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1. Voorwoord  

In het jaar 2019 heeft de Seniorenraad bij de politiek (Gebiedscommissie en wethouders 
gemeentebestuur) gewezen op zaken die aandacht verdienen, zoals een gezondheidscentrum voor 
Crooswijk, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen door aanbod van woonruimte met algemene 
voorzieningen, stimuleren van sport- en beweegactiviteiten door en voor ouderen, meer handhaving 
van rondslingerende (leen-)fietsen, scooters e.d. Verder hebben we gepleit voor veilige 
oversteekplaatsen met zebrapaden, ook op de doorgaande fietspaden en het makkelijker vinden en 
klantvriendelijker bedienen van parkeerpalen. Verder vinden we het belangrijk dat door 
professionals contact gelegd wordt met al diegenen van de 75-plussers, die bij een uitnodiging voor 
een zgn. 75+ gesprek ‘niet thuis’ geven. Ook moet er ons inziens  meer zicht komen op wat met 
overgebleven medicijnen gebeurt. En woningcorporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om 
geschikte woningen voor ouderen ook werkelijk te kunnen toewijzen.  

Kortom, de Seniorenraad volgt kritisch de ontwikkelingen in de zorg, het wonen en de veiligheid en 
toegankelijkheid in het openbaar gebied. Wij doen daarin aanbevelingen een adviezen aan eenieder 
die het maar horen wil, zoals de woningcorporaties, de welzijns- en zorginstellingen en niet in de 
laatste plaats aan de lokale politiek. We doen dat met een constant aantal vrijwilligers en we doen 
het graag.  

In dit jaarverslag vindt u terug wat in 2019 is gebeurd en wat onze speerpunten in 2020 zullen zijn. 
Tevens leggen we verantwoording af over de middelen die ons zijn verstrekt om het vrijwilligerswerk 
zo goed mogelijk te kunnen doen.  

Namens de gehele Seniorenraad Kralingen-Crooswijk wens ik u leesplezier en inspiratie toe, wellicht 
om onze gelederen te komen versterken. 

Jan van der Schans, voorzitter 
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2. Samenstelling van de Seniorenraad 

Een aantal oudere bewoners uit Kralingen-Crooswijk vormt samen de Seniorenraad. Deze leden van 
de Seniorenraad kiezen zelf wat ze het leukst en het nuttigst vinden om zich mee bezig te houden.  
De werkgroepen van de Seniorenraad staan hier in de tabel vermeld achter de namen. 

Naam Werkgroep 

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

Dhr. G. Harmse (Gerard) 
Werkgroep Wonen en Veiligheid, Leefbaarheid, 
Mobiliteit (VLM) 

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

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

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

Mevr. H.C. ter Kuile - van der 
Hoeven (Ella) 

Werkgroep Wonen 

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, Mobiliteit 

Mevr. I. Soeterik (Ineke) Werkgroep Wonen 

Mevr. R. Wevers (Riet) Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Mevr. 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) Administratie en secretariaat 
Seniorenraad K-C 
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3. De Algemene Vergadering (ALV) van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 

De Seniorenraad houdt eenmaal per maand een Algemene Leden Vergadering, 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 iedere vergadering brengen de 

werkgroepen verslag uit van hun bevindingen en leggen zij hun voorstellen voor aan de ALV. Er is ook 

een dagelijks bestuur die de zakelijke dingen regelt, zoals jaarverslag, jaaragenda, post en mail, e.d. 

Tevens wordt in de ALV af en toe een deskundige als gast gevraagd om apart toelichting te geven 

over externe ontwikkelingen die de Seniorenraad aangaan. In 2019 hebben we in februari bezoek 

gehad van mevrouw Brigitte Kruik. Zij zit in een van de wijkteams van Kralingen-Crooswijk. Namens 

het Centrum van Dienstverlening kwam in juli mevrouw Micheline van Neste uitleg geven over wat zij 

allemaal doet in het kader van ouderenzorg en - welzijn. In december jl. was de heer Karel Haga van 

de gemeente Rotterdam bij ons op bezoek voor het onderwerp digitalisering. Ook in de werkgroepen 

komen regelmatig professionals van buiten de seniorenraad op bezoek. 

Naast excursies naar goede voorbeelden van ouderenhuisvesting en ouderenzorg permitteren wij 

ons om een maal per jaar een ‘uitje’ te hebben. Deze keer bezochten we Dordrecht: een zonnige 

vaart met de Waterbus, een lunch bij Bellevue Groothoofd aan de kade in Dordrecht, een bezoek aan 

het 55+complex De Schouwstock (toelichting door de heer Jaap Goedhart), een wandeling door het 

historische deel, een bezoek aan museum Dordts Patriciërshuis. Nog een glaasje bij Jongepier en 

weer met de Waterbus naar Rotterdam.  
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4. De Werkgroepen     

Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2019 

De werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur bestaat uit: Welmoet Baan, Marijke Jessurun, Philomène Lau, 

Janneke de Wit en Riet Wevers. De werkgroep heeft zich in 2019 beziggehouden met de volgende 

onderwerpen. 

 

Ketenzorg Dementie 

De vergaderingen over Ketenzorg Dementie werden bijgewoond door Welmoet Baan en Janneke de 

Wit. Echt veel voortgang wordt ons inziens nog niet gemaakt. De samenwerking van de professionele 

organisaties gaat wel goed. Er is een website Stedelijke Keten Dementie Rotterdam (SKDR). Een 

algemeen nummer wordt op dit moment nog niet vermeld: wel kan men bellen of mailen naar 

diverse organisaties die aan casemanagement doen.  

Mantelzorg café 

De bijeenkomsten voor mantelzorgers in Kralingen-Crooswijk, gehouden in Pniël of in Hoppesteijn, 

werden in 2019 goed bezocht. Het aantal bezoekers heeft ook te maken met het te behandelen 

onderwerp. B.v. over ‘dementie en euthanasie’ of ‘dementie en de betekenis van kunst en cultuur’.   

