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KRALINGSEVEER krant 1

Kralingseveer in het nieuws
Even waren we nationaal en regionaal 
nieuws, met dank aan de ‘banden-
prikker’. Een man die in korte tijd 
in de Krimpenerwaard, Capelle en 
Kralingseveer meer dan 250 banden 
van auto’s en scooters heeft lek geprikt. 
Daar zaten ook banden van politieauto's 
bij. Dankzij een oplettende Krimpenaar 
is een 34-jarige man uit Capelle aan den 
IJssel in de boeien geslagen. 

Waarom de man de banden lek stak, zullen 
we misschien nooit te weten komen. 
Maar de politie had er de handen vol aan. 
Tientallen agenten van verschillende 
afdelingen surveilleerden en postten 
hele nachten in de gebieden waar de 
serievernieler toesloeg. Zij kregen daarbij 
versterking van onder andere Toezicht en 
Handhaving van de gemeenten en een 
droneteam. 

Van de redactie
 De laatste wijkkrant van 2022 alweer. 
En ook nu weer een bommetjevol 
nummer. Over Sint en kerst. Over onze 
woon- en leefomgeving. Over allerlei 
activiteiten in de wijk. Er zijn interviews 
met actieve en nauw bij onze wijk 
betrokken ambtenaren. Uiteraard blikken 
we terug en vooruit. En zien we 
de seizoenen in de volkstuintjes.  
Ten slotte is het fijn dat er alweer 
mooie, nieuwe en gedurfde plannen 
voor volgend jaar zijn. We wensen je 
een prachtig 2023!
 
Désirée Valten 

Lichtjesavond

Géén lampjes 
op de laan

Echt, wat waren we er blij mee 
verleden jaar: de lampjes op de 
IJsselmondselaan! De gemeente zou 
ze de komende tien jaar rond kerst 
ophangen. 

Helaas! De lampjes zijn er wel, maar… er is 
geen geld om ze te installeren. Zo jammer! 
De lampjes liggen nu in het Rendierhof en 
zijn te gebruiken voor evenementen.
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De wethouder, zijn brug, 
de inwoners en hun verzet
Er is al veel gezegd (!!#?&%!#!$!) en geschreven over ‘de brug van Karremans’.  
Dat die (bedoeld wordt: de brug) een sociale en ecologische ramp is voor De Esch  
(noordoever) en de Veranda (zuidoever) en een potentieel gevaar voor de 
scheepvaart. Dat hij (bedoeld wordt: onze Rotterdamse wethouder Karremans) 
de deelnemers aan een zeer zorgvuldig uitgevoerd participatieproces heeft 
geschoffeerd door een week voordat hun advies kwam, het collegebesluit voor  
een brug naar buiten te brengen. En dat de beste brug een tunnel is.

Opschalen
Het Omgevingsberaad heeft vervolgens 
eind november de Tweede Kamer 
commissie voor Infrastructuur en 
Waterstaat een uitgebreide brief 
geschreven waarin het dringend verzoekt 
‘om er bij de verdere behandeling van dit 
dossier op attent te zijn en waar nodig ook 
de minister van I&W erop aan te spreken 
dat het bestaande spelregelkader van 
het participatieproces officieel erkend 
en gevolgd moet worden door alle 
partijen (waaronder de wethouder van 
Rotterdam). En dat het proces van nadere 
onderzoeken optimaal gefaciliteerd 
wordt met een flexibele opzet voor een 
oeververbinding. Daarmee bedoelen 
we dat het concept ‘oeververbinding 
als brug’ op enig moment alsnog kan 
worden opgewaardeerd tot een tunnel, 
in samenhang met onderzoek naar 

mogelijkheden van een alternatieve 
financieringsopzet.’     

Voorsorteren
Het is natuurlijk tendentieus om de 
keuze voor te stellen als één tussen 
de autobrug van de wethouder en de 
metrotunnel van de mensen. VVD’er 
Karremans staat overigens niet helemáál 
alleen met zijn keuze voor een brug als 
derde oeververbinding. De bijna 80-jarige 
stedenbouwkundige Riek Bakker sprak er 
haar steun voor uit, met verwijzing naar 
de iconische status van de ooit verguisde 
Erasmusbrug. Een Esch-bewoner reageerde 
daar weer op (‘andere tijden vragen 
andere oplossingen’) met een praktisch, 
goedkoop en effectief alternatief: een 
pont, op meerdere plaatsen in de stad. 
En voor wie al out-of-the-box is: zie 
kabelbaanrotterdam.nl. Wat er ook komt, 

een brug met of zonder tram of toch een 
tunnel, een stel iconische pontveren of een 
toeristisch zeer aantrekkelijke kabelbaan 
die zich over het water en door de stad 
slingert… waar de keuze ook op valt, 
het is een voorsortering op de toekomst. 
En infrastructuur vergt per definitie een 
langetermijnvisie, over tientallen jaren, tot 
het eind van deze eeuw. Met dat argument, 
omarmd door iedereen inclusief de 
wethouder, kun je natuurlijk óók wachten 
tot we in de regio voldoende geld bij elkaar 
hebben om de keuze niet te laten leiden 
door een gebrek eraan.
 

Leefomgeving 
Kralingseveer: 

Het laatste nieuws
over de oeververbinding, de parkshuttle, 
het grondwaterpeil, de effectmeting van de 
knip op het Rivium, het Boumanterrein en 
een nieuwe invulling van de dijk.

Wil je actueel op de 
hoogte blijven en je 

buren informeren 
over zaken die onze 

leefomgeving aangaan? 
App naar 

06-47412762.

Wat is het
Omgevingsberaad?

In het Omgevingsberaad geven 
belanghebbenden hun visie op de 
oeververbinding. In het overleg 
zitten onder andere de Koninklijke 
Binnenvaart Nederland, VNO-NCW, 
Deltalinqs, bewonersverenigingen, de 
Fietsersbond. Dit bonte gezelschap 
van belangen bracht een gezamenlijk 
advies uit (een tunnel!) op basis 
van beslisinformatie die aan de 
opdrachtgevende partijen van de
MIRT-verkenning is gepresenteerd.
Het Meerjarenprogramma Infra-
structuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
is een investeringsprogramma van het 
Rijk voor projecten en programma’s 
in het ruimtelijk domein. Op www.
impact-oeververbinding staat meer 
informatie over de oeververbinding 
waarvoor de gemeente heeft gekozen 
(brug!) en de (grote) gevolgen hiervan 
voor onze/de leefomgeving.
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Alternatieve oeververbinding
Dan liever de lucht in!
Een kabelbaan door de stad? En dan zeker skiën vanaf de Euromast! Maar zoals de 
initiatiefnemers op hun site www.kabelbaanrotterdam.nl schrijven, ligt de tijd dat 
kabelbanen exclusief werden gebruikt in skigebieden achter ons. 

‘In steeds meer steden, waaronder 
Göteborg, Singapore, Portland, 
Koblenz, Lissabon, Londen en  
La Paz, wordt de kabelbaan 

omarmd als aantrekkelijke aanvulling op 
het bestaande OV-netwerk. De kabelbaan 
is namelijk qua snelheid, comfort en 
reizigersvolume vergelijkbaar met een 
sneltram.’

