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KRALINGSEVEER krant 1

Van de redactie
’t Is weer voorbij die mooie zomer… 
Misschien ben je op vakantie geweest, 
misschien niet. In dat laatste geval: er was 
voor de kinderen genoeg te beleven in 
Kralingseveer. Zie de foto’s in deze wijkkrant. 
Verder staan we stil bij onze leef- en directe 
woon omgeving; daar gaat weer het nodige 
gebeuren en het is goed om je hiervan op 
de hoogte te stellen. En eventueel actie 
te onder nemen. Zoals het Buurtkastje 
tegen verspilling en voor mensen die het 
niet zo breed hebben, de zwerfboeken 
in de speeltuin om de taal vaardigheid 
van kinderen te vergroten, het spandoek 
tegen sluipverkeer aan het begin van de 
laan, de wijkmaaltijd van de Laankerk om 
ontmoetingen te organiseren… Het is goed 
om naar elkaar te blijven omkijken. Zeker 
nu, met alle onzekerheden over wat de 
(fi nanciële) toekomst brengt. 

Désirée Valten

Geldzorgen? Zoek hulp!
Boodschappen, tanken, gas, 
elektriciteit en kleding, alles wordt 
duurder. Het brengt steeds meer 
mensen in fi nanciële problemen. 
Misschien geldt dit ook voor jou. 
Heb je zorgen over geld, blijf er niet 
mee rond lopen. Zoek hulp, praat 
erover, schaam je niet! Armoede kan 
iedereen treff en; bijna een vijfde 
van de Rotterdammers leeft onder 
de armoedegrens. Eén op de vier 
Rotterdamse kinderen groeit op in een 
arm gezin. 

Meer hulp
De gemeente gaat de hulpverlening aan 
mensen met geldproblemen uitbreiden. 
Ze zoekt deze mensen actiever op en 
komt met nieuwe steunmaatregelen. 
Zoals hulp bij eerste levensbehoeften, 
energiebesparende maatregelen en 
extra maatregelen voor het voorkomen 
van oplopende schulden. Zo worden 

mensen met een huurachterstand niet 
hun huis uitgezet. Rotterdam investeert 
voor de aanvullende maatregelen 
4,5 miljoen extra boven op het 
budget voor armoede bestrijding en 
schuldhulpverlening van ruim 11 miljoen 
euro per jaar. 

Meer weten
Om de toestroom van mensen met 
schulden aan te kunnen komen er tien 
fte aan traject begeleiders bij. Er komt een 
nieuwe website www.rotterdam.nl/geld
zorgen en het algemene nummer 14 010 
krijgt per 1 november een keuze nummer 
voor geldzorgen zodat je direct in contact 
komt met medewerkers die goed op de 
hoogte zijn van het hulpaanbod. Wil je 
nu al weten of je je energierekening fl ink 
kunt verlagen? Doe de test op www.
milieucentraal.nl/energiebesparen/
snellebespaartips/ 

Lees verder op blz. 19

Brainstormen over 
speeltuintjes in de wijk
Alle Kralingseveerders zijn met een 
fl yer uitgenodigd om 28 september 
hun mening te geven over de speel-
plaatsjes in de wijk. Kinderen kwamen 
vertellen wat ze fi jn en minder fi jn 
vinden aan die plekken. Ook vaders 
en moeders en andere buurtbewoners 
gaven hun ideeën door. De eerste 
bijeenkomst was in ‘Het Buff eltje’, de 
speelplek in de Buff elstraat. De tweede 
op de speelplek van de Damhertstraat. 

De wat oudere kinderen willen graag dat 
de speelplekken wat avontuurlijker worden. 

Moeders lieten weten dat het 
ook voor de kleinste kinderen 
een fi jne plek moet blijven. 
Ook is veel genoemd dat de 
speelplekken belangrijk zijn 
voor de kinderen uit de buurt 
om veilig te kunnen spelen.

De gemeente gaat nu met alle 
opmerkingen en ideeën aan de slag. 
Er worden tekeningen gemaakt voor de 
aanpak van de twee speel plekken. Als die 
klaar zijn, krijgt iedereen in Kralingseveer 
een brief met het voorstel. Daarin zijn de 

wensen zo veel als mogelijk verwerkt. 
Op die tekeningen kan iedereen dan 
weer reageren. Hierna wordt het 
defi nitieve ont werp gemaakt en 
gaan de twee speel  plekjes op 
de schop. Dat zal ergens 
volgend jaar zijn. 

weer reageren. Hierna wordt het 
defi nitieve ont werp gemaakt en 
gaan de twee speel  plekjes op 
de schop. Dat zal ergens 
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25+ DiscoGoede 
clubvoet baldagen CKC
Aan het einde van de zomervakantie organiseerde voetbal vereniging 
CKC zoals altijd de jaarlijkse Clubvoetbaldagen. Excelsiorspelers 
Nathan TjoeAOn (exCKC), aanvoerder Redouan El Yakoubi en 
keeper Stijn van Gassel kwamen ook een training geven.