Buurtzorg 

Verder is er contact geweest met Buurtzorg. Die heeft uit eigen gelederen casemanagers dementie 

opgeleid. Zij volgden een officiële opleiding tot casemanager. De organisatie zit verlegen om 

personeel. Het grote struikelblok is daarin dat mensen bij Buurtzorg heel zelfstandig moeten kunnen 

werken, zowel op medisch als op sociaal terrein. 

Klankbordgroep Levinas  

Welmoet Baan en Marijke Jessurun bezoeken deze driemaandelijkse bijeenkomsten. Er komen veel 

praktische zaken aan de orde, zoals het terugbrengen van overtollige medicijnen, bestellen van 

medicijnen via de website, wachttijden, enz. Er zijn binnen Levinas veranderingen opgetreden. Twee 

huisartsen hebben de groepspraktijk verlaten.  Deze worden vervangen door twee andere huisartsen 

die een praktijk uit de HOED (Huisartsen onder één dak) aan de Voorschoterlaan overgenomen 

hebben. Daarnaast heeft de werkgroep belangstelling voor de activiteiten van de Seniorenraad. 

Havenue 

In het voormalige Havenziekenhuis is een project gestart om kwetsbare ouderen in samenwerking 

met de behandelend huisarts snel te onderzoeken en te helpen met hulp thuis. Dit o.a. om te 

voorkomen dat zij onterecht in het ziekenhuis terecht komen. Er is een klankbordgroep gestart 

waaraan Welmoet Baan en Marijke Jessurun deelnemen. Het gebouw van het voormalige 

Havenziekenhuis kunnen zij tot eind 2020 gebruiken. Er wordt naar een andere locatie gezocht. 

Langer Thuis 

Speerpunt van de Gemeente Rotterdam. Als Seniorenraad merken wij dat dit in de praktijk geregeld 

tot onwenselijke situaties leidt. Met onze Open bijeenkomsten vestigen wij hier de aandacht op. 
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Langzamerhand begint toch door te dringen, dat het snelle sluiten van de vroegere 

“bejaardenhuizen” , cq verzorgingshuizen niet in alle opzichten goed uitpakt. 

Toegankelijkheid huisartsenpraktijken 

Dit onderzoek wordt nog openbaar gemaakt.  De huisartsen en apothekers zijn benaderd en de 

commentaren zijn verwerkt. Het definitieve overzicht zal ook naar de Gebiedscommissie gaan. 

Blokje om 

Dit project heeft i.v.m. ziekte achterstand opgelopen. Een deel van de rondjes wordt door de 

werkgroep VLM overgenomen. Er moeten nog een paar rondjes worden beschreven. In 2020 zullen 

wij dit leuke experiment i.s.m. Sportbedrijf Rotterdam gaan uitrollen. 

 Cliëntenraden 

In de loop van 2019 hebben er gesprekken plaatsgevonden met Arie Borsboom, interim-

regiomanager van Pniël. Hij is opgevolgd door Gerrit Meijerink.  

Marijke Jessurun en Welmoet Baan hebben de gesprekken gevoerd. Bv. over de ELV-bedden 

(eerstelijnsverblijfeenheden) die helaas zijn gesloten, omdat de bezettingsgraad veel te laag was. O.i. 

is er wel behoefte aan, maar is het onvoldoende gecommuniceerd met bv de huisartsen. 

Daarnaast heeft Welmoet Baan’s inspanning om de bezoektijden bij Pniel uit te breiden resultaat 

opgeleverd. Ze zijn nu van 16 – 20 uur uitgebreid tot 10 – 21 uur. Het personeel moet hier nog aan 

wennen, omdat hierbij veel meer rekening moet worden gehouden met de bezoekers. 

Het gesprek met de cliëntenraad van Hoppesteijn is inmiddels openbaar gemaakt.  

In dit jaar spraken wij ook met Aad de Kool, regiomanager van de Leliezorggroep, die probeert 

wijkgerichte samenwerking te organiseren. Wij spraken met hem in de wijk Het Lageland, waar hij dit 

met Gezondheidscentrum Helianth en het IJssellandziekenhuis op poten probeert te zetten. 

Interessant. 

Andere activiteiten 

Cultuur Film  

Philomène Lau bezoekt maandelijks de filmvoorstelling en aansluitend de maaltijd in Pniel. De 

bijeenkomsten worden goed bezocht. Ook het bridgen trekt aan. Daar de verbouwingen voorlopig 

zijn uitgesteld, blijven deze activiteiten bestaan. Daarnaast is zij lid van Buurt bestuurt, waar zij in de 

werkgroep Buurten aan de Maas heeft bijgedragen aan het opzetten van een huiskamerproject om 

de cohesie in de buurt te verbeteren. Vooral voor de ouderen in Struisenburg. 

Zij volgde ook verschillende projecten van de Kunstroute. 
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Bezoekers 

Wij ontvingen in onze maandelijkse vergadering Micheline van Neste, medewerkster van het 

Centrum voor Dienstverlening. Zij richt zich in opdracht van de Gemeente vooral op de professionals 

die zich bezighouden met mantelzorgers. 

Ook ontvingen wij Hanna van Dijk van Genero. Organisatie die zich in opdracht van de regering 

bezighoudt met de Ouderenzorg. 

Brigitte Kruik van het Wijkteam Kralingen-Crooswijk was ook een keer onze gast. Zij is direct 

aanspreekbaar als ons een probleemgeval ter ore komt. Vooral Janneke de Wit heeft al een aantal 

keren hulp kunnen regelen. 

 

In 2020 zullen de speerpunten van de werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur zijn:  

Toegankelijkheid huisartsenpraktijken 

Overtollige medicijnen 

Uitrollen project ‘Blokje om’  

Diverse cliëntenraden bezoeken (indien mogelijk) 

Aanmoedigen Gezondheidscentrum Crooswijk 

Extra aandacht voor begeleiding dementie 

 

 
 

 
Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2019 

De deelname aan de 75+ bezoeken. 

In 2019 hebben we de bezoeken aan de 75+ met volle inzet voortgezet. Bij de bezoeken ontmoeten 

we best veel tevreden ouderen. Het valt op hoeveel nog op drie en vierhoog wonen: dus 

trappenlopen. Ze klagen daar niet over. Ze zien wel in dat het daarmee zo maar afgelopen kan zijn als 

hun benen het niet meer doen. 

