Wijkconferentie Kralingen-Crooswijk
Verslag 13 september 2019
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Ahmed Aboutaleb - burgemeester
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
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Vincent Roozen – gemeentesecretaris
Jean Paul Andela - gespreksleider
Bewoners Kralingen-Crooswijk
Gebiedscommissieleden
Ambtenaren
Opening
De heer Andela heet iedereen welkom en beschrijft kort het programma van deze ochtend.
De bedoeling van het college is om met de bewoners in gesprek te gaan in twee rondes.
Een afvaardiging van de gebiedscommissie komt aan het woord. Vervolgens gaan de
bewoners in twee rondes in gesprek met de bestuurders over zaken die hen bezighouden.
Na afloop hiervan worden er twee pitches gehouden door initiatiefnemers uit de wijk. Daarna
volgt de centrale terugkoppeling van de twee gespreksrondes door de bestuurders.
Afsluitend zal gezamenlijk de lunch genuttigd worden en is er gelegenheid tot informeel
doorpraten met de wethouders.
Rens van Overdam, gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk
De heer Van Overdam vertelt over zijn rol als technisch voorzitter en lid van de
gebiedscommissie. De gebiedscommissie fungeert als ogen en oren van de wijk om de
signalen van de bewoners door te geven aan het bestuur. De heer Van Overdam is onzeker
over de toekomst. Belangrijk is het behoud van de kwaliteiten van het gebied zoals de
groenvoorziening. Aandachtspunten zijn een derde oeververbinding, de nota stedelijke
verdichting en voorzieningen in de wijk. Bewoners willen hier graag over meepraten. Hij is
tevreden over de omgevingsvisie en de betrokkenheid van de bewoners.
Vervolgens stellen alle aanwezige collegeleden en de gemeentesecretaris zich aan de
bewoners voor en vertellen in het kort wat hun aandachtsgebied is.
Een aantal wethouders laat zich, vanwege omstandigheden, vervangen:
- wh Van Gils wordt vervangen door Hestia Reukema (directeur Gebieden);
- wh Grauss wordt vervangen door Wim Sanders (cluster Dienstverlening);
- wh Moti wordt vervangen door Rens van Overdam (gebiedscommissie);
- wh Kurvers wordt vervangen door Vincent Roozen (gemeentesecretaris);
- wh De Langen wordt vervangen door André Hammink (rayondirecteur).
Wethouder Kathmann heet iedereen speciaal welkom op deze vrijdag de 13e. Het college
heeft besloten om de stad in te gaan om met bewoners in gesprek te gaan omdat 75% van
de Rotterdammers heeft aangegeven dat ze veel meer mee willen bepalen. Daarom zijn we
vandaag hier naartoe gekomen om uw input op te halen.
Gesprekken van bewoners met collegeleden, in twee rondes, aan 10 tafels.
Pitches van bewoners
• Peter Zuurbier en het buurtcollectief de Esch:
Het buurtcollectief is een groep actieve bewoners die veel tijd en energie in de wijk
stoppen. Ze hechten veel belang aan de leefbaarheid, zorgen voor een goede
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bewonersparticipatie en organiseren veel activiteiten. Ze vinden De Esch een groene
parel aan de rivier. De heer Zuurbier wijst op de veranderende sociale samenhang. Er
komen steeds meer studenten en die hebben een andere betrokkenheid. Ook de
bijzondere doelgroepen zijn een aandachtspunt. Het buurtcollectief wil graag een heldere
en integrale visie op de wijk i.p.v. alleen maar losse plannen. Daarnaast willen ze
participatie opnieuw vormgeven. Ze begrijpen dat ze niet overal over mee kunnen
beslissen, maar er wordt vaak niets mee met hun input gedaan. Ook vindt vaak geen
terugkoppeling plaats. Tot slot nodigt de heer Zuurbier alle aanwezigen uit voor het
buurtfeest in de Oude plantage, a.s. zondag 15 september a.s. van 14.00 tot 17.30 uur.
•

Anneke Strassens, namens bewonersgroep Crooswijk:
De bewonersgroep Crooswijk bestaat uit een groep van 20 vrijwilligers, actief in de wijk,
geholpen door Opzoomer mee. Ze zorgen o.a. voor mensen die eenzaam zijn, zijn
schoonmaakmoeder en wandelen met (demente) ouderen. Mevrouw Strassens vertelt
onder meer enthousiast over het initiatief met de dodenherdenking, Keep it clean day,
Voor wat hoort wat en de Drie Dolle Dwaze dagen.

Terugkoppeling college
De collegeleden koppelen om beurten hun tafelgesprekken met de bewoners terug.
Vincent Roozen – gemeentesecretaris (vervanging wh Kurvers)
Aan de tafel van de heer Roozen is gesproken over de verkamering, woningen die voor
schandalige prijzen worden verhuurd, de oeververbinding en de woningbouw. Van belang is
dat bewoners worden gehoord, dat ze betrokken worden. Ook willen de bewoners
meedenken bij de plannen met het winkelcentrum.
Wim Sanders (vervanging wh Grauss)
Bewoners hebben aangegeven dat ze persoonlijk contact missen met de corporatie. Er staan
veel woningen leeg in Crooswijk, er zou meer transparantie moeten zijn m.b.t. het toewijzen
van woningen. Ze willen dat er beter naar elkaar geluisterd wordt en dat er meer aandacht is
voor maatschappelijke initiatieven die geen geld kosten.
