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1. 1. Voorwoord 

Het jaar 2015 is nog steeds een overgangsjaar van de Seniorenraad onder ‘het regime’ van de voormalige 

Deelgemeente naar een onafhankelijke positie als adviserende belangenstichting op het gebied van de zorg, 

het welzijn, het wonen, de veiligheid, de leefbaarheid en mobiliteit van en voor ouderen. 

De samenwerking met de Gebiedscommissie verloopt goed, alhoewel zij aan het eind van het jaar ook geen 

financiële zekerheid  konden bieden voor wat betreft de noodzakelijke uitgaven die wij jaarlijks hebben. Als 

wij bewonersinitiatieven indienen is de Gebiedscommissie bereid ze vlot te honoreren. Wat we willen 

bereiken op dit vlak is een erkenning van al ons vrijwilligerswerk door het verstrekken van een budget 

waarmee we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Die financiële verplichtingen bestaan hoofdzakelijk uit 

de bekostiging van professionele administratieve ondersteuning, van de huur van huisvesting en van diverse 

kantoorartikelen. Tot nu toe (februari 2016) is die garantie er niet. 

Inhoudelijk hebben wij ons dit jaar gestort op een aantal pijlers: ten eerste maken we ons zorgen om de 

organisatie van de zorgverlening. Met de decentralisatie van rijkstaken naar de gemeente is lang nog niet alles 

duidelijk voor de professionals in het veld van zorg en welzijn, laat staan voor de (oudere) bewoners in de 

wijken. Ten tweede lijken de woningcorporaties nog niet goed voorbereid op het feit dat steeds meer mensen 

met beperkingen langer thuis zullen moeten blijven wonen. Ten derde is de toegankelijkheid van openbare 

gebouwen en het openbaar vervoer nog lang niet toegesneden op mensen die moeilijk ter been zijn en/of in 

een rolstoel of scootmobiel zitten. Ook in het komend jaar zullen we daar veel aandacht voor vragen en 

mogelijke oplossingen adviseren. 

Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad is per 1 januari 2015 gewijzigd. Jan van der Schans heeft Ella ter 

Kuile opgevolgd. Zij blijft actief als lid van de Seniorenraad. Marijke Jessurun en Gerard Harmse zijn resp. 

secretaris en penningmeester geworden.  

Alle leden van de Seniorenraad verrichten hun werkzaamheden in een drietal werkgroepen:  de werkgroep 

Wonen,  de werkgroep  Zorg, Welzijn en Cultuur en de werkgroep  Veiligheid, Leefbaarheid  en  Mobiliteit. Het 

resultaat van die werkzaamheden wordt  gedeeld en bijgeschaafd  in de Algemene leden vergadering.  

De kennis die wordt opgedaan in de werkgroepen resulteert in adviezen  en brieven aan de Gebiedscommissie 

en meestal  met een kopie aan het stadsbestuur of anders om. 

Uit vele informele contacten blijkt dat door de inbreng van  onze leden de belangen van ouderen heel vaak  

ook buiten vergaderingen om naar voren worden gebracht. Hier geldt dat veel vertrouwen is opgebouwd 

tussen de professionals, de ouderen en de Seniorenraad. Wat dat betreft  participeren wij volop  in de 

Kralings - Crooswijkse samenleving. 

In dit jaarverslag  2015 staan de activiteiten en successen vermeld en de financiële verantwoording van 
verkregen gelden.  
 
Jan van der Schans 
Voorzitter  
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2. Samenstelling van de Seniorenraad 

Een aantal 60+ bewoners uit de wijken Crooswijk, Rubroek, Kralingen -West, - Midden en - Oost, Struisenburg  

en De Esch, maken deel uit van de Seniorenraad. Daarmee is een zekere afspiegeling bereikt om met de 

gemeente en de Gebiedscommissie  breed te kunnen werken. De leden van de Seniorenraad hebben tevens 

een terrein gekozen, waarop zij zich wat specifieker toeleggen. De zo gevormde werkgroepen van de 

Seniorenraad staan vermeld achter de namen. 

 

Naam Werkgroep 

Mevr. W. Baan (Welmoet) Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Dhr. J.A. Bode (Jan) Werkgroep Verkeer, Leefbaarheid en Mobiliteit 

Dhr. G. Harmse (Gerard) Werkgroep Wonen 

Dhr. A. Hartog (Aad) Werkgroep Wonen 

Mevr. M. Hokke (Marijke) Werkgroep Wonen 

Mevr. M. Jessurun (Marijke) Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Dhr. T. Koning (Theo) Werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit 

Mevr. H.C. ter Kuile - van der Hoeven 

(Ella) 

Werkgroep Wonen; in WSG en Stedelijk Overleg 

Seniorenraden 

Mevr. Ph. Lau (Philomene) Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Dhr. J. Ridderikhoff (Co) Werkgroep Wonen 

Dhr. J.A. van der Schans (Jan)  Werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit 