Is het niet tóch een heel gek en 
onuitvoerbaar idee? De initiatiefnemers 
vinden van niet: ‘Er is geen plek in 
Nederland waar een HOV-kabelbaan beter 
past en meer impact heeft dan in ons eigen 
Rotterdam. Zwevend over de Maas in 8 
minuten van Kralingsezoom via de Erasmus 

Universiteit naar De Kuip.  
En vanaf daar op hoogte in 7 minuten, 
met een tussenstop in Bloemhof-Hillesluis, 
door naar Zuidplein. Met adembenemend 
uitzicht op onze prachtige skyline. Een 

attractie van wereldklasse, volledig 
geïntegreerd in het Rotterdamse 
OV-netwerk. Een nieuwe manier 
om de architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit 
van Rotterdam te beleven. Naast 
de Euromast, de Markthal en de 
Erasmusbrug wordt de Kabelbaan 
een nieuw Rotterdams icoon.’ En dat 
voor een fractie van de kosten van 
een nieuwe brug.

In 1970 konden we al even met een kabelbaan 
door een deel van de stad zweven

De bodem 
van de put
Het ‘Restveen’ is onderdeel van de 
bijna tweehonderd jaar geleden 
drooggemaakte Zuidplaspolder, tussen 
Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het 
bestrijkt bijna vierhonderd hectare 
tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Hier, zes meter onder NAP, 
borrelt zilt grondwater op waardoor 
de sloten vervuilen en door oxiderend 
ijzer oranje kleuren. Het veen droogt 
elk jaar verder uit; feitelijk verbrandt 
en krimpt het. Daardoor is de steeds 
lichtere bodem niet meer bestand 
tegen de opwaartse druk van het 
grondwater. De bodem barst open 
en grondwater van slechte kwaliteit 
brengt schade toe aan boerenland, 
natuur en bewoonde leefomgeving. 

Het Hoogheemraadschap van Schieland 
en Krimperwaard heeft besloten dat, 
hoewel de veenbodem jaarlijks zakt, het 
waterpeil voortaan niet meer met deze 
daling mee zal zakken. In de woorden van 
de dijkgraaf: “We zijn, als we op dezelfde 
manier doorgaan, aan het einde gekomen 
van de maakbaarheid van Nederland.” 
Naast de schade door water van slechte 
kwaliteit is er ook kans op verzakkingen 
elders. Er loopt namelijk een spoorlijn en 
als die begint te verzakken, leidt tot een 
miljoenenschade, waarschuwt de NS. 
Ook huiseigenaren zouden in het geweer 
kunnen komen. Het nut van stoppen met 
de neerwaartse waterpeilverlaging was 
trouwens twintig jaar geleden al bekend, 
toen de provincie Zuid-Holland plannen 
had om van het Restveen een stuk 
‘natte natuur’ te maken en daarmee de 
bodemdaling tegen te gaan.

Verzakkingen, dat klinkt bekend! 
Benieuwd wat deze aanpak gaat 
betekenen voor onze ‘put’  
(= Kralingseveer en Capelle-West ).  
En wil je weten wat jouw 
overstromingsgevaar is? 
Kijk op www.overstroomik.nl.
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Een dijk van een dijk 

Het project om het dijkgebied tussen de Algerabrug en de Van Brienenoordbrug 
recreatiever en verkeersveiliger te maken is in een volgende fase gekomen.

Er is nu veel sluipverkeer (dat voortraast) 
op de dijk. Daarom heeft de Capelse 
gemeenteraad onlangs via een motie 
het Capelse College gevraagd samen 
met bewoners en de aan de dijk 
gevestigde bedrijven een plan uit te 
werken om de dijk om te vormen tot een 
‘auto te gast fietsstraat’. Dezelfde motie 
roept het Capelse College ook op de 
bestaande geluidsoverlast en overlast 
van schadelijke stoffen op de Abraham 
van Rijckevorselweg, het Capelseplein 
en de Algeraweg terug te dringen, nu 
de infrastructuur wordt aangepast om 
de doorstroming van en naar Polder 
Krimpenerwaard te verbeteren. 

Enthousiaste 
samenwerking
Mede dankzij de motie is er contact 
ontstaan met de Historische Vereniging 
Capelle aan den IJssel (www.hvc-
capelle.nl) en met Hollandsche IJssel 
Mooier (www.hijm.info). Zij willen graag 
betrokken zijn bij de transformatie naar 
een meer recreatievere invulling van het 
dijkgebied dat veel ‘historie’ heeft om in 
de buitenruimte een mooie plek te geven. 
Zo kunnen óók de vele (fiets)passanten 

kennisnemen 
van de lokale 
watergebonden 
geschiedenis 

aan en rond de dijk. Ook IJsselwerf 
Zwijnenburg wil graag met bewoners 
meedenken omdat zij het voordeel zien 
van een (watergebonden) recreatievere 
invulling van hun werkomgeving. Een 
regionaal bureau voor Stedenbouw en 
Landschap gaat samen met bewoners een 
verkeersveilige en recreatieve dijk schetsen. 
Het budget hiervoor is zowel bij Capelle-
West als in Kralingseveer aangevraagd. 

Mensen eerst
Waar moet je aan denken? Al het 
brommer- en fietsverkeer gaat net als 
vroeger weer over de dijk. Het wegdek 
wordt zo ingericht dat auto’s niet sneller 
dan 30 km per uur kunnen rijden. Omdat 
alle verkeersdeelnemers weer van de dijk 
gebruik maken kan niemand de ander over 
het hoofd zien. Het effect is dat de (fiets)
verkeersveiligheid toeneemt en de overlast 
van sluipverkeer door Kralingseveer (!) en 
Capelle-West afneemt. 
Aan de oever van de 
IJssel komen banken met 
historische verwijzingen op 
informatieborden en musea-
achtige voorwerpen. Wat nu 
nog fietspad is wordt een 
lommerrijke wandellaan 
met aan weerszijde bomen 
en in de naastgelegen 
groenvoorziening 

banken en plek voor een speeltuin, 
hondenuitrengebied, sporttoestellen, 
bloemenweide en andere fraaie 
voorzieningen. Tevens worden 
bedrijven gelegen op de dijk maar ook 
op de industrieterreinen onderdijks 
aangemoedigd om de verrommeling van 
hun buitenterrein aan te pakken.
Het effect is dat door het opruimen van 
de industriële buitenruimte en door 
de opwaardering van het groen er een 
ecologische en aangename wandelzone 
ontstaat waarin Capelle-West en het Bos 
in Kralingseveer nog beter met elkaar zijn 
verbonden. 

Meedenken?
Zodra het budget is goedgekeurd en de 
sfeertekeningen zijn gemaakt is het de 
bedoeling om met bewoners uit Capelle-
West en Kralingseveer de puntjes op 
de i te zetten. Heb je ideeën en wil je 
hieraan meedoen, stuur een email naar: 
krimpenerwaard@yahoo.com.

‘Evenwicht en tegenwicht,
 samenspraak en tegenspraak,
 macht en tegenmacht
 kunnen in een democratische   
 rechtsorde niet zonder elkaar.’
 Herman Tjeenk Willink
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Volgend jaar 
weer Balkon-
Gymmen

In coronatijd heeft FS Fysio BalkonGym 
gegeven bij de Wapitiflat. In weer en wind 
deden de bewoners mee. Zo ook tijdens de 
Nationale BalkonBeweegdagen. 

De gemeente Rotterdam heeft FS Fysio weer 
subsidie verstrekt om ook in 2023 BalkonGym 
aan te bieden. Nu voor een heel jaar. Meer details 
volgen binnenkort. Wellicht gaat FS Fysio ook op 
andere plekken in de wijk BalkonGym geven. 

Heb je hierover een idee over of wil je meer weten? 
Neem contact op met Jasper Bier via 0649777711 of 
jasper@fsfysio.nl.

