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‘Plannen verder afmaken’

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke
organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt
en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers
en vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die KralingenCrooswijk leuker en beter maken.

Rens van Overdam is in maart herkozen als gebiedscommissielid.
‘Ik wilde graag afmaken waar we vier jaar geleden mee begonnen
zijn. Daarom was ik weer verkiesbaar.’

Buurt trots op nieuw winkelgebied

Arnoud Verhey

‘Boulevard Kralingen succes’

‘De gemeente richtte de gebiedscommissies op om bewoners meer te
betrekken bij beslissingen over hun leefomgeving. Het begin liep wat
stroef, maar ik denk dat de samenwerking met bewoners, ondernemers en gemeente daarna goed was. Er zijn veel mooie initiatieven
gestart en goede plannen gemaakt. De komende jaren zet ik mij in
om te zorgen dat dit zich verder ontwikkelt. Dit geldt vooral ook voor
Oud-Crooswijk. Wij moeten erop toezien dat de voorstellen die in het
plan staan voor het verbeteren van deze wijk, worden uitgevoerd.’
De gemeente wil dat het aantal gezinnen met kinderen in Kralingen-
Crooswijk toeneemt. Van Overdam: ’Dat is in de praktijk lastig. Er
komen namelijk steeds meer buitenlandse studenten naar Rotterdam.
Particuliere verhuurders zien hen als aantrekkelijke huurders en passen hun woning aan. Hierdoor vinden gezinnen lastiger een geschikte woning. Daarnaast zorgen studenten voor een andere dynamiek.
Daarom moeten we zorgen dat er in de buurten een goede balans blijft.
De gemeente heeft de bouw van woningen in Nieuw-Kralingen goedgekeurd. ‘Daar staan wij achter, maar wij vragen wel een goede inpassing
van het Kralingse Bos in de plannen.’

De gedaanteverandering heeft Boulevard Kralingen een nieuwe impuls gegeven. Buurtbewoners weten het winkelgebied weer te vinden.

Aat Biesheuvel (Alliantie Boulevard Kralingen) leidde de gedaanteverandering. Hij is trots op wat hij
heeft bereikt, maar weet ook dat er nog veel moet
gebeuren. ‘Buurtbewoners vonden het winkelaanbod niet leuk en voelden zich hier onprettig. Nu
zeggen ze dat het beter wordt. Een 14-jarig meisje
vertelde me dat ze hier eindelijk alleen durft te
fietsen. Aan winkels missen we nu nog een drogist
en we kunnen nog wel een schoenenwinkel en een
goede wijnhandel gebruiken.’ Ook winkeliers zien
verbetering. ‘Het verpauperde hier’, zegt Gabriel

Jansen (Succes Mannenmode). ‘Maar de uitstraling
is veranderd en mensen maken weer een wandelingetje.’ Léon Smit (Jordy’s Bakery): ‘De straat is
opgeknapt, ons terras trekt mensen uit alle lagen
van de bevolking. Dat geeft een veiliger gevoel.’
Maar het werk is nog niet klaar. De winkelpanden
in de Weteringstraat krijgen een nieuwe voorgevel
en binnenkort opent bijvoorbeeld delicatessenzaak
Casa Reinders de deuren. Biesheuvel: ‘Dit is een
dorpje in de stad. Dat moet de kwaliteit worden van
dit gebied.’

Ontdek historisch Struisenburg

Hetty Rommers

Struisenburg krijgt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een historische wandelroute. Wie die bewandelt,
komt langs grote panelen met foto’s waarop te zien is hoe de Kralingse wijk er vroeger uitzag. Het is
een plan van Buurt Bestuurt Struisenburg, die buurtbewoners om ideeën heeft gevraagd.

Voormalige Silvo-fabriek aan de Specerijenhof 23 jaar geleden.

