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Van de redactie
De laatste wijkkrant van het jaar alweer. En wat voor
een jaar… Veel activiteiten konden niet doorgaan,
maar er genoeg te melden over onze wijk. Als is het
alleen maar omdat de wereld om ons heen
– lees: Rivium – niet stilstaat. Positief nieuws is er ook:
er is minder overlast in de wijk - en ook minder
inbraken. Dat dan weer wel.
Niets houdt ons tegen om plannen te maken voor
volgend jaar. Ook hierover lees je in deze wijkkrant.
Speciaal voor de feestdagen hebben we een
tekenwedstrijd en puzzelwedstrijd uitgeschreven.
Kijk snel op de middenpagina
en doe mee.
Let ook een beetje op je buren
deze dagen. Misschien kunnen
ze wel wat hulp gebruiken of
hebben ze behoefte aan
gewoon een praatje.
e

De redactie wenst jou
en de jouwen fijne
feestdagen en een
actief, gezellig, mooi,
gezond 2021!

Gemeente haalt kerstbomen op
Jouw kerstboom kun je vanaf 28 december tot en met
15 januari naast de wijkcontainer leggen (niet op de
containerplaat). De gemeente haalt de kerstbomen in
deze periode apart op. De bomen worden verwerkt tot
houtsnippers en compost.
•

Zet je kerstboom in verband met brandveiligheid
niet op Oud- en Nieuwjaarsdag op straat

•

Alleen kerstbomen zonder versieringen worden
apart als groenafval verwerkt

•

Heb je last van kerstbomen op straat? Maak dan
een melding via Rotterdam.nl/meldingen, via
14010 of via de BuitenBeter-app.

Kerstnachtdienst Laankerk
Ophalen huisvuil en kerstbomen
Online cursus valpreventie
Jubileum MiniBieb
Nieuwe beschoeiing Wapitiflat
Breien voor ouderen
Laatste nieuws over Het Nieuwe Rivium
Volkstuinen bedreigd?
IJsselmondselaan tegen hardrijders
Jazzfestival 12 juni
Buren over Het Nieuwe Rivium
Kerst Kleurwedstrijd
Kerst Puzzelwedstrijd
Nieuws en tips van onze wijkagenten
Nieuwe lift Wapitistraat
Samen geschiedenis schrijven
Halloween 2020
Jaarlijkse oliebollenactie Laankerk
Cursus ‘Omgaan met corona’

Kerstnachtdienst met als thema: ‘Vind het Kind…!’
Ook dit jaar organiseert de Laankerk weer een kerstnachtdienst. Het was altijd fijn om daar veel
wijkbewoners te ontmoeten. Helaas kunnen we dit jaar niet in de kerk aanwezig zijn vanwege alle
Corona-maatregelen. Gelukkig kunnen we de kerstnachtdienst wel online volgen. De kerk werkt
hard om er een mooie bijeenkomst van te maken. Er zal muziek zijn, we zingen bekende
kerstliederen en dominee Floris van Binsbergen vertelt iets over het Kerstevangelie. Vanaf maart 2021
komt hij in onze wijk wonen en zal hij onze nieuwe dominee zijn. Hij zal zich zeker ook nader voorstellen in een van
de volgende wijkkranten.
Vrijdag 18 december ligt het programma van de Kerstnachtdienst in jouw brievenbus. De uitzending begint om 19.50
uur en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn. Wil je naar aanleiding van deze dienst met iemand doorpraten dan kun je
contact opnemen met Albert (0615624724) en Elise (0624180346) van Dalfsen, Buffelstraat 165.

Aanmelden voor reünie (oud-)Kralingseveerders
2 Oktober volgend jaar is er weer een reünie voor (oud-)
Kralingseveerders. Je kunt je hiervoor nu al opgeven via
reunieok2021@icloud.com. Je ontvangt een bevestiging.
Hoort zegt het voort!

Buurtwinkel KralingseVeer steunt vogels
Vanaf heden verkrijgbaar in de buurtwinkel: voedertulbandjes voor de
vogels. Ze kosten € 2,99 per stuk. Een deel van de opbrengst gaat naar de
Vogelbescherming. Je kunt ook mooie kerststukken kopen in de
Buurtwinkel. En…. ze zoeken weer een nieuw winkelmeisje/jongen. Lijkt jou dat leuk vrijwilligerswerk? Loop ff
binnen op Lamastraat 39!

Handige app voor ophalen huisvuil
Er bestaat een app waarmee je kunt zien wanneer de vuilniswagen langskomt. Deze app heet
de Afvalwijzer. Download hem gratis via één van de app-stores (zoek op ‘Afvalwijzer’).
Zet de huiscontainer op de ophaaldag tussen 6.00 en 8.00 uur aan de stoeprand of op de
verzamelplaats. Met de handvatten richting de rijweg. En zorg ervoor dat je bak na 20.00 uur weer weg is van de
stoep. Zo kan iedereen goed over de stoep en blijft het netjes op straat.
Zie je zwerfvuil, kapot straatmeubilair of bijvoorbeeld naastplaatsingen bij de papier of glascontainer? Meld dit met
de Buiten Beter app! Echt, melden werkt!

