laat ze thuisbezorgen.
Met Rechtstreex bouw je mee aan een ‘gezond verstand’voedselketen: verse boodschappen uit de buurt tegen een
eerlijke prijs voor jou en de boeren.
Meer weten? Kijk op www.rechtstreex.nl/sgravenland.

Herinner je je deze winters nog (nog, nog, nog…)

Colofon
De Wijkkrant Kralingseveer verschijnt vijf keer per
jaar in een oplage van 850 stuks.

Herstel Van Brienenoordbrug
Dacht je dat we er met de ontwikkeling van
Het Nieuwe Rivium, de nieuwe oeververbinding en
aanpassing van de Algracorridor waren? Mooi niet!
Al in 2008 was bekend dat de Van Brienenoordbrug
binnen tien jaar moest worden gerenoveerd. In 2018
presenteerde minister Van Nieuwenhuizen een plan
voor de vernieuwing van de Nederlandse
weginfrastructuur, inclusief groot onderhoud aan de
Van Brienenoordbrug. Dat zou in 2020 kunnen
beginnen.
Volgens de laatste planning starten de
werkzaamheden in 2021. De belangrijkste vraag is
nu: wordt de tweede brug gerenoveerd of
vervangen? In het eerste geval krijgen we te maken
met enorm veel overlast. De ministere schijnt hier
binnenkort over te besluiten. Dit staat niet op
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/
projectenoverzicht/a16-renovatie-vanbrienenoordbrug/index.aspx; maar hier vind je wel
andere wetenswaardigheden.

Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Piet de Man, Sergej Koopmans,
Gerben van Santen, Eline van Dalfsen, Irma Dorsman,
Henk Kasbergen, Monique Molendijk, Amber Rook,
Rien van der Schelling, Jacqueline van ’t Jong,
Nienke Koopmans en Ben van Delft.
Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom
via info@kralingseveer.com. Wil je ook schrijven voor
de wijkkrant of bijvoorbeeld fotograferen? Graag!
Meer weten? Bezoek ook de Facebookgroep ‘NUT
Kralingseveer’ of www.kralingseveer.com.
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
info@kralingseveer.com.

