Belinda zingt voor ouderen
Op 31 maart kwam Belinda een half uurtje zingen voor de
senioren van de Wapitiflat om de nare tijd even te vergeten.
Mede georganiseerd door de dochter van Stien als bedankje
voor de goede zorgen
van flatbewoners.

Zondagse diensten via video-uitzending
Vanaf 5 april zijn de zondagse diensten van de Laankerk niet alleen via audio te beluisteren,
maar ook via video te zien. Via de link: https://www.laankerk.nl/de-laankerk/kijk-live/.
Je kunt de video-uitzending ook vinden door op www.Laankerk.nl in het menu ‘De Laankerk’
te klikken op de knop ‘Kijk live’.

Speeltuin rookvrij
Ook bij Buurt- en speeltuinvereniging Kralingseveer vinden wij dat
kinderen rookvrij moeten kunnen spelen. Daarom geven wij het
goede voorbeeld en is de speeltuin geheel rookvrij!

De MiniBieb thuisbrengservice!
Kan je niet naar buiten, maar toch wat te lezen hebben? Stuur de MiniBieb op
Facebook dan een pb (privebericht), dan sturen zij een overzicht van de actuele
boeken. Geef je keuze door en de MiniBieb brengt het boek bij je langs. Uiteraard
contactloos. Ook komt de MiniBieb boeken ophalen....

Volkstuinen in volle bloei!

Het Nieuwe Rivium: Kafka in Capelle
Het Nieuwe Rivium (HNR); dat biedt kansen! Maar we maken ons ook zorgen over deze
gebiedsontwikkeling. We hebben hierover het afgelopen jaar regelmatig bericht in de
Wijkkrant. In de vorige editie stond dat ‘we uit een ander vaatje gaan tappen’. Dat is
gebeurd. Eind februari heeft één van onze inwoners WOB-verzoeken ingediend bij de Provincie Zuid-Holland, de
gemeente Capelle aan den IJssel en DCMR Milieudienst Rijnmond. Hieronder het vervolg. Best spannend!
Wij denken namelijk dat de gemeente adviezen van zowel provincie als DCMR over het uitvoeren van een milieueffect-rapportage (MER) negeert. En juist zo’n MER kan voorkomen dat er keuzes worden gemaakt waarvan we over
een paar jaar zeggen “Hadden we maar…” Juist omdat er in onze leefomgeving zoveel méér gebeurt (3e
oeververbinding, Algeracorridor). Het is belangrijk om tijdig de effecten van al deze grote veranderingen volledig
(‘integraal’) in kaart te brengen. Effecten op onze leefomgeving én die van de nieuwe bewoners van HNR. Bijna een
half jaar is geprobeerd via de projectleider van Het Nieuwe Rivium die adviezen boven tafel te krijgen. Capelle houdt
ze onder de pet. Vandaar de WOB-verzoeken. En dan
blijkt er ook nog een AKD-rapport te zijn, waar heel
geheimzinnig over wordt gedaan. WOB-waardig?
Gemeente verzint een list
In maart vraagt Capelle uitstel om aan het WOBverzoek te voldoen. De reden, aldus de gemeente?
De uitbraak van het coronavirus. Die komt nu dus
even niet slecht uit. Immers, door het uitstel hoeft
Capelle de adviezen niet al vóór de besluitvorming
over het HNR in het college van burgemeester & wethouders openbaar te maken. Aan de andere kant: die adviezen
zijn toch niet óók besmet? Of staan er staatsgevaarlijke zaken in en houdt Capelle ze daarom geheim? Of is het ‘oude
politiek’ die de kop opsteekt? In de tussentijd reageert DCMR helemaal niet op het WOB-verzoek. Waarom eigenlijk
niet? Zo’n ingewikkeld verzoek is het niet. Of is er meer aan de hand?
Noodkreet bij Rotterdamse wethouder en Capelse raadsleden
Maandag 30 maart hebben we ‘onze’ Rotterdamse wethouder Bas Kurvers gemaild. Je kunt de tekst van die mail
lezen op www.kralingseveer.com. De Rotterdamse griffie (en dus gemeenteraad) hebben we ook geinformeerd.
Een dag later ontvangen alle Capelse burgerraadsleden en raadsleden van ons een mail en melden we wat we Bas
Kurvers hebben gevraagd: ‘kunt u ervoor zorgen dat de gemeente Capelle aan den IJssel terugkomt van haar
dwaalwegen en alsnog een MER laat uitvoeren?’ PvdA, D’66 en Groenlinks laten ons weten dat ze onze zorgen
delen. In het AD verschijnt een artikel dat de inhoud van onze brief aan de wethouder prima weergeeft. Fijn dat er
een journalist is die oplet.
Kralingseveer als belanghebbende op de kaart
Zo wordt het woensdagavond 8 april. De man-met-de-wenkbrauwen is
virtueel toeschouwer bij de digitale zitting van de Capelse Raadscommissie
Stadsontwikkeling en -beheer. Gelukkig is hij liefhebber van lokale
democratie, anders had hij het niet tot de rondvraag gered. Bijzonder land
waar volksvertegenwoordigers één uur en 15 minuten kunnen praten over de
verbouwing van een kantoorpand tot 24 woningen. Omgerekend voor Het
Nieuwe Rivium (met 5.000 woningen) is dat 260 uur,
maak je borst maar nat.
De eerste twee sprekers bij de Rondvraag - agendapunt 8, bijna vier uur na de
start van de vergadering - gebruiken de mail die wij aan hen hebben gestuurd (met onze mail aan wethouder Kurvers
van Rotterdam als bijlage). Dat er vragen zouden komen over de ontwikkeling en het besluitvormingsproces van
zieltogend bedrijvenpark Rivium tot hippe woonwijk Het Nieuwe Rivium, hebben de betrokken politieke fracties (van
GroenLinks en van D66) ons eerder al laten weten.
Je kunt de hele Rondvraag terugluisteren op www.capelleaandenijssel.nl; zoek daar op ‘raadscommissie
stadsontwikkeling’, in de kalender kun je op 8 april de opname openen. De eerste twee vragen van D66
burgerraadslid Henk Tiesma zijn: 1) Is het waar dat zowel de DCMR als de provincie Zuid-Holland hebben
geadviseerd een MER uit te voeren? En 2) Wat doet de gemeente dan met een dergelijk advies?