Mevr. L. Selle Vanaf november 2015; Werkgroep Zorg 

Dhr. P. Wickel (Piet) 
Alleen in Werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid en 

Mobiliteit 

Mevr. J.J. de Wit (Janneke) Alleen in Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

 
Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad werd gevormd door: 
 
Dhr. J.A. van der Schans (Jan) 
 

voorzitter 

Mw. M. Jessurun (Marijke) 
 

secretaris 

Dhr. G. Harmse (Gerard) 
 

penningmeester 

 
 
Mevr. E. Oost (Elke) 
 

Secretariaat Seniorenraad K-C 
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Uitje Seniorenraad bij het Museum Stoomdepot 

 

3. De Werkgroepen     
 
3.1 Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2015 

De werkgroep bestaat uit: Welmoet Baan, Marijke Jessurun, Philomène Lau en Janneke de Wit. 

Gezondheidscentrum: De werkgroep heeft in het begin van het jaar nog navraag gedaan of er schot zit in het 

realiseren van een gezondheidscentrum in Crooswijk. Het is inmiddels bekend dat dit project voorlopig niet 

doorgaat. Op de avond van de Wijktafel van de Gebiedscommissie heeft de Seniorenraad het belang van zo’n 

centrum nog eens benadrukt. 

Levinas:  Marijke Jessurun en Welmoet Baan hebben alle vergaderingen van de Klankbordgroep van het 

Gezondheidscentrum Levinas bijgewoond. Het is opvallend dat de meeste onderwerpen, die op het lijstje 

staan ook uitgevoerd worden. Een punt van verbetering zou zijn om nog meer samen te werken b.v. brieven 

aan de gemeente om nog een grotere druk te kunnen uitvoeren. 

Driemaandelijkse inloop:  De driemaandelijkse inloop , door verschillende organisaties in Levinas, is 

opgeheven. Er was te weinig belangstelling. Ook de medewerker van het MOB (Necla Polat) die een 

inloopspreekuur houdt, zal daar waarschijnlijk mee stoppen in januari 2016. 

Tandarts in Pniël:  Dit is tot nu toe niet gelukt ook tot verbazing van de directeur van de Lely Zorggroep, de 

heer Aad de Kool. Er is een tandartsenstoel en een tandarts en toch lukt het niet om patiënten te behandelen. 

De heer de Kool had er een commissie op gezet,maar ook dat is tot nu toe zonder resultaat gebleven. Het 

probleem schijnt in heel Rotterdam te spelen, mensen in een rolstoel kunnen moeilijk een tandarts vinden. 

Dit jaar is in het E.M.C. gestart om tegen contante betaling van de mogelijkheid gebruik te maken om in 

kantooruren geholpen te worden. 

Inleveren niet gebruikte medicijnen:  Het onderzoek naar het gratis afgeven van niet gebruikte medicijnen bij 

de apotheken is afgerond. Het terugbrengen van overtollige medicijnen leek in eerste instantie, wellicht 
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onder druk van de Seniorenraad, bij alle apotheken mogelijk voor de eigen patiënten. In de praktijk blijkt 

toch dat sommige apotheken dit weigeren. 

Ketenzorg  dementie:  De opzet van de Ketenzorg Dementie heeft een tijdje stil gelegen, maar is nu weer goed 

opgepakt,  alhoewel er verschillende projecten niet door gaan vanwege tekort aan geld. De centrale telefoon 

en de casemanagers, kunnen niet zo functioneren, zoals ze zouden willen. De vergaderingen over 

ketendementie werden bijgewoond door Welmoet Baan en Janneke de Wit. 

Woonservicegebieden:  Wij hebben de indruk dat de wijkservice gebieden wat meer aan de weg kunnen 

timmeren. We vrezen echter dat een en ander  niet zal worden voortgezet. 

Filmmiddagen en speakerscorner, etc.:  Philomène heeft de filmmiddagen met eten bij Pniël regelmatig 

bezocht. De groep is groeiend, de laatste keer waren er zeker 30 personen. De bezoekers komen steeds meer 

met elkaar in contact en komen naar andere activiteiten bij Pniël. Ook de in september 2015 weer begonnen 

speakercorner gaat steeds beter lopen. Ook de muziekuitvoeringen bij Pro Rege zijn door haar bezocht. Van 

smartlap tot opera werd door leden van de zorggroep bezocht. Daarnaast hebben diverse leden van de 

werkgroep  o.a. de kunstroute, de gezondheidsdag in De Branding bezocht. 

Kwetsbare ouderen:  Op de door Levinas georganiseerde bijeenkomst over kwetsbare ouderen heeft 

Philomène Lau het woord gevoerd namens de Seniorenraad. Dit brede overleg zal elk jaar worden 

georganiseerd door Levinas. Op de bijeenkomst in 2015 hebben de verschillende partijen een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld als gedragscode , waarbij de focus op de cliënt/patiënt ligt. 
 

‘Blokje om’:  Het door iedereen enthousiast ontvangen project “een blokje om” zal in 2016 verder worden 

uitgevoerd. 