BuitenBios voor herhaling vatbaar
Een wild idee deze zomer en hoppa, op zaterdag 8 oktober 
was daar de eerste openlucht bioscoop op het gravelveld in 
Kralingseveer. Henny Mouthaan en Jasper Bier vroegen 
budget aan bij OpzoomerMee en Cultuur Concreet en 
samen met wat hulp van het bedrijfsleven kon er ’s 
middags een kinderfi lm vertoond worden. ’s Avonds 
was het de beurt aan de ouderen.

Door een technisch probleem was het geluid ’s middags 
van mindere kwaliteit. Maar dit werd dan wel weer 
gecompenseerd met zes! kilo popcorn en voldoende 
frisdrank voor de kinderen. 
’s Avonds was het euvel 
opgelost en hebben 
ruim vijftig bezoekers 
kunnen genieten van 
James Bond. Gelukkig 
zat het weer mee; het 
was droog! 

Al met al een zeer geslaagde dag en zeker 
voor herhaling vatbaar. Er is zelfs al met 

potlood een nieuwe datum geprikt: 
zondag 27 augustus 
2023. Behalve dat er 
dan een fi lm vertoond 
kan worden is wellicht 

ook live uitzending van 
de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort 
mogelijk. We houden jullie op de hoogte.

21.00-01.00 uurHuis van de Wijk Rendierhof
Gratis toegang

Vol = Vol

Mede mogelijk gemaaktdoor OpzoomerMee en degebiedscommissie
Prins Alexander

Vragen? App naar 0647412762

25+ DISCO
O u d e  é n  n i e u w e  h i t sS p e c i a a l  v o o r  

( o u d - )
K r a l i n g s e v e e r d e r s

Z a t e r d a g  1 9  n o v e m b e rH u i s  v a n  d e  W i j k

M E T  D J  M I K I  A U T A R

MiniBieb weer 

lekker vol
De MiniBieb is in de afgelopen maanden 
weer fl ink gegroeid en dat is heel 
fi jn. Voor de herfstvakantie liggen er 

voor de kinderen ook weer wat extra 
vakantieboeken. Voor de liefhebbers 
van detectives, science fi ction en 
streekromans zijn ook veel boeken op 
voorraad. Kom gerust snuff elen op de 
IJsselmondselaan. 

Wil je de voorraad bekijken? 
Bel even aan!

Kralingseveer. Henny Mouthaan en Jasper Bier vroegen 
budget aan bij OpzoomerMee en Cultuur Concreet en 

potlood een nieuwe datum geprikt: 
zondag 
2023
dan een fi lm vertoond 
kan worden is wellicht 

ook live uitzending van 
de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort 
mogelijk. We houden jullie op de hoogte.

Speelweek
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Leefomgeving 
Kralingseveer: 

Het laatste nieuws
Ook in deze Wijkkrant praten we je weer bij over 
wat er in en om onze wijk gebeurt. Deze keer over 
de recreëren aan de waterkant, Rivium District, 
de Oeververbinding en het Boumanterrein.

Alternatief 
voor tunnelvisie 
Capelle
Voor de Algera-corridor hebben 
Capelse ‘aanjagers’ inmiddels 
zélf een voorstel gemaakt. Nogal 
wat Capellenaren willen ermee 
voorkomen dat hun Capelseplein 
(de grote kruising waar de Smart-
toren staat, je weet wel, waar je je 
binnen 120 minuten helemaal lam 
kunt eten), de contouren krijgt van 
het Kleinpolderplein. 

Het Capelse college zet uitsluitend in 
op doorstroming van auto’s en lost 
zo, ten koste van de eigen bewoners, 
het probleem van de Krimpenerwaard 
op. Met hun éigen voorstel bieden 
ze een totale visie op mobiliteit 
en leefbaarheid, nu en straks. Het 
zijn 17 pagina’s die zeer de moeite 
waard zijn; daarom staat het als Pdf 
op kralingseveer.com. Het is een 
mooi voorbeeld van wat er mogelijk 
is wanneer inwoners de handen 
ineenslaan.

Rivium: nieuwe geruchten
En toen verscheen in het AD een wervend artikel over de ontwikkelingen op 
het Rivium. Meteen valt de getoonde impressie op. Die is namelijk van het 
‘waterfront’ en dat is nieuw. Bovendien niet met één zeer hoge toren, in 
vorige impressies en offi  ciële stukken zomaar 150 meter de lucht in. Maar 
twee op het eerste gezicht minder hoge torens. Volgens een ingewijde 
is het allemaal geen gelopen race; de tweede toren zou onderdeel 
kunnen zijn van een compromis. Niet één zeer hoge toren (met zeer 
hoge bouwkosten), maar twee wat lagere torens. Waarbij voor ons in 
Kralingseveer de uiteindelijke hoogte belangrijk is, zeker voor de mensen 
die aan de dijk wonen. 

0pmerkelijk in het ADartikel is de 
prominente rol van Novaform, een 
projectontwikkelaar met een Duitse en 
een Nederlandse poot. Op riviumdistrict.
nl, de reclamesite over het nieuw te 
bouwen Rivium, is het namelijk slechts 

één van de samenwerkende 
partners. Dat roept de vraag 
op of hier sprake is van vrije 
nieuwsgaring door het 
AD of dat het artikel een 
advertorial is. 