Meel in de mond
Het (letterlijke) antwoord van wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Capelle):
Wat ze volgens mij hebben geschreven, waar bewoners om hebben gevraagd, is
eigenlijk een brief die aan mij is gestuurd, of ik die aan hen zou willen sturen. En mijn
antwoord was, dat moeten we aan de schrijver van de brief natuurlijk vragen, als
iemand mij een brief stuurt, dan kan ik die niet zomaar aan een derde geven die zegt
ja, ik wil die brief ook hebben. Dat is niet aan mij, dat is aan de briefschrijver. Dus
daar zijn ze naar doorverwezen. Ik heb het idee dat ze het verzoek daar ook dan
doen, en dat ze vervolgens van de briefschrijver de brief wel krijgen. Want hij is voor mij niet zo geheim, het is geen
groot, geen groot staatsgeheim hoor. Ik voel mij bezwaard als iemand mij een brief stuurt, dat ik hem zomaar aan
een derde geef die daar om vraagt. Dat vind ik gewoon niet aan mij, dat vind ik niet behoorlijk en ik vind het ook niet
passen in de bestuurlijke verhoudingen die we met elkaar hebben met de provincie en de DCMR, moet ik eerlijk
zeggen. Maar ik heb er ook niks op tegen als dat gebeurt.
Geen niemendalletje
Struijvenberg beantwoordt geen van de twee vragen. Opmerkelijker is het dat de gemeente Capelle ons al bijna een
half jaar iets heel anders vertelt. 'Nee, jullie kunnen het advies pas inzien nadat het college een besluit heeft
genomen over het gebiedspaspoort 2.0.' En wat doet Capelle 'dus' wanneer ze eind februari een WOB-verzoek
krijgt? Ze vraagt uitstel. Om openbaarmaking over het besluit van het college te tillen. Helder. Dom, maar helder.
En dan, op woensdag 8 april, tijdens een raadscommissie, plukt wethouder Struijvenberg bovenstaande reden uit de
lucht. Hij lijkt te improviseren, zeker als hij halverwege zijn verhaaltje wat 'gewicht' geeft door te verwijzen ('ik vind
het niet behoorlijk') naar normen en waarden en naar correcte 'bestuurlijke verhoudingen'. Alsof hij zich opeens
realiseert dat het om een DCMR advies gaat en niet over een briefje van zijn petite amie.
De dag die je wist dat zou komen
Bijna een week later, op dinsdag 14 april, stuurt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ons de aan Capelle
uitgebrachte DCMR-adviezen over het uitvoeren van een MER. Ze staan op www.kralingseveer.com. Dit is de kern:
De DCMR adviseert voor de eerste omgevingsvergunning met planologische afwijking een projectm.e.r.-procedure te
doorlopen die betrekking heeft op alle voorgenomen ontwikkelingen in het projectgebied. Het projectMER zou voor
iedere volgende omgevingsvergunning geschikt moeten zijn door daarin bijvoorbeeld een bandbreedte onderzoek
(minimum en maximum programma) op te nemen.
Het DCMR-advies ondersteunt onze wens die we in alle gesprekken met Capelle hebben uitgesproken: kijk met een
zo breed mogelijke blik naar álle omstandigheden en ontwikkelingen in en rond Het Nieuwe Rivium.
Wij gaan door!
Capelle kan het DCMR-advies in de wind slaan. We houden het in de gaten. Uiteraard delen we het DCMR-advies
met onze wethouder Bas Kurvers, met de volksvertegenwoordigers in de Rotterdamse gemeenteraad en met de
Gebiedscommissie Prins Alexander. Voor de Capelse volksvertegenwoordigers is het belangrijke informatie omdat zij
binnenkort het Gebiedspaspoort 2.0 te beoordelen krijgen. Het college van burgemeester & wethouders hoopt dit
nog voor de zomer aan de gemeenteraad voor te leggen. Of volgt het alsnog het DCMR-advies?
Houd zelf ook de raadskalender van Capelle in de gaten. Je ziet nu in mei alleen een ‘info’-bijeenkomst staan, zonder
onderwerp. De raadscommissievergaderingen over Het Nieuwe Rivium moeten blijkbaar nog ingepland. We zullen
dan zeker gebruik maken van het spreekrecht voor inwoners!