Doe mee met de cursus valpreventie nieuwe stijl
In samenwerking met WMO Radar organiseerde FS Fysio dit najaar een
digitale editie van de cursus Valpreventie. Iedere deelnemer kreeg een
tablet in bruikleen en is vooraf geïnstrueerd hoe deze te gebruiken.
Wekelijks is er bewogen en kwam iemand vertellen over een bepaald
onderwerp. Bijvoorbeeld over ogen, voeten, brandpreventie, ergotherapie
en dansen op muziek. De fysiotherapeut zorgde voor oefeningen op ieders
niveau. Deze oefeningen konden de deelnemers de hele week herhalen.
Het is mooi om te zien dat er ook op deze manier contact is en onderling
goed gesport wordt. Bij een valpreventiecursus op locatie in het Huis van
de Wijk Rendierhof is er altijd een lekker kopje koffie of thee.
Nu proostten wij digitaal.
Volgend jaar start een nieuwe cursus. Geef je alvast op via info@fsfysio.nl of bij het Huis van de wijk Rendierhof.

Mooi eerste jaar MiniBieb Kralingseveer
Zoals voor bijna iedereen leent december zich uitermate goed om terug te
blikken op het afgelopen jaar. Zo ook voor de MiniBieb.
Met een heleboel vragen en vlinders in de onderbuik ging op 17 januari van
dit jaar de MiniBieb naar buiten. Zouden er mensen komen om boeken te
lenen, te ruilen of te doneren? Zouden anderen het ook leuk vinden, zo’n
kastje in de wijk? Dit waren enkele vragen die door onze hoofden gingen.
Op de eerste dag dat de Minibieb buiten stond waren er al nieuwsgierige
blikken en bezoekers. De weken erna kwam er steeds meer aanloop.
Voor ons als
MiniBieb-beheerders was het toen
al leuk. En toen kwam Corona…
En kwamen de vragen weer…
Moeten we hem binnenhalen?
Moeten we extra
schoonmaken? Zouden er nog
wel bezoekers blijven komen?
Misschien wel mede dóór Corona kunnen wij zeker terugkijken op een
geslaagd eerste jaar, waarin we een heleboel lezers (jong en oud) blij
hebben kunnen maken. We hebben zelfs de eerste Nationale Dag van de
Minibieb kunnen vieren!
Ben je nog nooit geweest, loop dan zeker een keertje langs op de
Buffelstraat 106. En staat er vandaag niets voor je in, dan misschien morgen wel.
Onze service staat nog steeds, zeker nu weer meer mensen binnen moeten of willen blijven.Dus
wil je graag een boek uit de MiniBieb maar kun je de deur niet uit, dan willen wij met alle enthousiasme een boek
langsbrengen. Stuur gerust een berichtje via facebook.com/ MiniBiebKralingseveer. Ook kunnen wij nog steeds
boeken gebruiken. Wij kijken uit naar 2021 en wensen alle lezers en niet-lezers een gezond nieuwjaar!

Nieuwe beschoeiing Wapitiflat
De oude beschoeiing bij het flatje aan het begin van de IJsselmondselaan
moest na 25 jaar vervangen worden. Er is gekozen voor een kunststof
beschoeiing; dit is onderhoudsvriendelijk en kan vijftig jaar blijven staan.
Voor de veiligheid komt er ook een hek.

Samen breien voor
‘oudjes’
innocent drinks breit samen
met het Nationaal
Ouderenfonds en honderden
breiers in Nederland kleine
wollen mutsjes voor op
smoothies. Om aandacht te vragen en geld in
te zamelen voor eenzame ouderen in Nederland.
Doe je ook mee? Kom woensdagochtend van 10.00-11.30 uur komen
breien in het Huis van de wijk Rendierhof. Natuurlijk onder het genot
van een heerlijk bakje thee of koffie.
Aanmelden (verplicht!) via miranda.rietveld@buurtwerk.nl of
bel 06-12724929. Meer weten? www.degoedgemutstebreicampagne.nl.