Extra geld voor het Rivium
Capelle aan den IJssel komt de 
komende jaren in aanmerking voor 
35,5 miljoen euro van het Rijk om 
daarmee sneller nieuwe woningen te 
kunnen bouwen op het Rivium. 

Capelle gebruikt het geld om de nieuwe 
woonwerk wijk goed bereikbaar te 
maken met nieuwe en verbeterde 

fi etspaden 
en openbaar 
vervoer (de 

shuttle) voorzieningen. En dat is fi jn. 
Ook voor ons Kralingseveerders. En niet 
alleen omdat er dan allicht minder auto’s 
uit het Rivium in onze straten worden 
geparkeerd.

Zo komt er waarschijnlijk eind dit jaar 
een halteplaats voor de Waterbus aan 
bij de Schaardijk, vlakbij het Zalmhuis. 
Die had er eigenlijk al moeten zijn, 
maar de benodigde vergunningen 
kwamen niet af. En het bedrijf dat 

de Waterbus exploiteert kampt met 
een personeelstekort, waardoor veel 
afvaarten vervallen. De provincie 
ZuidHolland, opdrachtgever voor het 
openbaar vervoer over water, houdt de 
Waterbus inmiddels nauwlettend in de 
gaten. Er vinden niet alleen gesprekken 
plaats, ook worden boetes achter de 
hand gehouden. De kans bestaat dus dat 
er straks wel een steiger ligt, maar dat de 
Waterbus niet vaart.

Op https://wijwillendit.nl/capelle-
aan-den-ijssel/project/het-
nieuwe-rivium kan je simuleren 
wat de schaduwwerking is van 
Rivium District op ons dorp. Hier 
staat nog de toren van 150 meter 
hoog in. Dit plaatje laat zien wat 
het schaduwe� ect zou zijn op 
31/12/2019.

En toen verscheen in het AD een wervend artikel over de ontwikkelingen op 
het Rivium. Meteen valt de getoonde impressie op. Die is namelijk van het 

vorige impressies en offi  ciële stukken zomaar 150 meter de lucht in. Maar 

Kralingseveer de uiteindelijke hoogte belangrijk is, zeker voor de mensen 

Een koninkrijk voor 
een brug tunnel
Leefomgeving affi  cionado’s ontvangen waarschijnlijk de nieuwsbrief van de MIRT-
verkenning, sommigen hebben half oktober de MIRT Tour bezocht. MIRT? Dat is het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. En gaat onder andere 
over de Algera-corridor en de nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam Zuid en 
Rotterdam Noord. Zaken die ons, in Kralingseveer, direct en indirect aangaan. 

De Abraham van Rijckevorselweg zit 
prominent op de Algeracorridor – 
inclusief de aansluiting erop van onze 
IJsselmondselaan. Fiets en loopbrug 
bouwen? Stoplicht weg? Sluipverkeer?! 
Met een metroverbinding tussen Kralingse 
Zoom en Zuidplein ontstaat eindelijk de 
ondergrondse cirkel die werelden met 
elkaar verbindt. Of gooit nota bene ons 
eigen Rotterdamse college roet in het 
eten? Met een onverwacht bekendgemaakt 
voornemen (lees het persbericht op 
rotterdam.nl) een brug te bouwen tussen 
De Esch en De Veranda, gooit het in ieder 
geval de knuppel in het hoenderhoek. 

Ben van Rooij, die voor zijn De Esch en voor 
ons in Kralingseveer de ontwikkelingen in 
onze bredere leefomgeving van dichtbij 
volgt, begrijpt er niets van: “Het OGB, het 
Omgevingsberaad, is unaniem ven mening 
dat de manier en het tijdstip waarop de 

wethouder zijn mening naar buiten heeft 
gebracht, zeer schadelijk zijn voor het 
vertrouwen in de politiek en keurt die af. 
De door het Omgevingsberaad serieus 
aangepakte participatie wordt hier 
met voeten getreden. En inhoudelijk: 
de voorkeur die het college nu bekend 
maakt, past zeker niet in de trend van 
alle gemaakte opmerkingen tijdens de 
participatiebijeenkomsten, en gaat daar 
zelfs lijnrecht tegenin.” Ben voegt er nog 
aan toe dat dat het nú, op dit moment, 
inbrengen van een krappe fi nanciële limiet 
een totaal nieuw element is. “Vanaf het 
begin drie jaar geleden is een dergelijke 
grens niet gesteld en heeft het MIRT  en 
het Omgevingsberaad  juist alle opties 
onderzocht.” 

Wil je actueel op de 
hoogte blijven en je 

buren informeren 
over zaken die onze 

leefomgeving aangaan? 
App naar 

06-47412762.
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H. van Herk
VERHUUR, GROND -EN SLOOPWERKEN

06-19206320   Rotterdam

Krant_Oktober_v6.indd   6-7 19-10-22   21:47



 KRALINGSEVEER krant KRALINGSEVEER krant 98

Wees digi-wijs
Tijdens DigiDinsdag 27 september liet 
Arna Mulder van de Rabobank zien 
welke methodes fi nanciële oplichters 
hanteren. En ze gaf het advies: “Als je 
het niet vertrouwt, niets aanklikken op 
je computer! Neem eerst contact op met 
je bank. Als de bank jou belt, verbreek 
dan direct de verbinding en bel zelf 
je bank met de vraag of ze contact 
met je hebben gezocht.” De Rabobank 
doet alle Rotterdamse Huizen van de 
Wijk aan en hoopt zo mensen voor 
oplichting te behoeden.