25+ Disco

Rivium: modellen & prognoses
De afsluiting van de Rivium Boulevard voor de verkeersmetingen was op een andere 
plaats dan ‘de knip' voorzien in het Gebiedspaspoort 2.0. Waarom? Jeroen Kik van de 
gemeente Capelle aan den IJssel nam de moeite onze vraag te beantwoorden. 

“Tijdens de proef konden we de knip niet 
op die plek aanbrengen, gezien de huidige 
wegenstructuur en verkeerscirculatie 
(eenrichtingsverkeerstraten) in het gebied 
en de vereiste bereikbaarheid van de 
bedrijven in Rivium. Voor de proef hoeft de 
knip overigens ook niet exact op dezelfde 
plek te liggen. Het gaat er om dat met proef 
wordt gesimuleerd dat de Rivium Boulevard 
niet beschikbaar is voor doorgaand verkeer 
(dus: verkeer tussen de AvR en de IJsseldijk 
dat geen herkomst of bestemming heeft 
in Rivium). Dan is de vraag hoeveel verkeer 
dat is en waar dat verkeer gaat rijden als 
het niet meer via de Rivium Boulevard kan 
rijden. Dat willen we met deze proef in 
beeld brengen en dan is de exacte locatie 

van de knip dus niet zo van belang. Voor 
de bereikbaarheid van de bedrijven en 
de duidelijkheid was dan het voordeel 
dat duidelijk was dat alle bestemmingen 
in Rivium via de 
noordzijde bereikbaar 
waren (en niet een 
deel via het noorden 
en een deel via het 
zuiden; dat zou tot 
veel onduidelijkheid 
en zoekverkeer 
leiden). Dat is dus 
iets anders dan in 
het plan voor Rivium, 
maar sowieso kan met 
deze proef niet de 

toekomstige situatie in beeld worden 
gebracht; met de ontwikkeling van 
ca. 5.000 woningen en de daarmee 
samenhangende verkeersgeneratie zal het 
toekomstige verkeersbeeld anders zijn. We 
gebruiken verkeersmodellen om daarvoor 
de berekeningen uit te voeren en de 
prognoses te doen.”

N I E U WS B R I E F

24 december 
Kerstnachtdienst 2022

Nieuw
Lunch voor de Wijk

Vanaf januari 2023 organiseren wij als Laankerk 
elke eerste zondag van de maand een lunch voor de 
wijk. We willen elkaar ontmoeten en samen van een 
maaltijd genieten. De lunch begint om 13:00 uur en 
er is inloop vanaf 12:45 uur. Iedereen is van harte 
welkom, de toegang is gratis! U ontvangt ook een 
fl yer in uw brievenbus. 

Vanwege Oud en Nieuw zal de eerste lunch zondag 
8 januari zijn. U kunt zich aanmelden bij Elise van 
Dalfsen:
06- 24180346  / eavandalfsen@gmail.com

We zien uit naar uw komst!

Terugblik

Maaltijd voor de wijk

Op vrijdag 25 november hebben we in de Laankerk 
een Maaltijd voor de Wijk georganiseerd. Wat fi jn dat 
we weer zoveel mensen uit de wijk hebben ontmoet 
en dat we met elkaar mochten genieten van lekker 
eten, gezellig samenzijn en mooie gesprekken. 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.brug010.nl

Op zaterdag 24 december bent u vanaf 20:30 uur weer 
van harte welkom tijdens de jaarlijkse Kerstnachtdienst 
in de Laankerk. Kom naar deze avonddienst om samen te 
luisteren naar mooie Kerstliederen, sommige gezongen 
door een koor en andere middels samenzang. Het 
Kerstverhaal en evangellie zal worden voorgedragen door 
onze wijkpredikant uit Kralingse Veer, ds Floris van 
Binsbergen. We ontmoeten u hier graag. 

Opnieuw willen wij u overheerlijke oliebollen en ander lekkers aanbieden voor een 
zacht prijsje. Nu nog ruimer assortiment! Bestelopties :

1. Flyer inleveren in de brievenbus van de kerk (binnenkort in uw brievenbus)
2. Via www.laankerk.nl >> bestelknop Oliebollenactie
3. Bestelling en gegevens mailen naar oliebol@laankerk.nl

Bestellen kan tot 30 december. Afhalen kan op 31 december tussen 09.30 tot 11.00 
bij de Laankerk kraam. Liever laten bezorgen? Dat kan (2 euro bezorgkosten) op 31 
december tussen 09:00 en 12:00. Voor vragen kunt u mailen naar:
oliebol@laankerk.nl of bellen naar 06-28901928 .

OLIEBOLLENACTIE

Wat een verrassing dat de 
jongeren van de Laankerk iets 
lekkers kwamen langsbrengen 
voor Sinterklaas.
Dank je wel!

OLIEBOLLENACTIE
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december tussen 09:00 en 12:00. Voor vragen kunt u mailen naar:
oliebol@laankerk.nl of bellen naar 06-28901928 .

OLIEBOLLENACTIE

Wat een verrassing dat de 
jongeren van de Laankerk iets 
lekkers kwamen langsbrengen 
voor Sinterklaas.
Dank je wel!

OLIEBOLLENACTIE
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Sinds 1 september is Martine Coevert wijkmanager van Kralingseveer en van 
de wijken Het Lage Land, Prinsenland en 's-Gravenland. Martine is de linking-
pin tussen de wijk en de afdelingen van de gemeente Rotterdam. Zij zorgt er 
bijvoorbeeld voor dat de afdelingen problemen en meldingen oppakken die 
binnenkomen via onder andere bewoners en de wijkraad. Die kunnen gaan over 
allerlei onderwerpen, denk aan veiligheid, onderhoud of overlast. 

Een prettige omgeving voor iedereen in 
de wijk en een goede samenwerking met 
de gemeente, dat vindt ze belangrijk. 
Ook gaat ze over de financiering van de 
bewonersinitiatieven en ziet ze toe op de 
uitvoering van het wijkakkoord. Martine 
werkt veel samen met onze wijknetwerker 
Fred Hoeksema en wijkraadcoördinator 
Oana de Visser-Baicu. 

Tussen de koeien
Martine is 48 jaar en opgegroeid tussen 
de koeien in een dorp van 200 bewoners 
in Noord-Holland. Ze woont in het Oude 
Westen samen met Lennaert en om de 
week ook met zijn twee dochters. Ze is 
meteen enthousiast over de wijkkrant: 
“Als dit blad met deze mooie lay-out en 
al die informatie in mijn wijk zou worden 
bezorgd, zou ik er goed voor gaan zitten 
met een bak koffie.”

Funderingsproblemen
Kralingseveer kent ze vanwege de 
funderingsproblematiek. “In 2010 kocht 
ik een woning in Noord met paalrot. 
Toen bleek dat het probleem alleen als 
blok - van 23 woningen - aangepakt 
kon worden, ging ik me erin verdiepen 
en werd ik de trekker om samen met de 
gemeente het probleem op te lossen. 
Met een groot bewonersinitiatief voor 
een wijkgerichte aanpak kreeg ik als ‘het 
funderingsvrouwtje’ contact met veel 
mensen en organisaties. Uiteindelijk 
stopte ik als personeelsadviseur en 

maakte van de funderingsaanpak mijn 
werk. De wijkgerichte aanpak werd in 
Rotterdam succesvol en ook enkele 
andere gemeenten werken nu volgens 
deze aanpak.”