‘We willen de buurt hiermee meer op de kaart zetten’, vertelt Hetty Rommers (Buurt Bestuurt Struisen
burg). ‘Iedereen kent Kralingen, maar Struisenburg
is minder bekend. Terwijl er veel historie is.’ Hoewel
de wandelroute pas in 2019 klaar zal zijn, kunnen
mensen volgende maand al in het klein zien wat
de bedoeling is. Rommers: ‘Tijdens de Kunstroute
Kralingen-Crooswijk is er een expositie met foto’s
van vroeger en nu. We kiezen nu tien belangrijke
plekken in de wijk, bijvoorbeeld de Specerijenhof.
Daar stonden vroeger de fabrieken van specerijen
fabrikant Silvo.’ De eerste twintig foto’s zijn van 4
tot en met 14 oktober te bekijken in de Achtertuin
aan de Oostzeedijk 108.

Nieuwe wethouder bezoekt Crooswijk

Rens van Overdam: ‘Ik wil afmaken waar we vier jaar geleden mee begonnen zijn.’

‘Alles kan in buurtcentrum’
Woont u in Crooswijk en wilt u iets organiseren voor uw buurt, maar
weet u niet zo goed hoe? Kom dan naar Het Participatiecentrum.
Hier kunnen medewerkers van de gemeente u helpen.
Het Participatiecentrum zit sinds vorig jaar aan de Boezemstraat 187.
Naast dat bewoners er terecht kunnen voor advies over bewoners
initiatieven, kunnen ze er ook activiteiten organiseren. Van toneelles
en huiswerkbegeleiding tot een buurtlunch: bijna alles kan, vertelt
wijknetwerker Tim Verkerk. ‘De enige voorwaarden zijn dat iedereen
moet kunnen meedoen en dat we geen overlast veroorzaken.’ Ook
kooklessen geven kan niet, omdat er geen fornuis is. Het buurtcentrum wordt momenteel gebruikt voor onder meer taallessen en als
vergaderruimte voor Camping Crooswijk.
Graag jongeren bereiken
Verkerk hoopt dat er dankzij Het Participatiecentrum meer bewoners
betrokken raken bij de wijk. ‘Nu organiseren veel dezelfde mensen
dingen, maar ik hoop dat we ook andere mensen en vooral jongeren
kunnen bereiken.’ Het organiseren van en meedoen aan activiteiten
is gratis. Wel moeten gebruikers zelf schoonmaken en soms een pak
koffie kopen, zegt de wijknetwerker. Het Participatiecentrum heeft
geen vaste openingstijden. Voor wie wil weten wat er te doen is, heeft
Verkerk een advies: ‘Loop binnen, bel of mail me. Ik sta niet altijd
meteen voor de deur, maar kan er wel snel zijn.’ Verkerk is te bereiken
op 06 229 571 12 of tb.verkerk@rotterdam.nl.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
René Castelijn

Wethouder Barbara Kathmann bezocht 25 september Oud-Crooswijk. Bewoners lieten haar de wijk
zien. Ze ging langs bij onder meer Het Participatiecentrum en Huis van de Wijk De Nieuwe Branding.
Aanleiding voor het bezoek is een plan van aanpak
waarmee de gemeente de leefbaarheid in Oud-Crooswijk wil verbeteren. De straten moeten bijvoorbeeld
schoner worden en de Crooswijkseweg krijgt een
opknapbeurt. Kathmann is sinds eind juli wethouder Wijken. Zij houdt zich daarom bezig met de
verbeteringsplannen in de wijk.

Arnoud Verhey

Wie er al lang niet is geweest, zal zijn ogen uitkijken op de Boulevard Kralingen. Het winkelgebied
rondom de Vlietlaan in Kralingen maakte vorig jaar een nieuwe start. Het resultaat tot nu toe?
Twintig opgeknapte panden, 43 nieuwe winkeliers die enthousiast samenwerken, meer groen en een
aantrekkelijker winkelaanbod.

Wethouder Kathmann bezoekt Huis van de Wijk De Nieuwe Branding.
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