What the f..k is een MER?!
Het doel van milieueffectrapportage (MER) is om het milieu (natuur, mens,
dier, geluid, licht, lucht, grond, water, ..) een volwaardige plaats te geven in
de besluitvorming over plannen en projecten. Nevendoelen zijn
transparantie van en het faciliteren van participatie bij de besluitvorming.
Een MER beschrijft de verwachte gevolgen voor het milieu. Voor een
zorgvuldige afweging bevat een MER alternatieve oplossingen met
bijbehorende milieueffecten en mogelijke maatregelen om nadelige effecten
te verminderen of weg te nemen. De verantwoordelijke overheid
- Rijk, provincie, gemeente, waterschap - neemt de MER mee in haar
overwegingen. Zie verder www.commissiemer.nl.

Website Kralingseveer vernieuwd
Niet alleen de Facebookgroep, maar ook de website van
Stichting tot Plaatselijk Nut Kralingseveer is vernieuwd.
Hier vind je het laatste nieuws, achtergrondinformatie (onder
andere over onze leefomgeving) en oude wijkkranten.
De website is te bereiken via www.kralingseveer.com.

Unilever sponsort boodschappen voor
kwetsbare Kralingseveerders
Unilever sponsort boodschap-pakketten voor:
• kwetsbare ouderen
• mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking
die zelfstandig wonen
• mensen met een beperkt inkomen
• mensen met geen of zeer beperkt netwerk.
Daar zijn heel wat mensen blij mee gemaakt. Met dank aan
Buurtwerk voor het regelen en verspreiden.

Huis van de wijk en
Buurtwinkel tijdelijk gesloten
Voorlopig blijven zowel de Buurtwinkel als het Huis van de
wijk gesloten. Als dit verandert, wordt dit bekend gemaakt op
de Facebookpagina van Buurtwerk.

Opzoomer Mee Lief & Leedpakketjes
Wil je - juist nu - in jouw straat het burengevoel versterken en aandacht geven aan kwetsbare buren
zoals ouderen, zieken en alleenstaanden? Vraag het Lief & Leed-pakketje aan via
opzoomermee.nl/pakketje. Of app naar 0616655111. Vermeld dan naam, adres, emailadres en
Lief & Leedpakket.

