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Ronde van Kralingen

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 Kralingen-Crooswijk leuker en beter maken.

De derde editie van de Ronde van Kralingen komt eraan. Met een
programma waar sport en cultuur elkaar ontmoeten. Gezinnen,
buurtbewoners en ondernemers in Kralingen, Rotterdam en
omgeving, iedereen is welkom.

Drijvend groen in Struisenburg

Goed voor mensen en water

Arnoud Verhey

Het hart van Kralingen staat zondag 1 juli helemaal in het teken
van wielrennen en andere sporten. In 2015 ontstond het idee om
de wielerhistorie nieuw leven in te blazen met het organiseren
van de eerste Ronde van Kralingen van deze eeuw. De eerste twee
edities waren een groot succes. En natuurlijk hoopt de organisatie
ook dit jaar op zoveel mogelijk deelnemers. Maar ook als u niet mee
kunt of wilt doen met de sportactiviteiten, is er genoeg te beleven.
U kunt natuurlijk de deelnemers aanmoedigen en ook langs het
parcours is van alles te doen. Er zijn diverse muzikale, culturele
en sportieve activiteiten, een culturele markt, de winkels in de
Lusthofstraat zijn geopend, kinderen kunnen zich uitleven in de
Springkussenvallei en Excelsior verzorgt de hele dag voetbalclinics
met trainers en spelers. De inschrijving voor de Ronde start in
maart. De meest actuele informatie is te vinden op de Facebook
pagina van de Ronde van Kralingen. Maar ook via Twitter, Insta
gram of www.rondevankralingen.nl kunt u nu al op de hoogte
blijven van het allerlaatste nieuws over dit zomerse evenement.

Tieme Haddeman wil dat het Buizengat groener wordt en onderzoekt de mogelijkheden, samen met de gemeente en Rijkswaterstaat.

Haddeman: ‘Het begon met het plan van Rijkswater
staat om de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas te
verbeteren. Een mogelijkheid is drijvende plantenbak
ken, dat is aantrekkelijk als leefgebied voor vissen en
waterinsecten. Dit is al eens getest met een drijvend
eiland in het Buizengat. De uitdaging is om niet alleen
maar plantenbakken in het water te leggen maar
ervoor te zorgen dat er ook nog andere mogelijkheden
en voordelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik
als terras, drijvend zwembad of voor een festival. Daar
mee kunnen we ook extra financieringsmogelijkheden

aanboren, naast het budget vanuit Rijkswaterstaat.
Het groen moet in ieder geval verplaatsbaar zijn. Als
bijvoorbeeld een kade opgeknapt wordt, moeten de
drijvende elementen eenvoudig en in delen ergens
anders heen kunnen. Ik kan niet inschatten wanneer
het onderzoek afgerond is en dus ook niet wanneer
het eerste groen er ligt.’ De gebiedscommissie onder
steunt het bewonersinitiatief met een financiële
bijdrage. Wilt u weten hoe het Buizengat er straks uit
zou kunnen zien? Op www.urbandeltas.com vindt u
een aantal voorbeelden.

Leuke bingomiddag in Crooswijk

Dien van Herpen (rechts vooraan) en Louise Speyer (OYA; staand).

Hartelijk gefeliciteerd

Welkom bij de vergadering

Tekst

De gebiedscommissie houdt elke maand een openbare
vergadering. U bent van harte welkom bij de volgende
bijeenkomst op woensdag 15 februari om 20.00 uur.
De vergadering vindt plaats in Huis van de Wijk De
Nieuwe Branding, Isaäc Hubertstraat 153. Vanaf
9 februari vindt u de agenda voor deze bijeenkomst op
www.rotterdam.nl/kralingen-crooswijk en op de Face
bookpagina. Als u komt, wees dan alstublieft op tijd.
Wilt u vragen stellen of inspreken? Meld u dan van
tevoren aan via gebiedscommissies@rotterdam.nl.

Arnoud Verhey

Dien van Herpen: ‘We hebben ongeveer twintig bezoe
kers die regelmatig komen en er zijn nog maar een paar
plaatsjes over. De meeste bezoekers hebben een smalle
beurs en sommigen zijn niet erg mobiel. Dit is dan een
fijne manier om er even uit te zijn en onder de mensen
te komen. Ze betalen alleen een bijdrage voor de koffie.
Ik wil graag stichting OYA bedanken dat we gratis bij
hen terechtkunnen. De feestavond gaan we dit jaar ook
bij OYA doen, wanneer weet ik nog niet.’ De bingo is
elke maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur bij stich
ting OYA, Paradijslaan 91. Ook dit jaar ondersteunt de
gebiedscommissie dit bewonersinitiatief.

René Castelijn

Zondagsfietsers, handbikers, een retrokoers, voor iedereen is er een race.

Praat mee over de plannen
Het plan van aanpak voor Oud-Crooswijk is klaar. De gebieds
commissie en wethouder Struijvenberg nodigen de bewoners
van harte uit om mee te praten over de verbeteringen in de wijk.
Op 20 februari is er weer een bijeenkomst in De Nieuwe Branding,
met een presentatie over het plan van aanpak. De bewoners van
Oud-Crooswijk waren betrokken bij de totstandkoming van dit
plan. Aan hen werd onder andere tijdens bewonersbijeenkomsten
gevraagd naar hun ideeën en behoeftes. Het ging daarbij om vier
thema’s: jeugd, volwassenen, buitenruimte en gebiedsontwikkeling.
Op basis van hun inbreng zijn er nu zo’n veertig maatregelen
vastgesteld om de wijk de komende drie jaar te verbeteren.

Bij stichting OYA organiseren Dien van Herpen en haar dochter elke week een gezellige middag voor
mensen uit de buurt. Samen drinken ze een kopje koffie en spelen bingo. En elk jaar organiseren zij een
feestavond, met diner en Oudhollandse spelletjes.

Het echtpaar Kooijman-Hodes was op 22 januari 60 jaar getrouwd.

Arnoud Verhey

Een groener Buizengat is een stap dichterbij: er komt een onderzoek naar mogelijkheden voor drijvend
groen. Tieme Haddeman, buurtbewoner en ondernemer op het gebied van groen in de stad, bekijkt samen
met de gemeente en Rijkswaterstaat welk groen het meest geschikt zou zijn.

Extra aandacht voor Oud-Crooswijk
Tijdens de bijeenkomst wordt er onder andere gesproken over
werkgelegenheid, een bus van de bieb in de wijk en activiteiten
van TOS (Thuis Op Straat). Jongeren die betaalde klusjes doen in
de buurt, een servicepunt van de bibliotheek, een tuinman die het
groen netjes houdt, het zijn maar een paar voorbeelden uit het
plan van aanpak. De wijk vraagt om extra aandacht en die krijgt
het nu. De gemeente investeert tussen nu en 2020 negen miljoen
euro om Oud-Crooswijk op te knappen. U bent op 20 februari vanaf
19.30 uur welkom in het Huis van de Wijk De Nieuwe Branding,
Isaäc Hubertstraat 153.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
14 010
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
twitter.com/kc_rdam

