# 64
NIEUWSBRIEF 2019

UITNODIGING VOOR
DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 21 MEI 2019
SOCIËTEIT DE JOCKEY CLUB

NIEUWSBRIEF 2019

5

UITNODIGING

INHOUD

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
van de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO)

06
08
11
13
16
17
21
23
25
29
30
31
33
35
37
41
43
45
46
48

datum Dinsdag 21 mei 2019
tijd
20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
plaats Sociëteit De Jockey Club van de

Rotterdamsche Manège, Kralingseweg 120

KOMT ALLEN!

Van de voorzitter BKO
Van de penningmeester BKO
Jubileumboek BKO
Ontwikkeling campus Erasmus Universiteit (EUR)
Nieuwbouw Noordelijk Niertje Oost
Evenementen Kralingse Plas
Kop Voorschoterlaan
CHIO en Europese Kampioenschappen
AED’s in de wijk
Metamorfose Brainpark 1
‘s Gravenweg 262
‘s Gravenweg 208
Excelsior
Derde oeververbinding over de Maas
Blauwalg in de Kralingse Plas
Initiatief betere buurt
Paul Driessen - Nieuw kandidaat-bestuurslid BKO
De Ronde van Kralingen
BESTUUR CONTACT COLOFON
UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

6

7

BKO NIEUWSBRIEF 2019

Van de voorzitter BKO
2018 is voor de BKO en voor mij privé een bewogen jaar geweest. Vorig jaar
zijn er twee bestuursleden afgetreden doordat ze het werk voor de BKO en
hun privé werkzaamheden niet meer goed konden combineren. We zijn Jos
en Remmelt veel dank verschuldigd voor het werk dat ze gedaan hebben.
Gelukkig konden we bij de vorige ALV al een nieuwe penningmeester
installeren: Marius Hoogendam.
Dit jaar hebben we er een tweede (kandidaat)bestuurslid bij gekregen: Paul
Driessen. Elders in deze nieuwsbrief stelt hij zich voor.
Vorig jaar kondigde Nicoline aan dat dit jaar helaas haar laatste
bestuursjaar zal worden. Daarmee zijn we in korte tijd ons jongste en ons
oudste bestuurslid kwijt geraakt. Dat is jammer want we willen graag een
zo breed mogelijke doorsnede van bewoners uit de wijk in ons bestuur.
Ons lustrumboek is gepubliceerd en heeft veel enthousiaste reacties
opgeleverd. Bij de nieuwjaarsbijeenkomst is het eerste exemplaar
uitgereikt door de schrijfster en vormgeefster Anneke van Dijk aan twee
oud voorzitters van de BKO: Evert Jan van den Berg en Hans Horsting.
Anneke heeft met haar collega Patricia Brouwer bergen werk verzet om
dit mooie boek op tijd klaar te krijgen. We hadden gehoopt op veel kanten-klaar materiaal van de leden, maar dit liep iets anders en Anneke en
Patricia hebben er hard achteraan moeten zitten om alles bij elkaar te
krijgen. We zijn hen veel dank verschuldigd.
Villa Landzicht (’s Gravenweg 262) is gelukkig weer gerepareerd na de
stormschade.Het huisje van mevrouw Van Zanten, ’s Gravenweg 208
is helaas daags voordat het beschermd zou worden door het nieuwe
bestemmingsplan gesloopt door Woonstad. Een ontwikkelaar heeft de
grond aangekocht en is bezig met het ontwikkelen van een kleinschalige

instelling voor dementerenden. Hier ben ik zelf ook bij betrokken als
architect. Om discussie over conflicterende belangen te voorkomen zijn er
duidelijke afspraken gemaakt binnen het bestuur.
Er kondigen zich ook weer een aantal nieuwe grote projecten aan:
nieuwbouw Excelsior, woningbouw Brainpark 1 en de Derde stadsbrug.
Allemaal grote en langlopende projecten die invloed hebben op de
leefomgeving in Kralingen-Oost. Daarnaast zijn er projecten die al
lang lopen en door blijven gaan, zoals de ontwikkelingen bij de EUR op
Woudestein, de woningbouw in het Noordelijk Niertje en de aanpak van de
Kop Voorschoterlaan.
Het thema voor de komende ledenvergadering is de 3e stadsbrug. Werd er
voorheen gesproken over een oeververbinding voor langzaam verkeer en
openbaar vervoer, inmiddels lijkt het een autobrug te worden. Een mogelijk
locatie hiervoor is de verbinding tussen De Esch en Feijenoord. Als het een
autobrug wordt op deze locatie, dan zal dit leiden tot meer verkeersdrukte
in en om onze wijk.
Graag zien we u op 21 mei.
Gerard Jan van Leer
voorzitter
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Van de penningmeester BKO
Het komende jaar zal in het teken staan van vervanging van ons
computersysteem dat nu alleen gebruikt wordt voor de ledenadministratie.
Het huidige systeem dateert uit de vorige eeuw en is niet door het bestuur
te raadplegen omdat het alleen draait op de server van Dock.
Het bestuur heeft besloten over te gaan op het systeem E-Captain, een
systeem met meer functionaliteiten dan ledenadministratie alleen. Dit
systeem wordt ook door andere verenigingen in het Kralingse gebruikt
en de gebruikers zijn naar eigen zeggen er erg tevreden mee. Een nieuw
systeem brengt altijd in het begin extra werk met zich mee om alle
gegevens van de leden op orde te krijgen. De BKO zou graag minder papier
willen gebruiken in haar communicatie met de leden, echter daarvoor
is een voorwaarde om het email adressenbestand van de BKO op orde
te krijgen. Idealiter wil de BKO ook zo min mogelijk gebruik maken van
acceptgiro’s en meer met betaalverzoeken gaan werken.

Subsidie aanvraag
De subsidieaanvraag van de BKO bij de Gemeente voor 2019 (€ 10.000,- )
heeft tot vragen en discussie geleid in de gebiedscommissie KralingenCrooswijk over de hoogte van het eigen vermogen van de vereniging
en over de kosten voor de ondersteuning door Dock. De aangevraagde
subsidie voor 2019 is uiteindelijk voorwaardelijk toegekend, waarbij tevens
is aangetekend dat de BKO volgend jaar niet automatisch opnieuw in
aanmerking komt voor een subsidie. Over 2019 zal het subsidiebedrag
worden na verrekend op basis van de werkelijk uitgegeven gelden.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de subsidie in de komende jaren
onder druk zal blijven staan. Het bestuur is daarom genoodzaakt nu actie
te ondernemen door de kosten van de vereniging onder de loep te nemen.
In dit kader wordt ook gekeken naar de kosten van de ondersteuning door

Dock. De verwachting van het bestuur is dat het nieuwe systeem E-Captain
een substantiële tijdbesparing gaat opleveren. Het bestuur van de BKO is
daarom in gesprek met Dock over de invulling van de ondersteuning en de
daarmee verbonden kosten.