N.a.v.  onze bezoeken worden vanuit Dock of vanuit de Vrijwilligerswinkel acties in gang gezet. De 

terugkoppeling naar ons werkt nog steeds niet echt goed. Grote zorgen blijven we ons maken over 

de bewoners die niet afzeggen en niet opendoen. Dat zijn juist de personen die het wellicht niet goed 

maken. We krijgen de indruk dat ‘hoofdaannemer’ Dock i.s.m. de opdrachtgever de gemeente 
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Rotterdam en de wijkteams hier ook niet zo goed raad mee weten. De gemeentelijke folder ‘Zorgen 

om iemand die eenzaam is?’ geeft wel tips qua signalering en melding van eenzaamheid. 

 

In juli 2019 is het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder & Wijzer gepresenteerd. 

Omdat wij de agenda hebben ondertekend, zijn wij uitgenodigd en hebben we de presentatie 

bezocht.  Het uitvoeringsprogramma is grotendeels een beleidsprogramma. Wel staat er een 

meerjarenbegroting en reservering van middelen in het rapport. De wethouder, Sven de Langen, 

overtuigt de deelnemers dat over een jaar de resultaten zullen worden gepresenteerd. 

 

Bezoeken gebracht 

- Op 28 januari is de bijeenkomst van Langer Thuis in Oostmolensteijn bezocht met een o.i. nuttige 

bijdrage van de Seniorenraad. Van de 6 arrangementen blijven staan: Van Groot naar Beter 

Havensteder, de plaspunten in bepaalde winkels voor ouderen(gebiedscommissie) en tot slot de 

toezegging van gebiedsmedewerker Mieke de Leeuw om de maatregelen in de gaten te houden. 

  

Op 21 maart is de voorzitter bij een zogenaamd ‘diner pensant’ geweest, samen met Nico van den 

Dool, ex-directeur Woongroepenwinkel, op uitnodiging van manager ouderenbeleid van de 

gemeente Rotterdam Marijke de Vries. Een van de pijlers van de Samenwerkingsagenda Rotterdam 

Ouder en Wijzer waarover gesproken is: Wonen en Woonomgeving (de andere pijlers zijn 

respectievelijk Vitaal, Ertoe doen en Zorg & Ondersteuning).  Per gebied moeten vraag en aanbod 

van woningen voor ouderen bij elkaar worden gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met 

leefstijlen en levensloopbestendigheid. Geheel conform de inzichten van de Seniorenraad. 

 

In juli 2019 heeft   de Seniorenraad de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Rotterdam ouder 

& wijzer bijgewoond. N.a.v. deze presentatie hebben we per 16-07-19 een brief aan de wethouders 

de Langen en Kurvers gestuurd. Het resultaat is een uitnodiging voor een gesprek van een uur bij de 

ambtenaar Karel Haga. De meeste belangstelling toonde hij voor het faciliteren van oudere 

ondernemers t.b.v. bedrijfjes die het net niet redden. Onder de aandacht is gebracht dat de ‘Hubs’ 

min of meer de opvolgers zijn van de Wijk Service Gebieden. Dat werd beaamd. 

Hij gaf toe dat het Uitvoeringsplan meer weg heeft van een beleidsplan.  

 

Verder is op 1 oktober 2019 een bezoek gebracht aan de SOR (Stichting Ouderenhuisvesting 

Rotterdam) over vragen m.b.t. toewijzing van woningen in Crooswijk. De SOR  verhoogt de huren 

omdat de SOR  onder verscherpt toezicht van de overheid staat. D.w.z. controle op kasstromen en 

evt. leegstand.  Dit is feitelijk het antwoord op de vraag waarom aanleunwoningen bij Rubroek 

worden verhuurd aan alle leeftijden en tegen een hoge huur. Dus deze worden onttrokken aan het 

segment lage huren voor ouderen, waar in Crooswijk en Rotterdam veel behoefte aan is.  

 

-Op 4 november was de Seniorenraad aanwezig bij het festival Congres Ouder en Wijzer in Kino. 

Weinig nieuws onder de zon.  Interessant is om op te merken hoe veel belangstelling er in het 

digitale tijdperk is voor een dergelijke bijeenkomst. Het aantal deelnemers was enorm en zeer divers. 

De organisatie was perfect. 

Op 8 november ging de Seniorenraad naar het Stadsmakerscongres iedereen maakt de stad. 

Interessant om te horen waar de gedachten naar uitgaan en om nieuwe contacten te leggen.  
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Bezoeken ontvangen 

24 -02-19: de heer Martijn Kok, projectleider wijkverbetering Kralingen-Crooswijk bij Woonstad. Hij 

meldt dat de wooncorporatie weer wat meer aandacht aan de wijken kunnen geven. 

Er zijn 3 varianten van alternatieve woonvormen: Wooncomplexen voor 65 +, gemengd wonen voor 

ouderen en wonen voor gezinnen in normale complexen. Puntje van zorg: bij deze complexen is er 

op de begane grond geen plaats voor stallen en opladen van scootmobiels. 

Woonstad staat open voor ideeën over alternatieve woonvormen maar is niet de initiatiefnemer. Zij 

willen wel een faciliterende rol spelen. 

25-05-19 Edwin van den Berg, manager bij Woonstad (NB: hij is alweer weg).  

Tegen het zere been van de Seniorenraad worden sommige 55+ complexen van Woonstad 

aangeboden aan 45+. Volgens Edwin onvermijdelijk aangezien er leegstand is. 

 

09 -07-19 Nog een gesprek met Edwin van de Berg en accountmanager Josanne Priem. Zij werkt op 

de afdeling Strategie van Woonstad en is betrokken bij Langer Thuis. Wij leggen de volgende 

onderwerpen aan hen voor: 

Veel ouderen wonen in te grote woningen en willen graag verhuizen. Vanwege de privacywet is dit 

moeilijk te signaleren denkt Woonstad. Echter in de 75+ gesprekken wordt wel naar de verhuiswens 

gevraagd. De woonwensconsulent moet ons inziens meer contact leggen met de uitvoerders van de 

75+ gesprekken. 

 

Conclusies aan het einde van 2019 

Meeting van accenten die we in 2019 hebben benoemd en hun voortzetting 2020. 

