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1. Voorwoord 

Het jaar 2017 van de Seniorenraad heeft veel opgeleverd. De ambities uit het jubileumjaar 2016 zijn 
in 2017 waargemaakt. De beweegtuinen zijn voor ¾ gerealiseerd. De vierde tuin komt nog in het 
voorjaar 2018. Ook zijn in het afgelopen jaar de bewegwijzeringen voor de twee grote 
begraafplaatsen aangebracht. De Seniorenraad heeft zich samen met anderen daarvoor beijverd.  
Datzelfde geldt voor het verschijnen van de gebiedsgids met de naam ‘Aktief in de wijk’, speciaal 
voor de 65-plussers. De Open Bijeenkomst op 2 november was een groot succes voor wat betreft het 
gekozen onderwerp en de uitvoering van de bijeenkomst. De sketch ‘Bedproblemen’ was treffend en 
het forum met alle belangrijke spelers in de zorg zocht ter plekke naar oplossingen voor het 
beddentekort.  

De werkgroepen van de Seniorenraad hebben hun vrijwilligerswerk voortgezet. Ik noem de 
onderwerpen: Langer Thuis, Ketenzorgdementie, Mantelzorgcafé, toegankelijkheid tramhaltes en 
huisartsenpraktijken, bewegen voor en door ouderen, veiligheid in en om de woning, toewijzing 
geschikte woningen voor ouderen, 75+ gesprekken, schouwen in het openbaar gebied, aandacht 
voor doorgeslagen digitalisering, inconsequentie oversteekplaatsen voor voetgangers, 
gebruiksonvriendelijk parkeerbeleid, enz. 

Er valt veel nuttig werk te doen voor de vrijwilligers in de Seniorenraad. Ook dit jaar bleek weer dat 
nieuwe mensen mee willen doen. We weten de weg naar de andere groeperingen en instellingen, 
zoals de Gebiedscommissie, de welzijnsorganisaties Dock en Vrijwilligerswinkel, de 
woningcorporaties en de zorginstellingen goed te vinden. Ook andersom worden we regelmatig 
geraadpleegd over ouderenkwesties in onze wijk. 

Met dit boekwerkje laten we zien wat we kunnen doen met de middelen die we via subsidie en 
fondsen verwerven.  

In 2018 zetten we opnieuw in voor een goed zorg en leefmilieu in de wijk. 

Namens de gehele Seniorenraad Kralingen-Crooswijk, 

Jan van de Schans, voorzitter 

 



4 
 

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

 

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 leukste 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 

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.A. 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 

Mevr. T. Ruwaard (Tineke) Nieuw lid (in 2018) 

 
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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3. De Werkgroepen     

Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2017 

Deze werkgroep bestaat uit: Welmoet Baan, Marijke Jessurun, Philomène Lau en Janneke de Wit en 
heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Ketenzorgdementie 

 De vergaderingen over ketenzorg dementie werden bijgewoond door Welmoet Baan en Janneke de 
Wit. Langzaam maar zeker wordt er toch vooruitgang geboekt in het samenwerken van de 
professionele organisaties. Het is wel de bedoeling dat het over de hele stad wordt uitgezet..  

Mantelzorgcafé 

De bijeenkomsten voor mantelzorgers in Kralingen-Crooswijk werden in het afgelopen jaar iets beter 
bezocht.  

Klankbordgroep Levinas   

De vergaderingen van de klankbordgroep worden bijgewoond door Welmoet Baan en Marijke 
Jessurun namens de Seniorenraad. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van andere groeperingen 
aanwezig. De sfeer is prettig en er wordt serieus ingespeeld op aanbevelingen uit de groep. 
Kwetsbare ouderen en 75+ ers komen geregeld ter sprake.  De problematiek van het 
Havenziekenhuis is ook in dit overleg een belangrijk punt. We worden betrokken bij de ontwikkeling 
van de website. . 

