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Van de redactie
Allerlei activiteiten gingen de afgelopen
maanden helaas niet door, maar er ligt toch weer een
bomvolle Wijkkrant J
Bij lezing valt op dat er in onze wijk heel veel voor
ouderen wordt georganiseerd. Ze krijgen maaltijden,
bloemen, bezoek… De jongeren komen er wat karig van
af, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist zij veel mentale
problemen hebben door alle Corona-maatregelen.
Misschien een aanbeveling voor alle organisaties en
buren die zich inzetten voor wijkgenoten?
Opvallend is ook dat allerlei activiteiten wel
doorgingen, zij het aangepast. Bijvoorbeeld de
overleggen rond het Nieuwe Rivium; die waren online
en op het gravelveld op 1,5 meter afstand. En ook de
speeltuin, Buurtwinkel, het Huis van de Wijk gaan
langzaamaan weer open. CKC speelt weer wedstrijden,
de Buurtbus en Speelzoo zijn weer gestart en
De Sting/De Zebra heeft een nieuwe eigenaar en een
nieuwe naam: Eetcafé & Cafetaria Kralingseveer. De
Amstelbron heeft een terras gemaakt en meer buren
zitten – op 1,5 meter afstand – voor de voordeur. Ze
drinken met elkaar een biertje en maken een praatje.
De huizenprijzen blijven stijgen en we zien meer ratten
in de wijk en meer verkeer op de IJsselmondselaan.
Bijna als vanouds zeg maar, en toch anders.
We wensen je veel leesplezier, een goede gezondheid
en een fijne zomer. Thuis of in de buurt of – voor de
durfals – in het buitenland.
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Buurtbus rijdt weer
Sinds 15 juni rijden lijnen 606 en 607 weer. Niet als vanouds trouwens!
Door de geldende regels voor het rijden met openbaar vervoer mogen er op
dit moment maximaal vier passagiers gelijktijdig in een buurtbus worden
vervoerd. Ook moeten passagiers in de buurtbus een mondkapje dragen.
De vertrektijden staan vermeld bij de haltes en zijn te vinden via
www.9292.nl en www.RET.nl.

Bezoekproject
‘Voor mekaar’ weer gestart
Een aantal vrijwilligers uit de Laankerk
gaat met enige regelmaat op huisbezoek
bij onze 75+ ouderen in de wijk. Deze activiteit is een samenwerking met
Buurtwerk en de gemeente Rotterdam.
“We vinden het belangrijk om contact te hebben met ouderen in de wijk.
Om zo te kunnen kijken of het goed met hen gaat en om inventariseren of er
misschien ouderen zijn die hulp nodig hebben. Zij stellen onze bezoeken
vaak zeer op prijs en het is voor de vrijwilligers een mooie gelegenheid om
kennis te maken met de mensen in de wijk”, vertelt Elise van de Laankerk.
“Helaas hebben de bezoeken de afgelopen periode stilgelegen vanwege de
coronamaatregelen. Wel is er in de afgelopen maanden meerdere keren
telefonisch contact geweest met de 75+ ouderen uit de wijk. Ook deze
telefoontjes werden gewaardeerd en er ontstonden vaak mooie gesprekken.
Leuk om te horen hoe sommige mensen al jarenlang in deze wijk wonen! En
er is goed nieuws, we mogen weer starten met de bezoeken, al komen we
nog niet bij de mensen binnen. We kijken er naar uit om u binnenkort weer
te kunnen ontmoeten!”

Q-Music feest verplaatst naar 26 september
Het geplande Q-Music feest van CKC van zaterdag 9 mei is verplaatst naar zaterdag 26 september.
Uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de maatregelen als gevolg van COVID-19.
Mocht je al toegangskaarten hebben gekocht, dan blijven deze geldig.

Gratis mondkampjes voor Rotterdammers met laag inkomen
Sinds 1 juni zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Maar goede mondkapjes zijn duur. Om te zorgen dat
iedereen het OV kan blijven gebruiken, komen er mondkapjes beschikbaar voor Rotterdammers met een laag
inkomen. De mondkapjes kunnen via het AOW- en jeugdtegoed worden
aangeschaft bij de HEMA in Rotterdam en de thuiszorgwinkels van Vegro.
Ook de Voedselbank verstrekt klanten een mondkapje.
Wie in acute geldnood zit, kan voor een vergoeding voor mondkapjes
terecht bij het welzijnswerk in Rotterdam. Daar kijken ze meteen wat er
nodig is om de geldproblemen aan te pakken. Jongeren met geldproblemen
kunnen contact opnemen met het Jongerenloket.