Jubileumboek
Bij de nieuwjaarsreceptie is het jubileumboek van de BKO gepresenteerd.
Een mooi boek dat recht doet aan het gebied waarin wij wonen. De kosten
van het boek (€ 15.183,-) zijn nagenoeg gelijk aan het door de leden
goedgekeurde budget van € 15.000,-. Het verschil in de kosten zit in de
uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie die in dezelfde stijl is opgemaakt als
het boek zelf.

Financiële stand van zaken
Gezien de eenmalige kosten voor het jubileumboek zijn natuurlijk de
reserves eind 2018 afgenomen ten opzichte van 2017 tot een bedrag van
€ 36.964,-. De vereniging is echter nog steeds in een financieel gezonde
toestand.
Marius Hoogendam
penningmeester
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Jubileumboek BKO
Afgelopen jaar bestond de BKO 35 jaar. Om dit te vieren hebben we begin dit
jaar voor onze leden een boek uitgegeven: Door Kralingen Oost. We zijn blij
dat we hier veel positieve reacties op hebben gekregen. Waarschijnlijk heeft
u dit boek al in huis. Maar voor wie het nog niet heeft, we leggen zo uit hoe
u hier aan kunt komen. Eerst iets over de totstandkoming van dit boek.
Afgelopen jaar deden we een oproep aan alle bewoners van onze wijk om
een foto of illustratie met een korte anekdote op te sturen. De bedoeling
was om met deze inzendingen een boek samen te stellen. Wij hadden
Anneke van Dijk van MVAVD Design en Patricia Brouwer Design gevraagd om
dit boek voor ons samen te stellen en vorm te geven. Daarnaast was er een
adviesgroep, Hans Horsting, Suzanne Dutilh en Liesbeth van den Steenhoven,
om te adviseren over de onderwerpen. Doordat het aantal inzendingen
beperkt bleef, zijn Anneke en Patricia zelf actief op zoek gegaan naar
onderwerpen. Zij hebben veel werk verzet om het boek op tijd af te krijgen.
Maar het resultaat mag er zijn! Het boek is een bonte verzameling van
mensen, bedrijven, projecten, huizen, gebeurtenissen en nog veel meer, en
dit alles in onze wijk. Een boek dat u meeneemt Door Kralingen Oost.
Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsborrel op 16 januari
jl. uitgereikt aan twee oud voorzitters, Evert Jan van den Berg en Hans
Horsting. Uiteraard kregen alle aanwezigen ook een exemplaar mee.
Het boek Door Kralingen Oost is gratis verkrijgbaar voor alle BKO-leden.
Wie niet op de nieuwjaarsborrel aanwezig was, kan een exemplaar
ophalen bij boekhandel Amesz op vertoon van de uitnodigingskaart voor de
nieuwjaarsborrel. Heeft u deze kaart niet meer, neem dan contact met ons
op via bko@kralingen-oost.nl ovv jubileumboek. Ook nieuwe leden krijgen, zo
lang de voorraad strekt, het boek cadeau. Dus als u nog geen lid bent en u
woont in Kralingen-Oost, geef u dan op als lid. Tenslotte is het boek ook bij
Amesz te koop voor €10,-.

•
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Ontwikkeling campus
Erasmus Universiteit (EUR)
Renovatie Tinbergen gebouw uitgesteld
De financiële randvoorwaarden waarbinnen de EUR de renovatie van het
Tinbergen gebouw wilde realiseren zijn niet haalbaar gebleken en er is
besloten de renovatie tot 2022 uit te stellen. Er zal nu voorrang gegeven
worden aan de bouw van een nieuw onderwijsgebouw.
Hoewel de renovatie uitgesteld is blijven de afspraken, die de BKO met
het College van Bestuur van de EUR t.a.v. deze renovatie gemaakt heeft,
gelden. Deze zijn als volgt:
- De lichtoverlast van de voorgenomen glazen opbouw wordt beperkt
door de noord- en oostkant van het gebouw te voorzien van lichtwering.
Deze zal vanaf 22.30 uur sluiten. Mocht na de renovatie blijken dat
omwonenden ook op een vroeger tijdstip overlast van het licht ervaren,
dan zal het tijdstip van sluiting opnieuw besproken worden.
- De bouwplaats zal in het midden van de campus geplaatst worden,
in plaats van aan de noordrand. Er zal een verkeersregelaar ingezet
worden voor het begeleiden van het bouwverkeer. Dit verkeer zal via de
noordelijke inrit van de Kralingse Zoom naar het bouwterrein rijden.
Verder zal er een geluidscherm geplaatst worden om het geluid van het
bouwverkeer zo veel mogelijk te beperken.
Bibliotheek
De BKO heeft, op verzoek van direct omwonenden, overleg met de EUR
gehad over lichthinder van de bibliotheek. De EUR was bereid om de
bewoners hierin tegemoet te komen. In samenspraak is gekozen voor >>
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lichtwering die voldoende het licht van de bibliotheek vermindert en tevens
voldoet aan de eisen van de EUR dat de aanwezigen in de bibliotheek
contact met de buitenruimte houden.

Sportgebouw
Het huidige sportgebouw zal worden gesloopt. In plaats hiervan komt er
een nieuw gebouw aan het eind van de plaza (Kralingse Zoom kant).
Nieuw onderwijsgebouw
Aan de zuid/west kant van de campus komt een nieuw onderwijsgebouw.
Het gebouw zal qua omvang en hoogte dezelfde maat hebben als
het naastgelegen Polak gebouw. De bouwplaats komt direct naast
het bouwterrein te liggen. Het bouwverkeer zal via de Burgemeester
Oudlaan worden afgewikkeld en zal nauwelijks hinder voor omwonenden
veroorzaken.
Ontwikkelingen buiten de campus
Op dit moment zijn er enkele ontwikkelingen gaande die raakvlakken
hebben met de EUR, namelijk de transformatie Brainpark Zuid, uitbreiding
Excelsior en de mogelijke derde stadsbrug. Meer hierover leest u elders in
deze nieuwsbrief.

Park Noord
Op 3 september 2018 vond de onthulling plaats van het kunstwerk Der Stein
des Weisen en op 5 oktober werd het teksthuisje Pierre Bayle geplaatst. In
het oostelijk deel van dit park zal een deel ingericht worden met eetbaar
groen. Verder zal er een bijenhotel geplaatst worden. Een verplaatsing
van de tennisvelden naar de zuidzijde van de campus behoort tot de
mogelijkheden, waarna ook dit deel als groengebied kan worden ingevuld.