Langer Thuis 

De problemen die ontstaan bij het Langer Thuis wonen, worden door de hele Seniorenraad 
opgemerkt. Als onderwerp van onze Open bijeenkomst vroegen we hiervoor aandacht. IBegin 
december werd in Pniel een afdeling met 6 bedden geopend. Welmoet Baan en Marijke Jessurun 
werden door Corine Baan (huisarts in Levinas) gevraagd om een bijdrage te leveren. Welmoet 
regelde een flinke financiële bijdrage voor de basisinrichting. De Seniorenraad leverde foto’s + lijsten 
om de kamers gezelliger te maken. Een anonieme sponsor leverde klokken voor de kamers. Gelukkig 
zijn er nu dus in Pniël 6 bedden/kamers gerealiseerd, waar kortdurende opvang mogelijk is. 

Toegankelijkheid huisartsenpraktijken 

Dit onderzoek is nog niet openbaar gemaakt. De werkgroep zal controleren of er in de tussentijd 
wijzigingen zijn opgetreden. Daarna willen we de huisartsen per brief benaderen over de uitslag.  

Blokje Om 

Het project vordert gestaag. nadert zijn einde. In samenwerking met werkgroep VLM zullen in 2018 
proberen de uitvoering van bewegwijzerde wandelroutes tot stand te brengen. 

 Cliëntenraden 

Blijft een aandachtspunt. Bij ons bezoek aan Rubroek hebben we kennis gemaakt met de voorzitter 
van de cliëntenraad..  In  begin 2018 zal een afspraak plaats vinden. 

Andere activiteiten 

Het inleveren van niet gebruikte medicijnen is nog steeds een aandachtspunt, waar weinig 
duidelijkheid over is. De werkgroep heeft een brief gestuurd naar ‘de Coolsingel’ om hier aandacht 
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voor te vragen. Hierop is geen reactie ontvangen. Het is een landelijk probleem, waarvoor ook in de 
pers aandacht wordt gevraagd. 

Cultuur Film  

Philomene Lau bezoekt maandelijks de filmvoorstelling en aansluitend de maaltijd. Ook het bridgen 
is in trek. De bijeenkomsten worden goed bezocht. Het is onzeker of dit in 2018 wordt voortgezet. 
Daarnaast bezocht we  de Kunstroute van Pluspunt. 
 
In 2018 zullen de speerpunten van de werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur zijn:  
 Afronden project ‘Blokje om’ . 

 Diverse cliëntenraden bezoeken (indien mogelijk) 

 Inleveren resterende medicijnen bij apotheken aanmoedigen  
 

Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2017 

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

In de loop van 2017 hebben we de bezoeken aan ouderencomplexen stop gezet. Het is alle hands 
aan dek m.b.t. het gemeentelijk programma Langer Thuis.  

Hoe ver is het met de uitvoering van het Programma Langer Thuis? 
Veel onvolkomenheden vallen op: 
- Er zijn volgens onderzoek van de gemeente  voldoende woningen voor ouderen in Rotterdam, 
echter komen de ouderen daar ook in terecht? De Seniorenraad ervaart dat het zoekproces bij 
corporaties en gemeente zeer traag verloopt.  
- Is er thuis voldoende aandacht en zorg voor de mensen die langer thuis blijven wonen en in het 
verlengde daarvan: zijn er voldoende mogelijkheden voor tijdelijke zorg buitenshuis na een verblijf in 
een ziekenhuis? Dus wat als de oudere te ziek is om thuis te blijven? De Seniorenraad  geeft een 
onvoldoende.  
-Toewijzing van woningen aan ouderen blijft een probleem. In de gesprekken met de woningbouw 
corporaties gaat het om van  groot naar beter. Dit wordt belemmerd o.a. doordat bij verhuizing in 
het kader van de huurliberalisatie een hoger bedrag aan huur moet worden uitgegeven dus blijft de 
bewoner  zitten. Dit probleem wordt inmiddels erkend en er wordt - wederom traag- aan gewerkt.  
SR blijft pleiten voor het instellen van een  ‘huurgewenningfonds’ zoals indertijd bij de 
stadsvernieuwing. 
- Toegankelijk maken van Woonnet  Rijnmond. 
- Ondersteuning door gemeente en woningbouwcorporaties voor nieuwe soorten groepswonen.    De 
Seniorenraad neemt waar dat  de gemeente eerder tegenwerkt dan faciliteert. 
- Inrichten van ontmoetingsruimten; we hebben veel  weerstand ontmoet. Sommige ruimten die 
notabene aanwezig zijn worden niet  benut. Daar waar wel ontmoetingsruimten functioneren blijkt 
steeds weer dat aan een enorme behoefte wordt voldaan. Dan is het een ondersteuning bij Langer 
Thuis.  
- Toewijzing cf. leefstijl: als de bewoners  onderling een zelfde leefstijl hebben voelen zij zich eerder 
thuis .Dit lukt voorlopig niet. Waar zit het knelpunt vragen wij ? 
- De gemeente maakt prestatieafspraken met de vijf grote woningbouwcorporaties waarin 
maatregelen over inbraakpreventie en de ontwikkeling van rolstoelwoningen is vastgelegd .  
De Seniorenraad heeft weinig effect hiervan gemerkt. Dus actie komend jaar 2018. 
 