Gemeente Rotterdam, waar ben je?!
Ezra Vuik (Schaardijk): ‘Kom op voor je inwoners’
“Een jaar geleden heb ik gebruik gemaakt van mijn inspreekrecht. Ik heb de gemeenteraad
van Capelle aan den IJssel verteld over mijn zorgen over de ontwikkeling van het Nieuwe
Rivium. Mijn vraag was of de gemeente burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. De toenmalige
wethouder Versluis is informeel bij mij thuis langs geweest en verzekerde me dat de soep niet zo heet wordt gegeten
als ze wordt opgediend. De beste man is inmiddels vertrokken, maar de door ons gevraagde informatie wordt nog
steeds niet actief gedeeld. In de tussentijd hebben gelukkig meerdere bewoners zich achter mij geschaard. Ik vind dat
de gemeente Capelle ons niet serieus neemt. Ik zou het fijn vinden als de gemeente Rotterdam ook eens stelling
neemt en opkomt voor haar inwoners.”
Peter Ligthart (Damhertstraat): ‘Belangen lopen te veel uiteen’
“Ik krijg zo langzamerhand het idee dat ons rechtstreekse verzet tegen de Capelse plannen voor het Nieuwe Rivium
niet effectief is. De belangen lopen te ver uiteen. Capelse partijen gaan het Nieuwe Rivium niet stoppen en dus niet
opkomen voor onze belangen. Ik denk dat we ons moeten richten op de gemeente Rotterdam om onze belangen te
verdedigen. We moeten misschien zelf maatregelen binnen de gemeentegrenzen voorstellen om de verwachte
overlast door het Nieuwe Rivium voor Kralingseveer te minimaliseren.”
’t Is stil aan de overkant…
We weten dat Rotterdam met Capelle overlegt. Met
name over de wijze waarop de plannen tot stand gaan
komen. Over hoe wij als buren onze zorgen én ideeën
kwijt kunnen. Maar: ‘het Nieuwe Rivium is een Capels
feestje’. Wat onze gemeente niet ontslaat van de plicht
om voor onze belangen op te komen. Of het nu gaat
om sluipverkeer, parkeeroverlast, schaduw door
woontorens, lichtvervuiling, het toe-eigenen van ons
parkje… Tot nu toe is Rotterdam (raadsleden, politiek,
wethouder) stil… Alleen onze vertegenwoordiger in en
voorzitter van onze gebiedscommissie tonen zich
betrokken.
Bouman-terrein: Rotterdamse aangelegenheid
Een ander ‘feestje’ gaat over de plannen die de
eigenaar heeft met het Bouman-terrein (we zouden het
bijna vergeten…). Dat is een Rotterdamse
aangelegenheid. Dus: betrek ons zsm bij die plannen
(veel woningen, hoogbouw…). Maak gebruik van de
kracht van de ‘zwerm’; wij weten als geen ander hoe
het in onze wijk werkt. En kan werken. Zoals nu, bij de
werkzaamheden aan de Algerabrug is er op de
IJsselmondselaan meteen een toename van
sluipverkeer. Dat gaat bij het afsluiten van Rivium
Boulevard ook gebeuren.
Onze ideeën en zorgen over HNR
intussen nodigen wethouder Struijvenberg en
projectleider Kraljevic ons uit. Dat wil zeggen; maximaal vier vertegenwoordigers van Kralingseveer om in gesprek te
gaan over onze zorgen. Even voor de duidelijkheid: (vooralsnog) vertegenwoordigt niemand onze wijk. Iedere
Kralingseveerder vertegenwoordigt zichzelf. Laat Capelle eerst maar eens onze vragen beantwoorden. Vragen
ingediend door wijkgenoten naar aanleiding van de zienswijze. Vragen gesteld tijdens online vergaderingen en als
insprekers tijdens de raadsvergadering op 1 juli. Vragen die Kralingseveerders al 1,5 jaar stellen. Wel delen
Kralingseveerders graag hun zorgen én ideeën zodra Capelle met een nieuw bestemmingsplan en de eveneens
wettelijk verplichte milieueffectrapportage (MER) aan de slag gaat. Zoals het hoort. Daarin willen veel
Kralingseveerders graag hun energie in steken.

