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1. Voorwoord 

In het jaar 2016 is gebleken dat de Seniorenraad van veel partijen veel waardering krijgt. De 

Gebiedscommissie heeft de subsidieaanvraag vlot behandeld, zodat we geen financiële problemen hebben 

ondervonden  met onze aangegane verplichtingen. De zorgleveranciers in ons gebied, Aafje, Middin en de 

Lelie Zorggroep zijn,  vaak op ons initiatief,  bereid met ons over kwesties te praten en samen te werken.  Met 

de woningcorporaties in ons gebied, Havensteder, Woonstad en de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam 

(SOR) zoeken we regelmatig contact over o.a. beveiliging en verbetering van de wooncomplexen voor 

ouderen. Doordat verschillende leden van de Seniorenraad ook huurders van de corporaties ontmoeten, o.a. 

in de 75+gesprekken en via energie-coaching, komen ook kwesties aan de orde die het ‘langer thuis’ beleid 

aangaan, bijvoorbeeld toegankelijkheid, veiligheid en eenzaamheid. Met Dock, die de hoofdaannemer is voor 

het hele welzijnswerk in Kralingen-Crooswijk, werken we samen aan diverse prestatieafspraken die zij met de 

gemeente Rotterdam heeft gemaakt .  Ook de gemeentelijke cluster Stadsontwikkeling is ons soms ter wille 

om knelpunten op te lossen. Over de RET zijn we in 2016 minder te spreken geweest. De tramhaltes zijn per 

31 december 2016 nog steeds niet ‘seniorproof’.  

De samenstelling van de Seniorenraad wisselt enigszins. Gemiddeld zijn een twintigtal senioren uit Crooswijk, 

Kralingen, Struisenburg en De Esch steeds bereid zich in te zetten ‘voor de goede zaak’. In drie werkgroepen, 

Wonen,  Zorg/Welzijn/Cultuur en Veiligheid/Leefbaarheid/Mobiliteit  initiëren we activiteiten die de wijk 

beter bestand maakt tegen zich voordoende knelpunten.  Hierover meer elders in dit jaarverslag.  

2016 was ook het jaar waarin wij 20 jaar bestaan. In 1996 stelde de toenmalige Deelgemeente Kralingen-

Crooswijk de Seniorenraad in om gevraagde en ongevraagde adviezen te mogen verwachten.  Daarin heeft 

het niet ontbroken. Om dit jubileum glans te geven hebben we een plan gelanceerd om vier  beweegtuinen te 

realiseren in Kralingen-Crooswijk. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag kunnen wij melden dat op vier  

plekken beweegtuinen zullen worden aangelegd in 2017.  

Speciale aandacht hebben we dit jaar ook gevraagd voor de veiligheid van ouderen. In de zogeheten Open 

Bijeenkomst hebben politie, brandweer, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, woningcorporatie 

Havensteder en ook de wethouder veiligheid van Rotterdam het thema toegelicht en vragen uit de zaal 

beantwoord.  

Al met al was 2016 een nuttig  20e jaar in ons bestaan. 

Namens de Seniorenraad, 
Jan van der Schans (voorzitter) 
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2. Samenstelling van de Seniorenraad 

Een aantal 60+ bewoners uit Kralingen-Crooswijk maken deel uit van de Seniorenraad. De leden van de 

Seniorenraad kiezen zelf wat ze het leukste en het nuttigst vinden om zich mee bezig te houden.  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. Bode (Jan) 
Werkgroep Verkeer, Leefbaarheid en Mobiliteit 

(opgezegd per 1 nov. 2016) 

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. B. Kempen (Bernard) 
Werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit 

(per 1 december 2016 nieuw lid) 

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

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

Mobiliteit 

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

 
Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad werd gevormd door: 
 
Dhr. J. 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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3. De Werkgroepen     

Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2016 

De werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur bestaat uit: Welmoet Baan, Marijke Jessurun, Philomène Lau en 
Janneke de Wit. De werkgroep  heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Ketenzorg dementie 

 De vergaderingen over ketendementie werden bijgewoond door Welmoet Baan en Janneke de Wit. Hoewel 

er in onze ogen niet echt vooruitgang geboekt wordt, zijn de professionele organisaties optimistisch gestemd. 

Het is wel zo dat de onderlinge samenwerking goed is. Hoewel het de bedoeling is dat het project over de 

hele stad wordt uitgezet is er nog steeds geen centraal telefoonnummer. Het functioneren in Kralingen-

Crooswijk is redelijk in tegenstelling tot de andere groepen. 

Mantelzorgcafé  

Het is heel jammer dat de bijeenkomsten voor mantelzorgers in Kralingen-Crooswijk (nog steeds) heel slecht 

bezocht worden. Het Mantelzorgcafé is in 2016 voornamelijk bezocht door mensen die in de voorgaande 

periode ook kwamen, wat leidde tot de vraag: is het de moeite om door te gaan? Vanuit Aafje is verzocht er 

toch vooral mee door te gaan, maar ook een “reclamecampagne” heeft niet tot meer bezoek geleid. De vaste 

bezoekers zouden het ook niet willen missen.  