Er zijn  door het programma Langer Thuis  sleutelmomenten/crisismomenten gevonden, waarop het 
Langer thuis wonen ter discussie kan worden gesteld . 



7 
 

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

 

De Seniorenraad vindt  de sleutelmomenten herkenbaar en heeft aan de hand daarvan een advies 
uitgebracht.  
 
- Inzicht in de financiering van Langer Thuis  is zeer gewenst en ontbreekt volledig. 
- De  Maaskoepel  dient een gezamenlijke aanpak van de woningbouwcorporaties te bevorderen in 
de contacten met het gemeentebestuur. Welke extra inspanningen kan het gemeentebestuur 
leveren?  Dienstverlening in de buurt (aanvragen I.D. kaart, rijbewijs, uitkering  , enz. bereikbaar 
maken) d.w.z stadskantoor in de wijk wordt afgebroken door het gemeentebestuur:  klachten, 
gepaard aan verbazing hierover,  komen wij bij grote aantallen oudere bewoners tegen: Hoe kan dit? 
- Huis van de Wijk aantrekkelijk,  toegankelijk maken en voorzien van informatie.   
 - Een Wooncoach blijkt goed te voldoen. Opvallend is echter dat :niemand op de hoogte is van het 
bestaan van de wooncoach.  
- Opvallend is tenslotte: de eenzame mens valt buiten de ‘persona’s’  genoemd in het programma 
Langer Thuis en daarvoor zijn nu juist de bezoeken aan de 75+ ’ers. 
 
Overige acties 
De actie voor een Bewegwijzering naar begraafplaatsen in Crooswijk is geslaagd. Door de volharding 
van de Seniorenraad en bewoners van Crooswijk  kan vanaf november 2017 iedereen bij de 
gewenste begraafplaats terecht komen. 
 

  
 
Bezoeken 
- Leden van de Seniorenraad hebben deelgenomen aan de 75+ bezoeken in de wijk. Zo hebben we 
kennis kunnen nemen van wel of geen eenzaamheid bij bewoners, van hun  woonsituatie en hun 
gezondheid. Een gemeenschappelijke ruimte kan een gevoel van prettig leven bevorderen. 
- Gesprek met: Karin Snoep en Tara Knegt (Veldacademie) project "Gesprek met de  Stad -2037. 
 
Een bezoek aan Woonstad met  Erik Hoeflaak op 17 mei. 
Bij Woonstad gelden dezelfde knelpunten als in dit verslag reeds genoemd  
Interessant en nieuw :  De gemeente en de landelijke overheid laten te veel los. Werden eerder hele 
wijken aangepakt, zoals de Millinxbuurt en het Oude Westen, nu zijn de taken van de corporaties 
wettelijk vastgelegd en dus beperkt. 
 