Het Nieuwe Rivium: op naar de MER
Het Nieuwe Rivium is na het Capelse raadsbesluit eind september over het
‘Gebiedspaspoort 2.0’ (een ingevulde ambitieuze schets voor de nieuwe woonwijk naast
ons) weer wat dichterbij gekomen. Ook de verbouwing van een tweede kantoorpand
(‘Rive Tower’) op basis van het gebiedspaspoort 1.0 is van start gegaan, nadat formele bezwaren van een
Kralingseveerder en van HVC (de windturbine) geen effect hadden.
De inzet van een vijftigtal Kralingseveerders, verzameld en verenigd in een appgroep (ook lid worden? App naar
0647412762), is altijd geweest om Capelle te bewegen met een brede(re) blik te kijken naar de herontwikkeling van
het Rivium. Dat blijven we doen. En inmiddels staat ons ‘dorp’ bij de projectorganisatie ook echt op de kaart en doet
Capelle haar best ons te betrekken bij wat komen gaat. We spraken hierover telefonisch met Andjela Kraljevic, zij is
sinds de zomer van 2019 projectleider van Het Nieuwe Rivium.
Digitaal meepraten
“De eerstvolgende mogelijkheid om jullie en andere omwonenden te laten meedenken is het proces om te komen
tot een MER, een milieu-effect-rapport. Dat is een wettelijk voorgeschreven middel om te onderzoeken wat de
milieu-effecten zijn van, in dit geval, de komst van vijfduizend woningen en 7.500 nieuwe buren. Capelle heeft aan
jullie en aan andere belanghebbenden gevraagd welke onderwerpen van belang zijn en wat mogelijk nader
onderzocht moet worden. Voor jullie staat bijvoorbeeld bezonning van woningen en van de volkstuintjes hoog op
het lijstje - net als sluipverkeer en parkeren, trouwens.”
Klankbordgroep
Capelle verzamelt dezer dagen alle vragen en suggesties als input
voor een zogeheten Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is
een belangrijk document, legt Andjela uit: “De NRD bepaalt wat we
voor het MER precies gaan onderzoeken. Daarom hebben we DCMR
gevraagd nu al met ons mee te kijken en spreken we met een
klankbordgroep. Die is onlangs ingesteld en bestaat uit een tiental
bewoners uit alle omringende wijken en uit het Rivium zelf en
parkmanagement van het Rivium. Er zitten uiteraard ook
Kralingseveerders in.” (red: Irma Dorsman en Mats Bergman)
Wat is een MER?
Milieueffectrapportage (MER) brengt de
milieugevolgen van een project in beeld
voordat de overheid een besluit over dat
project neemt. Lees verder op
www.commissiemer.nl.
MER-onderzoeken kunnen gaan over:
• Mobiliteit (verkeersveiligheid, parkeren,
doorstroming…)
• Leefomgeving (geluid, luchtkwaliteit,
bezonning, lichthinder…)
• Duurzame inrichting (groen, water,
stikstof, soorten- en
gebiedsbescherming…)

Inspraak over NRD
Dat de NRD een belangrijk document is, blijkt ook uit de gevolgde
wettelijke inspraakprocedure. Eerst stelt het Capelse College van
B&W de NRD in concept vast - begin januari, verwacht Andjela zodat iedereen er nog iets van kan vinden in de vorm van
zogenaamde ‘inspraak’ (officieel: indienen van zienswijzen). Het
College beoordeelt deze ingediende inspraakreacties en stelt
vervolgens de NRD definitief vast. Andjela schat dat dit eind februari
gebeurt.

Planning MER
Vervolgens kunnen alle onderzoeken die de NRD noemt, worden
gedaan. Voor het Gebiedspaspoort 2.0 is al veel onderzoek gedaan,
dat kan één op één in het MER, verwacht Andjela: “In de planning
die we hanteren gaan we uit van twee maanden. Het kan ook langer
duren, dat is afhankelijk van eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek.”
Bouwenvelop = kavelpaspoort
Tijdens het proces om tot een MER te komen, staan andere activiteiten niet in de wacht. Andjela noemt als
voorbeeld de bouwenveloppen: “Dat kun je het beste zien als een kavelpaspoort, dus vergelijkbaar met een
gebiedspaspoort. Alleen is dat laatste gemaakt voor het hele Rivium; een kavelpaspoort pakt dan alleen het stukje
dat een initiatiefnemer (lees: projectontwikkelaar) wil ontwikkelen.”

Extra maatregelen
De gemeenteraad van Capelle beoordeelt de
bouwenveloppen. Andjela: “De uitkomsten van de MERonderzoeken moeten natuurlijk wel goed in de
bouwenveloppen zijn verwerkt. Het kan namelijk zijn dat
er extra maatregelen genomen moeten worden om
bepaalde negatieve milieueffecten te dempen of tegen te
gaan. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers de kosten
hiervoor dragen. Door de onderzoeken die Capelle heeft
laten doen voor het gebiedspaspoort, hebben we al wel
een goed beeld hiervan. Maar het MER kan een niet
verwachte extra maatregel noodzakelijk maken, dat gaan
we zien.”