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

Twee nieuwe wijkagenten stellen zich voor
Per 1 januari 2020 is Nick van den Bogaart onze nieuwe wijkagent. Vanaf 16 mei vormt
hij een team met Kees Moerland. Dit betekent dat wijkagent Arnoud de Best ons gaat
verlaten; hij gaat werken in Capelle Schollevaar.
Nick: “Ik werk inmiddels twaalf jaar bij de politie en heb
allerlei afdelingen en neventaken gehad. Ik ben al zo’n
acht jaar actief als motorsurveillant.”
Kees werkt al zo’n 22 jaar bij de politie, waarvan het
grootste gedeelte in de noodhulp. “En ook ik ben
motorsurveillant, al zestien jaar. Ik zal dan ook regelmatig
op de motor door de wijk rijden.”
Aanspreken, bellen, mailen…
Ondanks alle perikelen en richtlijnen vanwege Corona willen de wijkagenten zo veel
als mogelijk aanwezig en aanspreekbaar zijn in de wijk (“op gepaste afstand
uiteraard”). Nick: “Jullie kunnen ons tegenkomen in de auto, op de fiets of dus op de
motor.” Kees en Nick zijn ook bereikbaar via 0900-8844; of stuur een mail
naar wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl. Zij nemen dat zo snel mogelijk
contact op. De wijkagenten zijn ook te volgen via Instagram (wa_westcapelle) en
Twitter (@WA_WestCapelle). Kees: “Zo houden wij je ook op de hoogte van zaken die er in de wijk spelen en hebben
wij soms leuke acties.”
Inloopspreekuur voorafgaand aan wijkoverleg
In Kralingseveer is normaal gesproken elk kwartaal een wijkoverleg met de gemeente. Hieraan doen vooral
wijkbewoners mee die organisaties uit de wijk vertegenwoordigen. Nick: “Wij zullen - wanneer dit weer mogelijk iseen inloopspreekuur houden voor aanvang van die vergaderingen. U kunt dan als wijkbewoner vanaf 19.00 uur,
zonder afspraak bij ons terecht voor vragen.” Het eerstvolgende wijkoverleg staat gepland op 20 mei, maar die zal
waarschijnlijk vanwege Corona niet doorgaan. Houd de Facebookpagina van Kralingseveer in de gaten voor de juiste
datum en plaats.

Inbraak bij CKC
Door de maatregelen in verband met Corona is ook het complex
van CKC al enige tijd gesloten. Helaas wordt er regelmatig
geprobeerd om tóch het complex te betreden, bijvoorbeeld door
over het hek te klimmen. Op 16 maart constateerde de werkploeg
zelfs dat er was ingebroken in een ballenhok. Inmiddels
controleert de politie vaker en schrijft ze boetes uit als ze
overtredingen constateert.

Buurtbus tijdelijk ‘uit de vaart’
De Buurtbus - lijnen 606 en 607 - rijden tijdelijk niet meer als
gevolg van het Coronavirus. Ter bescherming van vrijwilligers,
chauffeurs en reizigers.

Speeltuin is Kinder Zwerfboek Station
Sinds kort is Buurt- en speeltuinvereniging een echt Kinder Zwerfboek Station!
In de blokhut bij de ingang van de speeltuin staat een grote tafel waar kinderen
boeken kunnen achterlaten en zelf misschien ook weer een leuk boek kunt
uitzoeken. Kinderen kunnen hun achtergelaten boek ook ‘volgen’ Meer hierover
staat hier: www.kinderzwerfboek.nl. Uiteraard is dit niet verplicht en mag je ook
gewoon boeken inleveren en/of iets nieuws meenemen.

Oeververbinding weer stapje verder
De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken zes maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te maken.
Op 27 maart heeft de Commissie milieueffectrapportage (MER) haar advies over
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De reactie op het advies van de
Commissie MER wordt opgenomen in de Nota van Antwoord. Hierin wordt ook een
reactie gegeven op de ontvangen zienswijzen. Vanuit Kralingseveer hebben we ook
een zienswijze ingediend (zie www.kralingseveer.com). Het resultaat van de inventarisatie en beantwoording van
alle ingediende zienswijzen krijgt een plek in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieaanpak.
Meer weten? www.oeververbindingen.nl.
Er is trouwens ook een bestemmingsplan Feyenoord City gemaakt. Omdat volgens de opstellers hiervan dit een heel
ander project is dan Oeververbindingen, heeft de Vereniging Bewoners Hoge Filterweg (De Esch) een zienswijze
ingediend. Omdat het bestemmingsplan Feyenoord City ook effecten heeft op onder andere de Abram van
Rijckevorselweg. En dus ook op onze leefomgeving. Deze zienswijze komt beschikbaar via www.kralingseveer.com.

Kralingseveers Kindercarnaval
Woensdagavond 26 februari vierde een groepje jonge Kralingseveerders Kindercarnaval.