- De digitalisering en de moeilijkheden, die ouderen ermee hebben, hebben we te pas en te onpas 

benoemd en daar gaan we in 2020 onvermoeid mee door; 

- Vele 75+ bezoeken zijn afgelegd en we gaan er mee door;  

- De omgang met bewoners die niet worden bereikt hebben we niet goed in beeld kunnen krijgen. 

Het blijft een aandachtspunt in2020; 

- Toewijzing van woningen aan ouderen heeft aandacht gehad. De woningbouwcorporaties zijn 

gebonden aan strakke regels: dat maakt het moeilijk. Het lijkt erop dat enige flexibiliteit in het 

verschiet ligt. 

- De wooncoach en de sociaal makelaar: blijft een aandachtspunt in 2020 

- De huismeester herhaaldelijk voor gepleit; blijft een aandachtspunt in 2020 

- Het effect van de huurliberalisatie op verhuisgeneigdheid bij ouderen. Het bezoek aan de SOR heeft 

de problemen verhelderd: een ingewikkelde materie. Actie blijft geboden in 2020. 

- De prestatieafspraken van de gemeente met 5 woningbouwcorporaties. Deze hebben in 2019 geen 

aandacht gehad.  

- De aanbesteding bij de zorg – en welzijnsinstellingen: het probleem wordt steeds meer erkend. Valt 

enigszins buiten werkveld wonen. Dus geen extra aandacht in 2020. 

- Een gezondheidscentrum in Crooswijk: veel actie is gevoerd bij vele gelegenheden. Het centrum lijkt 

kansrijker. We blijven duwen op de noodzaak in 2020.   

- De 6 arrangementen, dit actiepunt is vanuit de gemeente afgerond. 

- Wij blijven ons inzetten voor van Groter naar Beter.  
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- De inzet van welzijnsinstellingen: Punt heeft aandacht gehad m.n. in de brief en het gesprek n.a.v. 

hat actieprogramma Ouder & wijzer. 

 

Nieuwe actiepunten voor 2020 

- Juli 2020 de resultaten van uitvoeringsprogramma Ouder & Wijzer beoordelen 

- De pijler Wonen en woonomgeving: Aanbod en vraag op per gebied elkaar aansluiten stimuleren en 

uitdragen. 

- twee keer per jaar overleg te hebben met Woonstad, bijvoorbeeld met de accounthouder Josanne 

Priem en manager Wijken en Beleid Martijn Kok 

- idem met Havensteder, Marije Braakman, manager Wijken en Beleid  

- Ontwikkelingen van o.a. Knarrenhof volgen en andere vormen van wonen voor ouderen met 

gemeenschappelijke ruimte. 

-  In 'Nieuw Kralingen' onderzoeken of ouderenhuisvesting in nieuwbouw daar kan plaatsvinden 

(levensloopbestendig)  

 

Evaluatie activiteiten van de werkgroep VLM (Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit) in 2019 
 
De leden van de Werkgroep VLM zijn:  

Theo Koning, Bernard Kempen, Gerard Harmse, Jan van der Schans 

 

De onderwerpen van VLM:  

Toegankelijke wijk 

Parkeermeters  

Veiligheid en mobiliteit op straat 

Schouwen openbaar gebied K-C   

Vuil op straat en naast plaatsingen 

Randvoorwaarden Langer Thuis 

Mobiel blijven/beweegtuinen  

 

Toegankelijke wijk 

Met deskundigen van de gemeente Rotterdam (dienst Stadsontwikkeling) zijn afspraken gemaakt 

omtrent een aantal knelpunten. De stand van zaken wordt hierbij weergegeven: 

- Kruispunt Oudedijk – Willem Ruijslaan zou in 2019 nogmaals worden beoordeeld of de 

kanalisatiestrepen vervangen moeten worden door zebra’s. Tot op heden niet gemerkt dat dat is 

gebeurd en ook niet dat het kruispunt veiliger is geworden. 

- Hier en daar zie je dat zebrapaden zijn doorgetrokken op de fietspaden. Van een consequent beleid 

bespeuren wij echter weinig. 

- Verkeersdrempels met tenminste 10 cm boven het wegdek komen wel voor (zo horen ze te zijn), 

maar er zijn er ook die amper boven het wegdek uitsteken. 

- Een combinatie van verkeersdrempels met een zebrapad is er bv in de Crooswijkseweg. Een 

voorbeeld voor diverse andere plekken. 

- Portalen over de weg om aan te duiden dat daar een drukke oversteekplaats is, bv bij scholen, zie 

maar al te weinig. Voorbeelden zijn er aan de Kralingse Plaslaan. 
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-Wat betreft de verhoogde perrons van tramhaltes: ze zijn nu allemaal gerealiseerd in Kralingen en 

Crooswijk. De uitvoering is niet overal optimaal. Door willekeurig plaatsen van bijvoorbeeld de 

meterkasten en lantarens is het perron niet altijd goed toegankelijk voor mensen met een rollator en 

rolstoelgebruikers. Samen met de VGR streven we naar verbetering van de perrons Hoppesteijn en 

halte Crooswijkseweg.  

-De keerlus op het Oostplein is nog steeds een moeilijke en gevaarlijke situatie. Sowieso is het 

Oostplein al jaren een ramp voor fietsers en voetgangers. 

-Met de VGR (Vereniging Gehandicapten Rotterdam) bezochten we in 2018 de enige gemeentelijke 

parkeergarage (onder winkelcentrum Lusthofstraat) in ons gebied. In 2019 hebben we het verslag 

van de zaken die daar niet goed geregeld nog niet gekregen.  

 

Parkeermeters 

De VLM-nota Parkeren in Kralingen-Crooswijk heeft ons inziens geen verbetering opgeleverd. 

Wellicht dat men bij plaatsing van nieuwe meters in Rotterdam rekening houdt met onze 

opmerkingen.  