Henk Kasbergen (IJsselmondselaan): ‘Ze zijn nog niet van ons af’
“Het verzoek om een voorlopige voorziening dat ik tegen de gemeente Capelle had aangespannen, diende eind juni
bij de rechtbank in Dordrecht. Ik had eerder een brief gekregen dat ik alleen moest komen, vanwege Corona. Blijkt de
gemeente er te zitten met hun advocaat plus twee projectleiders! Daarvoor is trouwens wel meteen excuses
gemaakt; ze waren vergeten mij ook te berichten dat we in een grotere zaal zaten. Ik denk dat het voor de uitkomst
niet heeft uitgemaakt.
Ik heb de rechter verzocht de verbouwing van het
kantoorpand aan de Rivium 1e straat (naar 84 woningen
met 75 parkeerplaatsen) te laten stilleggen. Dan kan de
projectontwikkelaar pas verder nadat de gemeente, en
daarna de rechter, op mijn bezwaar tegen de afgegeven
vergunning hebben beslist.
Ik vond dat de rechter op de zitting best goede vragen aan
Capelle stelde, bijvoorbeeld of de verbouw van het pand
los gezien kan worden van de andere ontwikkelingen in het
Rivium. Dat was ook precies mijn punt: door vergunning te
geven voor die verbouwing kun je op die plek bijvoorbeeld
niet een ontsluitingsweg, een park, een hogere flat of een
parkeertoren neerzetten. Als je het hele plan voor het
Rivium bekijkt, zou dat misschien juist de beste plek zijn
voor zoiets. Ik had na afloop van de zitting wel een
Eén van de door Henk aangedragen alternatieven:
goed gevoel. Dus toen de afwijzing een week later
Ontsluiting HNR via locatie Rive 1, zodat de geplande
kwam, was dat een enorme domper. Zeker omdat de
afsluiting van het Rivium Boulevard niet ltot extra drukte
rechter in de uitspraak geen inhoudelijk oordeel heeft
op de IJsselmondselaan leidt. Illustratie: Michel Rosloot
gegeven en heeft gezegd dat ik in beroep ook niet zal
winnen. Volgens haar ben ik geen belanghebbende bij de verbouwing, simpelweg omdat ik het gebouw vanuit mijn
huis aan de IJsselmondselaan niet kan zien. Laat dat nou precies het enige Capelse argument zijn; dat ik op ruim
vijfhonderd meter afstand van het te verbouwen pand woon. Je moet ook wel een moedige rechter zijn om in deze
tijd een gemeente terug te fluiten die zegt dat ze de woningnood aanpakt. Maar weet je, ik denk dat in laatste
instantie de rechters bij de Raad van State die inhoudelijke afweging wél maken. En dat zíj Capelle dan feitelijk
verplichten een nieuw bestemmingsplan voor het Rivium te maken.
Het is ook fijn te weten dat veel Kralingseveerders er hetzelfde over denken. En dat ze delen in de proceskosten,
natuurlijk! Het zou vanzelfsprekend veel beter zijn als de Capelse raadsleden besluiten hun taak uit te voeren die ze
op grond van de wet hebben gekregen: voor deze belangrijke stadswijk een bestemmingsplan opstellen met een MER
en een normale procedure. Dan worden wij als belanghebbenden op een serieuze manier betrokken en hoeven we
niet naar de rechter.”
Kaspar Pieterse (IJsselmondselaan): ‘Leuk, dacht ik in het begin’
“Als import-Kralingseveerder en nieuwe buur van het Rivium, had ik, toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen, geen
idee van de plannen voor het Rivium. Het bestemmingsplan toonde geen verrassingen en de kantoorgebouwen
waren nog vrij nieuw, dus, wat kan er gebeuren? Op die vraag hebben we inmiddels redelijk antwoord. Van alles!
Wat begon met een plan voor een transitie, is uitgegroeid tot een
zeer ambitieuze en grondige herziening van de gehele functionaliteit
van het Rivium.
Het Nieuwe Rivium. Leuk, dacht ik in het begin. Een grote super,
gezellige eettentjes, kapper, sportschool… Totdat we zagen welke
contouren de gemeente Capelle er aan gaf: bouwhoogtes werden
verdubbeld, geijkte routes omgelegd en ook nog eens pronken met
andermans veren, namelijk ‘ons’ stukje groen.
Inmiddels zijn we een zienswijze, enkele bijeenkomsten en
raadsvergaderingen verder. Mijn houvast dat een bestemmingsplan
bindend is en je er rechten aan kunt ontlenen, is als sneeuw voor de
zon verdwenen. De zon waar wij trouwens een stukje minder van
gaan zien als het nieuwe Rivium klaar is. Kralingseveer staat dan
letterlijk in de schaduw van Capelle aan den IJssel. Maar nu al voelt
dat zo, zonder dat er ook nog maar een woontoren gebouwd is.”