Rouwproces
Over de funderingsproblemen heeft ze 
destijds als bewoner contact gehad met 

de Belangenvereniging Kralingseveer 
BVKV. “Funderingsproblemen zijn 
ingewikkeld op te lossen. Je moet het 
vaak met het hele blok doen en het kost 
soms wel vanaf 100.000 euro per woning. 
Mensen kunnen dat financieel of mentaal 

niet altijd dragen en 
het is de vraag of de 
huizen deze kosten 
wel waard zijn. Vaak 
zijn het niet alleen de 
kosten van een nieuwe 
fundering. Sommige 
huizen moeten ook 
van het gas af, hebben 
energiebesparende 
maatregelen nodig 
en/of hebben 
achterstallig onderhoud. 
Bewoners ervaren 
funderingsproblemen 
soms als een 
rouwproces. Hulp van 
de banken is niet te 
verwachten; die zijn 
alleen van de hypotheek. 
Het Funderingsloket 
van de gemeente 
kan bewoners hier 
voorlichting over 
geven. Ik kan hier wel 
de gesprekken over 
aan gaan. Op www.
duikinjefundering.nl van 

het Funderingsloket is veel informatie te 
vinden.”

Mooier en leefbaarder
Na een half jaar werken in Amsterdam, 
wilde Martine weer terug naar 
Rotterdam. “Toen ik zag dat er een 
wijkmanager werd gezocht, wist ik 
gelijk dat die functie helemaal bij mij 

“Ik ben nieuwsgierig en heb echte interesse in de mensen.  
Ik wil de mensen dan ook echt zien en laten zien dat ze 
gehoord worden. Niet alle problemen zijn op te lossen, 
maar misschien wel te verzachten”

 Wijkmanager Martine Coevert:

“Mijn team bestaat uit bewoners, 
 ondernemers, partners en 
 collega’s in Rotterdam”
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past.  Ik wil mijn best doen om Kralingseveer nog mooier en 
leefbaarder te maken. Ik ben naast wijkmanager ook bewoner 
van Rotterdam en wil net zo goed als de inwoners van 
Kralingseveer dat de gemeente naar ons luistert en met ons 
samenwerkt. Ik wil dan ook zichtbaar zijn en samen het verschil 
kunnen maken: niet vanaf een afstand op kantoor. Bewoners 
kunnen mij direct bereiken via M.Coevert@rotterdam.nl en via 
06-38681479. Daarnaast ben ik binnenkort ook op een vast 
tijdstip in het Huis van de Wijk. Ik heb trouwens niet zo heel 
erg het gevoel dat ik ‘van de gemeente ben’. Mijn team bestaat 
eigenlijk uit bewoners, ondernemers, partners en collega’s in 
Rotterdam. Ook is het heel fijn dat de contacten met Capelle 
goed zijn.”

Toezien op uitvoering wijkakkoord
Tot nu toe heeft Martine veel contact met de wijkraad over 
het wijkakkoord. Het is haar taak om erop toe te zien dat de 
gemeente de acties uit dit akkoord uitvoert. De voortgang wordt 
bijgehouden in een systeem. “Mijn ervaring is tot nu toe dat 
mijn collega’s in de gemeente er alles aan doen om de nieuwe 
systematiek van de wijkraden tot een succes te maken. Ik ben 
blij met de wijkraadsleden. Ze zijn bevlogen en ze zitten er niet 
politiek in, maar echt vanuit hun betrokkenheid als bewoner. 
Ook ben ik onder de indruk van de gedrevenheid van de 
vrijwilligers van Kralingseveer; mooi en belangrijk dat zij er zijn.”

Boumanterrein
Op de vraag wat ze zou kunnen doen aan de Bouman-locatie 
zegt Martine: ”Als een bewoner bij de gemeentelijke website 
of 14010 een melding doet, kan een inspecteur van Bouw- en 
Woningtoezicht onderzoeken of er activiteiten plaatsvinden 
die wettelijk niet zijn toegestaan. Het is een terrein dat niet in 
handen is van de gemeente. De gemeente kan een eigenaar 
niet dwingen om op eigen terrein te bouwen. Wel kunnen we 
hierover het gesprek aangaan met de eigenaar. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld kijken of plannen voor een ontwikkeling passen 
bij de omgeving en of ze voldoen aan de bestaande afspraken, 
zoals het bestemmingsplan.”

Tips om kosten  
te besparen
De vorige Wijkkrant stond stil bij de almaar 
stijgende kosten voor levensonderhoud. Hieronder 
wat tips om de winter (beter) door te komen. 

Zet de verwarming lager
Zet de verwarming op 19 graden en verwarm alleen de 
kamers waar je zelf aanwezig bent. Doe een dikke trui en 
sokken aan. Zet de verwarming een uur voor je naar bed gaat 
op 15 graden (gebruik bijvoorbeeld een elektrische deken); 
dat geldt ook als je de deur uit gaat.

Voorkom tocht, blijf ventileren
Dicht naden en kieren met tochtstrips en installeer een 
‘brievenbusborstel’ om warmteverlies via de brievenbus te 
voorkomen.

Douchegedrag aanpassen
De gemiddelde Nederlander staat negen minuten onder de 
douche. Met korter en kouder douchen bespaar je al een 
hoop. Of douche minder vaak en was je in plaats daarvan bij 
de wasbak. Een waterbesparende douchekop is een goede 
investering.

Aanpassen afwas en was
Als je verschillend dag- en nachttarief hebt, zet dan de 
vaatwasser of wasmachine pas aan wanneer het nachttarief 
geldt. Laat de vaatwasser en wasmachine op de eco-stand 
draaien of zet ze op een lagere temperatuur, en zet deze 
apparaten pas aan als ze helemaal vol zitten. Gebruik 
sowieso de wasdroger zo min mogelijk; het is het meest 
energieslurpende elektrische apparaat in huis. 

Zet apparaten helemaal uit
Vooral oude apparaten zijn echt sluipverbruikers. Schakel je 
apparaten echt helemaal uit en laat ze niet in stand-by staan. 
Laat opladers niet nodeloos in het stopcontact zitten. En 
vervang gloeilampen door ledlampen.

Gratis
Op diverse social media kan je gratis 
kleding, eten en spullen krijgen. 
Zo bestaat er bijvoorbeeld een 
Facebookgroep Weggeefhoek 
Kralingseveer. Eventueel kan een 
hulpverlener regelen dat je bij de 
Voedselbank terecht kunt: 
www.voedselbank.nl. 

De redactie wenst 
iedereen een heel 
goed 2023!
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H. van Herk
VERHUUR, GROND -EN SLOOPWERKEN

06-19206320   Rotterdam
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Al sinds 1995 ziet Ad het lief en leed dat zich achter  
de ramen, in de tuinen en op straat afspeelt in onze wijk.  
De 64-jarige goedlachse glazenwasser kent bijna iedereen; ook 
de nieuwe bewoners van de wijk. Hij wordt regelmatig de ladder 
‘afgetoeterd’ voor een praatje. Soms moet hij echt afkappen:  
“Anders kom ik helemaal niet aan zemen toe”. 

Ad is geboren en getogen in Kralingseveer 
en werkte als onderhoudsmonteur bij 
de gemeente Rotterdam. Hij had wel 
eens een uurtje over om wat ramen te 
zemen bij kennissen in Kralingseveer. 
Toen hij eenmaal begon werd de vraag 
steeds groter en besloot hij heel snel om 
voor zichzelf te beginnen. Het is uniek 
te noemen dat in onze wijk al jarenlang 
dezelfde glazenwasser komt. 