In 2016 zullen de speerpunten van de werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur zijn: 

 Uitwerken project ‘Blokje om’ 

 Diverse cliëntenraden bezoeken 

 Fysieke toegankelijkheid zorgvoorzieningen checken 

 Inleveren resterende medicijnen aanmoedigen 
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3.2 Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2015 

Samenstelling:  De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Gerard Harmse, Ella ter Kuile, Aad Hartog, 

Marijke Hokke en Co Ridderikhoff. Bij sommige onderwerpen schuift Theo Koning bij, lid van de werkgroep 

VLM.  

Binnen de werkgroep is Marijke Hokke vooral actief in De Esch en Aad Hartog en Theo Koning vooral in 

Crooswijk. Er is regelmatig contact met woningcorporaties Woonstad en Havensteder. Verder zijn enkele 

leden betrokken bij de zogenaamde Woonservicegebieden, productschouwen etc. 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag 2014, heeft de werkgroep de aandacht vooral gericht op de volgende 

projecten. 

Bezoeken van senioren-appartementen (55+ wooncomplexen) in 2015:   

23-03-2015   Bezoek 55+ appartementen complex  de Poort van Kralingen (van Woonstad) 

Dit complex heeft een Bewonerscommissie: Mw. S. Krijgsman, Mw. J. de Winter en  Dhr. E.v.d.Berg. Met deze 

commissie leden hebben wij het gesprek gevoerd. Door de Bewonerscommissie wordt vier keer per jaar 

overleg gevoerd met Woonstad. Speciale aandacht behoeft de geïsoleerde situatie van woongebied 

Struisenburg. 

11-06-2015    Bezoek 55+ appartementen complex  Oostmolensteyn. (Havensteder) 

Dit complex heeft geen Bewonerscommissie. Het gesprek is gevoerd met de woonconsulent van  

woningcorporatie Havensteder,  Mw. Silvie Verardo. Wat opvallend is, dat bij dit complex actieve bewoners 

veel leuke activiteiten organiseren, maar dat men geen behoefte heeft aan een bewonerscommissie. Positief 

is,  dat in dit gebouw wordt samengewerkt met alle zorgaanbieders, zoals Aafje, Buurtzorg, Humanitas en 

anderen. 

09-09-2015    Bezoek 55+ appartementen complex Bermensteyn. (Havensteder) 

Dit complex heeft geen Bewonerscommissie. Ook op deze locatie werd het gesprek gevoerd met de 

woonconsulent,  Mw. Silvie Verardo. Het bezoek vond plaats, omdat er een ander woonconcept werd 

toegepast, waar belangstelling voor was. Binnen het gebouw waren zorgaanbieders gehuisvest, waaronder 

zelfs een W.M.O loket. Ook op deze locatie dus geen bewonerscommissie, maar wel een goed functionerende 

activiteitencommissie. Opvallend is, dat ondanks de vele faciliteiten en perfecte ligging (t.o.v. openbaar 

vervoer en groenvoorziening), er binnen dit gebouw sprake is van leegstand. 

In alle bezochte complexen, zijn de huren eventueel subsidiabel. 

Parkeervoorzieningen Nieuwe Plantage 

De voorzitter van de cliëntenraad van De Nieuwe Plantage, de heer Onno Servaas, heeft in mei van 2015 een 

e-mail gestuurd naar de Seniorenraad, waarin hij het beleid rond de nieuwe parkeerautomaten bekritiseert.  

In de wijde omgeving van De Nieuwe Plantage, Weteringstr.225, is geen parkeerautomaat aanwezig, terwijl in 

het betreffende gebied niet alleen het verzorgingstehuis De Nieuwe Plantage staat, maar ook 

Seniorencomplex 't Hofje van Gerrit de Koker,  alsmede het Gezondheidscentrum Levinas. 'Bezoekers van het 

verzorgingshuis, die doorgaans een respectabele leeftijd hebben, moeten eerst een tijd zoeken waar nog een 
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parkeerautomaat te vinden is en moeten dan ook nog een grote afstand afleggen. Waarbij het bovendien 

allemaal erg slecht staat aangegeven waar je naar toe moet lopen'. 

De werkgroep VLM van de seniorenraad heeft dit probleem op zich genomen, waarbij zij zich gesteund weet 

door de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. 

In het kader van onze bezoeken aan seniorencomplexen wil de werkgroep ook  graag een bezoek brengen aan 

De Nieuwe Plantage en heeft daartoe contact gezocht met de heer Onno Servaas, voorzitter van de 

cliëntenraad. In verschillende e-mailcontacten, waarin het doel en werkwijze van ons eventueel bezoek aan 

De Nieuwe Plantage wordt uiteengezet, is duidelijk geworden dat de heer Servaas ons verzoek eerst wil 

bespreken met de overige leden van de cliëntenraad.  

Na de vergadering van de raad in week 49, zal hij ons hierover berichten. 