“Kralingseveer laat niet met zich sollen, dat heeft het in het verleden al bewezen. Ook nu zijn er weer een aantal zeer
gedreven en zeer kundige bewoners die graag willen meedenken en het opnemen tegen een expanderende,
ambitieuze gemeente. We participeren volop, dat woord is goud waard. In de beleidsstukken althans. Maar mee
doen, nee, dat niet echt. Niet vanzelf. De pers is erbij gehaald, de oppositie en zelfs al een rechter. Dat noem ik geen
participatie.
Helaas zag de rechter niet de brede insteek van ons bezwaar en vond ons geen belanghebbende. Nee, klopt. Niet
specifiek voor de ombouw van dat ene kantoor, maar wel voor de het grote geheel, waaraan dit pand bijdraagt. En
zo wordt de eilandjes-aanpak vooralsnog toegestaan.
Ik, als simpele burger, ben op kennis en kunde al afgehaakt. Van deze materie moet je echt verstand hebben, anders
word je zo omvergepraat met mooie volzinnen en jargon. Benieuwd naar wat er de komende jaren nog gaat
gebeuren en een beetje huiverig voor ‘het algemeen belang’, hoop ik dat onze zorgen er niet alleen zijn om
weggepoetst te worden. Pas als de gemeente Capelle ons echt serieus neemt, doet zij recht aan het woord
participatie.”
Een mooie dag voor de democratie in tijden van corona: woensdagavond 13 mei verzamelden ruim twintig
Kralingseveerders op het Gravelveld in de wijk. Burgemeester Aboutaleb had er toestemming voor gegeven,
een wijkagent kwam nog even buurten. Zo is er, op anderhalve meter onderlinge afstand, met luide stem (het
waaide ook nog een beetje) gesproken over de ontwikkelingen op het Rivium.

Kralingseveer heeft niet stilgezeten. Raadsleden in Capelle zijn actief benaderd evenals hun Rotterdamse
evenknie en onze vertegenwoordigers in de deelraad Prins-Alexander. De Rotterdamse wethouder ‘got mail’ en
het door Capelle onder de pet gehouden DCMR-advies (‘doe een MER!’) is boven tafel dankzij een Wob-verzoek.
Het AD schreef een paar artikelen over ons standpunt (‘doe een MER!’). En er werd een bezwaarschrift ingediend
tegen de vergunning om ‘alvast’ in een tweede kantoorpand woningen te maken. Waarom ook alweer? Omdat de
gemeente éérst een MER moet maken. En waarom is dat dan weer? Omdat de Nederlandse wet dat voorschrijft.
Onder de aanwezigen op het Gravelveld was unanieme steun voor het aanvragen van een ‘voorlopige
voorziening’ (bij de rechtbank) dat de werkzaamheden stillegt. De kosten worden gedeeld via een Tikkie. Of
zoiets. Zolang Capelle niet formeel besluit tijdig een MER te maken, maken Kralingseveerders amok.
Doel van Kralingseveerders, al dan niet verzameld in de appgroep Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer,
blijft een zorgvuldig inspraak-, onderzoek- en besluitvormingsproces voor een te creëren woonwijk op het Rivium.
Niet omdat we tegen de 5.000 woningen zijn, maar omdat we daar een mooie wijk willen waar vooraf goed over
is nagedacht. Ook over de consequenties van de 7.500 nieuwe bewoners voor Kralingseveer. Op dit moment legt
de gemeente Capelle haar lot in de handen van vastgoed- en grondeigenaren en projectwikkelaars. We weten
waar hún belangen liggen; niet bij de toekomstige inwoners van het Rivium. En niet bij de huidige bewoners van
Fascinatio en Kralingseveer. Wil je lid worden van de KV Leefomgeving-appgroep? App naar 0647412762!

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

De speeltuin is weer open
Kinderen (en hun (groot)ouders) zijn weer van harte welkom. Wel met inachtneming van de
Coronaregels: volwassenen houden 1,5 meter afstand, hoesten/niezen in elleboog, kom
alleen naar de speeltuin als je gezond bent. Volg de aanwijzingen op van
toezichthouders/vrijwilligers.
De speeltuin is in juli en augustus open van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00
uur en zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. Kijk voor de openingstijden in de andere maanden
op www.bsvkralingseveer.nl. Ook is het vakantieprogramma bekend:
Maandag 17 augustus
Poffertjeskraam
Hoeden maken
Proefbus

Dinsdag 18 augustus
Sweeper
Paardenknutselen
Eierkoeken versieren

Donderdag 20 augustus
Klimwand
Tattoo Jos

Vrijdag 21 augustus
Clown Kim
Schminken
DJ Workshop: 30 draaitafels!

Woensdag 19 augustus
Run Free sport en spel
Broodjes bakken

Drugsdealer en vier van zijn klanten opgepakt dankzij buren
Het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ gaat voor een 40-jarige man uit onze wijk niet op. Na
een tip van onder andere Buurtpreventie hebben onze wijkagenten Nick en Kees samen met de districtsrecherche en
het zogeheten Flexteam op 5 juni een drugsdealer aanhouden. Evenals vier van zijn klanten die die vrijdagavond
inkopen bij hem hadden gedaan.
Na toestemming van het Openbaar Ministerie vielen agenten de woning van de drugsdealer binnen. Ze rekenden
hem in en doorzochten zijn huis, waarbij drugs, een paar duizend euro aan contanten en twee stroomstootwapens
in beslag werden genomen. De stroomstootwapens zagen eruit als zaklantaarns.