Klankbordgroep Levinas   

De vergaderingen van de klankbordgroep worden bijgewoond door Welmoet baan en Marijke Jessurun. De 

sfeer is prettig en er wordt heel goed gereageerd op aanbevelingen uit de werkgroep. De onderwerpen die 

vooral ter sprake komen  zijn  Kwetsbare ouderen en 75 + sers. Sommige huisartsen hebben een speciale 

medewerker in dienst, die deze patiënten in de gaten houdt en eventueel bezoekt. 
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Toegankelijkheid huisartsenpraktijken 

Aan dit onderzoek is nog geen openbaarheid gegeven. De werkgroep zal controleren of er in de tussentijd 

geen wijzigingen zijn opgetreden. Daarna zullen de huisartsen per brief op de hoogte worden gesteld van de 

resultaten. 

‘Blokje om’ 

We hebben routes gelopen bij 10 seniorenflats. Bij de opening van de Goudse Rijweg (20 mei 2017) willen we 

nog 3 routes presenteren, mogelijk met ondersteuning van de Gemeente. 

In 2017 willen we dit project afronden. We zoeken nog naar een goede vorm van presentatie. 

Cliëntenraden  

In 2016 hebben we met een lid van de cliëntenraad (tegenwoordig bewonerscommissie) van Pniël een 

uitgebreid gesprek gehad. Van de andere instellingen weten we op dit moment niet of er 

bewonerscommissies functioneren. Wel was er contact met zorgbedrijfjes o.a. Home Instead en Senior 

Service. 

Andere activiteiten 

Door onze kennis van de omstandigheden binnen Kralingen-Crooswijk kunnen wij verschillende organisaties 

met elkaar in contact brengen. 

Over de vorming van een gezondheidscentrum voor Crooswijk is voor zover wij weten in het afgelopen jaar 

niet gesproken. Het inleveren van niet-gebruikte medicijnen is nog steeds een aandachtspunt, waar weinig 

duidelijkheid over is. De werkgroep heeft een brief naar de Coolsingel  gestuurd om hier aandacht voor te 

vragen. 

Philomène Lau neemt ook deel aan Buurt bestuurt in Struisenburg. 

Cultuur Film etc: Philomène Lau bezoekt de maandelijkse middag met film en eten bij Pniël. 

 De speakerscorner heeft te kampen met een tekort aan sprekers. De Plus Parade van Pluspunt trekt wel veel 

belangstelling. 

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

 Afronden onderzoek toegankelijkheid huisartsenpraktijken. 

 Uitwerken project ‘Blokje om’  

 Diverse cliëntenraden bezoeken  

 Inleveren resterende medicijnen aanmoedigen.  
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Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2016 

Leden van de Werkgroep Wonen : Ella ter Kuile, Gerard Harmse, Co Ridderikhoff, Marijke Hokke 

In de loop van 2016 heeft  de werkroep  haar  acties m.b.t  brandveiligheid en  inventarisatie seniorenflats  -  

zoals genoemd in het jaarverslag over 2014 en 2015 - voortgezet . In de gesprekken met de woningbouw 

corporaties  blijft de Seniorenraad pleiten voor een toewijzing conform ‘leefstijl’. Dan hebben de bewoners   

onderling ten minste  de dezelfde leefstijl . 

Nieuw in 2016   

De Bewegwijzering naar  begraafplaatsen in Crooswijk is bedroevend slecht: bezoekers komen 

geregeld bij de verkeerde begraafplaats terecht. De begraafplaatsen zijn op aandringen van de 

Seniorenraad en bewoners van Crooswijk bezocht door de betrokken ambtenaren van 

Stadsontwikkeling en zij  zijn overtuigd van de noodzaak de bewijzering te verhelderen. Dankzij  onze 

volharding lijkt het er op dat in 2017 iedereen bij de gewenste begraafplaats terecht zal  kunnen 

komen.     

"Digitalisering"  blijft  in onze ogen een zeer belangrijk onderwerp voor ouderen . Het  contact met 

het stadhuis wordt gehinderd door onbegrip en komt  niet, dan wel zeer moeizaam tot stand. De 

werkgroep heeft resultaat geboekt bij de pogingen  om een cursus smartphonegebruik van de grond 

te tillen.  

Een cursus "Weerbaarheid" wordt door velen als gewenst bestempeld, zeker gezien de ervaringen 

van enkele leden tijdens de introductiecursus in Ahoy. Betrokken ambtenaren proberen de cursus uit 

te rollen in Kralingen-Crooswijk. Hindernis is de financiën. Wel gaan de voorlichtingen  over  

veiligheid door via de wijkagenten. 