Bewegwijzering begraafplaatsen Crooswijk:  

Op verzoek van bewoners uit Crooswijk probeert de werkgroep al enkele maanden een betere 

bewegwijzering naar de twee begraafplaatsen in Crooswijk tot stand te brengen. In Crooswijk liggen ze vlak bij 

elkaar.   

Begraafplaats Crooswijk, Kerkhoflaan 1, de oudste gemeentelijke begraafplaats van Rotterdam en een 

rijksmonument. Het is tevens een erebegraafplaats voor gesneuvelde Nederlandse en geallieerde 

militairen voor burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien bezit de begraafplaats een 

Indië- en Korea-monument. 

Begraafplaats en crematorium St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123, een antieke rooms-

katholieke begraafplaats met arcades en een gemeentelijk monument. De onlangs gelauwerde 

Rotterdamse architect Francine Houben heeft de beroemde nieuwe kapel ontworpen. Behalve een 

begraafplaats, is er nu ook een crematorium met columbarium. 

Als bezoeker van een van de begraafplaatsen is het volkomen onduidelijk waar de begraafplaatsen zijn, hoe 

deze zijn te bereiken en of men op de juiste begraafplaats staat. Nergens zijn borden te bekennen, noch naar 

de algemene, noch naar de rooms-katholieke begraafplaats. Zelfs met een routeplanner komt het voor dat 

men naar de verkeerde begraafplaats wordt geleid. Crooswijkers die wij gesproken hebben, worden 

regelmatig geconfronteerd met mensen die naar een van beide begraafplaatsen vragen. 

De directies van beide begraafplaatsen zijn door ons bezocht en staan volkomen achter een betere 

bewegwijzering. Het komt volgens hen dagelijks voor dat bezoekers op de verkeerde begraafplaats staan, 

soms met schrijnende gevolgen. Zo vertelde een van de directieleden over een buitenlandse bezoeker die te 

laat bij de ceremonie van een overleden familielid kwam. Beide directies hebben aangegeven mee te willen 

denken over een eventuele financiële bijdrage. 

Samen met bewoners uit Crooswijk heeft de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk een plan ontwikkeld voor vijf 

verkeersborden met eenzijdige of tweezijdige tekst aan vier bestaande palen. Van welke kant je ook komt, uit 

Kralingen, Centrum, Bosdreef of de A20; met fiets, auto, openbaar vervoer of lopend: de borden zijn 

volkomen toereikend. 

De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk en de dienst Stadsontwikkeling zijn benaderd met dit plan en op 

advies van de gebieds-netwerker en de gemeentelijke commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte wordt een 
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brief verstuurd naar B & W van Rotterdam t.a.v. wethouder drs. B.J.E. Eerdmans met een kopie aan de 

gemeenteraad. Wij krijgen dan in ieder geval antwoord en kan de commissie BWB ons verder informeren 

Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2016: 

 Aanbevelingen doen over lang zelfstandig wonen voor ouderen (langer thuis)  

 Nog meer bezoeken afleggen bij ouderencomplexen 

 Adviseren over een beter parkeerbeleid voor ouderen in de wijk 

 Bewegwijzering begraafplaatsen voor elkaar krijgen  

3.3 Activiteiten van de werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit in 2015 

De leden van de Werkgroep VLM zijn: Jan Bode, Aad Hartog, Theo Koning, Jan van der Schans, Piet Wickel 

De onderwerpen van VLM: Herinrichting Crooswijkseweg; Kluisjes, Tramhaltes; Rotonde Kralingseplaslaan- 

Langepad; Bankjes; Bejegening; Herinrichting Vlietlaan/Goudserijweg; Preventieteam Crooswijk; Schouwen 

openbaar gebied K-C; technisch advies Huis van de Wijk De Branding; n.a.v. Politiek Café Havensteder; 

Moestuinen Pniël; Parkeermeters; fietsstroken Goudse Rijweg; herinrichting Oostplein. 

Crooswijkseweg:  In 2014 is de Crooswijkseweg heringericht. De Seniorenraad/VLM heeft op een paar punten 

bezwaar gemaakt vanwege onveilige oversteek mogelijkheden. Er is een gesprek geweest bij 

Stadsontwikkeling (februari). In april waren er (ineens) twee zebrapaden aangelegd! Op de T-kruising 

Goudseplein (Goudserijweg – Crooswijkseweg) en in het verlengde van de Boezemsingel. Verder is een bord 

geplaatst dat de Crooswijkseweg een 30 km weg is. 

Overigens zijn bij de Noorderbrug ook de kanalisatiestrepen vervangen door zebrapaden. Kennelijk vindt 

Stadsontwikkeling de zebra’s ook duidelijker en veiliger dan die rare stippellijnen, dwars op het wegdek. 

