K RALINGSEVEER K RANT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR STICHTING TOT PLAATSELIJK NUT KRALINGSEVEER
EN DE ROTTERDAMSE GEBIEDSCOMMISSIE PRINS ALEXANDER

Van de redactie
’t Is weer voorbij die mooie zomer…
Nou ja, mooi, ’t was in ieder geval goed voor de
plantjes, zullen we maar zeggen.
Door Corona zijn de reünie van oud-Kralingseveerders
en de 40+ disco uitgesteld naar 2022. Maar er gingen
gelukkig ook activiteiten wel door. Zoals de
speelmiddag voor de kids, een straat-BBQ en de
speelweek in de speeltuin. Van de laatste twee vind je
een fotoverslag in deze wijkkrant. Verder in deze editie
aankondigingen van Buurtwerk, de speeltuin en CKC.
Ook kondigde onze eigen ‘burgemeester’ –
Piet de Man – zijn afscheid aan; in het voorjaar willen
we daarbij extra stilstaan.
Natuurlijk ook weer serieus nieuws ook in deze
wijkkrant: de verkiezingen voor de wijkraad, asociaal
parkeren in de wijk en de ontwikkelingen in onze
leefomgeving. Over onkruid, de nieuwe
oeververbinding en het Boumanterrein.
We wensen je veel leesplezier en heb je tips, foto’s,
vragen? Mail naar info@kralingseveer.com.
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Piet - Wie kent hem niet
Na bijna dertig jaar voorzitterschap van het SWO en het
NUT Kralingseveer legt Piet de Man zijn functie neer.
“Ik heb altijd gezegd, met tachtig jaar is het voor mij
genoeg geweest. Wij, het bestuur en ik, hebben altijd
ons best gedaan. Voor de openbare ruimte hebben we
de belangen van Kralingseveer verdedigd bij de
deelgemeente en later bij de gebiedscommissie. En ook
op het sociale vlak hebben we geprobeerd om iedereen
te helpen die bij ons aanklopte. En vaak met goede
resultaten. Maar nu is het aan het bestuur van het Nut
om zonder mij verder te gaan. Ik weet zeker dat dat
gaat lukken. Ik wil iedereen met wie ik heb
samengewerkt bedanken. We hadden geen resultaten
behaald zonder wederzijds vertrouwen.”
Je begrijpt, er komt nog een officieel afscheid van ‘de burgemeester van Kralingseveer’. Komend voorjaar lijkt een
mooi moment. Heb je ideeën hierover? Mail naar info@kralingseveer.com.

Wees geen parkeerhufter!
Een vuilniswagen die alleen achteruit de Luipaardstraat
uit kan rijden omdat hij door een foutgeparkeerde
(netjes verwoord!) auto de Buffelstraat niet in kan.
Ok, dat is tegen de verkeersrichting in. Maar in de juiste
richting rijden met zo'n grote wagen kan al helemaal
niet door de geparkeerde auto's in de berm. Wat als dit
bijvoorbeeld een brandweerauto was geweest die snel
ter plekke moet zijn?!
Denk even na waar je je auto neerzet. Het zal de
komende tijd alleen maar drukker worden met
parkeren, misschien moet je een straatje omrijden
en wat verder lopen naar huis.

Leuke middag voor kids
Kinderen van Kralingseveer en omstreken! Ben jij tussen
de 6 en de 12 jaar oud? En hou jij van sporten en
spelletjes? Dan hebben wij iets leuks voor jou!
Iedere maandagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur ben je
welkom in het Huis van de Wijk voor een leuke activiteit.
Bij goed weer gaan we lekker sporten en spelen rond het
gravelveld. Voor tijden met minder goed weer hebben
wij een hele leuke lounge ingericht in het Rendierhof.
Hier kunnen we lekker poolen, darten, gamen of
airhockey spelen.
Denk jij nu, daar wil ik naartoe! Kom dan snel langs en neem vooral je vrienden of vriendinnen mee.
Heb je vragen? Mail naar bastiaan.vankan@buurtwerk.nl.

40+ disco uitgesteld naar 2022
De 40+ disco is in verband met Corona voor de tweede
keer uitgesteld. Echt superjammer, want er staan heel
wat oudere Kralingseveerders te springen om met de
voetjes van de vloer te gaan.
Zodra we weer Corona-wise kunnen, gaan we
Back tot the disco. Hou de Facebookpagina van
Kralingseveer en je brievenbus in de gaten.