Diverse bezoeken van de werkgroep 

De kennisbijeenkomst "Langer thuis dankzij het verzorgingshuis" , van de Veldacademie,  gehouden 

op dinsdag 10 mei in Atrium. De nadruk lag op de inbreng van architecten. 

De SOR. We zijn ontvangen door mw. Sandra Adrianow: De SOR heeft te maken met de nieuwe 

regelgeving (kerntaken en sociale woningbouw) . Woningcoöperatie SOR stond onder bewind van 

‘verscherpte autoriteit’. De SOR heeft te kampen met te veel leegstand door veranderde regelgeving 

binnen de zorg.  

De Duif : 55 +  woningen speciaal voor bewoners van Crooswijk. We zijn ontvangen door de heer van  

Dick van de Sande. (Brand)veiligheid  is vooral aan de orde gekomen. 

Tijdens  de feestelijke  opening van Jaffapoort, hebben we dit mooie nieuwbouw project  van 

Woonstad uitgebreid bewonderd. Bij een tweede bezoek constateerden we twee minpunten : geen 

gemeenschappelijke ruimte en geen bewonersorganisatie. 
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Havensteder: We zijn ontvangen door de directeur Wonen, de heer Peter van Lieshout. Havensteder 

geeft aandacht aan het probleem doorstromen naar een passende woning. Zij hebben een beleid 

ontwikkeld, dat genoemd wordt "Van Groot naar Beter".  De financiële  kant voor de huurders krijgt 

ruim aandacht. Havensteder heeft 14.000 woningen in Kralingen-Crooswijk, waaronder veel  55+ 

woningen, in huur verlaagd, dus onder de grens van €710,-. Sommige 55+ woningen worden 

opgeknapt en gestoffeerd aangeboden om het verhuizen makkelijker te maken. In het kader van 

"Langer thuis wonen" hebben alle huismeesters van Havensteder een speciale cursus gevolgd  om 

beginnende dementie en eenzaamheid te herkennen. 

Leden van de Seniorenraad hebben deelgenomen aan de 75-plus bezoeken in de wijk. Zo hebben we kennis 

kunnen nemen van wel of geen eenzaamheid bij bewoners en van veel woonsituaties. Een 

gemeenschappelijke ruimte kan een gevoel van prettig leven bevorderen. 

Rabobank : we zijn ontvangen door  de heer Ronald van Raay, rayondirecteur Rabobank Rotterdam. De 

Rabobank zet zich  in voor senioren en  langer thuis wonen; de cliënten worden thuis opgezocht. De  

Seniorenraad  wijst de  Rabobank  erop  om op termijn spreekuur te houden in de Huizen van de Wijk. Deze 

suggestie wordt opgepakt.  

Bezoek aan Dock in de Esch. Resultaten van een breed onderzoek zullen worden gepresenteerd . Veel 

bewoners initiatieven worden ondersteund . De Seniorenraad  bepleit verbinding tussen al die initiatieven. 

Ook Dock streeft hiernaar. 

Brieven door de werkgroep 

Brief aan Dock: De  Seniorenraad somt een aantal  punten op, die van belang zijn voor onze oudere bewoners. 

Deze punten  zijn stuk voor stuk uitermate geschikt  om het inrichten van een Huis van de Wijk te stimuleren,  

opdat  de uitvoering ervan  gerealiseerd kan worden. 

Brief aan B&W m.b.t. Langer Thuis en gewenste woningtoewijzing en doorstroming. De Seniorenraad bepleit 

het instellen van een  soort huurgewenningsfonds, zoals indertijd bij de stadsvernieuwing. Bewoners kunnen 

met zo’n regeling na verhuizing naar een passende woning alsnog  langer thuis blijven  wonen. Nu is het zo dat 

door de huurliberalisatie deze bewoners een veel hoger bedrag aan huur moeten uitgeven daarom niet kiezen 

voor verhuizing naar een geschiktere woning! De Seniorenraad stelt dat in het kader van de nota er geld 

beschikbaar  moet komen om deze  verhuizingen  soepeler te doen verlopen.  

De langer thuis nota moet langer thuis wonen faciliteren! Antwoord van B&W ( dd 20-07-16): De gemeente 

wil vanuit het programma Langer  Thuis een pilot starten met een wooncoach voor senioren om inzicht te 

krijgen in de belemmeringen die er zijn voor doorstroming van senioren in de woningmarkt  en ook welke 

maatregelen het beste werken om de doorstroming te bevorderen. Deze maatregelen kan de gemeente 

samen met de woningcorporaties opnemen in het toewijzingsbeleid .  Brief  (dd 25-07-16)aan directeur Zorg, 

Welzijn en Jeugdzorg met de vraag:  Kan de Seniorenraad berokken worden bij de pilot wooncoach.  