Wat is of doet de Wabo?
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
regelt de omgevingsvergunning. De Wabo is dus de basis
voor een groot deel van de vergunningen voor
bouwprojecten.
De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project,
met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten
(bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren.
Meer weten
De gemeente Capelle publiceert met enige regelmaat een
nieuwsbrief over HNR. Je kunt je hiervoor aanmelden via
www.hetnieuwerivium.nl. Vragen over het project kun je
mailen naar rivium@capelleaandenijssel.nl.

Meer zienswijzen
Om het MER definitief te maken, moet het gekoppeld zijn
aan een planologische procedure, nodig voor het verkrijgen van toestemming om te slopen en weer iets terug te
bouwen. Voor elke bouwenvelop wordt zo’n Wabo-procedure gestart, de eerste waarschijnlijk na de zomer, in 2021,
volgend jaar dus. Tegen die tijd bellen we weer met Andjela. Of zoveel eerder als daar aanleiding voor is, natuurlijk!

Irma (Kralingseveer): “We willen tijdig meedenken en meer duidelijkheid”
“Ik heb wel het gevoel dat Capelle ons serieus neemt en dat wij als omwonenden kunnen meedenken over Het
Nieuwe Rivium. Tegelijkertijd heb ik nog heel veel vragen. Die gaan vooral over het proces. Want meedenken als het
te laat is, schiet niet erg op. We zetten graag onze kennis en ervaring in om Het Nieuwe Rivium tot een succes te
maken; daar hebben wij alleen maar baat bij. En we willen de overlast voor onze wijk minimaliseren; de parkeerdruk
is al zo hoog hier en het sluipverkeer dendert nu al over de IJsselmondselaan laat staan als de Rivium Boulevard
‘geknipt’ wordt.”
“Zo vind ik dat er veel onduidelijkheid is over de
bouwenveloppen. Wat zijn dat nou precies? Wat is
het verband met het MER? Wat is de rol van de
Raad? En wanneer en hoe kunnen we als bewoners
hierop invloed uitoefenen? En we weten dat meting
van de verkeersdruk eerst in de zomer is uitgevoerd –
en dat is niet representatief – en later is vergeten.
Het is sowieso lastig om te voorspellen hoe druk het
gaat worden; het project gaat uit van 0,6 auto per
woning dus dan hebben we het al over 3.000 auto’s.
Mij lijkt dat als je een appartement van een half
miljoen koopt, je ook wel tenminste twee auto’s zal
hebben… En bij de Waterbus komen honderd tot
tweehonderd parkeerplaatsen… Als we vragen naar
de door ons verwachte problemen is het standaard
antwoord dat er gemonitord gaat worden. Stel dat
het sluipverkeer verder toeneemt en we kunnen hier
zelf niet meer parkeren, is er dan een plan B?
Inclusief financiering? Daarover is eveneens nog geen
duidelijkheid gegeven.”
“Ook hebben we eerder gevraagd wat de
mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een
fietstunneltje onder de shuttlebaan. In de spits rijdt
die shuttle twintig keer per uur, dus moeten fietsers

(en auto’s) voor de slagbomen wachten tot de shuttle
voorbij is. Dat gaat zeker problemen geven. Er is gezegd
dat zo’n tunneltje niet mogelijk is, maar onderbouwing
heb ik niet gezien.”
“Kortom: we zijn intussen in beeld als buren, dat is fijn.
We kunnen meedenken, dat is super. Nu nog volledig en
tijdig informeren en antwoorden geven op onze vragen;
alleen dan kunnen we daadwerkelijk een goede bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Rivium. En
eventuele overlast voor onze eigen wijk minimaliseren.”

Kralingseveer is mijn favoriete sluiproute
“Ik woon bij jullie om de hoek, in de componistenbuurt. Als er geen file staat is de Van Beethovenlaan
'mijn' afslag vanaf de Abraham van Rijckevorselweg. Nou staat het daar regelmatig vast, de file
begint soms al bij het Kralingseplein. Een collega tipte me dat ik ook eerder eraf kan, over de
Rivium Boulevard en dan via de dijk naar Capelle-West. Ik vond dat best omslachtig, maar ja, alles
beter dan stilstaan, zeker als je bijna thuis bent. De afslag bij jullie, het stoplicht bij Bouman,
durfde ik nooit goed te nemen, ik was bang me in het dorp vast te rijden. Tot ik een keer een tennismaat een lift naar huis gaf
en hij me uitlegde hoe ik op de Elandstraat links en de velden van CKC volgend eigenlijk heel simpel op de Van Beethovenlaan
kwam. Sindsdien is de IJsselmondselaan mijn favoriete sluiproute als het vast staat op de AvR. Ik moet altijd wel goed opletten
dat ik op tijd naar links ga, bij het eetcafé, want de Elandstraat kun je vanaf die kant niet in.”
Naam en adres bekend bij de redactie