 

Veiligheid en mobiliteit op straat 

Overleg met de wijkagenten heeft in 2019 niet plaats gehad. Wel hebben wij op gelegenheden zoals 

in het Pompgebouw met wethouders, aandacht gevraagd voor de problematiek van de vele fietsen 

en leenfietsen en leenscooters en leenautootjes op de straat en op de trottoirs. In Struisenburg en in 

de buurt van metrostations is dat een ware wildgroei. Het wordt alom onderkend maar o.i. gebeurt 

er veel te weinig om de trottoirs goed begaanbaar te houden. De gemeente verschuilt zicht achter de 

huiseigenaren en de huiseigenaren vinden niet dat zij het probleem alleen moeten oppakken. Een 

impasse dus.  

Via de BuitenBeter App laten wij wel situaties zien van een onoverzichtelijke kluwen van fietsen. De 

toezegging van meer beugels is er wel (bv aan de Boezemsingel), maar de beugels nog niet.   

Ook in de Lusthofstraat zijn er o.i. te weinig fietsenbeugels, zodat daar ook veel fietsen 

rondslingeren. 

Door de politie wordt naar onze mening te weinig gehandhaafd op het gedrag van fietsers. 

 

Schouwen  

Het schouwen volgens de methode ‘productnormering’, samen met stadsbeheer en de Roteb, is in 

de stad Rotterdam beëindigd. Ervoor in de plaats is in 2019 een speciale schouw voor Kralingen-

Crooswijk in het leven geroepen op initiatief van de Seniorenraad. De schouw heeft 3x plaats gehad 

en heeft – naar zeggen van de deelnemers van de dienst Stadsbeheer - veel opgeleverd. De plekken 

waar geschouwd is zijn: rondje Rubroek en Oud Crooswijk, rondje Struisenburg en Lusthofstraat, 

metrostation Voorschoterlaan, rondje Heinikenbuurt en Schuttersveld. We hanteren dezelfde criteria 

als bij de productnormering het geval was, plus de toegankelijkheid voor rollator en 

scootmobielgebruikers. We kijken ook naar handhaving regels, binnenterreinen en zebrapaden. En 

tenslotte willen wij de bevindingen vernemen van het bedrijf dat de productnormering doet in 

opdracht van de gemeente. 

 

Wij hebben gevraagd naar het resultaat van het rijden met scanauto’s. Die zijn immers in de plaats 

gekomen van de productnormering. Nog geen enkel evaluatierapport daarvan gezien. 
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Vuil op straat, naast plaatsingen  

VLM is betrokken bij een overleg van vele instanties over het fenomeen ‘naastplaatsingen’. 

Oplossingen worden geopperd met aanduidingen als ‘een treintje’ maken. Dus dat de 

containerwagen wordt gevolgd door een bezemwagen. Verder misschien toch meer handhaving 

en/of intensiever rijden langs de containers.  

  

Randvoorwaarden Langer Thuis 

Dit is de tekst uit ons verslag van 2018:  

Een neveneffect van Langer Thuis is dat oudere mensen vanuit huis zelf boodschappen doen. Soms is 

de afstand van huis naar bv de dichtstbijzijnde supermarkt te lang om in 1x te doen. Dan zouden 

rustpunten welkom zijn. Een inventarisatie waar een bank of straatstoelen zouden kunnen komen 

hebben wij nog niet gemaakt.  

Deze tekst is nog steeds van kracht. Je hoort het nu ook wethouder Sven de Langen zeggen, als hij 

weer eens ergens optreedt. Het zou best kunnen dat via de geldmiddelen uit de nota Ouder en 

Wijzer er extra geld komt voor realisering van bankjesroutes. (Tweepersoonsbankjes, zoals die in 

Amsterdam worden geplaatst, beperken de mogelijkheid voor zwervers om daar eens languit te gaan 

liggen) 

 

Mobiel blijven/beweegtuinen 

Na de twee jaren (2017 en 2018) van het plaatsen van beweegtuinen is er nu via De 

Openbijeenkomst extra aandacht gevestigd op het bewegen van ouderen in het algemeen. Zie 

verslag Seniorenraad Algemeen.  

 

Speerpunten van de Werkgroep VLM in 2020:  

 

• Toezeggingen van gemeente m.b.t. zebrapaden agressiever aanjagen 

• Zwartboek naast plaatsingen maken. Een ergernis van iedereen. 

• Idem wat betreft het Rapport parkeerpalen 

• Met VGR vaker afspreken omtrent samenwerking. 

• Overleg met de wijkagenten intensiveren  

• Bankjesroutes maken i.s.m. ‘Blokje om’ 

• Rapport opstellen over gevolgen gebruik scootmobiel  

• Oplossingen bewerkstelligen voor overlast van gestalde fietsen 

 

5. De Open Bijeenkomst 

Thema “Beweeg je lichaam, beweeg je geest” op woensdag 30 oktober 2019 in Oostmolensteyn. 

Sprekers en acteurs: Co Ridderikhoff, lid Seniorenraad, Prof. Dr. Francesco Mattace Raso, klinisch 

geriater Erasmus MC, Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport, Roberto 

van Russel, docent valtraining en weerbaarheid 

Jan van der Schans, voorzitter Seniorenraad, opent de bijeenkomst met een kort overzicht van de 

activiteiten van de Seniorenraad in het afgelopen jaar. Zoals toegankelijkheid tram- en bushaltes, 
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aandacht voor het gat tussen thuis wonen en verpleeghuis, 75+gesprekken, gewenst 

gezondheidscentrum Crooswijk, Eerstelijnsbedden en Beweegtuinen, e.d. 

Daarna geeft de heer Co Riddderikhoff een korte verhandeling over het onderwerp ‘hoe beweeg ik 

mij voort’. “Lopen wordt met het ouder worden steeds moeilijker, omdat onze balans verstoord kan 

raken. Wij staan op een relatief klein oppervlak als wij lopen en moeten dus goed rechtop staan bij 

het voortbewegen. Als wij krommer gaan lopen maken we steeds meer kans om te vallen.” Het 

gebruik van een rollator, waar de heer Ridderikhoff geen voorstander van is, verbetert dit niet als wij 

het ding voor ons uit duwen. “Wil het nut hebben dat moeten wij tussen de handsteunen lopen”. Dit 

wordt duidelijk door Co gedemonstreerd. 

          

Daarna volgt professor Mattace Raso over het belang van het geestelijk actief blijven. Er komen 

steeds meer oudere mensen met ongeneeslijke ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk en dementie. 