Meer jongeren hebben recht op jeugdtegoed
De inkomensgrens van het jeugdtegoed wordt vanaf 1 augustus verruimd van 110% naar
130% van het sociaal minimum. Zo komt het jeugdtegoed beschikbaar voor meer oudere
kinderen (12 t/m 17 jaar) van werkende ouders met een laag inkomen. Het jeugdtegoed
staat op de Rotterdampas. Jongeren die door de verruiming nu wel in aanmerking
komen voor het jeugdtegoed, kunnen vanaf 1 augustus 2020 een aanvraag indienen.
Meer weten? Kijk op www.jeugdtegoed.nl.

Droge voeten!
De reconstructie van de glooiing van de Hollandse IJssel
vordert gestaag. De zware basaltkeien worden met de
hand gelegd en de glooiing wordt wat verhoogd, zodat wij
weer veilig achter de dijk kunnen wonen. Het werk is in
augustus klaar.

Buurtwinkel Kralingseveer open
Van maandag t/m donderdag, van 13.00-17.30
uur staan de ‘winkelmeisjes’ weer paraat in de
Buurtwinkel Kralingseveer. Voor al je (vergeten)
boodschappen en een praatje ben je hier van
harte welkom.
De Buurtwinkel zit op de hoek van de Lamastraat en
Zebrastraat. Voor speciale acties en nieuws, volg de
Buurtwinkel Kralingseveer op Facebook.

Verwacht je geldproblemen?
Of heb je ze al? Kom in actie!
Veel mensen hebben geldproblemen. En hun aantal groeit
als gevolg van Corona. Het aantal aanvragen voor
schuldhulp neemt echter af, terwijl het juist nu belangrijk
is om snel hulp te zoeken. Dat voorkomt dat
betalingsachterstanden oplopen.Verwacht je
geldproblemen? Heb je al problemen? Of gewoon een
vraag over geld? Bel 14 010 of naar Buurtwerk:
010-5443799. Of ga naar het Huis van de Wijk.
Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kun je terecht bij het Jongerenloket. Een financieel specialist kan samen met jou een
schuldenoverzicht maken of een betalingsregeling treffen. Andere mogelijkheden zijn trainingen, budgetbeheer of
het jongerenperspectieffonds. Of ze doen samen met jou een aanvraag voor een schuldregeling. Er is altijd een
oplossing! Je kunt het Jongerenloket bellen (010 - 2671300) en mailen (info@jongerenloket.rotterdam.nl).

Nieuwe straatverlichting in Kralingseveer
In Rotterdam staan zo’n 100.000 lichtmasten. Ze zorgen voor verkeersveiligheid, vergroten de sociale controle en
maken de stad mooier. De gemeente wil dat in 2025 alle openbare verlichting duurzaam en zuinig is. Daarom wordt
alle Rotterdamse straatverlichting volledig led. Naar verwachting start de vervanging in Kralingseveer in week 36. In
week 42 moet het werk dan afgerond zijn.
Meer weten? Kijk op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ledtransitie-2020-2025/

Klachten? Laat je testen op Corona!
Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus
(hoesten, verkoudheid en/of koorts) kan getest worden.
De GGD test op verschillende locaties. Bij mensen die
ernstig ziek zijn, komen zij thuis. Ook maken ze
gebruik van mobiele testlocaties.
Meer weten? Kijk op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/testlocaties/

Bloempjes
voor
ouderen
Buurtwerk
bezorgde een beetje vrolijkheid
bij ouderen in de wijk. Mede dankzij Coalitie Erbij.

Opknapbeurt CKC
Omdat er door de coronamaatregelen
lange tijd geen trainingen of wedstrijden
waren bij CKC, was het erg rustig op het
complex.
De werkploeg heeft die pauze gebruikt
om de hele buitenkant van de kantine van
een nieuwe lik verf te voorzien. Ook zijn er talloze
andere dingen opgeknapt én is de bar verbreed. Dit om
1,5 meter afstand te kunnen bewaren tot de
barvrijwilligers, zodat vanaf 1 juli de kantine weer open
kon.