Piet de Man: “Er waren, met mij erbij, maar 
drie deelnemers. Het was echt heel nuttig; 
mensen hebben vaak geen idee hoe ze 

zich kunnen wapenen tegen oplichters. 
Als er weer zo’n bijeenkomst wordt 
georganiseerd, kom en laat je voorlichten.”

Levensgevaarlijk!
Eind juli commotie bij de Wapitifl at! Er was 
een glasplaat op de tweede etage aan het 
schuiven. De brandweer rukte uit, vooral 
omdat die plaat boven de ingang zat en 
het zou natuurlijk heel vervelend kunnen 
afl open als iemand de fl at in of uit gaat en 
de glasplaat valt precies op dat moment 
naar beneden.

Druivenpluk 
voor Kralingse 
Kater
Op zondag 4 september zijn op ons 
volkstuincomplex de druiven voor de 
Kralingse Kater geplukt. Wijnmaker 
Johan heeft het tijdstip van de pluk 
zorgvuldig uitgekiend. De druiven 
konden nog net wat zonnige dagen 
meepikken, voordat de regenachtige 

er aan kwamen. Johan 
voorspelt een goed 
wijnjaar. Het duurt nog 
twee jaar voor we dit 
kunnen testen; dan is de 
wijn op dronk. 

Bootcamp 
je mee?
Elke woensdag is er om 20 uur 
een bootcamp op het gravel veld. Voor 
alle niveaus. De kosten bedragen 10 euro per keer. 
Aanmelden kan bij buurvrouw Sofi e Rijnsaardt 
(0618636019) en via bootcampkv@gmail.com. 

Keuken 
Rendierhof 
tijdelijk dicht
Donderdag 29 september werd er 
weer samen gegeten in het Huis van 
de Wijk Rendierhof. In verband met 
de vernieuwing van de keuken is er in 
oktober geen buurthap. De volgende 
keer is op 24 november en de kosten 
zijn zoals altijd € 5,50. 

Wil je mee-eten? Geef je op bij Miranda 
in het Rendierhof. ’t Is altijd lekker en 
gezellig.

Wees digi-wijsN I E U WS B R I E F

Terugblik 
Open Monumentendag 
Rotterdam 2022

Terugblik
Maaltijd voor de Wijk

Op 26 augustus hebben we in de Laankerk een Maaltijd 
voor de Wijk georganiseerd. Wat fi jn dat we zoveel 
mensen uit de wijk hebben ontmoet en dat we met 
elkaar mochten genieten van goede gesprekken en 
lekker eten. We hopen velen van u bij de volgende 
maaltijd weer te kunnen ontmoeten. In de tussentijd 
zijn er verschillende activiteiten waar u in contact kunt 
komen met de Laankerk. Zie www.laankerk.nl

Kerstpresentje 
75-plussers

Ook dit jaar hopen we, in de week voor Kerst, 
bij alle mensen van 75 jaar en ouder weer 
aan de deur te komen om u wat lekkers te 

overhandigen. Graag alvast tot ziens. 

Agenda

Kerstnachtdienst 2022

En als we het dan toch al over Kerst hebben, zet alvast de 
Kerstnachtdienst voor de wijk in uw agenda. Op zaterdag 
24 december bent u vanaf 20:30 uur van harte welkom 
om in deze avonddienst te luisteren naar Kerstliederen 
met een koor en samenzang en kunt u luisteren naar het 
Kerstverhaal. We ontmoeten u hier graag. 

Op zaterdag 11 september was de Laankerk weer 
opengesteld voor bezoekers en deden we mee aan de 
Open Monumentendag van Rotterdam. We mochten 
zowel mensen uit de wijk Kralingse Veer ontmoeten als 
verschillende mensen uit andere delen van Rotterdam en 
omstreken. We kijken terug op een gezellige dag. 

Mocht u toch ook eens binnen willen kijken in de 
kerk, loop dan gerust eens langs of binnen want heel 
regelmatig zijn er mensen in de kerk aanwezig. 
U bent, zowel op de zondagen als op andere dagen van 
de week altijd van harte welkom als de kerk open is. 
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Van de wijkraad

Krijgt de schapenwei 
een nieuw gezicht?
Afgelopen weken zijn er bij ons verschillende reacties 
binnengekomen over de schapenwei. Goede ideeën en 
ook mooie concrete voorstellen. De komende tijd gaan we 
alle inzendingen bekijken en deze toetsen op de kaders 
van de gemeente en de toekomstige wijkagenda. Er zullen 
gesprekken plaatsvinden met de indieners; wellicht is er meer 
informatie nodig of vragen wij om een idee verder uit 
te werken.