In 2017 gaan we verder met de ingezette acties . Verder: 

Veel aandacht voor Langer Thuis: we  zijn alert  op  de nieuwsbrieven van de gemeente , een bezoek aan  een 

Vivalib bestendige woning, contact met de Pilot wooncoach,  en in de relatie met Dock de vraag  waar we de 

bewoners treffen? Hoe wordt hun inbreng geregeld? 
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Activiteiten van de werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit in 2016 

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

Hartog) 

De onderwerpen van VLM:  Toegankelijke wijk, Veiligheid, Langer Thuis, Herinrichting Vlietlaan/Goudserijweg,  

Huizen van de Wijk, Schouwen openbaar gebied K-C,  Oostplein, Parkeermeters, Beweegtuinen. 

Toegankelijke wijk 

 

 

Het aantal zebrapaden is toegenomen. Het lijkt of het systeem met de zgn. kanalisatiestrepen definitief 

verlaten is. Bij de herinrichting van de Oudedijk zijn de kanalisatiestrepen nog wel toegepast. Met een 

delegatie van Stadsontwikkeling, Gebiedscommissie en VLM is geschouwd en de conclusie getrokken dat de 

twee oversteekplaatsen op de Oudedijk bij het kruispunt met de Willem Ruyslaan aanpast zouden moeten 

worden. De kanalisatiestrepen daar moeten vervangen worden door zebra’s. Nu, in december 2016, is dat 

nog steeds niet gebeurd. 

Ook een terugkerend onderwerp is het doortrekken van zebra’s op de fietspaden. Het is verwarrend dat die 

bijna overal in Kralingen-Crooswijk ontbreken, waardoor voetgangers  gevaar lopen bij het oversteken. Op 

fietspaden wordt soms hard gereden door scooters en e-bikes, hetgeen gevaar oplevert voor voetgangers. 

Het hele jaar door is voor verschillende plekken gewezen op het ontbreken van tramhaltes met een verhoogd 

perron. Vooral bij de ouderencomplexen (Hoppesteijn, Termaathuis, De Duif) is dat ernstig. Aan de 

Burgemeester Oudlaan komt een geheel nieuw tramspoor te liggen, dat op twee plekken een halte krijgt met 

verhoogde perrons. Bij Hoppesteijn en De Duif is nog geen planning bekend van het verbeteren van de 

perrons. Het is zorgelijk te noemen dat de RET zo weinig respons geeft op onze herhaalde verzoeken om deze 

plekken voor te trekken op algehele straat herstructurering. We blijven daarmee door gaan. (NB: voor een 

viertal haltes is nu (maart ’17) een planning in 2017 bekend) 

In het tweede gedeelte van de Goudse Rijweg, nabij Goudse Plein,was  een gevaarlijke situatie voor fietsers. 

De fietssuggestiestrook (zo noemt de gemeente het zelf) hield ineens op voor de betonnen halve bollen. 

Tegenliggend autoverkeer reed de fietsers klem tegen de bollen. De gemeente erkende het gevaar en net 

voor kerst ‘16 is op drie plekken de situatie verbeterd! 
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Veiligheid 

 In het voorjaar van 2016 hebben we uitgebreid gesproken met de wijkagent over de veiligheid op straat en in 

de woning. We vonden het een goed onderwerp om aan de orde te stellen op onze jaarlijkse Open 

Bijeenkomst. Dat is ook gebeurd op 9 november jl. De politie is daar eveneens verschenen en heeft brochures 

uitgedeeld waarin een keur van aanbevelingen staat om jezelf en je woning te beschermen tegen diefstal en 

bedreiging. 

Met VLM hebben we een aantal vragen voorbereid die aan de wethouder en deskundigen op het gebieden 

van wonen, eenzaamheid, politie en brandweer kunnen worden voorgelegd. De vragen zijn op de Open 

Bijeenkomst beantwoord (zie apart verslag) 

Langer Thuis 

Uit de 75+gesprekken blijkt dat er behoefte is aan rustpunten op routes naar bijvoorbeeld  de supermarkt, of 

apotheek. Bankjes leveren altijd weer discussie op omtrent het gevaar voor hangplekken van jongeren. Een 

reden dat ze maar heel summier worden geplaatst. Eigenlijk zijn de beide groepen ‘gevangenen van elkaar’: 

de jongeren krijgen geen hangplekken en de ouderen geen rustplekken. Een mogelijke oplossing zijn de steeds 

meer toegepaste draaistoelen in het openbaar gebied. Je kan er niet op ‘hangen’ en het biedt wel gelegenheid 

om onderweg even uit te rusten. In het kader van ‘Blokje om’ gaan we voorstellen om te experimenteren  met 

de vaste straatstoelen. 