Fietslift Algerabrug in gebruik
Aan de betonnen trap aan de linkerkant van de Algerabrug in Krimpen aan den IJssel is een fietslift geplaatst. De lift
is een elektrische band aan beide zijden van de trap. De band helpt fietsers om hun fiets de trap omhoog - en aan de
andere zijde van de trap - omlaag te krijgen. De kosten voor
het plaatsen van de trap deelt de gemeente Krimpen aan
den IJssel met de provincie Zuid-Holland en de
Metropoolregio Rotterdam - Den Haag.
De drie overheden hopen dat het nieuwe systeem een
blokkade wegneemt voor fietsers, zodat meer mensen met
de fiets in plaats van met de auto ver de Algerabrug gaan.
Op de brug staat het autoverkeer regelmatig vast. De
komende twee jaar wordt dit volgens de gemeente alleen
maar erger door werkzaamheden aan de grote kruising
onderaan de brug.

Van wie is de buitenruimte? Ofwel: wat kunnen we zelf doen?
Dit jaar is er weer een Wijkprofiel verschenen. Dit is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de veertien
Rotterdamse gebieden en 71 wijken er sociaal en fysiek voor staan en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op
meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50% mee. Met de cijfers uit het
Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de nieuwe gebiedscommissies in samenwerking met partners, bewoners en
ondernemers, gebiedsplannen maken.
In het onderzoek scoort onze wijk goed op de
Veiligheidsindex (156) en Sociale index (135); alleen op
het gebied van de Fysieke index scoren we relatief laag
(104). Hoe donkerder groen, hoe hoger de score. Wil je
meer weten over deze indexen en de ontwikkeling in de
tijd bekijken? Ga naar
https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2020/rotterdam/prinsalexander/kralingseveer.
Wie gaat over het onkruid?
Onlangs was er op de Facebook-groep Kralingseveer
commotie over het vele onkruid in de wijk. Ook werden
opmerkingen gemaakt over ‘naastplaatsingen’ bij
containers en over geveltuintjes die niet goed
bijgehouden worden. Wat betreft de laatste twee
onderwerpen is iedereen het wel eens: dat is onze eigen
verantwoordelijkheid. Over het onkruidvrij houden van de buitenruimte verschillen de meningen. Terwijl de ene
buur verwijst naar de gemeente, vindt de andere buur dat we hier ook zelf een verantwoordelijkheid hebben.
Gemeentebeleid: CROW-meetlat
De gemeente haalt tussen april en oktober vier tot zes keer onkruid weg op openbare wegen, tegen gevels en tussen
stoeptegels. Het aantal keer hangt af van:
1. de locatie: de binnenstad moet er schoner uitzien dan bijvoorbeeld onze wijk; dit is een politieke keuze
2. de weersomstandigheden: bij hoge temperaturen en geregeld een regenbui groeit onkruid sneller.
De beeldkwaliteit bepaalt in grote mate hoe mensen de
buitenruimte ervaren. Aan de hand van een (landelijk
gebruikte CROW-) meetlat wordt bepaald wat de 'staat
van de straat’ is wat betreft:
• Schoon: reiniging in de openbare ruimte,
bijvoorbeeld afval, onkruid, uitwerpselen, graffiti
• Heel: beheer wegen en openbaar groen,
bijvoorbeeld schades, beplanting, gras,
straatmeubilair.
De score op de CROW-meetlat is het kwaliteitsniveau dat
bij 90% van de metingen wordt behaald, waarbij de
verschillende kwaliteitsniveaus lopen van A+ (= gewenste
niveau binnenstad) tot D.
In 2019 scoorde onze wijk niveau B (= voldoende) op de
aspecten heel en schoon. Zoals hierboven gezegd:
de politiek bepaalt welk gebied aan welk kwaliteitsniveau
moet voldoen.
Wil je hierover meer weten?
Kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/schouwkaart/.

Veegmachines en handwerk
Om schade aan het milieu te voorkomen gebruikt de
gemeente geen chemische middelen bij de
onkruidbestrijding. Dat betekent dat het verwijderen van
onkruid meer tijd kost.
De veegmachines, met daarop speciale borstels, worden
gebruikt op grotere oppervlakken zoals openbare wegen,
parkeerplaatsen en fietspaden. De borstels snijden het
onkruid alleen aan de oppervlakte af. Om het probleem
bij de wortels aan te pakken, is een combinatie met
andere middelen nodig. De wortels kunnen slecht tegen
heet water of de hitte van een brander, omdat de hoge
temperatuur de eiwitten aantast. Dit heeft alleen effect
als het vaker gedaan wordt. Op plekken die niet
bereikbaar zijn voor de veegmachine gebruiken de
reinigers daarom handgereedschappen zoals schoffels en
branders.