Wat vinden onze buren van Het Nieuwe Rivium?
Kralingseveerders maken zich zorgen over de gevolgen van HNR voor hun wijk. Niet omdat ze tegen die woningen
zijn, maar omdat er te weinig parkeerplaatsen in HNR worden gemaakt en dat door afsluiting van Rivium Boulevard
nog meer sluipverkeer door onze wijk gaat. Maar we zijn niet de enigen met zorgen. Een klein rondje Capelle…
Jaco (Fascinatio): “Als het moet gaan we weer naar de rechter”
Bewoners uit Fascinatio willen een referendum over HNR. Ze zijn bij de
bezwarencommissie van de gemeente Capelle geweest en zelfs naar de rechter
gegaan. “De commissie bezwaarschriften heeft ons bezwaarschrift ongegrond
verklaard en de gemeenteraad volgt dit advies natuurlijk. Op één van de
weigeringsgronden (artikel 2i) kregen we gelĳk van de commissie
bezwaarschriften. Volgens hen is het Gebiedspaspoort 2.0 heel anders dan
Gebiedspaspoort 1.0. Dat we daarom te laat zijn met een referendum is de
commissie niet met de gemeenteraad eens.”
Op de andere weigeringsgrond (uit artikel 2j) doet de gemeenteraad
volgens de commissie wel terecht een beroep. Het bouwen van woningen
kan door de woningnood niet verder worden uitgesteld en marktpartĳen
haken mogelĳk af door de vertraging als gevolg van een referendum. “Als
initiatiefnemers van het
referendum kunnen wij na het besluit van de
gemeenteraad op 14 december binnen 6 weken in beroep
gaan bĳ de rechtbank. Een optie die we heel serieus zullen overwegen.” Wordt vervolgd... Wil je op hoogte blijven?
www.wijwillenditniet.nl. Hier staat ook een quiz waarmee je je kennis over (de gevolgen van) HNR kunt testen.
Roger (’s Gravenland):
“Capelle creëert zelf wantrouwen in politiek en gemeente”
“Al vijftien jaar geleden heb ik de gemeente Capelle gevraagd waarom
ze geen woningen gingen bouwen op het Rivium. Toen was het
omzetten van kantoren nog relatief eenvoudig, maar nu niet meer door
allerlei wet- en regelgeving. Daar waren geen oren naar. En hetzelfde
maak ik nu eigenlijk mee in het Blinkert-gebied; ze willen hier ook een
toren van twintig etages en 450 woningen neerzetten. Ten eerste past
dat helemaal niet in het beeld van dat stukje Capelle. Ten tweede
betekent dat veel verkeersonveiligheid voor met name jongeren en
kinderen die hier in de buurt voetballen en op school zitten. Ten
derde geeft dat sowieso problemen met de afwikkeling van het
verkeer; 450 auto’s die door ’s Gravenland naar de snelweg rijden.”
“Nog meer sluipverkeer dan nu al het geval is. Al naar gelang de lengte van de file op de Abram van
Rijckevorselweg rijden forensen via Kralingseveer, Capelle-West of ’s Gravenland naar huis. Als er 5.000 woningen in
Het Nieuwe Rivium bij komen, dan betekent dat nog meer verkeer. En verkeersonveiligheid; vooral ook voor
kinderen en jongeren die voor school de Van Brienenoordbrug moeten nemen of gaan hockeyen bij De Esch.”

“Als je de gemeente hierover aanspreekt, krijg je te horen ‘We gaan het monitoren’; concrete cijfers krijg je niet en
er wordt niets vastgelegd. Als je de gemeente hierover dan weer aanspreekt, is het antwoord ‘Dit is alles wat we
moeten doen’. De gemeente drukt gewoon haar eigen plannen door en maakt geen plannen B met bijbehorende
financiering. En dan maar klagen dat burgers geen vertrouwen hebben in de overheid en politiek; hoe zou dat nou
komen?!”
“De overheid moet volgens de wet participeren, dus dat padje loopt Capelle rustig af. Maar er wordt niets gedaan
met de uitkomsten van zo’n traject, we worden om de tuin geleid. Met alle risico’s van dien. Want hoor jij iemand
over de gasopslag op de waterzuivering? Of over de gevolgen van de windmolen op onze gezondheid? Zoals een
wethouder zei ‘Dan ga je toch naar de Raad van State’. Dat is toch triest. Daardoor verharden mensen. Komen er
demonstraties en rellen. In zo’n maatschappij wil ik niet leven.”
Diederik (Capelle-West):
“Ze zijn onze volksvertegenwoordigers”
“Het Nieuwe Rivium, de Algera Corridor, Feijenoord
City, de tweede oeververbinding, de nieuwe Van
Brienenoordbrug… het hangt allemaal met elkaar
samen. Ik heb nu het gevoel dat wij burgers meer
aandacht hebben voor die samenhang dan onze
volksvertegenwoordigers en de professionals die aan
deze projecten werken.”
“Jaren geleden heb ik met anderen dankzij de Capelse
politiek best wat dingen bereikt, zoals een
wijkcentrum en de geluidswering op wat nu het
traject Algeracorridor wordt genoemd. Mede door het
leggen van contacten met de al jaren in Capelle aan
den IJssel grootste politieke partij, Leefbaar Capelle, is
dat toen gelukt. Ik heb dat onlangs weer langs die weg
geprobeerd; om in contact te komen met de Capelse
politiek, om te praten over de samenhang van de
projecten, de mogelijke oplossingen en bijvoorbeeld
eigen verantwoordelijkheid van bewoners en
bedrijven uit de Krimpenerwaard. Maar de partij die
leefbaarheid hoog in het vaandel heeft staan keert
zich tegenwoordig blijkbaar van de burgers af. Onder
het motto: wij weten wat goed voor jullie is, maak je
geen zorgen. Maar ik maak me, net als heel veel
bewoners van ‘de put’ (zo genoemd omdat