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

Minibieb Kralingseveer verhuisd
Door verhuizing van de huidige bibliothecaressen zocht de Minibieb
Kralingseveer een nieuwe plek in de wijk. En met succes. Vanaf nu
staat hij te shinen op IJsselmondselaan 282.
Zoals vanouds kan je hier terecht voor het halen, brengen en ruilen
van boeken.
Ron en Cindy: “Wij wensen iedereen heel veel leesplezier op de
nieuwe locatie en hopen dat Hans, de nieuwe bibliothecaris, er net
zoveel plezier aan zal beleven als wij hebben gedaan.”

Ideeën voor de wijk?
Bij onze gebiedscommissie ligt geld op de plank
Door Corona zijn in Prins Alexander (waar Kralingseveer onder valt)
heel veel activiteiten niet opgestart of doorgegaan. Hierdoor heeft
onze gebiedscommissie geld ‘over’.
Heb jij een idee waar de wijk of jouw straat iets aan heeft?
Bel zo snel mogelijk naar onze wijknetwerker Lies van Pelt:
0622520672 of mail haar via e.vanpelt@rotterdam.nl.

Vogelpoep, hoe verder?
Op 14 juli waren acht bewoners in het Rendierhof bijeen omdat ze
elk jaar last hebben van vogelpoep veroorzaakt door de
meeuwenkolonie op het Boumangebouw.
Ton Albers: “We hebben afgesproken dat ik het dak op ga om de
boel te inspecteren. Het plan is nu om lijnen te spannen over het
gehele dak, om de halve meter. Met vlaggetjes eraan, of in ieder
geval iets wat beweegt. Als dat tenminste lukt.”
Meeuwen zijn beschermd door de Europese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming. Daardoor is het lastig om
overlast goed tegen te gaan. Hier https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meeuwen/ staan tips tegen overlast.

Sinterklaasvoorstelling in de speeltuin:
Het Pakjesraadsel
Zaterdag 27 november is er in de speeltuin een
Sinterklaasvoorstelling te zien. Van 10.00 tot 12.00 uur.
Je kunt je kind(eren) tot 15 november inschrijven via
info@bsvkralingseveer.nl. Let op: Er kunnen geen volwassenen
naar binnen!