- De opening van de Nieuwe Branding op 6 september; 
- De ondertekening op 13 september door partijen over "Langer Thuis" in  Oostmolensteyn van het 
convenant voor 6 arrangementen: de instelling van een Steunpunt Welzijn bij de Lelie zorggroep, 
veiligheidscheck woningen door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, de Lusthofstraat dementie 
vriendelijk, een pilot Van groot naar beter  Havensteder, plaspunten  in bepaalde winkels voor 
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ouderen, Gebiedscommissie en tot slot de toezegging van Mieke de Leeuw (gebiedsdirectie) de 
maatregelen in de gaten te houden.  
- Camping Crooswijk is bezocht en meegewerkt als vrijwilliger.  
-  De Klantenraad van Woonstad is bezocht . 
- De drie werkplaatsen in Science toren zijn bezocht . 
- Een zomeratelier slow city is bijgewoond. 
- De Langer Thuis Top in het Heerenhuys is meegemaakt .  
 
Accenten in 2018. 
Veelal voortzetten van acties en veelal mede in het kader van Programma Langer Thuis: 
- De digitalisering; 
- De 75+ bezoeken; 
- Toewijzing van woningen aan ouderen; 
- Inzetten voor  het instellen van een  huurgewenning fonds zoals indertijd bij de stadsvernieuwing 
opdat bewoners na verhuizing (Pilot van goed naar beter) naar een goed passende woning dankzij 
die verhuizing alsnog langer thuis kunnen blijven wonen 
- Het effect van de huurliberalisatie op verhuis bereidheid bij ouderen. 
- De pilot wooncoach en de sociaal makelaar; 
- Inzage in de prestatieafspraken van de gemeente met 5 woningbouwcorporaties 
- De aanbesteding bij de zorg – en welzijnsinstellingen.  
- In de relatie met Dock: waar treffen we de bewoners? Hoe wordt hun inbreng geregeld?  
- Open houden van een stadskantoor bij voorkeur in samenhang met een Huis van de Wijk. 
 
Activiteiten van de werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit in 2017 

De leden van de Werkgroep VLM zijn/waren:  Theo Koning, Bernard Kempen, Jan van der Schans, 
Piet Wickel. 
 
De onderwerpen van VLM in 2017:  
Toegankelijke wijk, Veiligheid,  Langer Thuis, Herinrichting Vlietlaan/Goudserijweg, Huizen van de 
Wijk, Schouwen openbaar gebied K-C, Oostplein, Parkeermeters, Beweegtuinen 
 
Toegankelijke wijk 
Op het gebied van zebrapaden is er in 2017 in de uitvoering van de aanbevelingen niets gebeurd. De 
gezamenlijke actie van de Gebiedscommissie met de Seniorenraad, om zebrapaden te krijgen op het 
kruispunt Willem Ruijslaan – Oudedijk is tot nu toe niet gerealiseerd! Zebrapaden worden ook zelden 
doorgetrokken op fietspaden. Verder ontbreekt op enkele plekken een zebra vanaf een perron van 
een tramhalte. 
We nemen ons voor om in 2018 een ‘zwartboek zebrapaden’ te maken met foto’s van gevaarlijke 
situaties in Kralingen-Crooswijk. 
 
Ook in 2017 is weer werk gemaakt van de verhoogde perrons bij de 55+ flats. Gerealiseerd zijn nu: 
Erasmus Universiteit, het Termaathuis, Hoppesteijn, Pijperstraat/Crooswijkseweg. De halte bij De 
Duif/Zaagmolenbrug is nog niet aangepakt. Op 29 nov. 2017 kwam er een voorstel van de 
RET/Stadsontwikkeling. Daarover is nog geen besluit genomen. Onduidelijk zijn de 
opstapmogelijkheden bij de draaicirkels Erasmus Universiteit en Oostplein.  
 
In het tweede gedeelte van de Goudse Rijweg, nabij Goudse Plein, was een gevaarlijke situatie voor 
fietsers. Deze is nu verholpen met het breder maken van de rijweg en een fietsstrook aan te leggen.  
 
Af en toe was er in 2017 contact met de VGR (Vereniging Gehandicapten Rotterdam). Zij nemen vaak 
onze standpunten over en brengen ze verder, o.a. naar de RET. Dit contact zullen we uitbouwen tot 
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een structureel overleg met de VGR op het gebied van de toegankelijke wijk en toegankelijk 
openbaar vervoer. 
 