Hulp is welkom
Hoewel het weghalen van het onkruid een gemeentelijke taak is, is alle hulp welkom. Zeker als het onkruid de grond
uitschiet in warme, vochtige tijden. Dus ben je toch in je voortuin bezig en heb je een minuutje de tijd:
• Pluk het onkruid van je stoep, je gevel en uit de goot voor je huis of giet kokend water over het onkruid.
Gebruik geen chemische middelen
• Veeg je stoep en je goot regelmatig schoon met een harde bezem om zaadjes en kleine kiemplantjes te
verwijderen zodat onkruid niet kan groeien.

Vraag nog dit jaar je energielabel aan!
Dat kan je veel geld besparen :-)
Sinds vijf jaar heeft elk huis een voorlopig energielabel
gebaseerd op gegevens van het kadaster. Via
www.energielabel.nl kan je je voorlopige label opzoeken.
Als je je huis wilt verkopen moet je een definitief label
overleggen aan de potentiele koper. Dit jaar nog kan je dat
label aanschaffen voor gemiddeld minder dan een tientje.
Het label blijft tien jaar geldig. Vanaf 2021 kunnen de
kosten voor een energielabel oplopen tot 200 euro, omdat
er dan een controleur langskomt.

Gratis maaltijden voor ouderen
PLUS 's-Gravenland stelde de verse maaltijden beschikbaar, Renée Korswagen van de Kookkeuken
van Capelle bereidde de maaltijden en (jeugd-)leden van v.v. CKC bezorgden ze.
In april, mei en juni elke vrijdag bij veertig 65-plussers in Capelle West,
Fascinatio, ’s Gravenland en Kralingseveer. Toppers!

Speelzoo weer van start
Helaas hebben de activiteiten van de Speelzoo
en de Speurdersclub de afgelopen periode
stilgelegen. We hebben de kinderen uit
Kralingseveer zeker gemist! Via de
Facebookpagina van de Speelzoo hebben
we geprobeerd contact te houden met de
kinderen in de wijk. We zijn heel blij om te kunnen melden
dat we weer mogen starten.
Voor de zomervakantie hebben wij een leuke verrassing
voor alle kinderen uit de wijk: elke woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur organiseren we een sport - en
spelmiddag op het gravelveld (22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en 26 augustus). Er zal ook iets te
drinken zijn met wat lekkers. Kom gezellig bij ons spelen en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. En
ouders, vinden jullie het fijn als jullie kind gehaald en gebracht wordt? Neem dan contact op met Elise van Dalfsen,
Buffelstraat 165, 0624180346. Op onze Facebookpagina staat nog meer informatie over de activiteiten van Speelzoo
en de Speurdersclub.

Huis van de Wijk vanaf september weer actief (waarschijnlijk)
De Huizen van de Wijk in Prins Alexander werken stap voor stap naar volledige openstelling toe.
Bij iedere stap wordt zorgvuldig gekeken naar de veiligheid voor de wijkbewoners, buurtwerkers en
medewerkers van onze partners. Vanaf 15 juni zijn jong en oud in principe weer welkom, maar nog wel
onder bepaalde voorwaarden. Het Rendierhof hervat in september de activiteiten weer. Tenminste, als dit qua
Corona verstandig is. Meer weten? Kijk op https://www.buurtwerk.nl/huizen-van-de-wijk-gefaseerd-meer-open/.

Ratten in Kralingseveer
Ook in onze wijk worden ze steeds vaker gezien: ratten.
Misschien omdat ze er meer zijn, maar er gaan ook
stemmen op dat we ze meer zien omdat we door Corona
meer thuis zijn.
Volgens stadsecoloog André De Baerdemaeker is de
bruine rat sinds lange tijd de trouwe volger van de mens:
“De hond heeft de titel van trouwste mensenvriend in de
wacht gesleept, maar de rat heeft ons zoveel meer
gegeven.” De bruine rat heeft er waarschijnlijk voor
gezorgd dat de zwarte rat (die van de pest) is uitgestorven. Wil je hierover meer lezen, kijk op www.versbeton.nl.
Hoe het ook zij; ratten kunnen schade veroorzaken doordat ze knagen aan alles wat in de buurt is, zoals
telefoonkabels en isolatiemateriaal. Bovendien kunnen ze drager zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Weil en
paratyfus. Je kunt veel zelf doen om ratten uit de buurt te houden. Beperk of voorkom de overlast of schade door de
volgende maatregelen te nemen:
• Laat geen voedsel in en om jouw woning slingeren
• Strooi geen brood voor de vogels, daar komen ook ratten op af (en is slecht voor de vogels)
• Gooi geen eten of etensresten op straat
• Zet geen afval los naast de huisvuilcontainer
• Dicht gaten en kieren in en om de woning
• Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels
• Meld rattenoverlast bij de gemeente via telefoonnummer 14010, via www.rotterdam.nlmeldingen of via de
BuitenBeter-app. Geef precies aan wat je hebt gezien, waar en hoe laat. Hoe meer informatie de gemeente
krijgt, hoe beter en sneller de gemeente de overlast kan helpen aanpakken!
Meer weten? Kijk op www.rotterdam.nl/ratten.