Brandweer blust brandje Antilopestraat
Zaterdagmiddag 7 maart is rond 16.50 uur brand
ontstaan in de badkamer van een woning aan de
Antilopestraat. De brandweer rukte uit, en bluste de
brand.
Het was voor de brandweer meteen een
bereikbaarheidstest van onze wijk. Regelmatig staan
auto’s zo geparkeerd dat de brandweer niet bij een
brand zou kunnen komen. Vandaar de oproep: parkeer
niet op de hoeken van de straten.

Extra ondersteuning mantelzorgers
Mantelzorgers kunnen voor advies, zorg en ondersteuning terecht bij de VraagWijzers
(= wijkteams) en welzijnsaanbieders. In onze wijk is dat Buurtwerk. Momenteel werkt de
gemeente ook aan extra ondersteuning voor mantelzorgers. Zo komt er vanaf 1 mei een
stadsbreed Mantelzorgsteunpunt. Dit biedt onder meer 24 uur per dag informatie,
advies, verwijzingen en een luisterend oor.

Vanaf 2022 halte Waterbus Rivium
Vanaf januari 2022 gaat de Waterbus in Capelle
aanmeren als onderdeel van de lijn Dordrecht-Rotterdam.
Het is de bedoeling dat de Parkshuttle tot aan de
waterbushalte rijdt. Aan de Schaardijk, nabij het
Zalmhuis en de huidige halte van de watertaxi.
De voorbereidingen voor de halte zijn al een poosje
in volle gang.
De nieuwe Waterbus wordt milieuvriendelijker, krijgt
rolstoeltoegankelijke toiletten en oplaadpunten voor
elektrische fietsen.

Op berenjacht door de wijk
Een fantastisch initiatief van de MiniBieb Kralingseveer.
En van enthousiaste buurtbewoners. Op meer dan zeventig
plekken staan beren te wachten om ontdekt te worden door
onze kleintjes.
De berenjacht komt overgewaaid uit Australië en het
Verenigd Koninkrijk. Het populaire prentenboek ‘We gaan
op berenjacht’, geschreven in 1995 door Michael Rosen en
Helen Oxenbury, diende als inspiratie.
In de Minibieb (op de hoek van Buffelstraat en de
Zebrastraat) liggen verzamelkaarten klaar. Hierop kunnen
de kinderen de ontdekte beren aankruisen en inkleuren.
De berenroute is te vinden via een link; kijk hiervoor op
www.kralingseveer.com.
Nog wel een paar let-ops: zorg dat je 1,5 meter afstand
houdt tot andere mensen en was je handen voor vertrek en
bij thuiskomst! Veel plezier!

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

Fysiotherapie op afstand
FS fysio heeft subsidie ontvangen van het Rijk voor zorg op afstand voor
iedereen die dat nodig heeft of problemen heeft met bewegen.
Nu de fysiotherapie op last van de overheid gesloten is, krijgen veel mensen
niet de zorg die zij nodig hebben. Met deze subsidie kan FS fysio
bijvoorbeeld een iPad aanschaffen en uitlenen aan mensen zodat de
fysiotherapeut via een video-verbinding mensen op afstand oefeningen kan
geven. T-mobile levert de simkaarten voor een dataverbinding zodat
mensen die thuis geen internet hebben ook gebruik kunnen maken van de
iPad. Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Ga naar www.fsfysio.nl/maak-een-afspraak/ of app naar 0630303344.

Stadswijngaard kan definitief van start
Na een proef met 150 stokken kan de ‘Midgaard’ nu definitief van start.
Door subsidie van het Capelse Denk & Doe Mee!-fonds en Van Weelde
Shipping. Er komen 500 stokken bij van de witte druivensoort Solaris.
De eerste ‘drinkbare’ oogst wordt over drie jaar verwacht.
Met de stadswijngaard (aan het eind van de IJsselmondselaan tegen
Fascinatio aan) willen de initiatiefnemers de verbinding tussen bewoners,
omliggende bedrijven en maatschappelijke instellingen versterken. En
tegelijkertijd vergroenen en ‘hittestress’ beperken langs de Abram van
Rijckevorsselweg.

Colofon
De Wijkkrant Kralingseveer verschijnt vijf keer per
jaar in een oplage van 850 stuks.
Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Piet de Man, Nienke Koopmans,
Gerben van Santen, Irma Dorsman, Jasper Bier,
Henk Kasbergen, Amber Rook, Jacqueline ’t Jong,
Rien van der Schelling 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
‘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.

Typisch Kralingseveer J
Loop je je (Buffel)straat in, kijk je naar de
dijk….Wauw! Katrollen om diepzeekabels te leggen,
hebben we vernomen. Echt wel indrukwekkend!

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.