Tips van Ad
“Ik zeem altijd met koud water en ik heb 
nooit koude handen. Ik doe er een half 
theelepeltje Dreft in: niet te veel want als 
het schuimt blijft dat tussen de sponningen 
zitten. Vroeger kon er met al dat enkel glas 
niet gezeemd worden als het vroor. Nu is 
iedere woning voorzien van dubbel glas en 
wordt er in alle kamers gestookt. Hierdoor 

kan ik zemen als het vijf graden vriest; 
wel moet er dan een scheutje spiritus in 
het water.” Ad zeemt dus met een emmer 
water, een wisser en een zogenoemde 
‘berenlul’. De kozijnen pakt ie met een 
spons. Volgens hem worden de ramen met 
vuil water net zo schoon als met schoon 
water. “Het gaat om de techniek”. 

Altijd buiten, nooit ziek
Door vijf dagen per week drie uur per 
dag te zemen komt heel Kralingseveer 
ongeveer maandelijks aan de beurt. Hij 
gaat heel soms tot de derde verdieping, 
maar meestal twee hoog en is in al die 
jaren slechts een keer gevallen. “Ik ben 
eigenlijk nooit ziek en stond nadat ik 
een nieuwe knie kreeg na een week- tot 
verbazing van de artsen- alweer op de 
ladder. Superfit dat kun je wel zeggen. 

Als het zo blijft hou ik het tot mijn 
67e zeker vol. Ik ga met plezier naar 
mijn werk en maak graag een praatje 
met iedereen. Ik moet natuurlijk wel 
dagelijks een minimaal aantal ramen 
zemen om een inkomen te kunnen 
garanderen.  Ik heb niet veel nodig en 
ben snel tevreden. Door iedere dag een 
paar uur te werken hou ik het goed vol 
en blijft het leuk.”

Beroepsgeheim
In al die jaren heeft hij veel gezien: 
“Stelletjes betrapt en veel mensen 

naakt zien staan: mannen en vrouwen. 
Sommige mensen schrikken als ik opeens 
voor de ramen sta en dat is dan altijd 
wel lachen natuurlijk. Ik kan natuurlijk 
niet al te veel vertellen over wat ik heb 
meegemaakt. Ik weet zo veel van de 
mensen en dat is te privé om zomaar in de 
wijkkrant te zetten. Dat kan ik niet maken, 
ik heb me nu eenmaal te houden aan mijn 
beroepsgeheim."

Leed 
"Ik maak ook mee dat ik de ene week met 
een man een praatje maak en een week 
later zijn weduwe huilend aan de deur tref. 
Ik zie mensen bijvoorbeeld steeds zieker 
worden en overlijden. Het is ook gebeurd 
dat ik degene was die ontdekte dat iemand 
was overleden."

Lief
"Eens per maand zeem ik de ramen van 
de Wapitiflat. Alle bewoners moeten dan 
thuis zijn en vanuit binnen zeem ik dan de 
buitenkant. Die ochtend moet ik standaard 
extra tijd inplannen om met de mensen bij 
te praten. Ook in Coronatijd wilden ze dat 
ik kwam: ze kijken graag naar buiten door 
streeploze ramen, maar ook dat praatje 
willen ze niet missen.” 

“Als glazenwasser groei je 
met de mensen mee en ken je 
iedereen; ook de mensen van de 
huizen waar je niet zeemt”

 Glazenwasser Ad: 
“ Zo’n wijk als dit krijg  
 je nooit weer; ik kan  
 echt overal een kop  
 koffie krijgen ”



 KRALINGSEVEER krant 12

Beste Kralingseveerders,

Ik kan pagina’s volschrijven met wat de wijkraad de 
afgelopen periode heeft gedaan, iedere bewoner kan zich 
denk ik voorstellen dat met alles wat er in de wijk speelt we 
genoeg omhanden hebben. 

Veel liever heb ik het kort met u over de toekomst. Mede 
dankzij alle feedback vanuit de wijk zijn wij begonnen aan de 
laatste fases van het schrijven van het wijkakkoord. In januari 
2023 zullen wij het concept jaaractieplan met u delen. Of het 
nou gaat om verkeersveiligheid, onze buitenruimtes of de 
saamhorigheid, we zijn blij dat we dan eindelijk al enkele 
resultaten van alle gesprekken kunnen delen. 

Wij hopen dat het wijkakkoord in de toekomst mooie 
dingen voor de wijk brengt. Hopelijk bent u straks net zo 
enthousiast als wij! 

Daarom wil ik u namens de wijkraad vooral fijne 
feestdagen wensen en een heel mooi 2023!

Lieve groet,

Ilse van der Meer - Voorzitter wijkraad Kralingseveer

Wilt u meer weten over het proces rondom het wijkakkoord 
of heeft u feedback op het jaaractieplan? We horen het graag.

Verkeersmetingen
In de periode 21 november t/m 4 december is de Rivium 
Boulevard afgesloten geweest t.b.v. de verkeersmetingen 
op de IJsselmondselaan. 

De resultaten worden op dit moment uitgewerkt en 
gecontroleerd door de Gemeentes Capelle aan den IJssel en 
Rotterdam. Zodra dit proces afgerond is zullen deze resultaten 
gedeeld worden met de klankbordgroep en de wijkraad. 
Uiteraard zal ook de wijk op de hoogte gehouden worden. 

Wij bedanken iedereen voor het geduld tijdens de afsluiting! 
Wij horen wij graag hoe bewoners de afsluiting ervaren hebben, 
dit kan via de e-mail wijkraadkralingseveer@outlook.com of via  
een whatsappbericht naar 06-33015496.

Bezoek wethouder
Vrijdag 18 november kwam Wethouder Simons (Havens, 
Economie, Horeca en Bestuur; wijken en kleine kernen) 
naar de wijk voor een kennismaking met de wijkraad. 

Na een heerlijke tompouce hebben wij hem de wijk 
laten zien. Uiteraard hebben we uitvoerig stil gestaan 
bij plekken zoals het productiebos, de volkstuinen, de 
speeltuinvereniging en de buurtwinkel.

Tijdens de wandeling hebben we onder andere onze 
zorgen uitgesproken over de verzakkingsproblemen, 
verkeersveiligheid, de openbare ruimtes en het 
Boumanterrein. De wethouder zal deze onderwerpen onder 
de aandacht brengen bij zijn collega-wethouders. 

Whatsapp 
informatiegroep
De wijkraad heeft een whatsapp-
groep aangemaakt waarin zij onder 
andere informatie deelt over de 
vergaderingen, lopende projecten 
en het wijkakkoord. 

Wilt u ook lid worden, scan dan 
de QR code of email ons via 
wijkraadkralingseveer@outlook.com
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Van de wijkraad

Koek en zopie! 

De wijkraad trotseerde op zaterdag 19 november de eerste 
waterkoude dag van het jaar. Met een heuse Koek en Zopie 
stonden we aan de IJsselmondselaan om de meningen van 
de wijk te verzamelen over belangrijke onderwerpen binnen 
de wijk. 

Ondanks de kou kwamen vele Kralingseveerders langs bij de stand 
voor een praatje, een warm drankje en natuurlijk het invullen 
van de wijkenquête. Door het enthousiasme kregen we het 
gelukkig alsnog een beetje warm! De ruim 150 ingevulde enquêtes 
gebruiken we ter ondersteuning van het wijkakkoord.

Wij willen alle beantwoorders bedanken voor het participeren!

Schapenwei
We willen alle bewoners met een idee bedanken! Alle ideeën 
zijn getoetst op de voorwaarden van de gemeente en de 
initiatiefnemers waarvan het ideeën helaas niet voldeden zijn op 
de hoogte gesteld. We hopen dat er een samenwerking mogelijk 
is tussen de overige initiatiefnemers zodat de schapenwei 
misschien wel ruimte aan drie ideeën kan bieden. Op naar een 
mooie nieuwe buitenruimte voor de wijk!