Judith Bokhove – wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Met wh Bokhove is veelal gesproken over participatie. Er vindt momenteel participatie over
participatie plaats waarbij alle belangen zich moeten gaan vinden in de uitgangspunten. Met
wh Kurvers werkt ze samen in een project mobiliteit en verstedelijking. De laatste twee
moeten hand in hand gaan. De bewoners worden hierbij goed geïnformeerd. Verder is er
gesproken over de oeververbinding, jeugd en taal.
Rens van Overdam (namens wh Moti)
Het ging bij de heer Van Overdam o.a. over het tekort aan sociale huurwoningen door sloop
van goedkope woningbouw. M.b.t. schuldproblematiek is de suggestie gedaan aan de
voorkant voorlichting te geven, ook op scholen. Verder kwam aan de orde, houding en
gedrag van mensen op verschillende onderwerpen, buitenruimte, bijzondere doelgroepen,
informatievoorziening.
Said Kasmi – wethouder Onderwijs, cultuur en toerisme
Wh Kasmi heeft gesproken over de zorgen van bewoners over de hoeveelheid evenementen
in het Kralingse Bos. Of het niet wat minder kan en rekening kan worden gehouden met de
belangen van de bewoners. Verder ging het over het Songfestival en waar mensen terecht
kunnen met hun ideeën hierover en over het vinden van andere kunstenaars en ruimtes. De
wh benadrukt de rol van de cultuurscout hierin.
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Barbara Kathmann – wethouder Economie, wijken en kleine kernen
Wh Kathmann was blij dat bewoners zeiden dat ze weer het gevoel hadden dat het weer zin
had om te klagen omdat er ook echt wat mee gebeurt. Er is veel klein leed, over verstedelijking wordt veel gesproken maar wat betekent dat nou voor hen. Mensen maken zich vooral
zorgen over de drukte in de stad en de spanningen die ontstaan op de buitenruimte, het
wonen en het groen. Belangrijk is participatie goed te organiseren. Hier komt een plan voor.
Hestia Reukema (namens wh Van Gils)
Het viel mevrouw Reukema op dat mensen heel betrokken bij hun wijk en buurt zijn. Ze
vinden dat hun buurt achteruitgaat. Woningen worden verkocht en verhuurd aan studenten.
Er wordt te weinig op gehandhaafd ondanks hun verzoeken. Verder maken ze zich zorgen
om de waterkwaliteit in de Maas, een nieuwe oeververbinding en hun volkstuintjes die
hiervoor wellicht moeten wijken. Moeten ze wel of niet investeren. Daarnaast willen ze niet
alleen meepraten maar ook meebeslissen.
Arno Bonte – wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie
Het valt wh Bonte op dat er veel overlap was in thema’s aan de diverse tafels: participatie,
oeververbinding, verkamering, vergroening, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, behoud en extra
groen en luchtkwaliteit. Voor de luchtkwaliteit is inmiddels een actieplan waar concrete
maatregelen uit voortkomen. Dit geldt ook voor geluid.
André Hammink (namens wh De Langen)
De heer Hammink geeft aan dat gesproken is over gezondheid en dat we er met elkaar voor
moeten zorgen dat dit een gezonde sociale wijk blijft. Verder was er aandacht voor ouderen,
sport, zowel kinderen als volwassen sporten te weinig, en de wachtlijsten voor
sportverenigingen.
Bert Wijbenga – wethouder Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
De wh noemt de belangrijkste punten die aan de orde kwamen: groener maken van de stad,
beter omgaan met water, uitbreiden handhaving, samenwerking studenten met
buurtbewoners en verbeteren buitenruimte.
Afsluiting door de bgm
De burgemeester vond het een waardevolle bijeenkomst. Hij wijst erop dat er van alles wordt
georganiseerd en er toch nog wordt geklaagd dat er te weinig wordt geluisterd. Hij roept de
bewoners daarom op om naar de gemeenteraad te komen en 5 minuten spreektijd te
claimen. Dit maakt echt indruk, hier inspreken is goed maar daar is beter. Bewoners maken
hier veel te weinig gebruik van. Inspraak is echter niet gelijk aan doen wat bewoners vragen.
Wensen van een gebied passen niet altijd in het grote verhaal.
V.w.b. de evenementen in het Kralingse bos, we gaan zorgen dat bewoners rechtstreeks met
de organisatoren gaan praten. De keus voor het Kralingse Bos is een politieke wens, het is
passen en meten, ook met de op- en afbouw, maar het bos blijft altijd bereikbaar. Dat checkt
de burgemeester altijd zelf. Geluid wordt ook altijd gemeten en de norm wordt nageleefd. Het
opruimen de dag erna heeft de aandacht. Mooie gebieden, zoals het Kralingse Bos, in de
stad zijn er voor alle bewoners, niet alleen voor de bewoners van Kralingen. Iedereen heeft
het recht om daar te recreëren. Dat er nog geen balans in is gevonden, is onderdeel van een
politieke discussie.
Verder was er aandacht voor het verbeteren van de eenzaamheid onder ouderen waar de
studenten bij betrokken worden, de communicatie over bouwprojecten en zorgen over
ouderen en hun pensioen.
De heer Andela sluit de bijeenkomst af en nodigt iedereen uit voor de lunch. Terugkoppeling
zal plaatsvinden via de afgegeven mailadressen en via de website
www.rotterdam.nl/collegedewijkin.