De keuze is aan de wijk! De ideeën zullen aan de wijk 
gepresenteerd worden en in een speciale bijeenkomst 
krijgen bewoners de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
initiatiefnemers. Daarna vragen we de wijk te kiezen en de twee 
meest populaire ideeën zullen richting de Gemeente Ro� erdam 
gaan die het uiteindelijke besluit neemt.

Wij zijn ontze� end enthousiast over de reacties tot nu toe 
en kijken uit naar het verdere proces. Heb je nog vragen of 
heb je nog een idee/plan (indienen kan nog tot 17 oktober), 
neem dan contact op met de wijkraad of Fred Hoeksema (onze 
wijknetwerker). 

Beste wijkbewoners,

We zijn inmiddels weer een paar maanden verder. 
Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van het 
prachtige weer afgelopen zomer.

Sinds de laatste wijkkrant is er een hoop gebeurd. We trapten 
onze reeks inloopmomenten af met een ochtend gericht op de 
IJsselmondselaan. Hoe vervelend de ervaringen ook zijn, het is goed 
dat bewoners ze met ons wilden delen. Verder lopen er projecten 
in samenwerking met de gemeente voor de herinrichting van de 
schapenwei en de speeltuinen in de Buff el- en Damhertstraat en zijn 
we begonnen met het wijkakkoord. Er komt een grote wijkenquête 
aan, we hopen dat jullie deze in november allemaal willen invullen! 

We praten met verschillende partijen uit Ro� erdam en Capelle. 
We merken dat we serieus genomen worden en dat beide gemeentes 
aan de slag gaan met de feedback die wij hebben gegeven over onder 
andere onkruid, verkeersoverlast en over de geuite zorgen over het 
Rivium en het Boumanterrein. Wat mij betre�  kan het allemaal niet 
snel genoeg gaan, maar helaas zullen sommige afspraken/acties wat 
tijd nodig hebben.

Tot slot, helaas nemen wij afscheid van Linda en Gerben. We zijn al 
ruim voor de verkiezingen met zijn zevenen in dit avontuur gestapt, 
het is heel raar om nu (voorlopig) met zijn vijven door te gaan. En 
door moeten we; er moet immers voor 1 december een concept 
wijkakkoord liggen en we gaan de wijk in!

Fijne herfst en hopelijk tot snel! 

Ilse van der Meer
Voorzi� er wijkraad Kralingseveer 

Bekijk via deze QR-code de 
vergaderdata, vergaderstukken 
en besluiten van de wijkraad. 
Blijf ook op de hoogte door 
onze Facebookpagina Wijkraad 
Kralingseveer te liken en/
of ons Instagramaccount @
wijkraadkralingseveer te volgen.

Wijkidentiteit
In het wijkakkoord wordt ook de identiteit van de wijk 
beschreven. Het is belangrijk dat bewoners zich daarin kunnen 
vinden en vertegenwoordigd voelen. 

Samen met de Veldacademie en de stichting Wijkcollectie hee�  de 
wijkraad op 6 september tijdens een brainstormsessie getracht een 
goed beeld neer te ze� en van de wijk. Ook is er een vragenlijst over 
belangrijke plekken, sleutelfi guren en activiteiten uitgezet onder 
de bewoners. Opvallend was dat er vanuit Kralingseveer, vergeleken 
met de andere Ro� erdamse wijken, in verhouding de meeste 
bewonersreacties kwamen.

De Veldacademie gaat samen met wijkreporters de wijk in en zal 
interviews houden met een aantal van deze key-personen om het te 
hebben over hun visie over de wijk. Uiteraard wordt het eindresultaat 
met de wijk gedeeld!

De wijkraad wil iedereen die de moeite hee�  genomen de vragenlijst 
in te vullen bedanken!

Whatsappgroep
De wijkraad hee�  een whatsappgroep aangemaakt waarin 
hij onder andere informatie deelt over de vergaderingen, 
lopende projecten en het wijkakkoord. Wil je ook lid worden, 
stuur dan een Whatsappje naar 0633015496 of mail ons op 
wijkraadkralingseveer@outlook.com.

Klankbordgroep Rivium
De wijkraad hee�  een positief kritisch gesprek gevoerd met 
ambtenaren van de gemeente Capelle en Ro� erdam over het 
Rivium. Alle partijen zijn zich bewust van de mogelijke eff ecten 
op Kralingseveer en vinden het daarom belangrijk om de 
wijkraad en de klankbordgroep te betrekken bij het proces en 
hun feedback te ontvangen.

De wijkraad stelt het op prijs dat de originele klankbordgroep zijn 
kennis wil meenemen en dat bewoners zich willen inze� en.

Heb jij als bewoner van Kralingseveer ook interesse om deel te delen aan de 
klankbordgroep? Stuur dan een email naar wijkraadkralingseveer@outlook.com. 

Afscheid wijkraadsleden
Helaas moeten wij mededelen dat Linda van Tienen-Korner 
en Gerben van Santen ervoor gekozen hebben te stoppen als 
wijkraadslid. We willen hen bedanken voor de samenwerking en 
wensen beide het allerbeste! Uiteraard hopen wij jullie snel te 
kunnen informeren over wat dit inhoudt voor de wijkraad.