Veiligheid 
Geen nadere acties in 2017. 
Door de werkgroep Zorg is de Lusthofstraat veiliger geworden door het ophangen van AED’s  (kastjes 
voor 1e hulp bij hartfalen) 
Uit de 75+ gesprekken komt naar voren dat best veel oudere bewoners van de wijk angst hebben om 
’s avonds naar buiten te gaan.  Menigmaal wordt geklaagd over het handhaven van verkeersregels, 
zoals te hard rijden, op de stoep fietsen, oversteken bij zebra’s te negeren, etc. We nemen ons voor 
om in 2018 de 2 wijkagenten regelmatig uit te nodigen bij VLM. 
  
Langer Thuis 
Je ziet steeds meer dat er draaistoelen in het openbaar gebied worden geplaatst. Dit zijn betere 
oplossingen om rustpunten voor ouderen te hebben dan bankjes.  
In het openbaar gebied is een beweegtuin gemaakt in De Esch. Een tweede openbare volgt in het 
park Nieuwe Plantage. In het semi-openbaar gebied zijn twee beweegtuinen gerealiseerd bij resp. 
Hoppesteijn en Rubroek. 
  
Herinrichting Goudserijweg – Vlietlaan 
De Vlietlaan en de winkelstaat Goudse Rijweg zijn op nieuw ingericht. M.b.v. een soort 
winkelmakelaar worden geschikte ondernemers gezocht om het hele winkelgebied 
Vlietlaan/GoudseRijweg beter te doen functioneren.  Uiteraard zijn de perrons in de Vlietlaan 
verhoogd. Omdat er heel veel hinder is veroorzaakt met de herstructurering wordt aan de overheid 
gevraagd om de uitvoering van een Blokje Om  te betalen. Dat geldt dan voor blokjes om voor de drie 
ouderencomplexen Jaffapoort, Het Kopje en de Klaas Terpstraflat. 
 
Huizen van de Wijk 
De Nieuwe Branding is in 2017 in gebruik genomen. Er zit inderdaad een traplift in, maar de 1e 
verdieping is nog niet verbouwd. De wethouder, nu minister, heeft het geopend. Het is mooi 
geworden, maar nog niet helemaal goed. De akoestiek is namelijk rampzalig. Wij dringen aan op 
verbetering van de akoestiek in het gebouw.   
De Nieuwe Plantage heeft ook de status van Huisvan de Wijk verworven. Echter in 2018 en 2019 gaat 
de begane grond en de verdiepingen erboven in de renovatie, waardoor De Huiskamer van de Wijk 
alweer gesloten is. (NB: In Levinas is intussen een Steunpunt Welzijn Kralingen-Crooswijk ingericht)   
Verder is er een Huiskamer van de Wijk in De Esch gerealiseerd en is TOS aan het Berkelplein 
verbouwd tot huiskamer van de wijk. 
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Schouwen (productnormering) 
 Vanuit VLM wordt geschouwd (maar ook door Marijke Hokke, Gerard Harmse). Het zou goed zijn om 
het systeem van de schouwen eens ernstig te evalueren. Dat mensen van alles op straat gooien 
neemt namelijk niet af. Ook hier speelt dat bij overtredingen er niet of nauwelijks wordt 
gehandhaafd door politie en stadswachten. Wij zullen aandringen op een gesprek met Stadsbeheer 
en wijkagenten om het schouwen kritisch te evalueren. 
Het gebruik van de ‘buitenbeter-app’ krijgt wel goed opvolging. Nadeel is dat de mensen makkelijk 
worden: “het wordt toch wel opgeruimd, dus gooi maar op straat”.  
 
Oostplein 
Geen nieuws van het Oostplein. De dure herinrichting van de Coolsingel verkrijgt kennelijk voorrang 
op de aanpak van het Oostplein! 
 
Parkeermeters 
De VLM-nota Parkeren in Kralingen is gereed. Binnenkort zal in samenwerking met leden van de 
Gebiedscommssie het rapport van ons worden besproken.  
 