Kluisjes: Na een zeker succes met de deurspionnen vindt VLM het belangrijk dat ouderen een kluisje moeten 

kunnen krijgen voor hun waardevolle spullen. SOR, Woonstad en Havensteder hebben een brief gekregen met 

het verzoek die aan te brengen waar gewenst. SOR heeft het voorstel afgewezen (alhoewel een aantal 

appartementen in Rubroek wel kluisjes hebben); Havensteder vindt dat bewoners het zelf moeten betalen en 

Woonstad overweegt om het in het Programma van Eisen voor een (nieuwbouw-)seniorenwoning op te 

nemen. 

Tramhaltes:  Van de 23 tramhaltes in Kralingen-Crooswijk zijn er maar zeer weinig (Oude Dijk, Boven 

Oostzeedijk) geschikt voor het instappen met een rollator. Ook bij de ouderen-woongebouwen, zoals 

Hoppesteyn, Termaathuis, De Duif en bij de halte Pijperstraat Crooswijkseweg zijn geen verhoogde perrons.  
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Na veel rapporten met fotorapportages is door Langer Thuis, namens de Gemeente toegezegd dat 

Hoppesteyn, Termaathuis en Crooswijkseweg in 2016 zullen worden aangelegd. De Duif (Zaagmolenstraat) is 

pas na 2019 gepland. Dat laatste vinden wij te lang duren. 

Rotonde Lange Pad:  VLM (m.n. Piet Wickel) heeft lang aangedrongen op beveiliging van dat kruispunt. In 

maart 2015 was het nieuwe kruispunt gereed: een goed functionerende rotonde is het geworden, die veel 

veiliger is voor voetgangers en fietsers. 

Bankjes:  Het situeren van bankjes op looproutes van ouderencomplexen naar metro, supermarkt, apotheek 

e.d. is gestart in 2015. Een eerste inventarisatie heeft geleid tot een aantal mogelijke plekken in Kralingen. In 

Crooswijk hebben we nog niet gelopen. Omdat bankjes mede aanleiding geven tot hangplekken achten we 

het beter om van straatstoelen te spreken. Wordt vervolgd. 

Bejegening:  In 2015 hebben we het plan opgevat om te letten op bejegening van openbare loketten en 

winkelbediening naar ouderen. De eerste bevinding is dat het telefoonnummer 14010 voor aangifte bij politie 

bijzonder onvriendelijk en afstandelijk is (ervaring Jan vdS en Piet). Wordt vervolgd in 2016. 

Herinrichting Goudserijweg – Vlietlaan:  Al lange tijd noemt de Seniorenraad de mogelijkheid om een 

enkelspoor aan te leggen voor de tram in de Goudserijweg. In het vakjargon heet dat een strengelspoor. In 

Amsterdam en Utrecht komen ze voor, waar het straatprofiel smal is en er veel verschillende soorten verkeer 

door moet. Zo’n enkel spoor spaart veel ruimte en voor fietsers en voetgangers zouden er bredere stroken 

kunnen worden aangelegd in de Goudse Rijweg.  De gemeente, Stadsontwikkeling en RET, wil er niets van 

weten. Jammer! De huidige herinrichtingsplannen worden op bewonersavonden besproken. Daar geven wij 

(via Theo) commentaar op de plannen. Die zijn nog niet definitief. Er spelen tegenstrijdige belangen tussen 

bewoners en winkeliers. 

Huis van de Wijk de Branding:  In het bouwteam benadrukken wij dat de eerste verdieping van het gebouw 

toegankelijk moet worden voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Dat kan door het inbouwen van 

een lift. In oktober jl. is door de projectleider de lift toegezegd. 

Schouwen (productnormering):  Vanuit VLM wordt geschouwd (maar ook door Marijke Hokke en Gerard 

Harmse). Dat is en blijft nuttig om te doen. De organisatie is dit jaar veel strakker dan voorheen.  In 2015 is 

afgesproken dat na 6 schouwen per persoon een VVV-bon wordt uitgekeerd van 50 euro.  

Preventieteam Crooswijk:  Jan Bode, Theo Koning en Aad Hartog zitten in het preventieteam met enkele 

vrijwillige politieagenten.  Ze lopen rondes door de wijk en signaleren verdachte situaties. Dit komt de 

veiligheid in Crooswijk zeker ten goede. 

Moestuin Pniël:  Door bemiddeling van de Seniorenraad is een samenwerking tot stand gekomen tussen de 

Vrijeschool en Pniël over de aanleg van een moestuin, fruit- bomen en struiken in de tuin van Pniël. Kinderen 

en hoogbejaarden met ernstige beperkingen doen samen dingen! 

Oostplein:  Al jaren is er kritiek op de inrichting van het Oostplein. Het is onoverzichtelijk, waardoor 

voetgangers en fietsers de dupe kunnen worden. Eindelijk lijkt er wat te gaan gebeuren. In 2017 zou het klaar 

moeten zijn. We hebben het plan nog niet goed kunnen bekijken. 