Convenant
In mei 2010 is een convenant gesloten tussen het College van Bestuur van
de EUR en het bestuur van de BKO ten aanzien van de samenwerking bij
de ontwikkeling van het stedenbouwkundig Masterplan van de campus
Woudestein. Deze samenwerking, in de vorm van de werkgroep BKO/
EUR, heeft geleid tot een goed resultaat met betrekking tot o.a. het Park
Noord. Bovendien is de samenwerking nog steeds zinvol vanwege de vele
projecten die op komst zijn, zoals de renovatie van het Tinbergen gebouw.
Het convenant loopt af in mei 2020. Het is de intentie van zowel de EUR als
de BKO om de gegroeide samenwerking voort te zetten en het convenant
daarom te verlengen of te vernieuwen. In de loop van dit jaar zal hierover
overleg gevoerd worden.

•
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Nieuwbouw
Noordelijk
Niertje Oost
In het voorjaar van 2018 is er
gestart met de voorbereidingen
voor de bouw van 54 woningen
op het terrein naast de Kralingse
Zoom. Kort na de start zijn deze
voorbereidingen stilgelegd. De
reden hiervoor is dat de gemeente
en de omwonenden in een
procedurele strijd zijn verwikkeld.
De omwonenden hebben in een
bezwaarprocedure aangetekend
dat het bouwplan van de NBU
(de projectontwikkelaar) in strijd
is met de wet geluidhinder, met

het vigerende bestemmingsplan
en met de tussen de bewoners
en de gemeente gemaakte
afspraken over de afwikkeling van
het verkeer. Daarnaast hebben
de omwonenden een voorlopige
voorziening aangevraagd. De
voorzieningenrechter heeft de
omwonenden gelijk gegeven
wat betreft de bezwaren
m.b.t. de wet geluidhinder. De
bezwaarschriftencommissie heeft
in een tussenoordeel geoordeeld
dat het plan niet gerealiseerd
kan worden binnen de kaders van
het vigerende bestemmingsplan.
Bij het schrijven van dit artikel is
deze zaak in behandeling bij de
Gemeenteraad. Het is nog niet
duidelijk wat hiervan de uitkomst
wordt en hoe het verder gaat.

•

Evenementen Kralingse Plas
Rotterdam evenementen stad. Het troetelkind van onze burgemeester
Aboutaleb. In 2019 vinden er in Rotterdam 63 grote evenementen (met
meer dan 5000 bezoekers) plaats. Een overzicht hiervan is te vinden op de
website www.rotterdamfestivals.nl
Evenals vorig jaar worden er ook dit jaar weer vijf grote evenementen aan
de westkant van de Kralingse Plas georganiseerd. Deze vinden plaats nabij
het strandbad. Deze evenementen zijn:
- Kralingse Bos Festival (27 april)
- Boothstock Festival (8 juni)
- Erasmus MC Foundation Run (21 juni)
- Reggae Rotterdam Festival (28 juli)
- A Day At The Park (21 september) >>
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De organiserende partij moet voor een dergelijk evenement een vergunning
aanvragen. Deze aanvraag wordt getoetst aan zaken als veiligheid, hoe de
aankomst en vertrek van bezoekers wordt geregeld, sanitaire voorzieningen
en het lokatieprofiel. Op het lokatieprofiel staan de bijzondere
omstandigheden genoteerd waar een vergunning aanvraag aan wordt
getoetst. Zo staan op het lokatieprofiel van de westkant van de Kralingse
Plas bijvoorbeeld de slaapplaatsen van vleermuizen en vogels ingetekend.
Ook de flora staat aangegeven. In een vergunning staat vervolgens hoe
met deze omstandigheden rekening moet worden gehouden, zoals welke
afstand tot de bomen in acht genomen moet worden. Daarnaast worden
bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan het maximum aantal te produceren
decibels, het richten van de luidsprekers, aanvang- en eindtijd van het
evenement en de wijze waarop dit real-time wordt gecontroleerd.
De BKO heeft haar bedenkingen over de groei van het aantal evenementen
in het bos. Het Kralingse Bos wordt door veel mensen gebruikt, voor
verschillende doeleinden: wandelen, sporten, barbecueën, zwemmen,
zeilen en dus ook voor festivals. Het is van belang dat er een goede balans
is. De festivals leggen een groot beslag op het bos. Zo hebben de festivals
allemaal een lange op- en afbouwtijd, waardoor een deel van het bos,
waaronder het strandbad, niet gebruikt kan worden. Er was afgelopen jaar
zelfs een festival met een op- en afbouwtijd van 21 dagen! Dit voor een
festival van één dag. Andere kritiekpunten zijn: geluidsoverlast, overlast
door parkeren, overlast aankomende en vertrekkende festivalbezoekers,
(drugs)afval en verstoring van de natuur. Sommige punten zouden door
maatregelen beperkt kunnen worden. De overlast van bezoekers zou
bijvoorbeeld beperkt kunnen worden door het instellen van een shuttle
verbinding tussen het Oostplein en het festivalterrein, zodat de bezoekers
die nu dit traject lopend afleggen onderweg geen rotzooi achter laten en
geen lawaai voor omwonenden veroorzaken.

We hebben in eerste instantie onze punten bij de gebiedsmanagers
kenbaar gemaakt, daarna zijn we naar de gebiedscommissie gegaan.
De gebiedscommissie heeft vervolgens het initiatief genomen om een
aantal bewoners(verenigingen) bij elkaar te roepen en hun kritiekpunten
te verzamelen. Deelnemende partijen daarbij waren naast de BKO
de bewoners(verenigingen) van de Jericholaan, Crooswijk en de
bewonersgroep Slachthuisterrein. Op basis van de informatie van deze
partijen is door de gebiedscommissie een ongevraagd advies opgesteld en
bij de gemeente Rotterdam ingediend.
Dit alles heeft niet geleid tot wijzigingen in de vaststelling van het
aantal evenementen in het Kralingse bos voor 2019. Maar de betrokken
wethouder heeft wel toegezegd dat in 2019 een heroverweging plaats vindt
van het festivalbeleid van de stad Rotterdam en dat in verband daarmee
alle betrokken partijen zullen worden gehoord. De BKO zal dan haar stem
laten horen!