‘s-Gravenland, Capelle-West en Kralingseveer
gezamenlijk officieel overstroomgebied zijn van de
IJssel) en Fascinatio wel zorgen! En dat zouden zij zich,
zijnde onze volksvertegenwoordigers, dus ook moeten
doen!”
“Capelle is reactief geworden. Zie bijvoorbeeld de
woningbouwplannen voor Het Nieuwe Rivium.
Capelle volgt gewoonweg de plannen van
projectontwikkelaars. Er is geen proactief ruimtelijk
ordeningsbeleid. Zou dat er wel zijn, dan zou Capelle
toch logischerwijs - in deze tijd van krapte op de
woningmarkt - eerst het braakliggend
Albatros/Guano-terrein en naastgelegen percelen
ontwikkelen? Dat heeft pas echte toegevoegde
waarde voor Capelle en Kralingseveer.”
“Ik ben bang dat wij het tij niet met onze
volksvertegenwoordigers kunnen keren en dat alleen
druk van bewoners en rechtszaken helpt. Ik zie als
voorbeelden het verdiepen van de HSL, Betuwelijn en
verlengde A4 tussen Schiedam en Delft. Overheden
zijn daar pas onder druk van bewoners en met behulp
van rechtszaken tot een betere infrastructurele
inpassing overgegaan. Mijn oproep aan de Capelse
politiek is: zoek ons op en kom met ons in gesprek.
Daar hebben niet alleen alle Capellenaren wat aan,
maar ook onze ‘put’-vrienden uit Kralingseveer.”

Jazzfestival zaterdag 12 juni 2021
Zet ‘m alvast met potlood in je agenda: het eerste Kralingsveerse jazzfestival!
Van ’s ochtends tot ’s avonds treden professionele artiesten op in onze wijk. Er komen allerlei
genres aan bod, ingeleid door de artiesten. Dus een dag met voor elk wat wils,
van jong tot oud. De locatie is nog niet bepaald. En de financiën zijn ook nog niet rond, maar we
hebben goede hoop dat de gemeente de portemonnee trekt.
Woon of woonde je in Kralingseveer, speel je een instrument (op goed niveau);
misschien vind je het dan leuk om deze dag op te treden. Dan formeren we een
jazzband van (oud)inwoners van de wijk. En word je professioneel begeleid ter
voorbereiding van de gig.
Zin in? Meer weten? Wil je helpen organiseren? Wil je optreden? Wat dan ook…
Mail naar desiree@zielenzaligheid.nl!

Kleurwedstrijd voor Kids: Doe mee en win een leuk prijsje!
Speciaal voor de kids (tot 10 jaar) organiseert Nut Kralingseveer deze kerstperiode een kleurwedstrijd.
Kleur, schrijf je naam en leeftijd op de tekening en lever ‘m uiterlijk 3 januari in op Buffelstraat 138.
De winnaars worden uiterlijk 10 januari bekend gemaakt via www.facebook.com/KralingseveerRotterdam.

Woordzoeker over Kralingseveer en de kerst enzo
Speciaal voor iedereen organiseert Nut Kralingseveer deze kerstperiode een puzzelwedstrijd. Streep de gezochte
woorden weg, dan blijft er een zin over. Mail die zin onder vermelding van je naam uiterlijk 3 januari naar
info@kralingseveer.com. De winnaars worden uiterlijk 10 januari bekend gemaakt via
www.facebook.com/KralingseveerRotterdam.