Gerben van Santen Linda van Tienen-Korner 
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Hobbyfotograaf?  
Kom dinsdagavond naar het Rendierhof
In het Huis van de Wijk Rendierhof komen elke week leden van de Amateur 
Fotografen Club De Maasstad bijeen. Ze praten dan over hun foto's en over 
fotografie. Het doel is leren van elkaar en gezelligheid. De leden worden met 
opdrachten uitgedaagd om steeds nieuwe foto’s te maken. Onderwerpen 
zijn bijvoorbeeld natuur, stilleven, portret of architectuur. Ook gaan de leden 
samen op pad om (ook ’s avonds) buitenfoto’s te maken.

Ben je hobbyfotograaf en vind je het 
leuk om hierover met anderen van 
gedachten te wisselen? Kom dan 
vrijblijvend eens kijken op dinsdag
avond vanaf 19.30 uur. De bespreking 
van de foto’s start om 20.00 uur. Ben je 
nieuwsgierig naar onze foto's? In het 

Rendierhof hangt een kleine expositie 
van de leden. 

Wil je meer weten? Kijk op https://www.
fotoclubdemaasstad.nl en/of mail naar 
foto.maasstad@gmail.com.

Loting voor nieuwe  
leden wijkraad
Omdat twee van de zeven leden 
de wijkraad hebben verlaten, en er 
geen opvolgers paraat staan, volgt 
er een loting onder alle inwoners van 
Kralingseveer. Alle wijkbewoners die 
ouder zijn dan zestien jaar krijgen 

hierover een brief van de gemeente. 
Iedereen die zich niet afmeldt 

gaat in een bestand waaruit 
een notaris een lijst van vijftig 

personen loot. Aan de mensen op die 
lijst vraagt de gemeente vervolgens 
één voor één of hij of zij zitting wil 
nemen in de wijkraad. Net zolang tot er 
twee wijkbewoners ‘ja’ hebben gezegd. 
Wanneer dit allemaal precies gaat 
plaatsvinden is nog niet bekend. 

Nieuwe 
veldverlichting 
CKC
De oude veldverlichting van CKC is 
vervangen door moderne LED
lampen. Op veld 2 zijn boven dien 
nieuwe licht masten geplaatst. 
Met de huidige energie prijzen is 
het prettig dat er nu duurzamere lampen 
gebruikt kunnen worden. Bovendien was de 
kwaliteit van het licht op veld 2 voor heen 
dusdanig slecht dat het spelen van 
wedstrijden op dat veld verre van 
optimaal was, vanaf nu behoort 
dat weer tot de mogelijkheden.

Theo Bense

Rini Paulussen

Jan van Zessen
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Wijkagent in de wijk-dag
Zaterdag 9 oktober organiseerden 
de wijkagenten Kees Moerland en 
Cindy Coremans een Wijkagent in de 
wijkdag op Capelsebrug. Voor hen 
centraal gelegen – ze bedienen naast 
Kralingseveer, Fascinatio, Rivium, Capelle
West ’s Gravenland – maar voor de 

inwoners niet dichtbij genoeg. 
Er was haast geen animo en dat is 
jammer want er was een politie’lab’, twee 
brandweerwagens, voorlichting over 
brandgevaar van hennepkwekerijen en 
wat te doen bij vlam in de pan. Volgende 
keer dus maar weer de wijken in.

Woonomgeving Kralingseveer

Beter een goede buur….
De vorige wijkkrant besteedde aandacht aan het opnieuw verbinden van 
Kralingseveer en Capelle-West met de rivier. De buren trekken hierin samen op. 
Meer hierover in het volgende nummer.

CapelleWest kent al meer dan veertig 
jaar de Stichting Buurtgroep Capelle
West. De stichting heeft ten doel ‘het 
bevorderen van een goed woon en 
leefklimaat in Capelle aan den IJssel

West’. Dit doet ze onder andere door 
het organiseren van allerlei activiteiten. 
Activiteiten waar Kralingseveerders ook 
welkom zijn. Meer weten? Kijk op www.
buurtgroepcapellewest.nl en op de 
Facebookgroep van BCW. 

Ook is er een buurtkrant die zes keer 
per jaar uitkomt en al zo’n dertig! jaar 
verschijnt. Deze is te downloaden van 
hun website. Vrijwel alle activiteiten 
van de BCW vinden plaats in of rond 
het buurtcentrum aan de Willem 
Barentszstraat 3 in CapelleWest.

Duidelijkheid over onkruid
Voor de één een doorn in het oog, voor de ander 
stoepplantjes goed voor de biodiversiteit… 
Hoe dan ook, op bijgaand plaatje zie je wat de 
gemeente beheert en dus schoonmaakt (= wit) 
en wat je zelf moet bijhouden (als je je eraan 
ergert dus of omdat het bijvoorbeeld invasieve 
plantjes zijn). 

Wat de gemeente schoonmaakt… Dat wil zeggen: 
net zoals heel veel andere organisaties is ook hier 
onderbezetting. En met het warme weer was er 
ook bijna niet tegenaan te werken. Maar als je vindt 
dat de gemeente bepaalde plekken niet goed 
onderhoudt, maak daarvan dan een melding in de 
MeldRapp.