Parkeermeters:  Het aantal parkeermeters is in 2015 drastisch teruggebracht in aantal. Daarover zijn veel 

opmerkingen bij bewoners en bezoekers van de wijk. VLM zal inventariseren waar ze staan, en dan bezien of 

ze goed staan of verplaatst of aangevuld moeten worden. 
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Politiek Café Havensteder:  Dat was in juni 2015. We hebben naar voren gebracht dat het met de tramhaltes 

niet goed zit in K-C en verder dat vrijwilligers, die opkomen voor huurderbelangen in hun blok, heel serieus 

genomen moeten worden en af en toe een ‘schouderklopje ‘verdienen.  

Speerpunten  van de Werkgroep VLM in 2016: 

 Blijven hameren op toegankelijk maken van  tramhaltes (verhoogde perrons) 

 Kritisch volgen van herinrichtingen in het openbaar gebied: Oudedijk, ’s Gravenweg, Burg. Oudlaan,  

Vlietlaan/Goudserijweg 

 Goed en gemakkelijk parkeerbeleid voor ouderen bewerkstelligen 

 Routes met rustpunten bepalen 

 Aandacht vragen en accenten leggen op veiligheid op straat (en in de woning) 

4. Woonservicegebieden (WSG’s) en Wijkservicepunten (WSP’s)  in 2015 

Jaarverslag 2015 WSG-regiegroep en gebied teams de Esch, Kralingen -oost, Kralingen-  west en Rubroek 

Met het verdwijnen van de deelgemeente is ook de status van de regiegroep onderuitgehaald. Voorheen 

werd dit nuttige overleg voorgezeten door de portefeuillehouder en konden er op bestuurlijk niveau 

afspraken worden gemaakt tussen de zorg- en welzijnsaanbieders, de woningcorporaties en de bewoners. Nu 

heeft een ambtenaar het functioneren van de regiegroep in haar portefeuille gekregen. Zij werd ziek en is niet 

waargenomen door een collega en daarmee kwam een einde aan deze opdracht. Dat wil niet zeggen dat er 

geen afspraken gemaakt hadden  kunnen worden over thema’s die beter gezamenlijk   kunnen worden 

uitgevoerd.  De Seniorenraad heeft vele pogingen ondernomen om deze partners in beweging te krijgen om 

de draad vast te houden. Dat is tot nu toe jammerlijk mislukt. Wellicht dat de Huizen van de Wijk een 

onderkomen kunnen bieden aan het overleg tussen de zorg, welzijn en woonpartijen in ons gebied. 

Gelukkig en zeer positief waren er in 2015 de bijeenkomsten van de gebiedteams de Esch, Kralingen - Oost en 

- West. Deze bijeenkomsten draaiden om het uitwisselen van informatie en daar bleken alle partners 

tevreden mee. Complimenten voor Heleen van der Pijl (Woonstad) en Margit Kleiker (Lelie zorggroep) die in 

dit kille klimaat enthousiast hebben volgehouden.  

 

5. De Algemene Vergadering van de Seniorenraad 

 

De Seniorenraad houdt eenmaal per maand een Algemene Leden Vergadering (ALV), meestal op de laatste 

maandag van de maand. De ALV formuleert het beleid, stelt de adviezen op en houdt de vinger aan de pols 

met betrekking tot de gemaakte afspraken. Tijdens elke vergadering brengen de werkgroepen en de leden 
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van de diverse gebiedsteams en themawerkgroepen van de WSG, verslag uit van hun bevindingen en leggen 

zij hun voorstellen voor het algemene beleid of specifieke adviezen voor. 

 
In het jaar 2015 heeft de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk de ALV ook weer benut om de werkzaamheden 

van de drie werkgroepen, zoals hierboven omschreven, met elkaar uit te wisselen. De adviezen en acties  

hadden betrekking op Zorg, Welzijn en Cultuur, op Wonen, op Veiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit en 

tenslotte op de organisatiestructuur van het ouderenwerk, zoals het beijveren dat de  Wijkservicepunten en 

de Woonservicegebieden in tact blijven. Niet weer iets nieuws bedenken, als het oude net een goede 

samenwerking tussen partijen heeft bewerkstelligd, is ons advies.  

 
Daarnaast is in de ALV regelmatig een gast gevraagd om apart toelichting te geven over externe 

ontwikkelingen die de Seniorenraad aangaan. Gasten in ALV in 2015 waren:    

Maaike Drooduin van Surinaams Evangelische Broedergemeente,     

Jose Bouwens, Lisette Klas en Louisa Lambilion van Wijkteam Kralingen -Crooswijk  

Annemieke van der Kooij, Salomé Aussen van projectbureau Langer Thuis, gemeente Rotterdam 

Ineke Wilson van woningcorporatie Havensteder  

Esmeralda Marsman van projectbureau Digitalisering, gemeente Rotterdam 

6. De Open Bijeenkomsten 

    
 
In 2015 is er een Open Bijeenkomst geweest op 25 november. Het onderwerp was Zorgen om de Zorg.  