De wereld om Kralingseveer
Afgelopen zomer zijn vijf Kralingseveerders
op de koffie gegaan bij de Van Herk Groep.
De eigenaar van het Boumanterrein had
positief gereageerd op het verzoek een keer met
omwonenden te praten over de nieuwste plannen - die,
zo ging het gerucht, door de gemeente Rotterdam in de
koelkast zijn gezet. En precies daarover waren de twee
medewerkers van de vastgoedmagnaat nog steeds
teleurgesteld en ontstemd.
Woningnood?
Een paar jaar terug heeft de Van Herk Groep de ideeën voor een bouwmarkt annex gym en fastfood laten varen; in
2019 presenteerden ze hun eerste plannen voor woningbouw. Die zijn een paar keer besproken met het RIT
(Rotterdam Initiative Team, in goed Nederlands). En aangepast door hun architect. En doorgerekend. En weer
veranderd. De schetsen kwamen in het gesprek met de Kralingseveerders in chronologische volgorde voorbij op het
scherm in de vergaderruimte. Het laatste idee is echter inhoudelijk nooit besproken; begin juni kregen ze namelijk te
horen dat de gemeente niet genoeg mensen heeft om het project te begeleiden. In augustus heeft de gemeente
weer naar haar eigen planning gekeken, met als uitkomst: woningbouw in Kralingseveer heeft geen prioriteit.
Bouwen!
Over de gepresenteerde ideeën kunnen de vijf Kralingseveerders niet veel vertellen; ze zijn ook nog op 'schets'niveau. Ze laten wel zien dat de ingehuurde architect goed heeft gekeken naar wat er op die plaats nodig en mogelijk
is. Zo hebben ze al (een beetje) rekening gehouden met de bezonning. En dat direct langs de Abram van Rijckevorsel
hoger gebouwd kan worden dan aan de IJsselmondselaan (vier tot zes woonlagen). Ook zijn aan de kant van de
volkstuinen twee woonblokken ingetekend, met ruimte ertussen, om voor het zicht een verbinding te maken met
het groen (stel je er niet teveel van voor) van het 'Aat van Herk Paviljoen' - zou hij gevoelig zijn voor een
naambordje? Ten slotte is, op verzoek van de gemeente Rotterdam, in de schetsen het voorste witte woonhuis
(gekraakt, geplunderd, leeggehaald en volledig gestript) gehandhaafd.
Patstelling
Conclusie na het gesprek: ontwikkeling van het
Boumanterrein lijkt iedereen een goede zaak. Er wordt nu
geen cent meer in gestoken - en garantie dat de trucks
wegblijven is er niet. Dat geldt ook voor andere overlast
die te verwachten is van een zieltogen bedrijvenparkje. En
liever woningen dan een bouwmarkt. Er zal nog veel water
langs de volkstuinen stromen voordat we nieuwe
Kralingseveerders op het dan voormalige Boumanterrein
kunnen verwelkomen. Zo moet allereerst het
bestemmingsplan worden gewijzigd.
Hoe nu verder? Er is contact gezocht met het AD, met als
resultaat een uitgebreid artikel. Raadsleden en de
verantwoordelijke wethouders zijn aangeschreven. Zonder
resultaat. Zelfs zonder reactie. Terwijl het toch,
vooruitlopend op Wijk Aan Zet (zie elders in deze Wijkkrant), mooi zou zijn als inwoners samen met de
projectontwikkelaar hun leefomgeving verbeteren. Met de gemeente in een dienende rol.
Landjepik door Capelle?
Het schijnt dat de gemeentes Rotterdam en Capelle aan den IJssel, na meer dan een jaar overleggen, een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten over het Nieuwe Rivium. Tenminste, dat hebben we vernomen uit
het Algemeen Dagblad. Het document hebben we niet ingezien of ontvangen en dat was best fijn geweest, immers,
juist Kralingseveer heeft hierbij belang. Of in de woorden van de Capelse wethouder Maarten Struijvenberg:
‘Afstemming is in het belang van zowel Rotterdammers als Capellenaren’.

Let op: in het artikel
heeft dezelfde
wethouder het over
‘het park tegen
Kralingseveer’.
Daarmee bedoelt hij
ons park dat tegen het
Rivium aanligt. De
annexatie is in
woorden al begonnen.
En in beeld, zoals blijkt
uit dit toekomstplaatje van Het
Nieuwe Rivium.
Capelle gaat dus vrolijk
door. Zo spotten we
de shuttle met daarin
dummies die mensen
voorstellen. Oude
mensen, jonge
mensen, kinderen,
baby’s… De nieuwe
parkshuttle op het
Rivium zit dus nog in
de testfase - de
dummy leeft nog.
Projectontwikkelaars zijn intussen druk met het in de markt zetten van hun woningen. Op hun verkoopsite
riviumdistrict.nl zetten ze het gebied in de markt als het ‘De stad op de horizon’. Je ziet daar onomwonden wat de
plannen zijn (inclusief hoogbouw aan het water in de ‘parkzone’).
En dan hebben we nog de oeververbinding
Vanuit Kralingseveer volgen we de ontwikkelingen in de
omgeving op de voet. Denk aan de ‘derde oeververbinding’ (nu
voorzien tussen De Esch en Feijenoord City) en een mogelijke
metroverbinding met Zuid. Of de A16 Van Brienenoordcorridor
en het onderliggende wegennet. En natuurlijk de Algeracorridor,
what’s in a name…
Begin juli is de zogeheten ‘Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO)’
gepubliceerd, een belangrijke tussenstap in de MIRT-verkenning.
In de NKO kun je lezen welke oplossingen per maatregel zijn
onderzocht en welke volgens het project kansrijk genoeg zijn om
het komend jaar verder te onderzoeken.
Ben van Rooij (IMpact) is in dit project ook namens Kralingseveer actief: “Onze optie (pakket 6; zie vorige
wijkkranten) zit niet bij de oplossingen die nader onderzocht gaan worden. We hebben naar aanleiding hiervan een
brief naar wethouder Bokhove gestuurd en gesproken met de projectleider A16. Ze konden ons niet duidelijk maken
waarom onze oplossing niet nader wordt onderzocht. We hebben dit ook aan de leden van de commissie EDEM
(Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) van de gemeenteraad Rotterdam laten weten.”
Ondanks deze teleurstellende gang van zaken blijft IMpact deelnemen aan de inspraakgroepen en deel uitmaken van
het zogenoemde Omgevingsberaad (OGB), het hoogste inspraakorgaan bij het project MIRT Oeververbindingen voor
externe partijen.
Ga naar oeververbindingen.nl om alle documenten te downloaden die over de NKO gaan.