Vergaderingen
Bekijk op https://wijkraad.rotterdam.nl/ 
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.

Kerstbal 
knutselmiddag

Op woensdag 23 november 
was het een glitterboel in 
de Rendierhof. De wijkraad 
organiseerde die middag 
samen met Gro-Up een 
kerstbal knutselmiddag. 

Zeker 17 kinderen (en 
een aantal moeders en 
oma’s) lieten zich van 
hun creatiefste kant zien 
en hebben prachtige 
kersthangers gemaakt 
voor de kerstboom bij de 
Rendierhof en voor thuis. 
Het was een gezellige middag! 
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Feestdagen-Kinder-Kleurwedstrijd
Zoals elk jaar een kleurwedstrijd voor de jonge(re) Kralingseveerders. Doe je mee? Er zijn mooie Intertoys 
kadokaarten beschikbaar voor de winnaars in de leeftijdscategorieën tot en met 5 jaar, 6 tot en met 8 jaar en 
9 tot en met 12 jaar. Inleveren uiterlijk 9 januari op Buffelstraat 145. 

Kinderpagina's
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Kinderpagina's

Sinterklaas in  
de speeltuin  
De speeltuin organiseerde ook dit jaar een Sinterklaasfeest voor de kleintjes. 
Naast de Sint en Pieten was er een ballonartiest die de mooiste balfiguren maakte 
en een Sinterklaasbingo. En natuurlijk kregen de kinderen allemaal een cadeautje 
van de Pieten. Het was een zeer geslaagde ochtend en middag. De kinderen 
hebben genoten.

Kerstknutsel-
Snack-Middag 
in de speeltuin
Op woensdag 21 december  
(13.30-16.00 uur) organiseert de 
speeltuin een Kerstknutsel-Snack-
Middag. 

Onder het genot van diverse snackjes 
kunnen de kinderen lekker kerstknutselen. 
En krijgen ze na afloop een ijsje. 

Markeer fietsjes
en stepjes
De Veiligheidsregio roept ouders van kleine kinderen op om beter te letten 
op spullen zoals kinderfietsjes en kleding. Als die langs de kant van het water 
worden gevonden, wordt al snel rekening gehouden met een drenkeling 
en rukt de brandweer massaal uit. Meestal voor niets. En alle eenheden die 
uitrukken zijn niet meer beschikbaar voor andere meldingen.

Markeer daarom kinderfietsen en steppen 
met een telefoonnummer of een adres. 
Ook zijn er speciale Lost & Found-stickers 
met QR-codes waarmee de eigenaar 
makkelijk achterhaald kan worden. 

Deze QR-stickers zijn te vinden 
via https://www.goedgemerkt.nl/
naamstickers/lost-found-qr-stickers.
html. Eén advies blijft ook staan:  
"Bij twijfel altijd bellen."
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Kinderpagina's

Heel veel griezelige types
Het was lekker druk op straat op vrijdag 28 oktober! Zo’n tweehonderd – veelal 
verklede - kinderen met hun ouders bezochten maar liefst 26 Halloweenposten. 
Een impressie van foto’s gemaakt door wijkbewoners.
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Gemiste kansen 
Gezien? Het 
Elandplein is 
onlangs opnieuw 
bestraat. Eerder zijn 
al de lelijke bosjes 
bij het gravelveld 
weggehaald en daar 
is meteen nieuw 
groen aangeplant. 
Ook is, op veler 
verzoek uit de wijk, het stukje gevaarlijk bobbelende fietspad 
achter CKC op drie plaatsen 'gladgestreken' - nou ja, volledig vlak is 
het niet, maar wel veel beter dan het 

was. En veiliger. 

Niet verkeerd! Wel jammer 
dat de gemeente ons niet 
informeert over de dingen die 
ze waar, waarom en wanneer 
aanpakt. En wat we binnenkort 
kunnen verwachten. Het zijn 
bovendien allemaal gemiste 
kansen op een complimentje.

Woonomgeving Kralingseveer

Boumanterrein: geen beweging
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat een vijftal wijkbewoners 
op bezoek was bij de eigenaar van het Boumanterrein en de eerste 
schetsen voor woningen heeft gezien. En het is een jaar geleden 
dat in de Rotterdamse gemeenteraad vragen zijn gesteld aan de 
toenmalige wethouder. 

Aanleiding: dat Stadsontwikkeling vorig 
voorjaar de gesprekken met de Van Herk 
Groep over de bouw van woningen op 
het Boumanterrein heeft afgekapt. Er 
zou geen ‘capaciteit’ zijn, ook al moest 
de wethouder eind 2021 toegeven 
dat er inderdaad ‘miljoenen’ naar 
Stadsontwikkeling zijn gegaan om ervoor 
te zorgen dat op zoveel mogelijke plekken 
in de stad projecten kunnen starten. 

Ikea of Gamma?
Navraag leert dat er weinig beweging 
zit aan de kant van de gemeente; de 
Van Herk Groep kreeg onlangs te horen 

dat het zomaar nog 
eens anderhalf jaar 
kan duren. Gebrek 
aan personeel. Dat 
bepaalt natuurlijk 
ook voor de eigenaar 
de te maken keuzes. 
Prioriteiten. En hoe langer 
het duurt, hoe meer ruimte er komt 
voor ‘alternatieve scenario’s’. Want wat 
gebeurt er als ‘een Ikea of een Gamma’ 
aanklopt met ‘an offer they can’t refuse’? 
Zo’n vestiging kon wel eens binnen het 
huidige bestemmingsplan passen, aldus 
de grondeigenaar.

Lelijke entree
In de tussentijd kijken we tegen een 
verder verloederend terrein aan; een 
beetje opknappen en bijhouden zou al 
heel wat zijn. Tegelijkertijd, zo weet de Van 
Herk Groep, kan dat bij de gemeente de 
druk van de ketel halen en dat is niet in 
hun belang. Wordt vervolgd dus weer. 

Honden 
creëren veilige 
woonbuurten
Uit onderzoek blijkt dat buurten waar veel honden 
‘wonen’, minder inbraken en diefstallen plaatsvinden. 
Geen wonder dat Kralingseveer een heel veilige wijk is: 
we hebben hier immers heel veel honden. 

In feite patrouilleren hondenbezitters door de buurt. 
Ongewone situaties en verdachte buitenstaanders 
vallen hen eerder op en zij kunnen mensen met kwade 
bedoelingen afschrikken. 

Ook blijkt uit onderzoek dat 
vertrouwen tussen buren belangrijk 
is voor een veilige wijk, want 
bij groot vertrouwen weten de 
bewoners dat ze op hulp van hun 
buren kunnen rekenen wanneer 
ze worden bedreigd. Bovendien 
beseffen ze dat een collectief 
optreden een positieve impact 
op de wijk kan hebben.

Donkere dagen offensief

De politie stelt alles in het werk woninginbraken te voorkomen en de daders te pakken. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is uw hulp nodig om de inbreker op heterdaad te kunnen  aanhouden.

Als hondenbezitter kent u uw wijk het beste, want u laat er iedere dag uw hond uit. Waarschijnlijk 

loopt u vaste rondjes en omdat u zo vertrouwd bent met uw buurt vallen afwijkende situaties snel op. Denkt u bijvoorbeeld aan een onbekende in de tuin van de buren, vreemde  per sonen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Als u op dat moment de politie belt, helpt u mee de veiligheid in uw wijk te vergroten. 
Bel 112 ook bij verdachte situaties 

Ziet u iets opvallends bij u in de 

buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Geef de politie zoveel mogelijk informatie. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon. 