Speerpunten van de Werkgroep VLM in 2018:  
 

 Zwartboek zebrapaden opstellen 

 Blijven hameren op toegankelijk maken van tramhaltes (verhoogde perrons) 

 Vraag toevoegen in lijst 75+ gesprekken over begaanbaarheid van de wijk  

 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, schouw van het resultaat 
van de herinrichting Vlietlaan/Goudserijweg  

 Structureel contact met de VGR opzetten 

 Idem met de wijkagenten o.a. over handhaving van verkeersregels en 
gemeenteverordeningen 

 Goed en gemakkelijk parkeerbeleid voor ouderen bewerkstelligen  

 Looproutes met rustpunten bepalen (samen met werkgroep Zorg) 

 Afmaken van de vier beweegtuinen 

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

 

Evaluatiebijeenkomst op 18 december 2017 

Op 18 december 2017 zijn de bovenstaande sub-jaarverslagen van de werkgroepen besproken en 
waar nodig aangevuld. Enkele extra punten uit die bijeenkomst:  

 

 De financiële continuïteit is voor komend jaar weer veilig gesteld. Subsidie aanvraag 
Seniorenraad was hamerstuk in vergadering gebiedscommissie.  

 Meer volgen van het functioneren van de twee Wijkteams; Kralingen en Crooswijk. 

 Gastspreker Bianca van de Merwe van Vegro Gezondheidswinkel 
Bianca is werkzaam bij Vegro Groenendaal als teammanager. Er zijn 4 winkels in Rotterdam, 
de slogan is:  “zieke mensen kunnen niet wachten”. Vegro groeit gestaag, nu al 65 winkels in 
Nederland! Vegro heeft goed contact met huisartsen en de verwijzers. Zij hebben inmiddels 
distributiecentra in heel Nederland zodat alle aanvragen snel verwerkt kunnen worden. Ook 
rijdt er een schoon en vuil wagen (om vuile gebruikte voorwerpen weer op te halen). 
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Zij hebben tegenwoordig steeds meer Digitale hulpmiddelen en natuurlijk veel uitleen- 
artikelen die nog in het zorgverzekeringspakket zitten. Bianca legt uit over Uk en Ul (uitleen 
kort en lang). 
Artikelen kunnen ook aangevraagd worden bij WMO. Het verschilt wat er vergoed wordt. Er 
wordt op basis van indicaties gewerkt. Vegro regelt voor een patiënt de hele digitale indicatie 
en aanvraag.  
Verhuur: als iets niet vergoed wordt of bij niet verzekerde mensen (20%). Gaat vaak om 
loophulpmiddelen zoals een kruk, eifeltje, rollator. Verkoop:  bijv. rolstoel, met oog op langer 
thuis. 
Als je iets voor iemand anders regelt: pasje van verzekering en geldig legitimatie van patiënt 
meenemen. Plus eigen legitimatie. Vegro regelt dan verder alles.  
Een hulpmiddel aanvragen kan dus via WMO en via PGB (dan zelf besteedbaar), maar heel 
veel papierwerk 
Alarmeringssystemen: 
Voorheen waren deze alleen binnenshuis te gebruiken. Maar er is nu iets nieuws:  
de Wuzzi: een klein en goedkoop, groen druppelvormig hangertje. Verder producten als: de 
Zembro: soort smartwatch die patronen herkent en dan alarm slaan, de Senzara: sensorenset 
voor in huis: als de gebruiker afwijkt van dagelijks patroon, dan wordt via app alarm 
geslagen,  de Compaan: eenvoudige tablet voor ouderen, de Zara en Zorro, soort van 
zorgrobot, past zich aan, aan de gebruiker, de Sta op stoel: wordt aangemeten, echt op maat 
aan cliënt, de TTO –lift, enz. enz. 
Bianca nodigt de Seniorenraad uit om een keer in de vergaderruimte van de Vegro te komen 
vergaderen. Doen we. 

 
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. 

Daarnaast is in de ALV af en toe een deskundige als gast gevraagd om apart toelichting te geven over 
externe ontwikkelingen die de Seniorenraad aangaan. 