Blessure?
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010–2881128
06–30303344

Tweede reünie Oud-Kralingseveerders weer verplaatst
O wat jammer! De tweede reünie/terugkomdag van Oud Kralingseveerders op 2 oktober ging vanwege Corona niet
door. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. De organisatie - Ria de Gier, Harm Touwslager en Henk Wegeling – stáát,
net als de 130 aanmeldingen. Nu nog een nieuwe datum. Waarschijnlijk wordt het een zaterdag in april volgend jaar,
ervan uitgaande dat Covid 19 stabiliseert of verbetert.
Degenen die zich al hebben opgegeven hoeven dus niets te doen. Maar heb je je nog niet opgegeven, dan kan dit via
reunieok2021@icloud.com. Heel gezellig hoor, zie onderstaande de foto’s van 2018. Weet je nu al dat je in april niet
kunt en heb je je wel opgegeven? Dan graag afzeggen via ditzelfde mailadres. Zodra de nieuwe datum bekend is,
komt dit op de Facebookgroep Oud-Kralingseveer en ontvangen de aanmelders een e-mail.

Kralingseveer, het vergeten dorp
Het groen tierde weer welig in de wijk. Ideale
omstandigheden: nat & warm. De ene inwoner ziet
graag dat de natuur oprukt tussen de stenen en het
asfalt, voor de ander is het een teken van
verloedering. Voor de gemeente een kostenkost.
Soms, zonder aankondiging, doet ze er iets aan. Dan
rukt een heel peloton oranje hesjes uit. En dan
gebeurt er weer een half jaar niets.

Geen beleid
‘Vroeger maakte de gemeente hiervoor beleid, met
een planning van de werkzaamheden’, legt een

praktijkdocent van een door de gemeente ingehuurd
opleidingsbedrijf uit. Hij is half oktober weer een dag
of twee neergestreken in Kralingseveer, met een
handjevol cursisten die hij de kneepjes van het vak
leert. Waarom bij ons? ‘Jullie zijn een beetje vergeten,
dat kleine dorpje achter Capelle’. Hij lacht en is
bloedserieus. ‘Dat de gemeente het hier wat heeft
verwaarloosd’, hij wijst op het gravelveld aan de
Elandstraat, ‘maakt het een perfecte plek om mensen
op te leiden’. Hij voegt de daad bij het woord en
vraagt aan degene die het apparaat met de langzaam
draaiende staalborstels bedient of hij over een stukje
mos wil gaan. ‘Zie je?, zo wijst hij de cursist op het
resultaat. ‘Het blijft gewoon zitten, dan moet het dus
gemaaid of handmatig uitgetrokken.’

NIEUWSBRIEF

EERSTE BRUG010
BIJEENKOMST SINDS CORONA
Zondag 3 oktober mochten we als Laankerk de Brug010
samenkomst, in combinatie met de Speurdersclub voor
de kinderen, weer organiseren. Sinds maart 2020 hebben we
- als gevolg van de corona uitbraak - deze bijeenkomsten
niet meer kunnen organiseren. Wellicht dat u de flyer in uw
brievenbus of de uitnodiging via het spandoek aan de kerk
heeft gezien.
Het was fijn om dit weer te organiseren en elkaar weer
te kunnen ontmoeten. Naast ontmoeting hebben we
stil gestaan bij de vraag waarom Jezus te volgen. Jezus wil
vergeving schenken en vergeving maakt u of jou vrij.
Ook hebben we met elkaar de gebedskaars aangestoken
en voor elkaar en voor de wijk gebeden.
De volgende bijeenkomst organiseren we op zondag
7 november om 13:30. Alvast van harte uitgenodigd.

Aankondiging

WIJKDINER
12 NOVEMBER
Na een lange pauze
is het weer zover.
12 november is er een
winters wijkdiner in de Brug.