Daarmee wilde de Seniorenraad aandacht vragen voor de matige organisatie van de zorg- en hulpverlening 

aan ouderen. Met het vervallen van de AWBZ en het decentraliseren van zorgoverheidstaken naar de 

gemeentes is de organisatie van zorg en welzijn er nog niet op vooruit gegaan. Diverse professionals 

beaamden dit. Om achter de tafel plaats te nemen en de vragen uit het publiek te beantwoorden waren de 

volgende professionals uitgenodigd:  Quirina van de Berg (Vraagwijzer), Louisa Lambillion (Wijkteam), Yolanda 

Cijsouw (Aafje), Arjan Hartog (Zilveren Kruis - Achmea), Matin Daftari (huisarts i.o.). Zie ook hieronder het 

verslag in weekblad De Ster van Kralingen. 
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Judit Bokhove, voorzitter van de gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS),sloot de 

bijeenkomst af met de belofte in 2016 terug te komen op eventuele verbeteringen. 

’Zorgen om de Zorg’ 

 

DEC 01, 15  

DE SENIORENRAAD KRALINGEN-CROOSWIJK ORGANISEERDE SAMEN MET DE GEBIEDSCOMMISSIE 

KRALINGEN-CROOSWIJK HET SYMPOSIUM, DE OPEN BIJEENKOMST, GETITELD ‘ZORGEN OM DE ZORG’. 

In de Nieuwe Plantage verzamelden zich woensdagmiddag 25 november burgers en professionals. De Seniorenraad 

toonde met een toneelstukje aan hoe verwarrend de nieuwe regels zijn om in acute situaties hulp te krijgen. Het probleem 

werd levendig uitgebeeld en liet zien hoe via moeizaam telefonisch contact met 14010, Vraagwijzer, Wijkteams en 

zorgverzekeraar, uiteindelijk de directe nood door de Thuiszorg dan wel Buurtzorg werd gelenigd. De heer Ridderikhoff, 

83jr., ooit huisarts te Kralingen, speelde overtuigend de steeds radelozer wordende 

bejaarde heer die zijn bedlegerige vrouw verzorgt maar door zijn rug is gegaan en telefonisch hulp zoekt. 

In het vraaggesprek met de professionals bleek dat het uitgebeelde geval helaas heel dicht bij de werkelijkheid kwam. 

Raadslid voor Zorg, Cultuur en Sport Judith Bokhove was dankbaar voor alle info die zij uit de praktijk ontving en riep 

iedereen op de problemen, eventueel via de Seniorenraad, te blijven door geven. Zie: www.seniorenraad-kc.nl. Zodat de 

Gemeenteraad en de politiek kunnen proberen de procedures te verbeteren. 

 
 

7. PR en publiciteit 
 
De Seniorenraad heeft de publiciteit gehaald met de Open Bijeenkomst over de zorg. Zowel in het blad 

Dichtbij als in De Ster zijn publicaties en foto’s opgenomen over de middag in De Nieuwe Plantage. Met De 

Ster is een goed contact over zaken die het belang van ouderen dienen in Kralingen en Crooswijk. 

8. Overleg met de voorzitter en vicevoorzitters van de Gebiedscommissie  
 
Regelmatig hebben wij als dagelijks bestuur van de Seniorenraad in het afgelopen jaar overleg gehad met de 

voorzitter en vicevoorzitters van de Gebiedscommissie Kralingen - Crooswijk. De onderwerpen die we hebben 

besproken zijn:  weerbaarheidtraining, toegankelijkheid tramhaltes, inleveren overgebleven medicijnen, de 

55+flats, de Huizen van de Wijk, de Vraagwijzer en de financiële ondersteuning van de Seniorenraad. Samen 

http://www.seniorenraad-kc.nl/
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met de Gebiedscommissie hebben we de Open Bijeenkomst ‘Zorgen om de Zorg’ voorbereid.  Er zijn steeds 

verslagen gemaakt van de bijeenkomsten met de Gebiedscommissie. 

9. Ingediende bewonersinitiatieven in 2015 (en 2016) 

De in 2014 ingediende bewonersinitiatieven lopen nog door in 2015 en 2016. Het geld dat er mee gemoeid is, 

is besteed aan de uitvoering van de initiatieven. Er is geen nieuwe subsidie verworven in 2015. Ondanks dat er 

vaak sprake was van gemeentezijde en de dagelijkse leiding van de Gebiedscommissie om de Seniorenraad 

structureel te ondersteunen is dat feitelijk nog niet gebeurd. Reden om ons daar druk over te gaan maken in 

het begin van 2016. 