 Herinrichting Goudserijweg – Vlietlaan 

Ons voorstel om een  strengelspoor (enkelspoor voor de tram in twee richtingen) aan te leggen in de Goudse 

Rijweg heeft het niet gehaald. De gemeente Rotterdam wil er niet aan. Afgelopen jaar is in de Vlietlaan en 

Goudse Rijweg het spoor van lijn 7 tijdelijk verwijderd. Plus het vervangen van een groot collecteurriool en 

alle andere kabels en buizen. De Vlietlaan is nu zo goed als klaar, met jawel: verhoogde perrons en 

zebrapaden. De Goudse Rijweg nadert de voltooiing. Dat wordt voorjaar 2017. De mensen aan de beide 

straten hebben veel, heel veel hinder ondervonden van de herstructurering. Een reden dat we 

Stadsontwikkeling gevraagd hebben wat terug te doen in de vorm van het faciliteren van een ‘Blokje om’ 

vanuit de drie ouderencomplexen Jaffapoort, Het Kopje en de Klaas Terpstraflat.   

Huizen van de Wijk 

De Branding is aangewezen als Huis van de Wijk voor Crooswijk. Een verbouwing is aanstaande. Er is budget, 

maar toch nog geen uitvoering (NB: intussen wel). De Nieuwe Plantage wordt ook een Huis van de Wijk. Dat 

gebeurt in 2017. Verder is een aantal huiskamers aangewezen, zoals het voormalig TOS aan het Berkelplein, 

Rubroek en het voormalige pompgebouw  in De Esch. 

Schouwen (productnormering) 

 Vanuit VLM wordt geschouwd (maar ook door Marijke Hokke en Gerard Harmse). Het lijkt een trend dat 

minder graffiti  en hondenpoep voor  komt. Wel wordt nog steeds veel op straat gegooid door m.n. 

scholieren. Ook wordt veel te veel brood gegeven aan eenden, ganzen en meeuwen, waardoor ratten de kans 

krijgen snel een plaag te worden. 
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Oostplein 

Er lijkt wat te gaan gebeuren, na jaren soebatten om verbetering. De projectleider, Frank Belderbos, van de 

gemeente heeft ons op de dag van ons jaarlijkse uitje bijgepraat over de mogelijkheden van een totale nieuwe 

inrichting van het Oostplein. Het heikele punt is echter GELD. Steeds (zijn woorden) besteedt de gemeente, cq 

het college van B&W beschikbaar budget, voor in hun ogen, andere prioriteiten. Wij hebben afgesproken 

pressie te gaan uitoefenen. Wordt vervolgd. 

Parkeermeters 

We hebben gevraagd om een tekening met alle parkeermeters erop. Die is ons recent toegezegd. 

Beweegtuinen 

Een gezamenlijke activiteit van de Seniorenraad is en wordt in 2016 en 2017 het introduceren van vier 

beweegtuinen in Kralingen-Crooswijk. De werkgroep met daarin ook Aafje, Middin, Pniel , bereidt het plan 

voor qua financiering en keuze en plaatsing van de toestellen.  Zie ook elders in dit jaarverslag. 

Speerpunten van de Werkgroep VLM in 2017:  

 Blijven hameren op toegankelijk maken van tramhaltes (verhoogde perrons)  

 Kritisch volgen van herinrichtingen in het openbaar gebied: zebra’s op de Oudedijk. Schouw nieuwe  ’s 

Gravenweg en Burg. Oudlaan als ze binnenkort af zijn, en de schouw van het resultaat van de 

herinrichting Vlietlaan/Goudserijweg. 

 Goed en gemakkelijk parkeerbeleid voor ouderen bewerkstelligen.  

 Looproutes met rustpunten bepalen (bij ‘Blokje om’, samen met werkgroep Zorg). 

 Introductie Beweegtuinen (i.s.m. werkgroep Wonen). 

 Aandacht vragen en accenten leggen op veiligheid op straat (en in de woning, i.s.m. werkgroep 

Wonen).  

Evaluatiebijeenkomst op 12 december 2016, themagewijs 

Keten dementie: Casemanagers dementie krijgen niet meer apart betaald van zorgverzekering. 

Wijkverpleegkundige moeten dat er bij doen. Lastig.  Ze moeten een extra opleiding krijgen om dit onderdeel 

te kunnen behartigen. Er zou een telefoonnummer moeten komen voor de Ketendementie.  

Klankbordgroep Levinas: bereikt wel resultaat! En is een actieve en levendige groep. 

Toegankelijkheid huisartsen: De Werkgroep Zorg zal het rapport actualiseren en de huisartsen per brief 

informeren. De Gebiedscommissie krijgt informatie over de stand van zaken m.b.t. toegankelijkheid. 

Blokje om: wordt vervolgd in 2017, samen met VLM en Anne- Marie Klaassen van Stadsontwikkeling. 

Cliëntenraad: is er alleen bij verpleeghuizen. Bij de gewone ouderenhuisvesting heet het bewonerscommissie. 

Woningbehoefte: Er is een tekort aan geschikte en betaalbare woningen voor ouderen. Niet iedereen heeft 

een aanvullend pensioen. Er is veel armoede onder ouderen. Ook zijn de woningen vaak niet geschikt. 