SPEURDERSCLUB
3 OKTOBER
Wat was het weer gezellig op de Speurdersclub. We hebben
gezongen, geknutseld en naar een verhaal uit de Bijbel geluisterd.
Kom gerust eens een kijkje bij ons nemen en neem je vriendjes
of vriendinnetjes mee! De volgende Speurdersclub is
zondag 7 november om 13:30 uur. Van harte welkom!

Begin november ontvangt u
hiervoor de uitnodiging in de
brievenbus. Zet hem alvast
in uw agenda!

HappyStones in Kralingseveer
Hmmm… het is toch geen pasen? Ligt daar een beschilderd ei? Nee, het is een steen en wel een heel bijzondere.
Je glimlacht en vraagt je af: ‘Waar komt die vandaan?’
Na wat detectivewerk blijkt dat buurvrouw Emma van Ballegooijen de maker is. “Tijdens een wandeling in Charlois
vond ik een tijdje terug een HappyStone. Ik heb deze toen meegenomen en een week later in de Efteling gelegd. Ik
vond dit zo leuk en omdat ik erg van creatieve dingen hou, ben ik zelf aan de slag gegaan. Ik heb stenen gezocht,
spulletjes gekocht en ben gaan tekenen. Het doel is om mensen te laten glimlachen door iets simpels. Ik heb de
Facebookpagina HappystoneKV010 aangemaakt, zodat we de reis van de steentjes kunnen volgen. Ik vind het
superleuk om te zien dat mensen die de stenen hebben gevonden ze laten ‘doorzwerven’.”
Emma hoopt dat ook andere Kralingseveerders HappyStones gaan maken en met de naam HappystoneKV010 erop
laten zwerven om een lach op iemands gezicht te toveren. “Ik kan niet wachten tot ik er zelf weer één vind.”

Gratis babybomen
Op een bomenparkeerplaats kun je boomzaailingen en babybomen
tot maximaal 1,5 meter
hoog brengen. Ze worden
opgehaald en verzorgd tot
ze weer worden
uitgedeeld op de bomenparkeerplaatsen.
Ook kun je op een bomenparkeerplaats een gratis
babyboom ophalen. Er staat altijd wel íets om mee te
nemen.
Meer weten? Kijk op https://cooldowncity.com.

CKC seizoen 2021-2022
Het komend seizoen neemt de
jeugdafdeling van CKC met zestien
teams (waarvan twee meisjesteams)
deel aan KNVB-competities.
De seniorenafdeling gaat met negen veldteams
deelnemen aan KNVB-competities. Hiervan spelen
drie teams op de zondag. CKC heeft ook nog teams die
geen KNVB-wedstrijden spelen: de Kabouters,
De Vroege Vogels en de 35+1 teams.
Meer weten over de teams, competitie-indeling en
voorkeurstijden? Kijk hier: www.vvckc.nl/wpcontent/uploads/vvckc/Spoorboekje-2021-2022DEFINITIEF.pdf

Verkiezingen wijkraad op 16 maart 2022
Begin volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Rotterdammers stemmen die dag
meteen voor hun wijkraad. Ook Kralingseveer krijgt er
één, met zeven leden.
Ambtenaren hebben de regels voor de wijkraden
uitgewerkt. Wie tijd heeft voor deze ‘Verordening op
de Wijkraden 2022’ van ruim 60 pagina’s, kan het
document hier vinden:
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/1055
2082/1/.
Kan iedereen in de wijkraad?
Houd Rotterdamse sites zoals ‘Wijk Aan Zet’ de
komende tijd in de gaten. Daar vind je praktische
informatie over de verkiezingen en de wijkraden.
Hier alvast een kleine greep. Je moet zestien jaar zijn
om je verkiesbaar te stellen. Je hoeft geen lid te zijn
van een politieke partij, maar het mág wel. En stel dat
er slechts drie kandidaten zijn? Dan krijgen we toch
verkiezingen. En een wijkraad met vijf leden. Die twee
andere worden via loting toegevoegd. En weet je wat?
Alle Kralingseveerders vanaf 16 jaar doen daar dan
aan mee – en ja, mocht je ingeloot worden, dan kun je
weigeren. Staat allemaal in de ‘Verordening op de
Wijkraden 2022’.