•
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Kop Voorschoterlaan
De Kop Voorschoterlaan is een van
de langst lopende projecten van de
BKO. Begin 2015 trok een aantal
bewoners van de Voorschoterlaan
bij ons aan de bel over de
verloedering van de kop van deze
straat. Dit was het startpunt tot het
oprichten van een werkgroep en
het opstellen van een uitgebreid
plan dat gefaseerd uitgevoerd kan
worden. Het plan omvat kunst op
de blinde gevel (op de hoek met de
Oude Dijk), het aanpakken van het
fietsparkeren, het verbeteren van
het pleintje achter het metrostation
(Vredehofstraat), het aantrekkelijk
maken van de doorgang in het
metrogebouw en als grootste punt
een mooiere kiosk op een betere
plek.
Er zijn dit jaar weer resultaten
geboekt. Zo is er gewerkt aan de
kunst op de blinde gevel. Vorig
jaar hebben vijf kunstenaars
een voorstel gemaakt voor een
gevelkunstwerk. Inmiddels is
er definitief gekozen voor het

kunstwerk Sash van Ron van den
Ende. Woonstad en de gemeente
zijn bezig met het werven van
fondsen en met de uitwerking
van dit project. Verder is er
een proef uitgevoerd met extra
fietsparkeerplaatsen. Zoals
iedereen heeft kunnen zien, zijn er
vlonders met nietjes geplaatst op
parkeerplekken. De eerste ervaring
leert dat hiermee het probleem van
de fietsen nog niet is opgelost.
Het belangrijkste punt in de
voorstellen is een verbeterde kiosk,
op een betere plek. Ook op dit punt
waren er stappen gezet. Zo heeft de
kiosk in het bestemmingsplan een
flexibele locatie gekregen binnen
een afgebakend gebied, zodat
verplaatsing mogelijk is.
Maar tot onze grote verrassing lazen
we vorig jaar ineens het bericht
dat de bestemming van de kiosk
gewijzigd was van detailhandel
in horeca. Deze vergunning was
verleend zonder enige vorm van
overleg. De BKO heeft samen >>
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met de werkgroep bezwaar
aangetekend tegen de wijziging
van deze bestemmingsvergunning.
We hebben geen bezwaar tegen
een kiosk aan het begin van de
Voorschoterlaan, maar wel tegen
het vervallen bouwsel op de plek
waar het nu staat. Helaas is dit
bezwaar afgewezen. Door de
horecabestemming mag de uitbater
tot 23.00 uur open blijven en mag
er een terras van 3 meter buiten
de gevel komen. De kans dat er
een betere kiosk komt, op een
betere plek is hierdoor veel kleiner
geworden.

•

CHIO en Europese
kampioenschappen
Dit jaar is er geen regulier CHIO. In plaats daarvan worden er drie Europese
kampioenschappen gehouden. Hierover straks meer, maar eerst nog even
een terugblik over 2018.
De BKO is tevreden over het verloop van het CHIO 2018. De vergunningen
waren al vroeg afgegeven en dus openbaar, met uitzondering van de
parkeervergunning. De communicatie met de organisatie verliep goed.
En, tijdens de CHIO week scheen de zon vol op. Desondanks heeft de BKO
een aantal opmerkingen, die dit jaar hopelijk beter worden aangepakt.
Het systeem van Kiss and Ride, dat in 2018 gehanteerd werd op de
Kralingseweg, heeft ons overvallen. De BKO was niet op de hoogte van
de hoeveelheid parkeerplaatsen die hierdoor voor de bewoners werden
afgesloten. Direct nadat de borden waren geplaatst, ontvingen wij hierover
een aantal klachten. We hebben meteen contact met de organisatie
opgenomen. Gelukkig werd er snel naar oplossingen gezocht en werden de
meeste parkeerplaatsen weer voor de bewoners opengesteld. Indien het
CHIO dit systeem weer gaat hanteren, dan ziet de BKO graag dat dit tijdig
wordt gecommuniceerd in de bewonersbrief. Deze valt, als het goed is,
tweede helft juli 2019 op de mat.
De bewegwijzering naar de verschillende parkeergarages was goed
zichtbaar. Toch zien veel CHIO bezoekers kans om in de omliggende straten
van de manege te parkeren. Wat betreft het taximanagement: de taxi’s
worden op afroep gestuurd.
Zoals gezegd, dit jaar geen regulier CHIO, maar drie Europese kampioen
schappen: Springen, Dressuur en Para-dressuur. Deze worden gehouden
van 19 t/m 25 augustus 2019. Het terrein voor dit evenement is groter >>
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dan normaal. De strook tussen het Minang Kabauhuis en de molens komt
er dit jaar bij. Mogelijk zal de aanrijroute via de Plaszoom plaats vinden.
De op- en afbouw van het evenement neemt van 15 juli - 5 september in
beslag. De Kralingseweg gaat twee weken dicht.
De jeugdochtend, al weer twee jaar een groot succes, zal in 2019 niet
plaatsvinden. De buurtborrel (voor omwonenden) gaat wel door, mogelijk
met een bezoek aan de Grand Stand.
De BKO had ook het afgelopen jaar weer een goed contact met het bestuur van
het CHIO. Wij hopen dat dit goede contact ook dit jaar wordt voortgezet.

•

AED’s in de wijk
Vorig jaar hebben we in de nieuwsbrief en tijdens de ALV een oproep
gedaan voor een financiële bijdrage voor meer AED’s in de wijk. AED’s
zijn apparaten die met een schok het hart weer aan het pompen kunnen
krijgen. Deze actie was gestart door Paul Huguenin, werkzaam bij de
Hartstichting. Aan zijn oproep is massaal gehoor gegeven, met als
mooi resultaat twee nieuwe AED’s voor onze wijk. De BKO heeft hieraan
financieel bijgedragen. Zij heeft de helft van de kosten betaald.
Waarom zijn deze AED’s zo belangrijk?
De Hartstichting is bezig met een campagne om van heel Nederland een
zogenaamde zes minutenzone te maken. Dit betekent dat iedereen met
een hartstilstand binnen zes minuten door iemand geholpen moet worden
die hem of haar kan reanimeren. Om dit te realiseren moeten er voldoende
AED’s in een buitenkast 24/7 beschikbaar zijn. Daarnaast moeten er ook
voldoende opgeleide en aangemelde hulpverleners zijn.
Als 112 een melding binnenkrijgt, dan waarschuwen zij hulpverleners in
de betrokken omgeving. Deze hulpverleners krijgen dan ook de locatie
van de dichtstbijzijnde AED door. Zij gaan vervolgens met de AED naar
het slachtoffer om te reanimeren. Zij zijn vaak sneller ter plaatsen dan de
hulpdiensten. Dit is belangrijk, want elke minuut telt
Paul is niet alleen een crowdfunding actie gestart om AED’s te kunnen
aanschaffen, hij heeft zich ook ingezet om de reeds aanwezige AED’s in
de wijk 24/7 beschikbaar en aangemeld te krijgen. Dit heeft gewerkt. Er
zijn op dit moment 9 AED’s in onze wijk bij het oproepsysteem aangemeld,
drie hiervan zijn 24/7 beschikbaar. De overige AED’s zijn alleen overdag
beschikbaar. >>
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Paul Huguenin
Els van Nood en Taco de Jongste