… van Bethlehem
... komt zo
Gratis lezen
Blijven bewegen
… straat
Wijkagenten
Bejaardenflat
… beesten buurt
Veiligheid voor alles
Bewonersinitiatieven
Kersten
Schaar…
Witte man (vrouw)
Gevaarlijk kruispunt
Kralingseveers plein
Gurdwara
Feestweek
Mamma Mia
Kerst…
Maximumsnelheid
Was een drukkerij
Zang….
NTV Kralingseveer
Cor de …
Wijkregisseur
… gracht
Kerstwijn
Kalkoen of …
… en …
Rendierhof
Wijk
… straat
Verloederd terrein
Buurtwerker
Bestaat 100 jaar
Openbare lagere school De …
Buitenspel door Corona
Buren die sluipverkeer en parkeeroverlast geven
Nieuws en achtergronden
Muziekfestival vroeger
Grond- en sloopwerken
Stichting tot Plaatselijk … Kralingseveer

Overstroomgebied van de IJssel
25 en 26 december
BSV Kralingseveer
Verstand van vastgoed
Sjieke buurt
Wijkburgemeester
Hoogste punt
… & Cafetaria Kralingseveer
Festival in juni 2021

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

Weinig ‘gedoe’ in Kralingseveer
Hoewel het rustig is in onze wijk, zijn onze
wijkagenten dagelijks druk om onze wijk ook veilig te
houden. Het aantal inbraken is gedaald en het aantal
overlastmeldingen is sterk afgenomen.
Kees Moerland: “Mogelijk doordat veel mensen thuis werken door de
Covid-maatregelen. Voor het dievengilde is het dan een stuk minder
aantrekkelijk om met kwade bedoelingen uw wijk in te trekken. Toch
vragen wij nog steeds uw aandacht om melding bij ons te blijven maken.
Hoort u geregeld ruzie bij de buren, vertrouwt u die persoon niet die
ineens door uw wijk loopt en/of heeft u het vermoeden van illegale
praktijken in of rond een woning? Blijf dit melden bij ons.”
Collega Nick van den Boogaart (rechts op de foto) vult aan: “U kent uw
eigen buurt natuurlijk het beste. U weet wie uw buren zijn en in welke
auto’s ze rijden. Bel bij verdacht gedrag of heterdaad situaties 112.
Maar weet ook dat u zaken anoniem kan melden via 0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl. Verder zijn wij bereikbaar via 0900-8844,
via wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl en volg ons via
Instagram op @wa_capelleadijsselwest om op de hoogte te blijven van
onze werkzaamheden, acties of contactmomenten bij u in de buurt.”
De wijkagenten wensen ons gezellige feestdagen, een voorspoedige jaarwisseling en een mooi en gezond 2021.
Kees: “Het zal een ander oud & nieuw worden dan u gewend bent. Het afsteken van vuurwerk is dit jaar niet
toegestaan en wij hopen dat u zich hieraan houdt. Zo kunnen wij ons richten op de normale werkzaamheden, zonder
ons druk te hoeven maken over het vuurwerk.” En mocht je een gezellig avondje weggaan naar vrienden of familie,
maak het inbrekers niet te gemakkelijk met deze preventietips:
• Sluit ramen en deuren goed af. Laat de sleutel niet in het slot zitten en zorg voor goed hang- en sluitwerk
• Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen
• Laat altijd een lampje branden, ook als er niemand thuis is. Dit geeft een bewoonde indruk
• Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder
• Deelname aan Burgernet helpt om de buurt veiliger te maken.

Nieuwe lift Wapitistraat
De Wapitistraat zat drie weken zonder lift.
Na 25 jaar was hij toe aan vernieuwing.
Woonstad heeft voor de mensen die slecht ter
been zijn drie trapliften geplaatst. En er stond
iemand van 08.00 tot 17.00 uur paraat om te
helpen met de tassen en om assistentie te
verlenen bij het naar boven gaan met de
traplift.

Klachten? Laat je gratis testen!
Iedereen met klachten die passen bij het
coronavirus (hoesten, verkoudheid en/of koorts)
kan getest worden. Dit is gratis.
De dichtstbijzijnde teststraat is de P+R-garage
nabij Kralingse Zoom (Kralingse Zoom 56). Meer weten over testen en de locaties? Kijk op
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/testlocaties/

Verbeelden van de geschiedenis
van Kralingseveer
De gemeente heeft het idee omarmd om de
geschiedenis van Kralingseveer in beeld te
brengen. Begin 2021 is bekend hoeveel geld
hiervoor beschikbaar is.
Het idee is om samen met (oud) inwoners van Kralingseveer verhalen over de
wijk te verzamelen. Rondom bijzondere panden. Wat zat waar en andere
wetenswaardigheden. Op die panden komt dan
een schildje met die info en een QR-code naar een
website met nog meer info en foto’s. Met behulp van een app kun je
dan op excursie door de wijk
Het idee is om, naast het optekenen van losse verhalen, in twee
groepen van tien mensen verhalen vast te leggen. Hierbij word je
ondersteund door een professional op het gebied van biografie
schrijven en een professional op het gebied van video maken en
monteren. Superleuk toch?
Wie willen meedoen, bijvoorbeeld aan die groepen? Wie heeft info, foto’s? Mail naar desiree@zielenzaligheid.nl.