Rijk worden in de wijkraad?
Wie de vergoeding van € 500 bruto voor maximaal
twaalf vergaderingen ziet als een welkome aanvulling
op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, rekent buiten
de Participatiewet. Lees even mee met de
Verordening: ‘Een maandelijkse vergoeding van € 500
betekent dat hiervan in eerste instantie gedurende 6
maanden steeds € 375 per maand op de uitkering
wordt gekort en € 125 vrijgelaten. In totaal een extra
inkomen van € 750 over zes maanden. Mocht het om
een alleenstaande ouder met een kind jonger dan
twaalf jaar gaan, dan wordt daarna voor maximaal
dertig maanden steeds € 437,50 per maand op de
uitkering gekort bij een vrijlating van € 62,50 per
maand. Per jaar levert dit een extra inkomen op van
€ 750. Ingeval van een medische urenbeperking wordt
de korting (na de periode van respectievelijk 36
maanden) € 425 per maand en de vrijlating € 75 per

maand; op jaarbasis bedraagt dit extra inkomen
€ 900.’
De regeling is een sprekend voorbeeld van de ‘de wet
is de wet is de wet’-ideologie die heeft geleid tot de
ellende met de kinderopvangtoeslagen. Dus wel goed
om je te realiseren voordat je je kandidaat stelt.

Hoe machtig is de wijkraad?
De Gemeenteraad is en blijft de baas in de stad. In de
praktijk betekent het dat de wethouders de lakens
uitdelen. En dan zijn er nog de ambtenaren. Die
moeten in de nieuwe opzet de wijken in om inwoners
te helpen bij het realiseren van hun plannen – en ze
dus minder te frustreren en tegen te werken. Zo komt
er een ‘wijkraadscoördinator’; taakomschrijving volgt.
En dan is er natuurlijk ook nog de wijkmanager; die
werkt niet direct voor de wijkraad, maar is een
‘belangrijke gesprekspartner’. Voor zogeheten
‘wijkoverstijgende zaken op strategisch niveau’ is de
‘rayondirecteur’ het aanspreekpunt voor de wijkraad.
Zo bezien is de wijkraad al aardig ingekapseld. Zeker
als je leest dat ‘het college besluiten van een wijkraad
kan schorsen wegens strijd met het recht of het
algemeen belang’.
Wat gaat de wijkraad eigenlijk doen?
Artikel 21 van de Verordening zet de taken van de
wijkraad op een rij. Geen kattenpis. Bijvoorbeeld:
‘verbinden van de wijknetwerken, deze te activeren
(!!) voor initiatieven, te onderhouden en waar nodig
te vertegenwoordigen richting het gemeentebestuur’.
Of: ‘het samen met de gemeentelijke organisatie en
wijknetwerken vormgeven van de wijkakkoorden (!!)
en het in concept vaststellen van de bij het
wijkakkoord (!!) horende wijkplannen (!!) behorende
tot de wijk, overeenkomstig de door het college
voorgeschreven (!!) methode en binnen (!!) door de
raad en het college gestelde kaders’. De uitroeptekens
staan niet in de Verordening. De wijkraad moet de

plek worden waar zo’n beetje alles wat in de wijk
speelt samenkomt. Bewoners en ondernemers
kunnen er aandacht vragen voor hun zaak. En het
college of de burgemeester kan afstemmen met de
wijkraad over stedelijke opgaven die de wijk raken.

En wat is of doet Mijn.Rotterdam.nl?
De leden van de Gebiedscommissies (die dus op 16
maart 2022 worden afgeschaft) kunnen soms net
doen of zij de baas zijn. ‘Zo, dus jij, inwonertje, denkt
een leuk idee te hebben’, die houding. Het online
platform Mijn.Rotterdam.nl moet mogelijk arrogant
en betweterig gedrag van wijkraadsleden ná 16 maart
2022 helpen voorkomen. Heb je straks een leuk idee?
Zet het op het platform (onze wijknetwerker Lies kan
je hierbij helpen) en verzamel steun bij andere
wijkbewoners. Op dit moment wordt er proefgedraaid
met Mijn.Rotterdam.nl, voor een paar gebieden in de
stad. Zoals Prins-Alexander. Al doet Kralingseveer niet
mee, het is wel leuk om er even een kijkje te nemen.
De proef loopt nog een paar maanden. Vanaf 2022
moet het platform werken voor álle wijken.