Geen 
scooters 
meer?
Overlast, regelgeving, 
capaciteit of een 
combinatie van factoren, 
geeft Felyx desgevraagd 
op als redenen om 
onze wijk niet meer te 
bedienen. Jammer toch, de 
bereikbaarheid van onze 
wijk is toch al belabberd. 
Maar helaas ook voor een 
deel te wijten aan het 
gedrag van onze eigen 
buren die de scooters overal 
maar neerpletterden.

Geen sluipverkeer 
door Kralingseveer
Aan het begin van de IJsselmondselaan, aan de kant van 
de Abram van Rijckevorselweg, hangt sinds begin oktober 
een spandoek. Om weggebruikers erop te attenderen 
dat de Laan niet bedoeld is voor sluipverkeer. Het doek is 
ontworpen door wijkbewoner Michel Rosloot. Wijkbewoners 
Jasper Bier en Steven Verhoef hebben het opgehangen. Het 
is bekostigd door OpzoomerMee. 

Verkeershufters 
Abram van Rijckevorselweg
De politie heeft op een vrijdagavond op de Abram van Rijckevorselweg tussen 
Kralingseveer en het Kralingseplein op snelheid gecontroleerd. Meerdere 
bestuurders bleken fors te hard te rijden en negeerden het rode verkeerslicht. 
Waardoor er, en dat weten wij allang, gevaarlijke situaties ontstaan voor 
overstekende automobilisten, fi etsers, scooters en voetgangers. De controle werd 
uitgevoerd met behulp van een lasergun ter hoogte van de IJsselmondselaan naar 
aanleiding van veel klachten uit onze wijk. 

Er zijn 27 bekeuringen uitgeschreven 
voor rood licht of te snel rijden. De 
hoogste gemeten snelheiden: 111, 
113, en 117 km/u. De laatstgenoemde 
bleek ook nog eens niet in het bezit 
van een rijbewijs te zijn. Door die 

hoge snelheid kunnen veel 
automobilisten niet op tijd 
remmen voor het stoplicht met 
de IJsselmondselaan, hierdoor 
rijden ze vaak door rood, met 

alle gevolgen van dien. De 
toegestane snelheid is 70 km/
uur (dit was ooit 80). 

Ook lijkt de afstelling van de 
verkeers lichten niet goed te 
zijn. Buurt bewoner Ton Albers: 

“Op het moment dat het ene 
licht op rood gaat, springt het 

andere direct op groen. Maar 
dan moet jij, zojuist door oranje gereden, 
nog het hele kruis punt over steken 
met een optrekkende auto, terwijl de 
wachtende auto's in beweging komen. 

Nog gevaarlijker is het als zo'n auto een 
vrije baan heeft op de AvR en niet geheel 
hoeft te stoppen voor rood, maar het 
stoplicht in de remweg op groen springt. 
Dan kunnen ze het kruispunt passeren 
met snelheden boven de 30 km per uur, en 
als er dan juist een auto heuvelopwaarts 
vanaf de laan optrekt door oranje, is een 
aanrijding snel gebeurd. Ik zie dit bijna 
wekelijks gebeuren.”

Trouwens, ook op de IJsselmondselaan 
wordt regelmatig veel te snel gereden! 
Niet alleen door sluipverkeer, maar ook 
door inwoners van onze wijk. Houd je aan 
de maximaal 30 km/uur in onze wijk, dat 
voorkomt veel ellende.

Het spandoek is gemaakt van extra zwaar 
materiaal, zodat hij lang kan blijven 
hangen. Organiseer je iets voor de wijk en 
wil je hiervoor een spandoek inzetten, dan 
kan je die in de plaats van het sluipverkeer
spandoek ophangen. Het formaat is 360 

breed x 318 hoog. 
Je kunt de 35 
spinhaken 
gebruiken die 
nu in het frame zitten. Wel graag zo snel 
mogelijk na afl oop van jouw activiteit weer 

het sluipverkeerspandoek 
terughangen.

Kale vlakte
Naast het Huis van de Wijk en het 
gravelveld zijn nogal wat struiken 
verwijderd. Waarom? Geen idee. In 
opdracht van wie? Geen idee. 

Woonomgeving Kralingseveer

het sluipverkeerspandoek 
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Raadhuisplein 4, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel • 088 16 69 500 • kantoor@devastgoedexperts.nl • www.devastgoedexperts.nl

EXPERTS
OP HET GEBIED VAN
MAKELAARDIJ
• verhuur
• taxaties
• verkoop
• financieel advies
• aankoopbegeleiding

Na bijna 24 jaar in de Antilopestraat 39 
zijn wij inmiddels verhuist naar Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Dit betekent niet dat 
Arjan niet meer actief zal zijn in de wijk. 
Vele Kralingseveerders kennen Arjan als 
transparante, betrokken makelaar en 
financieel adviseur.  

Verhuisplannen? Neem contact op met 
Arjan: 06 26997558. Dit kan ook in de avond.