Daarnaast zijn de verzorgingshuizen gesloten. Er is alleen nog maar één verpleeghuis (Pniel); dat is te weinig, 

vinden wij. De rest van de ouderenhuisvesting bestaat uit diverse vormen van zelfstandig wonen. Er zijn wel  
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zgn. ´gesloten afdelingen´ in Hoppesteijn, Rubroek en De Nieuwe Plantage. De totale capaciteit is gering ten 

opzichte van het groeiend aantal hoogbejaarden in Kralingen/Crooswijk. 

Woonservicegebieden:  Er is op de Esch een groep die een beetje doet denken aan een wsg-overleg, het 

overleg loopt goed en men presenteert zich.  De Wijkservicepunten lijken huiskamers van de wijk te worden. 

DOCK gaf een presentatie over alle projecten die op DWL draaien. 

Cultuur: Filmmiddag bij Pniël: loopt erg goed. De speakerscorner vrijwel niet. 

Gezondheidscentrum voor Crooswijk: daar zit geen schot in.  

Toegankelijke wijk:  

  Fietspad op deel van de vernieuwde  Goudserijweg  wordt “a la Kortekade”, dus redelijk oké, een fietsstrook, 

aangegeven met stippellijn. 

 Verhoogde perrons zijn er op een paar plekken nog steeds niet. We, m.n. Theo, hebben er ons in 

‘vastgebeten’.  

Schone en veilige wijk: Van de Seniorenraad lopen 6 mensen mee met de zgn productnormeringsschouwen.  

Geschikt wonen: 

Woonstad wilde een klankbordgroep (toezegging van voorheen directeur Emile Klep). Maar daar is in 2016 

niets van gekomen, ondanks toezeggingen van Jenny Vermeeren (regiodirecteur Wonen bij Woonstad).  

 Er is sprake van een zgn Huistest. Daar willen we graag meer van weten. 

 Eenzaamheid: er komt een wooncoach,  is een experiment voor half jaar en een koppeling met programma 

“Eenzaamheid 

De Vraagwijzer: 

De Vraagwijzer, in combinatie met het telefoonnummer 14010 en de zgn Wijkteams,  functioneren ons inziens  

niet goed . De Vraagwijzer zit ook nog op de verkeerde plek. We nodigen de manager Vraagwijzer uit in de 

algemene leden vergadering in 2017. 

Huisartsenposten in het weekend: daar zijn er maar 3 van in de stad. Te weinig vinden wij. 

Digitalisering: de markt zou ook meer moeten inspelen op het gebruik van digitale apparatuur door ouderen. 

In de viva-lib woningen zijn voorbeelden van elektronisch toegeruste woningen. 

4. De Algemene Vergadering van de Seniorenraad 

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

laatste dinsdag 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 iedere vergadering brengen de werkgroepen en de 

leden 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. 
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Daarnaast is in de ALV af en toe een gast gevraagd om apart toelichting te geven over externe ontwikkelingen 
die de Seniorenraad aangaan. Gasten in ALV in 2015 waren: Wil Iseli van Ketendementie (Jan.2016),  Arjan 
Hartog van Achmea (maart 2016),  Annemieke van der Kooy van manager Langer Thuis (december 2016). 

 

5. De Open Bijeenkomst 

 

Op woensdag 28 september organiseerde de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk, samen met de 

gebiedscommissie een open bijeenkomst over eenzaamheid en veiligheid. De middag vond plaats in De 

Nieuwe Plantage aan de Weteringstraat. 

Na de aftrap vertelde de voorzitter, Jan van der Schans, wat de Seniorenraad doet en benoemde trots het feit 

dat zij dit jaar hun 20-jarig bestaan vieren!  

Van het landelijk beleid (dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen) beginnen de 

eerste effecten zich af te tekenen. Enkele van die effecten kunnen zijn dat men zich onveilig voelt en ook 

eenzaamheid is een vaak gehoord punt.  Vandaar dat de Seniorenraad voor dit onderwerp had gekozen. 

Als gastspreker was wethouder Joost Eerdmans aan het woord. Hij kwam zijn verhaal  vertellen over het 

veiligheidsbeleid van de gemeente Rotterdam. De wethouder gaf toelichting op  het telefoonnummer 14010, 

de Buiten Beter App en het 75+ magazine, waarin aandacht wordt besteed aan uitbuiting, colportage en 

babbeltrucs. Ook bepleitte hij dat in dit digitale tijdperk  informatie nog steeds op papier (en dus niet alleen 

online!) beschikbaar moet zijn, met name voor ouderen. 