Aanhouding in verband met verboden wapenbezit
Donderdag 16 september heeft de politie in de Buffelstraat vier mannen van begin twintig aangehouden.
Zij zijn naar aanleiding van een melding ‘verdachte situatie’ gecontroleerd, waarbij een verboden wapen (mes) is
aangetroffen. Verder waren er de afgelopen maanden twee woninginbraken in onze wijk.
Wat is verdacht gedrag?
Kralingseveer is een heel veilige wijk. Mede doordat we zelf alert zijn en 112 bellen als we iets verdachts zien.
De politie lost 80% van de woninginbraken op dankzij oplettendheid van buren. Maar wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze
binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze
in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere
malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om
huizen heen en verstoppen ze soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen.
Wat kan je zelf doen?
Zie je iemand die zich verdacht gedraagt, spreek hem dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is
degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal die persoon zich mogelijk bedenken nu hij zich
betrapt voelt. Durf je dit niet, bel dan 112. Geef door wat en wie je ziet en de politie kan dan dankzij jouw melding
misschien een inbraak voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te
voeren. Twijfel dus niet, maar bel de politie. Je hoeft niet bang te zijn dat de politie er direct met sirene en zwaailicht
aan komt. Degene die de 112-melding aanneemt vraagt eerst wat er aan de hand is en zal dan een inschatting
maken of de situatie aanleiding geeft om agenten te sturen.

BuurtBBQ(tje) in de
Buffelstraat
Gelukkig gebeuren er ook
leuke dingen in de
Buffelstraat.
Dit jaar kon de straatbarbecue
weer doorgaan en vonden
enkele buren van de
Buffelstraat 69 tot 105 en 78
tot 106 elkaar.
Het liep niet storm, maar
ja, met Corona in het
achterhoofd best te
begrijpen.
Ook al was het een klein
clubje, het was beregezellig
en er werd zelfs gesproken
over een eventuele
‘Snertdag’. Mjammie!

Activiteiten Huis van de Wijk
4e kwartaal 2021

Colofon
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar in
een oplage van 1.000 stuks.

Wat willen we met het gravelveld?
Het gravelveld verpaupert. De gemeente is hiervan op
de hoogte, maar veel beter wordt het nog niet. Nou
kunnen we natuurlijk meer druk zetten richting de
gemeente, maar dan is het wel belangrijk dat we
weten wat wij er mee willen. Een jeu de boules baan?
Een tennis- of padelbaan? Moeten er weer baskets
komen? Een muziektent? Het gravel vervangen door
groen en verbinden met het stuk gras naast het
Rendierhof? Of… Heb jij een idee hierover, mail naar
info@kralingseveer.com.

Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Gerben van Santen, Ron van Herk,
Elise van Dalfsen, Henk Kasbergen, Miranda Rietveld,
Piet de Man, Kees Moerland, Nick van de Bogaart,
Emma van Ballegooijen, Ben van Rooij, Ton Albers,
To van den Berg, Ria de Gier, Harm Touwslager,
Henk Wegeling, Jacqueline ’t Jong, Ben van Delft,
Nienke en Sergej Koopmans, Rien van der Schelling.
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, 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.

dé FINANCIËLE EXPERTS
Helder in advies

Sinds 1998

De lokale makelaar
en hypotheekadviseur
In 1998 vestigde van de Ruit assurantiën zich in de wijk.
Toen al actief in allerhande verzekeringen en hypotheken,
maar ook in aan en verkopen van onroerend goed.
Arjan van de Ruit woonde tot 2020 boven het kantoor.
Hierdoor kennen we de wijk goed.
Wie wij zijn?

Waarom wij?
 Brede kennis van de wijk
 Alles onder één dak
 Ervaren
 Transparant
 Persoonlijk
 Flexibel

Leer ons kennen als een transparante en betrokken makelaar
en hypotheekadviseur die u bijstaat gedurende het gehele
traject van verkoop en/of aankoop.

Maak een afspraak

088 16 69 500
kantoor@devastgoedexperts.nl

Antilopestraat 39, 3064 LA Rotterdam

www.devastgoedexperts.nl / www.deﬁnancieleexperts.nl