Maar er zijn nog steeds AED’s in de wijk die niet zijn aangemeld. We zouden
het fijn vinden indien alle eigenaren van een AED hun systeem aanmelden.
Dit kan van levensbelang zijn.
Naast AED’s is het ook van belang om aangemelde burgerhulpverleners
te hebben. Op dit moment zijn in onze wijk 65 burgerhulpverleners
geregistreerd. Dat is een mooi aantal. Idealiter zouden we nog zo’n 10
mensen extra willen hebben. Dus kunt u reanimeren en wilt u zich als
burgerhulpverlener registreren? Meldt u zich dan aan via de website: www.
hartstichting.nl
Dankzij de actie zijn er dus twee AED’s aangeschaft en geplaatst. Deze
AED’s moeten natuurlijk ook beheerd worden. De beheerder zorgt voor de
bevestiging van de AED en voor de stroom. Verder moet hij zorgen voor een
beperkt aantal onderhoudschecks per jaar. Via de BuurtAED-actie ben je
ervan verzekerd dat dit de eerste vier jaar voor je wordt verzorgd.
De beheerders voor de aangeschafte AED’s zijn:
• Paul Huguenin, hij is de beheerder van de AED op de Vredehofweg.
• Els van Nood en Taco de Jongste.
Zij zijn de beheerders van de AED die hangt op de hoek Kortekade - Amalia
Van Solmslaan. Overigens kon de AED worden opgehangen met dank
aan Woonstad (de eigenaar van het pand). Woonstand heef toestemming
gegeven en de kosten voor bevestiging en stroom voor haar rekening
genomen.
Volgens berekeningen van de Hartstichting is onze wijk nu gedekt. Maar
een AED op een locatie rond de Hoflaan/Oostzeedijk en een AED rond de
Groene Wetering zou de dekking nog vervolmaken. Dus als er iemand een
locatie weet en een actie wil starten, dan horen wij dat graag. De BKO is
uiteraard weer bereid om financieel bij te dragen.

•
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Metamorfose Brainpark 1
Brainpark 1 is het bedrijventerrein langs de A16 en ten zuiden van het
metrostation, het bekendste pand op dit terrein is het Novotel. Momenteel
zijn er hier alleen maar bedrijven te vinden. Maar hier gaat wellicht
verandering in komen, want er wordt nagedacht hoe dit bedrijventerrein
getransformeerd kan worden naar een aantrekkelijk, levendig gebied.
De afgelopen jaren kampte Brainpark 1 met leegstand. Met een percentage
van 30% was de leegstand hier boven het landelijk gemiddelde. Een ander
knelpunt van Brainpark 1 is het vastlopend verkeer. Aan het einde van de
middag staan de auto’s hier altijd in een file om het terrein af te rijden.
Andere zwakke punten zijn het gebrek aan voorzieningen en het feit dat het
bedrijventerrein in het weekend en ’s avonds na 18.00 uur uitgestorven is.
Kortom, tijd voor actie. Want Brainpark 1 heeft genoeg sterke punten.
Zo ligt Brainpark 1 op een zicht locatie langs de A16, is het goed bereikbaar
met zowel auto als openbaar vervoer, is het park ruim opgezet met veel
groen en ligt het naast de campus van de Erasmus Universiteit (EUR).
De gemeente is daarom in samenwerking met vastgoedeigenaren,
huurders en andere belanghebbenden gestart met een project om te
komen tot een ontwikkelvisie met strategie voor Brainpark 1. Ook de
BKO en de EUR zijn als belanghebbenden betrokken. Het doel is om van
Brainpark 1 een aantrekkelijk gebied te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld
gedacht aan gemengde bestemming. Momenteel zijn er, naast Novotel,
alleen kantoorpanden op het terrein. Een deel zou geschikt gemaakt
kunnen worden voor woningen voor bijvoorbeeld studenten of starters.
Hierdoor zou er ook een draagvlak komen voor voorzieningen, zoals
horeca. Een ander punt waarover wordt nagedacht is hoe Brainpark 1 beter
verbonden zou kunnen worden met de EUR.
In februari jl. vond de start van dit project plaats. De planning is om in juni
een kader te hebben voor de toekomst van Brainpark 1.

•
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‘s-Gravenweg 262 Villa Landzicht

‘s-Gravenweg 208

Het was 18 januari 2018. Er stond een westerstorm van ongekende kracht
met windstoten van 143 km per uur. Vrachtauto’s werden op bruggen omver
geblazen. Elders vielen bomen op auto’s. Ook Kralingen-Oost had het hard
te verduren. Villa Landzicht aan de ‘s-Gravenweg 262 had het de afgelopen
jaren al zwaar te verduren gehad. Het gebouw verkeerde in slechte staat
en had om die reden al herhaaldelijk de aandacht van diverse instanties
getrokken, waaronder de bond Heemschut en de BKO, die hun zorgen
tevergeefs bij de gemeente Rotterdam en de eigenaar van het pand hadden
neergelegd. Er gebeurde aan de
bouwkundige staat van het pand echter
(te) weinig. En toen kwam die storm.
Twee prachtige bomen, die meer dan
100 jaar voor het uit ongeveer 1830
stammende huis hadden gestaan,
gingen om. Een van die bomen raakte
het dak van het huis vol. Het dak en het
gootwerk werden zwaar beschadigd.
Hierdoor kregen weer en wind vrij spel
in een monumentaal pand, dat toch al
niet in al te beste staat verkeerde.
De BKO nam wederom onmiddellijk contact op met de eigenaar en de
gemeente Rotterdam. Gelukkig werd daarna het herstel spoedig ter
hand genomen. Villa Landzicht heeft, aan de buitenkant, veel van haar
oude glorie terug: Een netjes wit geschilderd breed voorhuis met zwarte
horizontale band vanaf de grond. Verder een vernieuwd dak en goten. Maar
er moet nog veel gebeuren om het hele pand in oude luister te herstellen.

In januari 2018 is tot onze grote spijt het tuindershuisje van de familie Van
Zanten gesloopt. De eigenaar Woonstad heeft drie weken voor het nieuwe
bestemmingsplan van kracht werd, hiertoe opdracht gegeven. In het nieuwe
bestemmingsplan zou het beschermd worden.