Door de verbetering van ons voedsel, medicijnen, informatie, transportmiddelen en 

regeringsmaatregelen kunnen we steeds langer in redelijke gezondheid oud worden. Naast het feit 

dat dit hogere kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt, levert dit ook kansen op, zoals 

de ontwikkeling van hulpmiddelen, valpreventie, e-health, e.d. 

Wethouder Sven de Langen legt de nadruk op het belang van vitaliteit. In de beleidsnota “Ouder en 

Wijzer” wordt dit nader uitgewerkt. De Gemeente wil meer aandacht voor samenwerking met de 

medische zorg, het beoefenen van sport en het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen. In 

het stimuleren van het bewegen komt het ook tot betere sociale contacten. Er komt een speciale 

variant voor het bewegen van ouderen, zoals valpreventie en voorlichting over gezonder eten. 
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Na de pauze geeft de heer Roberto van Russel een demonstratie over valpreventie en nodigt hij de 

aanwezigen uit met kleine oefeningen te komen tot versterking van de spiermassa en verbetering 

van het evenwicht. Voorbeeld: Staan achter een stoel en dan op de tenen staan, idem staan op één 

been, enz. Ook geeft hij een aantal verbeterpunten aan ons mee, die wij zelf kunnen uitvoeren: 

letten op bijwerkingen medicijnen; geregeld controleren van ogen en bril; dragen van goede stevige 

schoenen; verlichting op de trap en geen losse kleedjes in huis. 

De voorzitter van de Seniorenraad dankt alle sprekers voor hun bijdrage aan deze middag.  

 

6. Bestuurlijk overleggen 

Gesprek met wethouder Sven de Langen en zijn ambtenaren op resp. 7 februari en 17 mei 2019.  

Onderwerp: Samenwerkingsagenda R’dam Ouder & Wijzer.  

Aanwezig: zo’n 20 personen (leden seniorenraad Kralingen/Crooswijk, bewoners Hoppesteyn, 

bewoners uit wijk) 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:   

Gezondheidscentrum Crooswijk  

Wethouder De Langen heeft afgelopen maart hierover gesproken met huisartsen in Crooswijk en 

kent de wensen en ideeën die er zijn. Het onderwerp staat daarom op de agenda van het overleg dat 

hij voert met wethouder Kurvers, die over “bouwen en ruimtelijke ordening” gaat. Wethouder De 

Langen geeft aan dat zijn persoonlijke mening is dat het voor de hand ligt om een 

gezondheidscentrum te ontwikkelen op locatie Schuttersveld, ook omdat Schuttersveld zich 

uitstekend leent voor meerdere functies. 

  

Tussenvoorzieningen  

De Seniorenraad vraagt wethouder De Langen wat er nu concreet gedaan wordt aan de 

tussenvoorzieningen (tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis): wat komt er in de plaats van de 

vroegere verzorgingshuizen?  



16 
 

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

 

De wethouder licht toe dat het masterplan ouderen 4 pijlers kent: één daarvan gaat over bouwen. De 

realisatie van tussenvoorzieningen maakt daar onderdeel van uit en wordt komende periode 

uitgewerkt.  

 

De Seniorenraad geeft aan dat in Kralingen-Crooswijk 55+ woningen niet altijd toegekend worden 

aan deze doelgroep. Flats die meer voorzieningen hebben zijn extra populair voor ouderen, zoals een 

conciërge, en dat je er af en toe kan eten en er een ruimte is om een scootmobiel te stallen en op te 

laden.  De wethouder weet dat er diverse opvattingen zijn over het woningbouwaanbod. Grofweg 

gezegd is er een groep ouderen die graag samen met andere ouderen in een complex wil wonen en 

een andere groep die daar niet aan moet denken. Een mogelijke oplossing is het bundelen van 

financieringsbronnen/potjes, omdat het beschikbare geld nu heel versnipperd is. We proberen nu te 

kijken hoe we financiering kunnen bundelen voor voorzieningen. Dit concept noemen we: 

Ouderenhub. In het masterplan ouderen worden een aantal ouderenhubs uitgewerkt.  

 

Overige onderwerpen  

Concrete uitwerking samenwerkingsagenda Rotterdam: Ouder en Wijzer  

 

Een lid van de Seniorenraad geeft als reactie op het uitgebrachte masterplan dat het een scala aan 

onderwerpen bevat, pijlers, maar dat de rode draad niet duidelijk is. 

Sven de Langen licht toe dat we de afgelopen periode met heel veel ouderen hebben gesproken: 

deze 4 pijlers zijn daar een samenvatting was. De reactie op 75+ huisbezoeken was de vraag om 

ouderen niet te benaderen als zielig: het gaat om een positieve insteek (ertoe doen). Ouderen zijn 

steeds meer vitaal en gezond en hebben daar af en toe ondersteuning bij nodig. Zorg en 

ondersteuning moet beter geregeld worden; vooral voor dementerende ouderen. En er is een pijler 

die zich richt op wonen. De rode draad in het masterplan ouderen is tweeledig: (1) een positieve 

benadering en (2) zonder partijen in de stad komen we er niet.  

 

Levensloopbestendige woningen  

De Seniorenraad vraagt naar de ambities voor het levensloopbestendig maken van woningen.  

Wethouder De Langen geeft aan dat de wens voor meer levensloopbestendige woningen onderdeel 

uitmaakt van de afspraken die gemaakt worden met de woningbouwcorporaties.  

 

Administratieve lasten in de zorg  

De Seniorenraad constateert dat papierwerk vaak ten koste gaat van de zorg. De persoonlijke 

aandacht wordt gegeven door een vrijwilliger, dat knelt.  