Na wat vragen en opmerkingen uit de zaal was het tijd voor een sketch over wat er allemaal fout kan gaan op 

het gebied van eenzaamheid en medicijn gebruik. De sketch was geschreven door de heer Co Ridderikhoff van 

de Seniorenraad. Hij speelde zelf de rol van een ietwat verwarde oudere die bezoek krijgt van de assistente 

van de huisarts. Deze rol werd overtuigend gespeeld door mevrouw Marijke Hokke, ook lid van de 

Seniorenraad. Na een hilarisch optreden volgde een daverend applaus. De sketch was (helaas) voor veel 

aanwezigen heel  erg herkenbaar.   
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Na de pauze was het tijd voor het panel met deskundigen. Dit panel bestond uit de wijkagent van Kralingen 

West (Ilja van Ledden), de directeur Wonen van corporatie Havensteder (Peter van Lieshout), iemand van de 

Brandweer Rotterdam (Paul Verburg) en iemand van het programma Voor Mekaar van Gemeente Rotterdam 

(Marijke de Vries). Het panel beantwoordde op professionele wijze vragen vanuit de zaal. De 75+ 

huisbezoeken, het functioneren van de Vraagwijzer, de veiligheid in en rondom de woningen, aanpassingen in 

woningen..… er kwam van alles aan de orde! De politie bood geïnteresseerden een map aan met tips voor nóg 

meer veiligheid en men kon zich inschrijven voor een digitale deurspion. 

Aan het eind van de middag bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en ontvingen de 

panelleden een prachtig boeket. Daarna kon men informeel verder praten onder het genot van een hapje en 

een drankje, prima verzorgd door het personeel van De Nieuwe Plantage. 

Het was weer een middag waar de Seniorenraad (die toch bestaat uit allemaal oudere vrijwilligers uit 

Kralingen en Crooswijk) beslist héél trots op kan zijn! 
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6. Beweegtuinen 

 

 

Persbericht op 9 november 2016: 

Beweegtuinen in Kralingen-Crooswijk 

De Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  bestaat 20 jaar. Voor de bewoners van Kralingen-Crooswijk moet dit 

jubileum een glansrijke gebeurtenis zijn. Daarom kondigen wij op 9 november a.s. aan dat er een aantal 

beweegtuinen gerealiseerd zullen worden in Kralingen-Crooswijk. Dat doen we uiteraard niet alleen. Aafje, 

Lelie Zorggroep en Middin doen enthousiast mee. Ook zijn er positieve geluiden uit de Gebiedscommissie over 

het initiatief. Een Werkgroep Beweegtuinen Kralingen-Crooswijk buigt zich  over de verdere uitwerking. 

Overal wordt gepleit voor meer bewegen door mensen die een zittend beroep hebben of die  hun leeftijd  een 

excuus vinden  om  weinig te  bewegen. Maar  bewegen is  nodig  voor het op peil houden van de spierkracht . 

Voldoende spierkracht  bevordert de zelfredzaamheid behoorlijk en vermindert  de kans op Alzheimer. Dus  

bewegen! Een half uur per dag wandelen komt de gezondheid al ten goede . Gaat dat moeilijk dan zijn er  

gelukkig nog allerhande oefeningen voor  de ledematen.  

Oefenen in beweegtuinen is aantrekkelijk. Deze tuinen  worden in de buitenlucht aangelegd in het openbaar 

of semi-openbaar gebied. Een mooie aanleiding voor mensen om de deur uit te gaan. De toestellen in de 

beweegtuinen nodigen uit om lichte lichamelijke oefeningen te doen. Enigszins vergelijkbaar met de 

speelwerktuigen in de speeltuin voor kinderen, maar dan afgestemd op volwassenen en wat ons betreft zeker 

afgestemd op ouderen.  

Een paar locaties zijn al genoemd:  

Op het terrein van Zorgcentrum Rubroek, waarschijnlijk  op de binnenplaats.  

Bij Hoppesteijn, aan de kant van de Boezem.  
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In het Gashouderpark aan de Oudedijk, zodat bewoners van De Nieuwe Plantage en van het Hofje van Gerrit 

de Koker er lopend naar toe kunnen. 

In de Esch, waar ook een aantal ouderencomplexen staat en bewoners dan buiten kunnen  bewegen. 

Deze vier plekken worden nog verder onderzocht. Dat doen we met de bewoners uit de directe omgeving. 

Ook de keuze van de toestellen gebeurt in overleg met bewoners. Voor de vier potentiële beweegtuinen geldt 

uiteraard dat er voldoende geld moet zijn om de toestellen te kunnen kopen en plaatsen. Met behulp van 

diverse fondsen en misschien ook met een bijdrage van de Gebiedscommissie zal dat moeten lukken. De 

eerste beweegtuinen willen we in gebruik nemen in de week van Zorg en Welzijn. Dus in de derde week van 

maart 2017. 

Einde bericht. 