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

Vanaf 2020 grote opknapbeurt
Van Brienenoordbrug
De Van Brienenoordbrug is verouderd en toe aan een
opknapbeurt. De boogbrug in de richting van Dordrecht
wordt vervangen door een nieuwe boogbrug. De oude
boogbrug wordt op een andere locatie gerenoveerd en
teruggeplaatst ter vervanging van de brug in de richting
van Den Haag. Daarnaast wordt het bewegingswerk
gerenoveerd en de bediening- en besturingssystemen van
de gehele brug en de brugkleppen van de brug in de
richting van Den Haag vernieuwd.
Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/06/
grote-opknapbeurt-van-brienenoordbrug-vanaf-2025.aspx

Steunpunt voor mantelzorgers
Rotterdamse mantelzorgers kunnen sinds 1 mei voor een
luisterend oor, advies en ondersteuning op maat terecht
bij Mantelfoon: een telefonische dienst die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
bereikbaar is. Het telefoonnummer van deze nieuwe hulplijn is 0800-7773333.

Dominee Gert van den Brink
neemt afscheid van de
Laankerk
De afgelopen tien jaar was dominee Gert
van den Brink als voorganger verbonden aan de
Laankerk. Helaas kon hij de afgelopen twee jaar zijn
werkzaamheden in de gemeente vanwege zijn
gezondheid niet meer volledig uitvoeren. Gert was
betrokken op de wijk en had diverse contacten met
wijkbewoners. Hij was toegankelijk als voorganger, juist
ook voor de mensen in Kralingseveer. Ook zijn vrouw
Mirma had hart voor de wijk en zij zette zich in voor
verschillende vrijwilligersprojecten in de wijk. We willen
hen bedanken voor al het werk dat zij voor de wijk
gedaan hebben. De komende periode zoekt de Laankerk
naar een nieuwe voorganger.

Vier de zomer in je straat
Steek als buren de koppen bij elkaar en maak een
vakantieplan om samen de zomer te vieren. Opzoomer
Mee helpt je met de onkosten van je zomeractiviteiten.
Meld je aan via www.opzoomermee.nl/zomer/ en vraag
voor maximaal drie zomeractiviteiten een bijdrage aan:
• Eén bijdrage van maximaal 75 euro voor een kleine
zomeractiviteit
• Eén bijdrage van maximaal 100 euro voor een iets
grotere zomeractiviteit
• Eén bijdrage van maximaal 125 euro voor een grote
zomeractiviteit.
De actieperiode van ‘Vier de Zomer’ loopt tot eind september 2020 en Op=Op!

OVER ROTTERDAMMERS
Als ze het hebben over ‘n "kaakie" of "draadjesvlees "
Over kenne, kunne of zouwen
De "kit" of een " temeier"

Over een bolus, harses of taas
Als die wat van hem is zegt: "Das fammijn"
Dan moet het wel een Rotterdammer zijn.
Als iemand zegt dat hij "gaat legge"
Of als hij vraagt: wazeggie?

Wanneer ze "groos" zijn in plaats van trots
En waar ze hun prakkie knagen of nassen

Na je laatste adem in een park met houten jassen
Als hij vraagt: Ken het zijn dat ik u kan?
Dan komt hij vast uit Rotterdam.
Daar waar hiero daaro is

Een grote neus "een zinksnijer"
Heptie "t gehad of heptie 't gerolen?
Drinkt 'ie een "bakkie pleur"

Noemt 'ie je een "krotekoker"
Liept 'ie net nog te lopen over 't Macroniplein
Dan moet het wel een Rotterdammer zijn.
Praat hij over de boerenzij
Sterf op straat worst of uierboord

Meschien wel Sparta of toch weer Feyenoord
Een knakenpoetser of een dooie
Een vale of een rooie

Met z'n ouwe vaar en z'n ouwe moer
En als 'ie vraagt: tebbiedan?

Ja, dan komt ie echt uit Rotterdam.
IK HEB ZO' N GROEN, WIT, GROEN GEVOEL
ALLEEN EEN ROTTERDAMMERT WEET
WAT IK NOU BEDOEL.

Colofon
De Wijkkrant Kralingseveer verschijnt vijf keer per
jaar in een oplage van 850 stuks.
Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Gerben van Santen, Elise van
Dalfsen, To van den Berg, Barbara Flanderijn,
Henk Kasbergen, Kaspar Pieterse, Ezra Vuik,
Peter Ligthart, Miranda Rietveld, Amber Rook,
Piet de Man, Nienke Koopmans, 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.
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.