Criminelen hebben een hekel aan oplettende burgers! Mogen uw buren op u rekenen?

Wees waaks! 
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Wachten op  
de eerste 
doodrijder
Jasper woont aan het begin van de IJsselmondselaan en 
heeft goed zicht op het kruispunt. Hij vroeg het Openbaar 
Ministerie: ‘Is er een mogelijkheid tot burgerinitiatief of 
zijn er andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen? Of 
moeten we gewoon wachten tot er kinderen doodgereden 
worden op dit punt?’

Wijkagent-expert 
Jacques Lems heeft 
de moeite genomen 
de vragen van Jasper 
te beantwoorden. 
De politie vindt de aanrijding, 
veroorzaakt door een 
vermoedelijk dronken 
automobilist, niet toe te schrijven 
aan de infrastructuur ter plaatse. 
Overigens beslist het OM of er 
een flitspaal komt; de gemeente 
(Capelle is hier wegbeheerder) 
kan hierom verzoeken. Lems’ 
inschatting is dat de kruising daar 
op basis van de ongevalscijfers 
van de afgelopen acht jaar niet 
voor in aanmerking komt. Wil er 
iets gebeuren, dan moeten er 
meer aanrijdingen met doden, 
gewonden en natuurlijk blikschade worden geregistreerd. 
Ziedaar het impliciete antwoord op de vraag van Jasper of er 
eerst kinderen doodgereden moeten worden. 

Veiligheid voor alles?
Een idee voor de kruising voor wie veiligheid van mensen als 
het hoogste ziet: het oversteken van voetgangers, fietsers én 
auto’s onmogelijk maken. Vanuit Rotterdam is Kralingseveer dan 
met de auto ‘gewoon’ bereikbaar (lange afrit, geen verkeerslicht 
nodig). Naar Capelle komt er een oprit, ook zonder verkeerslicht, 
uiteraard. Wie vanuit Capelle komend de wijk in wil, gaat bij de 
grote kruising ter hoogte van Capelse Brug links. Andersom, wie 
vanuit de wijk naar Rotterdam wil, rijdt door Capelle-West. Of 
over de dijk en het Toepad. Zo kan het verkeerslicht helemaal 
verdwijnen. De doorstroom-autofetisjisten zijn dan allicht 
genegen de portemonnee te trekken voor een voetganger- en 
fietstunnel. Voor wat, hoort wat!

De gemeente aan zet
En flitspalen op onze IJsselmondselaan? Desgevraagd 
antwoordt de Helpdesk van het OM: ‘Het klopt dat het 
OM in 30 km gebieden geen flitspalen plaatst. Het OM 
is van mening dat het daar vooral van belang is dat de 
weginrichting dusdanig is, dat 30 km/u kan worden 
afgedwongen, anders hebben (snelheids)controles 
geen blijvend effect. Als de gemeente Rotterdam 
extra infrastructurele maat-regelen heeft genomen, dan zal 
men zich eerder aan de snelheid houden. U kunt - een verzoek 
om te handhaven op de doorgaande laan indienen bij de 
politie; die is verantwoordelijk voor de verkeers-handhaving 
en kan bepalen of er wordt gecontroleerd. De gemeente 
Rotterdam is als weg-beheerder verantwoordelijk voor de 
lokale veiligheid, bijvoorbeeld voor de weginrichting. Als u 
hier klachten over heeft dan kunt u deze bij de gemeente 

neerleggen. Wellicht is 
uw gemeente bereid om 
infrastructurele maatregelen 
te nemen.
Op dit moment zijn er 
ook plannen om de 
fietsoversteek weg te halen 
in het kader van de MIRT. 
Hierover kunt u meer info 
krijgen bij de gemeente 
Capelle aan den IJssel die 
ook verantwoordelijk is als 
wegbeheerder. De politie 
adviseert daarin.’

Buurtkastje blijft 
goed gevuld en 
gebruikt
Door onze geweldige buurt wordt het Buurtkastje elke dag 
bezocht door meerdere mensen! Sommige brengen, anderen 
halen of ruilen hun boodschappen. 

Voor nieuwe mensen een 
nieuwe welkomstboodschap 
en instructie! Voor mensen 
die al vaker komen even 
een herinnering: wanneer je 

boodschappen haalt, neem 
maximaal drie items mee, 
zo blijven er ook voor de 
volgende fijne producten 
over! 

Woonomgeving Kralingseveer
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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
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????
Hoe gaat het met…. 
Wijknetwerker  
Fred Hoeksema?
Nu Fred zo’n jaartje in Kralingseveer rondloopt 
vragen we hem naar zijn ervaringen. 
In het interview met jou in april vertelde je 
dat je zichtbaar wil zijn in de wijk. Je bent 
iedere donderdag aanwezig in het Huis 
van de Wijk. Hoe is je dat bevallen? Is het 
wat je had verwacht? Komen 
er veel mensen langs en zo 
ja, met welke vragen?
“Het bevalt heel goed om 
elke week een ochtend 
in Kralingseveer te zijn. 
In het begin was er best 
wat aanloop, nu gebruik 
ik de ochtend vooral voor 
afspraken met bewoners en 
de wijkpartijen. Er zijn wat 
vragen om praktische hulp 
en ondersteuning geweest. 
Ik merk dat de afstand tot de 
loketten waar mensen terecht kunnen met 
hun vragen, zoals bij de Vraagwijzer van 
de gemeente en Checkpoint van Gro-up 
Buurtwerk, letterlijk en figuurlijk erg groot is. 
Bereikbaarheid en aansluiting zijn wel zaken 
die ik komend jaar op de agenda ga zetten. 
Er zijn daarnaast ook nogal wat vragen en 
klachten over beheer en onderhoud van de 
buitenruimte. Vaak zijn dat zaken waarbij 
het een lange reis is van melding tot een 
antwoord. Ik snap dat daar irritatie over kan 
ontstaan.”

Je gaf aan dat je bewoners wilt stimuleren 
om mee te denken over plannen op het 
stadhuis. Heb je daar al iets in kunnen 
betekenen? Wat en wie heb je daarvoor 
nodig? Hoe denk je dat aan te pakken? 
“Dit is nu een schone taak van de 
wijkraad. Ik geloof dat de wijkraad haar 
taak echt goed oppakt: ze zijn betrokken 
bij bijvoorbeeld de participatie rond de 
herinrichting van de speelplekken en ook 
over de toekomst van de Schapenwei. En 
natuurlijk bij de verkeersvraagstukken en de 
overlast hiervan voor Kralingseveer. Er wordt 

nu gewerkt aan het wijkakkoord, ik heb er 
vertrouwen in dat de wijkraad echt een goed 
en concreet verhaal gaat neerleggen bij de 
gemeente.”

Zijn er leuke initiatieven in het Huis van de 
Wijk te verwachten?
“Ik hoor nogal eens mensen verzuchten dat 
Gro-up Buurtwerk zo weinig organiseert in 
het Huis van de Wijk. Dat was in het verleden 
anders; toen was er een groter aanbod 
van cursussen en activiteiten voor allerlei 
doelgroepen. In het denken over welzijn en 
programmering in het Huis van de Wijk is 
de afgelopen jaren veel veranderd, niet in 
de laatste plaats vanwege de bezuinigingen 
op personeel en budgetten voor activiteiten. 
Het is de gedachte dat een Huis van de Wijk 
beschikbaar is voor activiteiten die mensen 
met elkaar willen ondernemen en dat het 
initiatief dan ook bij de mensen zelf moet 
liggen. Ik ben daar overigens niet pessimistisch 
over: er zijn relatief veel activiteiten en 
bijeenkomsten in het Rendierhof.” 