NB: Uit eigen financiering (Aafje, Middin), de Gebiedscommissie en 2 externe fondsen lijkt de financiering van 

de vier beweegtuinen werkelijkheid te kunnen gaan worden in 2017. 
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7. Financieel jaarverslag 2016 
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 Toelichting op de jaarrekening 2016 
 
 
Inleiding 
De financiële situatie van de seniorenraad heeft zich het afgelopen jaar enigszins gestabiliseerd. In de 
toelichting van 2015 is nog gesproken van “precair”, vooral omdat de gemeentelijke subsidieregeling toen is 
veranderd. Om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie moet men geaccepteerd zijn als 
bewonersorganisatie of als zogenaamd couleur locale. De seniorenraad is helaas als zodanig niet benoemd. 
De gebiedscommissie heeft in 2015 de helft van de begroting gesubsidieerd alsmede de in 2014 
aangevraagde projectsubsidie van €13130,--. 
De seniorenraad zelf heeft in onderhandeling met Dock bereikt dat in 2016 een kwartaal administratieve 
ondersteuning niet betaald hoeft te worden ter compensatie van een aantal activiteiten waaronder de 
75plus gesprekken. 
 
Staat van baten en lasten 
Over 2016 is binnengekomen aan subsidie een bedrag van €998,-- (open bijeenkomst 2015) en een bedrag 
van €9860,--  zijnde de begroting-2. 
Na advies van het bestuur van de gebiedscommissie en in overleg met Dock zijn de kosten van de 
administratieve ondersteuning verminderd. De begroting-2 gaat bovendien uit van een verdere  mogelijke 
kostenreductie van deze post. Overigens moet over 2016 nog een kwartaal aan ondersteuning worden 
betaald. 
Na onderhandeling met Aafje zijn de kosten van de open bijeenkomst in 2016 lager uitgevallen dan in 2015. 
 
Balans 
Het in 2014 aangeschafte fototoestel wordt langer afgeschreven, zie ook begroting-2. 
De algemene reserve is veel lager dan in 2015. Dit komt door de crediteurenpost Dock en doordat de 
toegekende projectsubsidie uit 2014 doortelt in 2015. Daarentegen is de ontvangen subsidie in 2015 
beperkt, evenals voor het jaar 2016. 
De reservering van €750,-- voor een eventueel aan te schaffen computer ten dienste van de administratieve 
ondersteuning, staat nog steeds op de balans.  
Samen met de subsidie over 2017 zijn de liquide middelen toereikend om in 2017 aan de verwachte 
betalingen uit de begroting te kunnen voldoen. 
 
Begroting 
Er zijn 2 begrotingen 2016 gemaakt. Begroting-1 gaat nog uit van volledige compensatie van kosten, terwijl 
dit in begroting-2 gehalveerd is. 
Begroting-2 houdt rekening met een kostenreductie van de administratieve ondersteuning na 
onderhandeling met Dock over compensatie van activiteiten. Bovendien is de begroting-2 opgesteld na 
advies van de gebiedscommissie en als zodanig ook gehonoreerd. 
Het is duidelijk dat begroting-2 onvoldoende is om de werkelijk kosten te financieren, zoals blijkt uit de 
bijgevoegde begroting 2017. Begroting-2 dient dan ook opgevat te worden als een tussenoplossing om in 
2016 financiering te krijgen gezien het wegvallen van de gemeentelijke subsidie. 
De seniorenraad kan in 2017 blijven functioneren, zeker gezien de nieuwe situatie met betrekking tot de 
administratieve ondersteuning en gezien de verwachte bereidheid van de gebiedscommissie om de 
seniorenraad te behouden. 
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Begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2017 

Begrotingsposten  Bedragen Opmerkingen 

   

Kantoorkosten   

Kopieerkosten 400 Papier, inktpatronen 

Portokosten  250 Verzending vergaderstukken 

Kantoorartikelen  300 Diverse  benodigdheden  

Vergaderkosten  500 Huur ruimte; koffie en thee 

Telefoonkosten  250  

Afschrijving apparatuur  500 Fototoestel, pc, printer 

   

Kosten organisatie   

Onkostenvergoeding werkgroepen en 
ledenvergadering (Alg. Leden Verg.) en 
evaluatievergadering  

1350 9,- pp/per vergadering (15x9x10) 

Parkeergeld 100  

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering  300  

Onderhoud website 500  

Presentatievergoeding sprekers ALV 250  

Organisatie Open Bijeenkomsten (min. 2x 
per jaar): catering, zaalhuur, e.d. 

2200 Zie toelichtende stukken 

   

Projecten (3 per werkgroep)   

Vervaardigen adviesrapporten: inhuur 
specifieke deskundigheid, productie van 
rapporten 

6750 - Werkgroep Wonen aan 
Woningcorporaties en aan 
VvE’s 

- Werkgroep Zorg aan 
zorgleveranciers, huisartsen, 
wijkteams 

- Werkgroep Veiligheid, 
Leefbaarheid en Mobiliteit 
(VLM) aan gem.clusters, 
Gebiedscie en Gem.bestuur 

   

Totale kosten 13650  

   

Opbrengsten: 
Deze subsidieaanvraag 

13650  

   

 

 

 