De BKO is in ieder geval tevreden met het huidig herstel. Wij hopen u ook.

•

Afgelopen najaar heeft Woonstad de grond verkocht aan een ontwikkelaar
die hier een complex voor dementerenden wil realiseren. Een sympathieke
bestemming, maar e.e.a. moet natuurlijk wel passen op de locatie. We
hebben daarom zo snel mogelijk contact met de ontwikkelaar gezocht.
Daarbij speelt ook mee dat ondergetekende de buurman is van de kavel
en zelf architect is. Om een lang verhaal kort te maken. Ik ben sinds eind
2018 direct betrokken bij de ontwikkeling op de kavel van ’s Gravenweg 208.
Op deze manier is de BKO heel snel op de hoogte van de ontwikkelingen.
Tegelijkertijd houden mijn medebestuurders de ‘dubbele pet’ nauwlettend
in de gaten. Als er over dit onderwerp gestemd moet worden binnen het
bestuur, zal ik mij onthouden van stemming.
Op het moment dat ik dit schrijf (maart 2019) is de vergunning voor de kap
van de bomen op het terrein afgegeven. Helaas zijn de grote platanen op
het terrein te instabiel om te handhaven. De bouwvergunning is nog niet
aangevraagd. Het plan, zoals het er nu ligt, omvat een kleinschalig complex
met 28 kamers voor dementerenden en gemeenschappelijke ruimtes. Het is
de bedoeling dat aan de zijde van de ’s Gravenweg een bouwdeel komt wat in
de lijn van de grote villa’s past zoals Landzicht, ’s-Gravenhof, Kuyl’s Fundatie,
Buitenzorg. Achter dit deel komt een kleinschaliger deel rondom een
binnentuin. Zodra het plan klaar is voor de aanvraag zal een informatieavond
voor omwonenden georganiseerd worden.
Gerard Jan van Leer

•
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Excelsior
Al een ruim aantal jaren geleden is de BKO uitgenodigd om mee te praten
en te denken over ontwikkelingen op het terrein van Excelsior. De club had
het op dat moment moeilijk en wilde door woningbouw op het terrein extra
inkomsten genereren. Dat plan is een zachte dood gestorven en we hebben
er nooit meer iets van gehoord.
Tot onze verbazing werd er onlangs weer contact met ons gezocht om onze
mening te horen over ontwikkelmogelijkheden op het terrein van Excelsior.
De oorzaken voor deze nieuwe plannen zijn:
• Het hoofdveld is te klein volgens de geldende standaard.
• Het hoofdveld is van kunstgras en men wil terug naar natuurgras.
• Als het hoofdveld natuurgras wordt, kan hier niet meer op getraind
worden. Hiervoor is dus een extra veld nodig.
• De tribunes zijn te klein. Men wil van 4500 plaatsen naar ruim 7000
plaatsen.
Tenslotte wil de gemeente graag veel extra woonruimte binnen de ring
ontwikkelen. Ze denkt aan 40.000m2 woonoppervlakte (ongeveer 400
woningen) op deze locatie.
Al deze zaken moeten gerealiseerd worden op het huidige terrein. Op dit
terrein zijn ook een kinderdagverblijf en een speeltuin gevestigd. Al met al
een zeer ambitieus programma op een beperkte oppervlakte.
Op dit moment is een architectenbureau aan het onderzoeken wat mogelijk
is op deze locatie en wat dat betekent voor de buren. Daarnaast is een
planologisch bureau bezig om een visie te ontwikkelen op het gebied vanaf
de Oude Plantage - Excelsior-Groene Corridor tot aan het Kralingse Bos
Al deze plannen zijn nog in een globaal verkennende fase. Wij hebben nog
niets over de financiën gehoord en wij vermoeden dat dit ook nog lang
niet duidelijk is. In onze wijkvisie staat dat Excelsior een waardevolle >>
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voorziening in de wijk is en wij zullen dus ook met een welwillende blik
naar de plannen kijken. Maar in dezelfde visie staat ook dat groen in het
algemeen en op de Burgemeester Oudlaan in het bijzonder, zeer waardevol
is voor onze wijk zijn en dat het groen niet mag worden aangetast. Wij
vermoeden dat het nog wel even gaat duren voordat duidelijk is wat de
plannen zijn.

•

De drie alternatieven uit de préverkenning.
Variant West is inmiddels afgevallen

Derde oeververbinding
over de Maas
Jarenlang is er gesproken over een mogelijke derde oeververbinding over
de Maas, maar nu lijkt hij er toch echt te gaan komen. De vraag is alleen
waar? Wordt het een tunnel of een brug? En wordt het een verbinding voor
openbaar vervoer en/of voor autoverkeer? Wat betreft deze laatste vraag,
op dit moment ziet het er naar uit dat de verbinding in ieder geval gericht is
op autoverkeer. In de komende maanden zal er meer duidelijkheid komen.
In november 2018 vond er overleg plaats tussen regio en het Rijk in het
kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT). Tijdens dit overleg, dat jaarlijks plaatsvindt, is afgesproken om een
MIRT-verkenning te starten naar het verbeteren van de bereikbaarheid
in de regio door een oeververbinding. De volgende alternatieven voor een
oeververbinding worden hierbij bekeken:
• Oost: Feijenoord en Kralingen/De Esch
• Oost-oost: Ridderkerk en Krimpenerwaard
Voorafgaand aan dit besluit was een préverkenning gehouden. Bij dit
onderzoek werd ook een derde variant bekeken. Namelijk variant West
(Waalhaven-Vierhavens/Merwedehaven). Deze derde variant is na de
préverkenning afgevallen. Uit deze préverkenning kwam namelijk de A16/
Van Brienenoord als het belangrijkste knelpunt naar voren. Daarnaast zijn
ook het knelpunt Algeracorridor en het stedelijk OV knelpunt van groot
belang. De twee overgebleven alternatieven (Oost en Oost-oost) kunnen een
oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten. >>
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Bij de kostenraming en de verdere uitwerking van de oeververbinding in de
MIRT-verkenning gaat de gemeente en het Rijk uit van een multimodale
oeververbinding, een verbinding voor meerdere vervoersmiddelen,
aangevuld met een hoogwaardige OV verbinding (Zuidplein-Kralingse
Zoom, met een station Stadionpark). Daarnaast moet er nog een pakket
maatregelen komen om de A16 knelpunten verder te ontlasten.
Een belangrijke mijlpaal in deze MIRT-verkenning is de keuze voor de
locatie van de oeververbinding. Dus de keuze tussen de twee varianten.
De beslissing voor de locatie wordt medio 2019 genomen. Daarna zal de
MIRT-verkenning formeel starten en zal de gekozen variant verder worden
uitgewerkt. Deze verkenning wordt eind 2020 afgerond.
Het is dus de bedoeling om de oeververbinding geschikt te maken voor
autoverkeer. In het verleden werd steeds gesproken over een verbinding
alleen voor OV en langzaam verkeer. Maar omdat de oeververbinding een
oplossing moet gaan bieden voor de A16-knelpunten kan het bijna niet
anders dan dat de oeververbinding voor autoverkeer gaat gelden. Gelet
op het grote verschil in kosten voor een tunnel of een brug, is de kans
bovendien zeer groot dat het een brug gaat worden. Daarom wordt in de
media vooral gesproken over een 3e autobrug.
Indien gekozen wordt voor de locatie Feijenoord-Kralingen/De Esch dan
zal dit gevolgen hebben voor de verkeersdrukte rondom en in onze wijk.
Wij zullen de ontwikkelingen dan ook actief volgen en waar mogelijk
participeren in overleg.