Er was in april nog 22.000 euro over voor 
bewonersinitiatieven in Kralingseveer. 
Wat is er aangevraagd, wat is er 
gerealiseerd, wat loopt er nog? Hoeveel 
activiteitenplannen zijn er ingediend voor 
2.500 euro maximaal en welke zijn dat?

“De speeltuin heeft tot eind november 
moeten wachten op een besluit over 
hun Sinterklaasfeest. Het budget voor 
Kralingseveer was helemaal op en gelukkig 
kwam er financiële hulp kwam van een wijk 
waar minder is uitgegeven. Er zijn in totaal 
zestien initiatieven ingediend, waarvan 
drie ‘grote’ van meer dan 2500 euro: de 
Speelweek in de speeltuin, het Jazzfestival 
en natuurlijk Ministad. In totaal is er ruim 
€ 65.000 aangevraagd. De wijkraad heeft 
in een brief aan het collega van BenW 
aandacht gevraagd voor het feit dat er in 
Kralingseveer veel aanvragen zijn en het 
bedrag dat beschikbaar is - gebaseerd op 
het aantal inwoners - geen recht doet aan 
de praktijk. Momenteel wordt de regeling 
voor bewonersinitiatieven geëvalueerd. 
Ik verwacht dat we komend jaar wel weer 
een knelpunt krijgen, maar we zijn nog 
in afwachting van de berichten over de 
budgetten. Ik zou het zelf leuk vinden als er 
wat meer kleinere initiatieven komen, zoals 
die van de Volkstuinvereniging dit jaar en de 
Openlucht bioscoop.”

Hoeveel en welke grote activiteiten- 
plannen zijn er ingediend en op mijn.
rotterdam.nl gezet? Is er gestemd, zo ja 
door hoeveel mensen?
“Er is maar één initiatief op mijn.rotterdam 
gezet: Ministad, voorheen het Huttendorp. 
Daar was eigenlijk niet voldoende budget 
voor, maar het kon gelukkig wel doorgaan. 
De andere grote initiatieven waren al in het 
eerste kwartaal van 2022 ingediend, dus die 
konden ook doorgaan.”  

Wat kunnen we volgend jaar verwachten 
qua budget voor bewonersinitiatieven?
“Voor 2022 is al het geld dus op; het tekort 
is door andere wijken aangevuld. Voor 
volgend jaar komt er natuurlijk weer 
budget; hoeveel is nog niet bekend Mijn 
verwachting is dat grote initiatieven die al 
jaren plaatsvinden, zoals Ministad - in 2022 
de 50e editie! - wel weer onder druk komen 
te staan.”  

Heb je nog iets leuks voor de 
Kralingseveerders te melden?
“Ik wens iedereen een heel gelukkig, gezond 
en autoluw 2023!!!”

Fred Hoekstra
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Na 8 jaar afwezigheid van een groot muziek evenement in 
Kralingseveer, komt er in de zomer van 2023 een nieuw 

evenement. Gravelpop!

Het evenement zal plaats vinden op het gravelveld in 
Kralingseveer en entree is gratis.

Om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes rondom 
Gravelpop, houd dan onze website en socials in de gaten. Hier 

zal in de aanloop van de zomer steeds meer 
informatie komen over onder andere artiesten en datum.

Wij hopen jullie dan te zien!

www.gravelpop.nl
   @gravelpop
   /gravelpop
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De ParkShuttle 
rijdt weer
Inwoners, werknemers en bezoekers van Fascinatio en 
het Rivium kunnen vanaf Kralingse Zoom weer reizen 
met de ParkShuttle. Tot 9 januari zelfs gratis!

De vorige ParkShuttle werd drie jaar geleden uit dienst 
genomen. Het testen en bouwen van de nieuwe voertuigen 
liep door de coronapandemie, tekort aan chips en regen 
vertraging op. En andere verkeersdeelnemers namen de 
al jaren ongebruikte shuttlebaan in bezit. Dat leverde 
gevaarlijke situaties op waardoor al meerdere testritten 
moesten worden afgebroken. 

Onlangs kreeg Capelle 35 miljoen euro toegezegd van het 
Rijk, om met onder andere nieuwe OV-verbindingen de 
bouw van vijfduizend woningen in het Rivium te kunnen 
versnellen.

Herinnering aan  
een intern 
voetbaltoernooi
 
In de hoogtijdagen telde CKC dertien senioren elftallen. 
Een ongekend aantal voor zo'n kleine wijk.
Ieder elftal leverde een speler aan een intern elftal. Het was 
een bijzondere dag. Bas Neven neemt ons terug in de tijd…

Lagen de velden daar onderaan de dijk, aan de rand van een 
arbeiderswijk zag je de scheepswerven staan, 
hadden velen daar een baan 
legde je met z'n allen een aardig potje voetbal op de mat, 
hadden buitenstaanders het over Kralingseveer als ‘dat gat’.

Kreeg je van huis wat boterhammen mee, 
dronk je in de rust een bakkie thee
speelde je samen met Jan van Tuyl in een elftal, 
raakte je zelf geen bal.

Bedacht je jezelf twee keer bij een duel met Jan van Raaij, 
kwam je hem toch niet voorbij
keek je vol bewondering naar Huug Rook, 
die de ballen uit alle hoeken weg dook.

Had je die typische voetbalhumor, 
accepteerde je dat zonder gemor
linksbuiten bij mooi weer en linksbinnen bij slecht weer, 
hoorde je dat keer op keer.

Luisterde je naar de verhalen van rooie Thijs, 
raakte je er niet altijd uit wijs
zat je tussen de wedstrijden door op het gras, 
voelde het alsof je thuis was.

Ging het om gezelligheid en saamhorigheid,
was er onderling weinig strijd
waren de wedstrijden afgelopen, 
werd er in de kantine flink wat afgezopen.

Hier hield voorzitter Johan van der Ham één van zijn toespraken, 
behoorde dit tot zijn taken
liepen er in de kantine ook vrouwen rond, 
maakte niemand het te bont.

Hadden de mensen respect voor elkaar, 
was het bij onenigheid snel klaar
kwam je thuis met die vieze voetbalkleren, 
kon het je moeder niet deren
lagen de dag erna die kleren gewassen en gestreken in de kast, 
vond ze dat geen last
zag je op het eind van de dag je vader naast zijn duivenhok staan, 
gebeurde dat allemaal aan de laan.
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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), Ben van Rooij, Bert van Ballegooijen, 
Diederik van Meenen, Lenie Zeverboom, Elise van Dalfsen, 
Fred Hoeksema, Sabine de Borst, Iet Oostlander-Leeflang, 
Jasper Bier, Linda van Tienen-Korner (fotografie),  

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.nl

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

Colofon

Laag inkomen en veel zorgkosten? 
Het VGZ Rotterdampakket!
Voor Rotterdammers met een 
laag inkomen die veel zorgkosten 
moeten maken is het misschien slim 
om over te stappen naar het VGZ 
Rotterdampakket. Dit pakket bestaat 
uit een basisverzekering en een 
uitgebreide aanvullende verzekering 
inclusief tandartsverzekering. 

De gemeente kan voor de overstap 
bijzondere bijstand verstrekken, 
bijvoorbeeld als er bij de oude verzekering 
nog openstaande schulden zijn waardoor 
een overstap bemoeilijkt wordt. 

Meer informatie staat op 
www.vgz.nl/rotterdam.
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