Naast enkele excursie naar goede voorbeelden van ouderenhuisvesting en ouderenzorg permitteren 
wij ons om een maal per jaar een ‘uitje’ te hebben. Deze keer bezochten we Het Oude Noorden: De 
Hofbogen en het Schieblok. Was interessant. 
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5. De Open Bijeenkomst ‘Te ziek om thuis te zijn’ 

Verslag Open bijeenkomst van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk in de Nieuwe Plantage op 
donderdag 2 november 2017. Van 14.00 – 16.00 uur 

Thema: Te ziek om thuis te zijn 

Genodigden: Saskia Baas (directeur Havenpolikliniek), Corine Baar (huisarts in Levinas), Chantal 
Marsé (manager Zorginstelling Middin in Rubroek), Onno de Zwart (directeur Zorg & Welzijn 
gemeente Rotterdam; na de pauze Annemieke van der Kooij), Femke Sybrandi (manager 
woningcorporatie Havensteder),  Arjan Hertog (zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea; na de pauze 
ook Frederike van Buuren),  

Dagvoorzitter Jan van der Schans, tevens voorzitter van de Seniorenraad,  

Verslag: Marijke Jessurun, secretaris Seniorenraad. 

De heer van der Schans opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.  

De Seniorenraad bestaat nu 20 jaar en is actief op 3 hoofdterreinen. De buitenruimte en veiligheid, 
de ouderenhuisvesting en welzijn en zorg.  

De sketch heet Bedproblemen, uitgevoerd door Co Ridderikhoff, Welmoet Baan, Marijke Hokke en 
Gerard Harmse, allen leden van de Seniorenraad. Hier wordt aanschouwelijk gemaakt welke 
problemen er ontstaan als je na een operatie o.i.d . tijdelijk niet naar huis kunt omdat er niet 
voldoende mantelzorg is. 
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De panelleden geven na het toneelstukje kort aan wat hun visie is op deze problematiek. Vooral het 
sluiten van het Havenziekenhuis als ziekenhuis, is voor onze wijk hierbij van groot belang. 

Saskia Baas bevestigt dat m.i.v. 1 oktober het beddenhuis van het Havenziekenhuis is gesloten. Er zijn 
afspraken gemaakt met de omliggende ziekenhuizen als na bezoek aan de polikliniek doorverwijzing 
noodzakelijk is. Ook zullen de artsen uit die ziekenhuizen in het HZ spreekuur houden voor de 
controles.  

Corine Baar meent dat het niet altijd nodig is dat patiënten langer in het ziekenhuis blijven. Wel zou 
het overdragen van informatie van het ziekenhuis naar de huisarts beter moeten worden. De 
samenwerking tussen 1e en 2e lijnszorg moet worden verbeterd om verantwoorde zorg te kunnen 
bieden. Wel komen binnenkort een zestal bedden in Kralingen beschikbaar voor de zgn. 1,5  lijns 
zorg. Dit gaat in samenwerking met de zorgverzekeraars. 

Chantal Marsé van zorginstelling Rubroek geeft aan dat zij al de mogelijkheid hebben het zg. 1e lijns 
verblijf voor tijdelijke opname te realiseren. Dit betreft echter alleen voor patiënten die medisch 
gezien niet naar huis kunnen. Op dit moment gaat het om 4 bedden. 

Onno de Zwart zegt  dat de Gemeente nu bezig is de omvang van deze beddenproblematiek te 
onderzoeken. “Dat het probleem bestaat leidt geen twijfel”. Verzekering en gemeente zijn hierover 
in overleg. Er zijn al wat goede particuliere initiatieven zoals bv. het Logeerhuis de Buren op 
Katendrecht.. 

Femke Sybrandi ziet ook dat er problemen ontstaan. Als woningcorporatie hebben zij niet de 
mogelijkheid zorg te bieden. Ook nu de verzorgingshuizen niet meer bestaan is het faciliteren met 
zorgvastgoed ook moeilijker geworden. De wet eist dat zorg en wonen gescheiden worden 
aangeboden. Wel kunnen zij een aantal woningen aanpassen (opplussen) en ook clusters van 
geschikte woningen verhuren aan een zorginstelling. De behoefte is er zeker. De vraag wordt gesteld 
of  zij het Havenziekenhuis niet kunnen ombouwen tot een Zorghotel dan wel een nieuw zorghotel 
kunnen bouwen op een van de bouwlocaties in K-C?  “De wettelijke ruimte hiervoor is erg beperkt”, 
aldus mevrouw Sybrandi. 