•

Blauwalg in de Kralingse Plas
Vorig jaar moest de Kralingse Plas al in mei gesloten worden voor
zwemmers vanwege blauwalg. Opmerkelijk, omdat de afgelopen jaren door
de gemeente en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
al het nodige was gedaan om de blauwalg de baas te worden. Daarom
zetten genoemde partijen ook nu weer zwaar in om de blauwalg te lijf te
gaan. Zij hebben verschillende maatregelen gestart. In verband daarmee is
een ‘rondje om de plas’ ingevoerd. Met dit initiatief wil de gemeente zoveel
mogelijk betrokken partijen horen en informeren. Ook de BKO was hiervoor
uitgenodigd. Immers veel leden maken intensief gebruik van de plas en haar
directe omgeving.
Uit de afbeelding op de volgende pagina blijkt dat de voeding van blauwalg
(fosfaat) langs vele wegen de plas bereikt. Een voorbeeld hiervan zijn de
festivals aan de westkant van de plas. Na afloop wordt het vertrapte gras
opnieuw ingezaaid en voorzien van kunstmest. Dit spoelt vervolgens (via
een drainage systeem) de plas in. Hier willen ze verandering in brengen.
Wij hebben begrepen dat de waterafvoer van de drainage afgevangen gaat
worden. Hetzelfde geldt voor het water waarmee de ganzenfecaliën (ook een
fosfaatbron) van de lange steigers afgespoeld worden. Water van buiten de
plas dat fosfor bevat wordt tegengehouden bij het sluisje.
Wanneer overtollig regenwater de plas (als riool overstort) wordt ingepompt
komen eveneens foute stoffen de plas in. De fosfaatresten hebben zich
na langjarige ophoping op de bodem van de plas genesteld. Er is al
geprobeerd het fosfaat te neutraliseren door het inspuiten van de bodem
met ijzerchloride. Ook is de bodem met een laag zand bedekt. Het wederom
afzanden van de bodem is een maatregel die nu als reserve optie achter de
hand wordt gehouden. Er moeten keuzes gemaakt worden als het gaat om
het treffen van maatregelen. De BKO blijft betrokken bij de ontwikkelingen
rond de bestrijding van blauwalg en houdt u op de hoogte.

•
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Initiatief betere buurt
Beste buurtgenoten,
Er zijn van die dingen die al lang in je hoofd zitten en waar je graag iets mee
doet, maar waarvan het toch even duurt voordat het eenmaal zover is. In
mijn geval betreft het de overtuiging dat je veel meer samen met de buurt
zou moeten ondernemen om de wereld een beetje beter te maken.
In februari van dit jaar schreef ik daarom een brief aan mijn directe
buurtgenoten met een oproep om in dat kader iets te gaan doen. Deze
oproep heb ik in de bus gedaan op 60 adressen die met de tuinen aan
elkaar grenzen tussen de Oranjelaan, Rozenburglaan en de Kralingse
Plaslaan. Ik schreef daarin het volgende: ‘Naar mijn idee moeten we
als burgers meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren
van maatschappelijk noodzakelijke veranderingen. De energietransitie, de
grondstoffenproblematiek en het groeiende gebrek aan betaalbare woonruimte
laten zich niet oplossen via ‘de markt’ of ‘een technische ontwikkeling’.
Natuurlijk, deze vraagstukken vereisen een sterke visie van de overheid, maar
in mijn beleving komt de oplossing er niet zonder bewustwording ‘van onderop’.
Uit gesprekken met vrienden, collega’s en stadgenoten maak ik op dat velen de
noodzaak voelen om in actie te komen. Maar hoe doe je dat en waar begin je?
Heel klein dan maar, met deze brief als uitnodiging om samen van gedachten
te wisselen over maatschappelijke ontwikkelingen die (mogelijk) vragen om
een andere houding in ons dagelijkse doen en laten. Samen met anderen
debatteren en plannen bedenken lijkt me leuker en zinvoller dan alleen voor
ons huis een paar zonnepanelen op het dak te zetten. >>
Daarom deze enigszins intuïtieve oproep. Wat doen jullie aan het energie
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zuiniger maken van je huis, je auto? Kunnen we gezamenlijk energie
besparen en van elkaar leren om de energieprestatie van onze oude huizen
te verbeteren? Kunnen we in onze tuinen iets doen dat energie oplevert? Of
misschien (tuin)gereedschap delen en wie weet een moestuin aanleggen?
In Nederland, ook in onze buurt, zijn we gewend allemaal onze eigen invulling
te geven aan een al dan niet duurzamer leven. Daar is natuurlijk niks mis mee,
maar gezamenlijk kunnen we misschien meer bereiken en elkaar inspireren.
Lijkt het je wat om verder te praten?
En vervolgens vroeg ik om te reageren en stelde mijn huis beschikbaar
voor een eerste gesprek. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en leverde
bijzondere ideeën op. Zo gaan we gezamenlijk informatie inwinnen over het
aanpassen van onze woningen in het kader van de verduurzaming. Verder
was er veel animo voor het denken over een alternatief mobiliteitsplan,
waarbij we op een slimme manier onze auto’s kunnen delen. En we gaan de
gemeente vragen met welke ingrepen we een bijdrage kunnen leveren aan
de klimaatadaptatie.
Samen met Gijs van Heijst neem ik het initiatief voor een volgende stap,
waarbij we voorlopig de informatie delen met de 18 adressen die nu zijn
aangehaakt. Mochten er andere bewoners uit Kralingen geïnteresseerd zijn
in dit initiatief, dan houden wij jullie graag op de hoogte over de kennis en
ervaring die we opdoen. Wie weet is het inspiratie voor anderen. Daar staat
tegenover dat wij graag tips krijgen van lezers die reeds ervaring hebben
met de genoemde onderwerpen. Wordt vervolgd!