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

Wijkkranten 
in stadsarchief
Stadsarchief Rotterdam bewaart en 
verzamelt de Rotterdamse geschiedenis 
en maakt deze toe gankelijk en 
zichtbaar. Alle informatie samen 
vertelt het verhaal van de stad. Onze 
Kralingseveer Krant is opgenomen in 
het Stadsarchief. Zowel de gedrukte 
exemplaren als de digitale versie. Want 
ook wat in ons ‘dorp’ gebeurt, maakt de 
geschiedenis van Rotterdam.

Wijnproefmiddag
Op 10 september scheen de zon volop, en 
dat kwam goed uit. De wijnproeverij bij 
het clubhuis van de volkstuinvereniging 
kon buiten worden gehouden. Er zijn aan 

36 proevers kleine glaasjes van maar liefst 
twintig wijnen én een portje geschonken. 
Ook was er kaas en een leuke verzameling 
creatiefmetkurk spulletjes. Het was een 

gezellige middag  mede 
mogelijk gemaakt door 
OpzoomerMee  die 
voor herhaling vatbaar 
is. Houd de wijkkrant in 
de gaten voor de nieuwe 
datum.

Vraag de eenmalige energietoeslag aan
Zo kan je bijvoorbeeld een energie
toeslag aanvragen. De landelijke 
richtlijn is dat mensen recht hebben 
op een energie toeslag wanneer 
hun inkomen 120% van het sociaal 
minimum is. Rotterdam ondersteunt 
mensen met een inkomen tot 140% 
van het sociaal minimum. Vakantie
geld, zorgtoeslag of huurtoeslag 
tellen niet mee bij jouw inkomen.

Jouw situatie in januari 2022
Jouw inkomen 
in januari 2022

Alleenstaande (ouder) tussen 21 jaar en AOWleeftijd Maximaal € 1.455 

Gezin van 2 personen beide tussen 21 jaar en 
AOWleeftijd, met of zonder kinderen Maximaal € 2.075 

Alleenstaande met AOW Maximaal € 1.615 

Echtpaar, één of allebei met AOW Maximaal € 2.185 

Lief berichtje in 
het Buurtkastje

In het Buurtkastje leggen buurt bewoners 
eten en drinken en/of ze nemen bood
schappen en menstruatie materiaal mee 
uit het kastje. Het Buurtkastje staat op 
de IJsselmondselaan en heeft ook een 
Facebookgroep. Zit je aan het eind van de 
maand krap bij kas? Schroom niet en laat 
via een PB weten wat je nodig hebt. Dan 
kan het Buurtkastje (uiteraard anoniem) 
via de socials vragen of iemand dat 
toevallig heeft of beschikbaar kan stellen 
in het kastje.

Kom jij in 
aanmerking?
Je kunt de energie  toeslag 
aanvragen via 
www.rotterdam.nl/energietoeslag. 
Je hebt hiervoor een DigiD nodig. 
Heb je geen DigiD en/of wil je hulp bij 
het aanvragen? Ga dan naar het Huis 
van de Wijk Rendierhof of bel 14 010. 

Vervolg blz. 1
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De lekkerste supermarkt van Kralingseveer 
En Capelle aan de IJssel.

Heerlijk mals, 

ons Blonde d’Aquitaine 

rundvlees.

We hebben al 
voor je gekookt.

Het lekkerste 
brood uit 

eigen bakkerij.eigen bakkerij.

PLUS ziet paars 
van de Laagblijvers!

’s Gravenland�/�Puccinipassage 12 // Capelle a/d IJssel // T: 010 2358885

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00 // zo 12.00-18.00

Trotste 

hoofdsponsor van CKC 

voetbalvereniging.

Alles voor de perfecte borrel.

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

Deze editie is gemaakt en verspreid door 
Désirée Valten (eindredactie), Gerben van Santen en Irma 
Dorsman (redactie), Amber Rook, Ben van Rooij, Diederik van 
Meenen, Elise van Dalfsen, Fred Hoeksema, Iet Oostlander-
Lee� ang, Jasper Bier, Linda van Tienen-Korner (fotografi e), 
Michel Rosloot (vormgeving), Piet de Man, Rien van der 

Schelling (verspreiding), Rini Paulussen, To van den Berg, 
Wijkraad Kralingseveer.

Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via 
info@kralingseveer.com

Deze wijkkrant is mede mogelijk gemaakt door 
� nanciële bijdragen van de gebiedscommissie Prins 
Alexander en diverse ondernemers. Wil je adverteren in 
de wijkkrant? Mail naar info@kralingseveer.com.

Colofon

Speeltuinvereniging 
zoekt kinderboeken
Heb je kinderboeken in jouw 
boekenkast staan die je eigenlijk niet 
meer leest? Gooi ze niet weg maar 
breng ze naar de speeltuin. Dan krijgen 
ze, met een zwerfboeken-sticker, een 
plek in de blokhut en kunnen ze gaan 
zwerven van kind naar kind. Zo kunnen 
álle kinderen leuke boeken lezen. 

Kinderzwerfboek is onderdeel van 
Nationaal Fonds Kinderhulp en wil vooral 
kinderen voorzien van goede boeken. 
Lezen vergroot het taalkundig inzicht van 
kinderen en daarmee hun kans op een 
mooie toekomst. Meer weten? https://
kinderzwerfboek.nl.
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