De wethouder geeft aan dat het niet mooier gaat worden dan het nu is. Het personeelstekort in de 

zorg is enorm. De uitdaging is om met minder handen aan het bed, met oplopende kosten, de juiste 

vorm van zorg te behouden. Op korte termijn werken we met de Rotterdamse zorg samen om zoveel 

mogelijk mensen te laten kiezen voor werken in de zorg en aan meer opleidingen en plekken in de 

zorg. Daarnaast hebben we ook aandacht voor minder administratieve lasten: een groep 

professionals kijkt mee wat te schrappen is en adviseert de wethouder hierover. Digitalisering en 

eHealth wordt ook steeds belangrijker. De wethouder adviseert om een kijkje te nemen in de 

comfortwoning in Overschie, wat er allemaal mogelijk is.  
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Havenpoli  

De wethouder schetst kort de ontwikkelingen van de Havenpoli, waar 5 ziekenhuizen samenwerken 

in Havenue specifiek voor ouderen. Het pand gaat opnieuw ontwikkeld worden, waarbij ruimte 

gereserveerd wordt voor deze functie. (NB: bij het verschijnen van dit jaarverslag is inmiddels 

duidelijk dat de Havenpoli en Havenue per 2020 op de plek geheel verdwijnen en wellicht elders 

terugkomen) 

 

Gesprek met vertegenwoordigers van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 

 Verslag gesprek van Seniorenraad met leden van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 25 

september jl. Aanwezig voor de Gebiedscommissie; Paulette Verbist (PvdA) Indra Gharbaran (D66).  

Voor de Seniorenraad: Jan van der Schans, Theo Koning, Marijke Jessurun (verslag) 

De Seniorenraad heeft een lijst gemaakt van alle zaken waar ze zich mee bezighoudt.  

Klankbord Ouder en Wijzer: 

Leden van de Seniorenraad zijn bij de aanbieding aanwezig geweest en zelfs vooraf gehoord over hun 

op- en aanmerkingen. De uitgave van dit programma was bij de Gebiedscommissie niet bekend. Wel 

zijn ze in de aanvangsfase gehoord over de ideeën die in de commissie leven. 

Begroting en aanvraag subsidie 2020 

Al ‘ambtelijk’ voorbereid door penningmeester van de Seniorenraad, Gerard Harmse en Jose de Reus 

van de Gemeente. (NB: per 6 februari jl. is het budget 2020 toegekend door de Gebiedscommissie) 

Zorg en Wonen 

Havenue is een project waarbij kwetsbare ouderen sneller gezien worden door alle noodzakelijke 

professionals. Dit om te voorkomen dat er pas actie wordt ondernomen als het al uit de hand is 

gelopen. 

Nieuwe Plantage. De verbouwing is bijna afgerond, maar uit betrouwbare bron is vernomen dat er 

wijzigingen zijn gekomen tijdens de bouw. De gebiedscommissieleden zullen dit punt in de 

eerstvolgende vergadering met klem aan de orde stellen (NB: is intussen gebeurd, er is een 

‘huiskamer van de wijk’; echter geen restaurant meer). 

Gezondheidscentrum Crooswijk. Hoofdzaak is om dit punt bij de politiek op de agenda te krijgen. De 

gebiedscommissie moet hiervoor een dwingend advies schrijven. Paulette Verbist schrijft een brief 

aan de verantwoordelijke wethouder en dit punt ook in de eerstvolgende vergadering in de 

Gebiedscommissie brengen (NB: er is intussen een tweede brief van de Gebiedscommissie met een 

advies aan het gemeentebestuur voor tijdelijke huisvesting van een Gezondheidscentrum Crooswijk) 

Relatie met Woningcorporaties. De relatie met Woonstad is goed te noemen. De Seniorenraad heeft 

gehoord dat 10% van de te bouwen woningen in Nieuw Kralingen sociale woningbouw voor ouderen 

wordt (80 van de 800). Ook is men bij Woonstad eerder geneigd om verhuizen van een grotere 

woning naar een wat kleinere, maar geschikter voor ouderen, mogelijk te maken, zonder de huur te 

verhogen (convenant “Van groot naar beter”). Havensteder is daartoe nog niet geneigd. Dit alles is 
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een kwestie van beleid. Daarnaast moeten de woningcorporaties meer aandacht besteden aan het 

wonen tussen verpleeghuis en zelfstandig blijven. De politiek begint dit ook langzaam in te zien. 

VOP’s en parkeren. De Seniorenraad heeft aandacht gevraagd voor het ontbreken van zebra’s op de 

fietspaden. Deze worden wisselend aangebracht. De gemeente heeft hier iets meer aandacht voor. 

Fietsen op de stoepen. Allerlei mobiliteitsvormen worden door de Gemeente geprobeerd.  Fietsen  

(gele, blauwe), scooters, LEV’s. Dit geeft veel ongemak op de trottoirs. Een goed idee zou zijn een 

prijsvraag uit te schrijven voor een oplossing. En dan samen met Buurt Bestuurt in Struisenburg die, 

vanwege de grote hoeveelheid studenten, ook met dit probleem kampen. 

Schouwen in plaats van productnormering. Het schouwen zoals dat werd gedaan door de Gemeente 

met een aantal vrijwilligers is gestopt en overgenomen door de scanauto”s. Wel heeft Kralingen- 

Crooswijk nu een eigen aparte schouw, die gaat kijken op plekken waarvan de bewoners weten dat 

er problemen zijn met rommel, bestrating ed. Ook hier doen 2 medewerkers van de Gemeente en 

een aantal leden van de seniorenraad aan mee. We spreken onze zorg uit over het feit dat de info die 

de scan auto’s verzamelen, ook wordt bewaard. En wat gebeurt er dan mee? 
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7. Financieel jaarverslag 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balans per 31 december 2019 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  

 

 
 

Activa   31-12-19 31-12-18    Passiva   31-12-19 31-12-18 

 
Materiële activa  ----  ----     Algemene reserve  6747  6097 

           Saldo boekjaar   -1326  -10776   

 

Vorderingen          Afschrijvingen 

Rente    1  1     Fototoestel   ----  186 

 

           Reserveringen 

           Computer en toebehoren 750  750 

 

Liquide middelen         Crediteuren 

Rabo zakelijke rekening 3787  5118     Onkosten werkgroepen ----  1000 

Rabo bedrijfsspaarrekening 5358  5357     Evaluatievergadering  250  250 

           Beweegtuinen   486  1084 

           Dagje uit Dagbesteding ----  386 

           Kerstviering Hoppesteyn 900  710 

            Bankkosten   13  13      

    9146  10476         9146  10476 

 

 