•

Willem Hein Schenk, Kralingse Plaslaan 19, info@willemheinschenk.nl

Paul Driessen
Nieuw kandidaatbestuurslid BKO
Zoals u op de agenda van de ALV
kunt zien is er een kandidaat
bestuurslid: Paul Driessen. Hij hoopt
dat de vergadering akkoord gaat
met zijn benoeming en dat hij kan
toetreden tot het bestuur.
Hij stelt zich alvast aan u voor:
Toen ik benaderd werd door het
BKO bestuur zag ik voldoende
reden om ja te zeggen en met
de medebestuurders een goede
vertegenwoordiging te vormen
richting gemeente voor de belangen
van onze wijk.
Als student naar Rotterdam
gekomen in 1982 en na een
korte tussenperiode sinds 2007
weer terug in Kralingen. In al die
jaren ben ik betrokken geweest
bij activiteiten in de buurt en
geïnteresseerd in de ontwikkelingen
binnen Kralingen en Rotterdam.

Gezien de huidige uitdagingen in de
wijk (e.g. evenementen, Excelsior
en EUR bouwplannen) en in de
gemeente Rotterdam (o.a. komst
derde brug) wil ik daar graag
mijn steentje aan bijdragen. In de
afgelopen jaren heb ik al met het
BKO bestuur in buurtoverleg van
het CHIO geparticipeerd.
Ik verwacht dat de BKO een grotere
rol kan gaan spelen richting
gemeente, voor haar leden en
bewoners, nu de gemeente op
grotere afstand van de wijk staat.

•
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zondag 7 juli 2019 Lusthofstraat

10.30

Familieloop

11.00

6km stratenloop

12.00

De Kralingsche
Mijl

12.30

Dikke Banden
Races

PROGRaMMa

ROnDE van KRalInGEn

Live muziek

Excelsior
Experience

13.30

14.30

ZONDAGfietsers B

ZONDAGfietsers A

SpringVallei
Rotterdam

15.30

Vrouwenkoers

Kijk voor meer Informatie en Inschrijven op:

www.rondevankralingen.nl

MARKT

16:45

Elitekoers
Mannen

@RondeKralingen
Ronde van Kralingen
RondevanKralingen

De Ronde van Kralingen
De vierde editie van de Ronde van Kralingen komt er weer aan!
De Ronde van Kralingen is een evenement voor het hele gezin,
buurtbewoners en ondernemers in Kralingen, Rotterdam en omgeving,
waarbij cultuur en sport elkaar ontmoeten. Het evenement zal op
zondag 7 juli 2019 voor de vierde keer in deze vorm plaatsvinden. 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.
Nieuw dit jaar zijn een extra looponderdeel, de Mijl van Kralingen, een
Amateurwielerwedstrijd voor vrouwen en een Elitekoers voor mannen.
Daarnaast zijn er de vertrouwde onderdelen zoals de Familieloop, de Zes
van Kralingen, de Dikke Bandenrace en de Zondagfietsers voor beginners
en gevorderden.
De Ronde heeft een toegankelijk en laagdrempelig karakter, iedereen
is welkom. Langs het parcours vinden diverse muzikale, culturele en
sportieve activiteiten plaats. Er is een culturele markt, de winkels
in de Lusthofstraat zijn geopend, kinderen kunnen zich uitleven op
de springkussens en Excelsior zal de hele dag aanwezig zijn om
voetbalclinics te verzorgen. Naast dansvoorstellingen van Studio181, de
muziekschool, is er ook aandacht voor live muziek en een DJ.
Uiteraard hopen wij dat je met ons mee doet. Maar ook als je niet fysiek
mee wilt doen, ben je natuurlijk welkom. Kom genieten langs het parcours
en moedig de deelnemers aan! Ook dit jaar vinden er weer gezellige
activiteiten plaats langs het parcours.
De inschrijving voor de Ronde van Kralingen is geopend (via www.
inschrijven.nl)! De meest actuele informatie is te vinden op onze
Facebookpagina @RondevanKralingen. Daarnaast kun je ons volgen via
Twitter, Instagram of de website www.rondevankralingen.nl en blijf op de
hoogte van het allerlaatste nieuws van de Ronde van Kralingen.

•
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mhoogendam@kralingen-oost.nl
nvanberesteijn@kralingen-oost.nl
mbmdeiters@kralingen-oost.nl
hjvangils@kralingen-oost.nl
jroeloff@kralingen-oost.nl
svanzijll@kralingen-oost.nl
eoost@dock.nl

CONTACT

COLOFON

Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Postbus 4342
3006 AH Rotterdam
secretariaat
bko@kralingen-oost.nl
www.kralingen-oost.nl
Bekijk ons ook op Facebook

uitgave				
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
redactie			
Hetty Joosten
ontwerp en opmaak		
Anneke van Dijk en Patricia Brouwer
www.designon-line.nl
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UITNODIGING

BKO NIEUWSBRIEF 2019

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
van de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO)
datum Dinsdag 21 mei 2019
tijd
20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
plaats Sociëteit De Jockey Club van de
agenda

Rotterdamsche Manège, Kralingseweg 120

1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 mei 2018
U kunt de notulen vinden op onze website (onder het kopje ‘organisatie
en bestuur/documenten’) en ze liggen ter inzage voor de vergadering.

4 Jaarverslag 2018 in beeld

U kunt het jaarverslag 2018 vinden op onze website
www.kralingen-oost.nl en het ligt ter inzage voor de vergadering.

5 Financiën

a Financieel overzicht 2018
U kunt de door de accountant opgestelde jaarstukken 2018 vinden
op de website en ze liggen voor de vergadering ter inzage.
b Verslag kascommissie: de heren M.G. van Ravesteyn en E. Henny
c Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur
d Benoeming kascommissie 2019

6 Bestuurssamenstelling

De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen:
mevrouw N.L. van Beresteijn, M.B.M. Deiters, H.J.M. Joosten en de
heer G.J. van Leer. Mevrouw Van Beresteijn treedt af, zij stelt zich niet
herkiesbaar. De overige genoemde leden stellen zich wel herkiesbaar.
Daarnaast treedt ook af de heer S.W. van Zijll.
De heer P. Driessen wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.

7 Rondvraag
8 Derde stadsbrug

Een oriëntatie over de plannen rondom de derde oeververbinding
(stadsbrug) met inbreng van ambtelijke (gemeente) zijde en stedelijke
en nationale politiek.

9 Sluiting, ± 22.00 uur en aansluitend borrel