Halloween 2020

Jaarlijkse oliebollenactie
Net als voorgaande jaren kun je ook dit jaar
weer overheerlijke oliebollen en ander
lekkers bestellen bij de Laankerk.
Bestellen kan:
1. Door inleveren van de ingevulde flyer
(ontvang je in je brievenbus) in de bus van de kerk
2. Via www.laankerk.nl > bestelknop Oliebollenactie
3. Door jouw bestelling en gegevens te mailen
naar oliebol@laankerk.nl.
Bestellen kan tot 30 december. Op 31 december staan we van 09.30 uur tot 11.00 uur met een kraam voor de
Laankerk zodat je jouw bestelling Coronaproof kunt afhalen. Voor 2 euro bezorgen we je bestelling op 31 december
tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Voor vragen kan je mailen naar oliebol@laankerk.nl of bellen naar Joost en Barbera
Boom (06-28901928). We zien jouw bestelling graag tegemoet!

De volkstuinen moeten blijven!
Er zijn nogal wat ontwikkelingen voor onze volkstuinverening de laatste tijd.
Zo is de Rotterdamse bond opgeheven en overgegaan in Stichting Volkstuinen In
Nederland. We zijn nu aangesloten bij de landelijke organisatie (AVVN). Maar belangrijker: de
gemeente Rotterdam is op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties. Er worden nogal wat volkstuincomplexen
gesloten en verplaatst. Daar moeten we even niet aan denken! Om dit voor te zijn, heeft het bestuur een paar
belangrijke stappen gezet.
Zo waren er nogal wat volkstuinen met achterstallig onderhoud én een behoorlijke wachtlijst van mensen die graag
willen tuinieren. Het bestuur heeft daarom besloten om volkstuinders actief aan te spreken om hun tuin goed te
onderhouden of anders te stoppen en de tuin over te doen aan een nieuw lid.
Ook is een nieuw huishoudelijk reglement in de maak waaruit blijkt dat wij een echte vereniging zijn waar de
tuinders met veel zorg en enthousiasme tuinieren en betrokken zijn bij de tuin en andere tuinders.
De hekken van het complex zijn overdag geopend, dus kom vooral wandelen en rondkijken. Met een beetje geluk
zien je ‘onze’ egels rondscharrelen. Helaas is er het laatste jaar al drie keer ingebroken en zijn er vernielingen
aangebracht. Om dit in de toekomst te kunnen tegenhouden en de daders te kunnen opsporen, nemen we diverse
beveiligingsmaatregelen. Dus: overdag welkom, ’s nachts niet J

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

Hardrijders zijn doodrijders
Het heeft even geduurd, maar…. de IJsselmondselaan
heeft nu vier snelheidsbeperkende sluisjes. En nu
maar hopen dat dit gaat helpen!
Aan iedereen die zich aangesproken moet voelen: op
de laan mag je maximaal 30 km per uur rijden. En dat
is hard zat. Dit geldt niet alleen voor het sluipverkeer,
maar ook (of misschien wel: zeker!) voor inwoners
van onze wijk. Je bent echt niet eerder thuis als je met
50, 60, 70, 80 km/uur over de laan scheurt.
Kappen nou L

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

Online cursus ‘Omgaan met corona’
De cursus leert je wat de veranderingen door
corona met je doen en hoe je hierop reageert.
Doel is het ervaren van minder angst, stress of
frustratie door corona en positief kunnen
denken. De cursus:
• Wordt begeleid door preventie
experts/psycholoog
• Bevat veel beeldmateriaal, korte instructies,
veel doen
• Is individueel
• Gaat over waar jij tegenaan loopt.
De cursus is online op een zelfgekozen tijdstip.
Optie: een half uur per week beeldbellen met
een online begeleider.
Meer weten en inschrijven:
https://avantsanare.nl/cursussen/online-cursusomgaan-met-corona/. De cursus is gratis in ruil
voor je mening over de cursus.

Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Gerben van Santen, Ron van Herk,
Elise van Dalfsen, Barbara Flanderijn, Irma Dorsman,
Henk Kasbergen, Miranda Rietveld, Jasper Bier,
Nick van den Bogaart, Kees Moerland, Roger, Jaco en
Diederik, Piet de Man, Nienke Koopmans, Jacqueline
’t Jong, Sergej Koopmans, 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 NL17 INGB 0006 5416 85.
Vermeld erbij dat het om sponsoring van de
Wijkkrant gaat. Wil je adverteren? Mail naar
info@kralingseveer.com.