                      Staat van Baten en Lasten 2019 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  
 

Baten  begroting werkelijk begroting werkelijk Lasten  begroting werkelijk begroting werkelijk 

  2020  2019  2019  2018    2020  2019  2019  2018 

 

Subsidie 9207  9207  9207  10450  1. Kantoorkosten 
          Kopieerkosten 350  393  350  307 

Projecten         Portokosten 100  156  100  214 

Lichtjesavond Crooswijk 3178    2230  Kantoorart. 250  311  250  471 

Winterfeest ouderen      850  Vergaderk. 100  94  100  ---- 

Dagje uit Dagbesteding      722  Internet/ond. 150  39  150  68 

Kerstviering Hoppesteyn 900    710  Afschrijving 250  ---  250  186 

 

Rente    1    1  2. Kosten organisatie        

         Onk.werkgr. 1650  1983**  1650  878*** 

          Evaluatieverg. 150  273  150  233 

Retour connectis      15  Best.aanspr.v. 300  272  300  272 

          Pres.sprekers 165  118  165  119 

 

Bijdrage leden  99    63  3. Projecten/Ondersteuning 
          Dock  3392  3392  3392  6784**** 

          Beweegtuinen*   598    10451 

          Lichtjesavond Crooswijk 3178    2230 

          Winterfeest Ouderen      850 

          Dagje uit Dagbesteding* 386    336 

          Kerstviering Hoppesteyn* 710    ---- 

 

          4.Diversen 

          Open Bijeenk. 1850  2282  1850  1830 

          Bankkosten 150  155  150  155 

          Excursie leden 350  371  350  433  

  9207  13385  9207  15041    9207  14711  9207  25817  

 

 

*zie crediteuren balans **2018 en 2019  ***2017  ****2016 en 2018 
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                            Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 

                       Toelichting op de jaarrekening 2019 

 

Inleiding 

De begroting 2020 is gelijk gebleven aan de begroting 2019. Samen met het dagelijks bestuur, 

de wijkmanager en de wijknetwerker is deze wederom opgesteld. De werkelijke inkomsten en 

uitgaven over 2019 en ook 2018 zijn groter dan die in de begroting, hetgeen komt doordat 

met name de projecten niet van tevoren in de begroting worden opgenomen. Deze projecten 

zijn namelijk voor de seniorenraad budgettair neutraal, d.w.z. de subsidies worden 

aangevraagd en voor zover gehonoreerd, hetzelfde jaar of het volgende jaar gedeclareerd. 

Dat is bijvoorbeeld bij het project Kerstviering Hoppesteyn het geval, eind 2018 gesubsidieerd 

en in 2019 uitgegeven. Overigens wil de seniorenraad deze constructie zoveel mogelijk 

beperken om zich te richten op haar eigenlijke taken voor ouderen in Kralingen-Crooswijk.  

Beweegtuinen 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de seniorenraad zijn er met hulp van sponsoren 

in 2018 vier beweegtuinen gerealiseerd, twee in Crooswijk en twee in Kralingen; zie ook 

eerdere jaarverslagen. Het resterende bedrag is en wordt ten behoeve van onderhoud aan de 

toestellen in de publieke locaties in De Esch en bij Levinas uitgegeven in 2019 en 2020. De 

bedragen zijn opgenomen in de Staat van baten en lasten en in de Balans. 

Staat van baten en lasten 

Zoals eerder vermeld worden de bedragen van de projecten niet meegeteld in de begroting. 

De onkosten voor de werkgroepen zijn hoger dan die in de begroting aangezien de uitgaven 

2018 gedaan zijn in 2019. De onkosten betreffen reiskosten, lunchkosten, administratiekosten 

e.d. voor de werkgroepen.  

Onze werkzaamheden voor de 75plus gesprekken heeft geresulteerd in een compensatie door 

Dock van een halvering van kosten voor secretariële ondersteuning en de 

huisvestingsfaciliteiten. De kosten voor de Open Bijeenkomst is hoger dan begroot door een 

eenmalige rekening van de weerbaarheidsgroep Dutch Masters. 

Balans 

Het saldo boekjaar is vooral negatief door uitgaven t.b.v. de beweegtuinen en enkele 

bovengenoemde posten; daarentegen is het fototoestel afgeschreven en hebben we de 

kosten voor internet weten te verlagen. 

De begroting van 2019 en ook 2020 is gelijk gebleven, waarbij de seniorenraad voortdurend 

probeert de uitgaven zoveel mogelijk te beperken. De financiële positie van de seniorenraad 

is vooralsnog positief te noemen. 

                                                        ---------------------------------------------- 
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Begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2020 
 

Begrotingsposten Bedragen Opmerkingen 

 

1.Kantoorkosten   

Kopieerkosten 350 Agenda’s, jaarverslagen e.d. 

Portokosten 100 Versturen vergaderstukken 

Kantoorartikelen 250 Diverse benodigdheden 

Vergaderkosten  100 Huur ruimte, koffie en thee 

Internet en Onderhoud  150 Abonnement en Website 

Afschrijving apparatuur 250 Fototoestel, reservering pc 

   

2.Kosten organisatie   

Onkostenvergoeding werkgroepen 

Werkgroep Wonen 

Werkgroep Zorg 

Werkgroep VLM (Veiligheid.Leefbaarheid, 

Mobiliteit) 

1650 Onkosten 15x11x10,- 

Telefoonkosten 

Vervoerkosten 

Presentatiekosten 

Lunchkosten e.d. 

Evaluatievergadering 150 Zaalhuur en catering 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 300  

Presentatie sprekers ALV 165 Onkosten 11 x 15 

   

3.Projecten/Ondersteuning   

Administratieve en secretariële 

ondersteuning van Dock., t.b.v. 

maandelijkse ALV en DB vergaderingen 

(6784 – 3392 =) 

3392 

Jaarcontract 6784 – eigen 

bijdrage 75plus gesprekken. 

Huisvestingsfaciliteiten 

4. Diversen   

Open Bijeenkomst 1850 Zaalhuur, catering, audio en 

advertentie 

Bankkosten 150  

Excursie leden 350 Deskundigheidsdag incl. lunch 

   

Totale kosten 9207  

 