De lopende bewonersinitiatieven zijn: 

 Fysieke toegankelijkheid huisartsen- en tandartsenpraktijken en apothekers (afgerond) 

 Open Bijeenkomsten:  

o toekomst van de 55+ flats (in 2014 afgerond) 

o Zorgen om de zorg (in 2015 afgerond) 

 Begaanbaarheid en toegankelijkheid openbaar gebied (deel  is afgerond; continue actie) 

 Rustpunten op looproutes ouderen (loopt nog) 

 Klantvriendelijke bejegening van ouderen (loopt nog) 

 Schouwen 55+flats (continue actie) 

 Begeleiding en versterking WSG’s en WSP’s (loopt nog) 

Nieuwe initiatieven zijn: 

 ‘Blokje om’ 

  Tramhaltes ‘senior-proof’ in Kralingen - Crooswijk 

 Veiligheid in en om het huis; kluisjes in appartementen ouderen 

 Bewegwijzering 2 grote begraafplaatsen in Crooswijk 

 Verbetering en klantvriendelijker betaald parkeren in Kralingen - Crooswijk 

 Advies om Gezondheidscentrum Crooswijk te maken 

 Open Bijeenkomst in 2016 (onderwerp nog niet bekend: eenzaamheidsbestrijding?) 

 Klankbord voor woningcorporaties Woonstad, Havensteder en SOR 

 Gratis inleveren van overgebleven medicijnen 

 (op persoonlijke titel deelnemen aan 75+ gesprekken) 
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10. Financieel jaarverslag 2015 
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Toelichting op de jaarrekening 2015  

Algemeen: Zoals uit de bijgevoegde gegevens op te maken is, is de financiële situatie van de Seniorenraad 

precair. Ondanks de verkregen subsidie over 2015 is het resultaat dermate slecht, dat de administratieve 

ondersteuning slechts voor het eerste kwartaal 2016 betaalbaar is. Gezien de vele activiteiten die de 

Seniorenraad ontplooit, is een dergelijke ondersteuning onontbeerlijk, zeker gezien de aanvullende faciliteiten 

zoals archief, telefonische en digitale voorzieningen en de mogelijkheid om professionals te ontvangen. In 

2015 is langs verschillende wegen geprobeerd aanvullende financiën te genereren. Zo is contact gezocht met 

lokale organisaties voor maatschappelijk werk, met gebiedsmanagers, gebiedsnetwerkers en de 

Gebiedscommissie. Bovendien is de gebiedsadviseur van de Gemeente Rotterdam benaderd over de 

mogelijkheid tot subsidiëring. Tot nu toe echter zonder concreet resultaat.   

Staat van baten en lasten:   

Subsidie: De toegekende budgetsubsidie voor het boekjaar 2014, verleend onder kenmerk U2013/1532, heeft 

voor 2015 geresulteerd in een vaststelling van € 1.000. De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk heeft de 

Seniorenraad in 2015 een subsidie verstrekt van € 9.063, oftewel de helft van de aangevraagde subsidie uit de 

begroting. Overigens is in 2014 projectsubsidie aangevraagd en verkregen, hetgeen het verlies over 2015 

enigszins compenseerde.  

Lasten: De administratieve ondersteuning van 8 uur per week wordt door Dock geleverd. De werkzaamheden 

zijn veelomvattend: agenderen, notuleren,archiveren en organiseren van ALV, bestuursvergaderingen en 

werkgroepen; netwerken bijhouden, de website controleren, hulp bij open bijeenkomsten enz. In het kader 

van kostenbeheersing is de website in eigen beheer genomen en zijn de abonnementen opgezegd. 

Daarentegen zijn de kosten van de open bijeenkomsten toegenomen aangezien zaalhuur en consumpties 

doorberekend worden.   

Balans  

Afschrijving fototoestel: begin 2014 is een fototoestel aangeschaft om de verschillende looproutes vanuit 

seniorenflats in Kralingen-Crooswijk naar zogenaamde ankerpunten (zie onderzoek Veldacademie 2012) en 

naar openbaar vervoer vast te leggen; het toestel wordt in 4 jaar afgeschreven.  

 In het jaar 2015 is, ter medefinanciering van de Open Bijeenkomst van 25 november 2015, een 

projectsubsidie van € 998 toegezegd. Uit de liquide middelen is op te maken dat de financiering van de 

Seniorenraad KralingenCrooswijk voor 2016 problematisch is. Indien er geen oplossing wordt gevonden, is het 

financiële advies om na maart de overeenkomst met Dock te beëindigen.   

Begroting 2016 e.v. 

De begroting 2016 gaat nog steeds uit van de huidige kostenstructuur. De aangevraagde subsidie in de vorm 

van budgetsubsidie bij de Gemeente Rotterdam is op advies van gebiedsmanagers en gebiedsadviseur 

ingetrokken ten behoeve van projectsubsidie. Gezien de onduidelijkheid over verdere subsidiëring en de vorm 

hiervan, is op de begroting geen bedrag opgenomen. Ondanks de positieve geluiden die de Seniorenraad over 

haar functioneren ontvangt, heeft dit echter niet geleid tot een vorm van financiële hulp. Het voortbestaan 

van de Seniorenraad Kralingen - Crooswijk is ten tijde van het schrijven van dit Jaarverslag dan ook onzeker.                                       

  



17 
 

Seniorenraad Kralingen-Crooswijk; Vredenoordplein 43  3061PX Rotterdam; www.seniorenraad-kc.nl 

 

Begroting 2016 (en 2017) 

 

 