Arjan Hartog is samen met de Gemeente Rotterdam bezig met een onderzoek naar het aantal 
noodzakelijke bedden, zoals respijtbedden, 1e lijns bedden, crisisbedden, etc. Belangrijke punten zijn 
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daarbij: Opvang in de eigen wijk.  Niet onnodig lang in een ziekenhuisbed moeten blijven. 
Financiering verschuiven van ziekenhuis naar de 1e lijns zorg. Eén coördinatiepunt voor Rotterdam. 

Wanneer is het onderzoek afgerond? In december wordt de werkagenda voor 2018 bepaald. 

 

Pauze 

Na de pauze is het tijd voor de vragen uit het publiek. 

Sonja Krijgsman van de Katholieke Ouderenbonden merkt op dat er niets is tussen thuis en 
verpleeghuis. Van belang is dat de 55+ sers van nu gaan nadenken over de zorg die ze later nodig 
hebben. Een ding is zeker: we moeten het samen doen. 

Annemieke van der Kooij ziet zeker de noodzaak van meer thuiszorg, nu ouderen langer thuis 
moeten/willen wonen. Er is een Informatie Zorgkantoor. Maar waar zit dat dan? (Zilveren Kruis 
zorgkantoor in Zwolle, waarmee gebeld, gemaild en gechat kan worden???!)  Daarom is het centrale 
Informatiepunt waar de zorgverzekeraars zitten essentieel. 

Vraag :Wat gebeurt er met het gesloten deel van het ziekenhuis? Verbouwen tot zorghotel? 
Logeerhuis van maken? De verwachting is dat het zal worden gesloopt en elders (in het centrum) de 
superpoli komt.”, aldus  mevrouw Baas . Deze kan ook functioneren in een ander gebouw. De heer 
Jongenengel reageert daarop vanuit de zaal met de opmerking dat wij hierin beduveld zijn.  

Opmerking mevrouw Baan vanuit de zaal. Het Robeco gebouw zou misschien ook bruikbaar zijn als 
opvang. Het staat tenslotte leeg. Daarnaast merkt zij op dat het erg verwarrend is dat nu bij de 
polikliniek de artsen verschillende hesjes aan hebben van de diverse ziekenhuizen. Zij was er voor 
neurologie, maar zal bij een evt. operatie naar het Maasstadziekenhuis moeten, met slechte OV 
verbindingen. De zorgverzekeraar meldt dat de patiënt altijd vrije keuze heeft, al is het belangrijk 
naar een ziekenhuis te gaan met veel ervaring in een bepaalde operatie. 

Theo Koning benadrukt dat er in Kralingen Crooswijk voldoende gelegenheden zijn om nieuw te 
bouw (bv achter de Ammanstichting) of te renoveren (diverse leegstaande gebouwen) . Verder wordt 
vanuit de zaal opgemerkt dat renovatie en/of ombouw van het huidige Havenziekenhuisgebouw 
altijd nog beter is en milieuvriendelijker. 

John van Assendelft van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk vraagt aandacht voor het 
uitbreiden van de wijkverpleging en thuiszorg. 
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Arjan Hartog wil ook de wijkverpleging uitbreiden. In Rotterdam zijn er nu zo’n 150 thuiszorg 
organisaties. Dit is onoverzichtelijk voor iedereen en moet beperkt worden. Er moet een goede 
balans komen tussen de verschillende types zorg. Huisartsen zullen ook keuzes maken in de 
thuiszorgorganisaties waarmee zij goed samenwerken. 

Femke Sybrandi  meldt dat Havensteder een  proef wil starten in samenwerking met Hotspot Hutspot 
voor een klein (zorg-)hotel. 

Jouke Bosma van de Protestants Christelijke ouderenbonden vraagt aandacht voor een kerkelijk 
initiatief voor zorg. Het Logeerhuis “de Buren” in Katendrecht is daar een goed voorbeeld van. Het 
draait voor bijna 100% op vrijwilligers, hetgeen op den duur niet vol te houden is. Aktie van de 
zorgverzekeraar! 

Een ieder wordt bedankt haar/zijn bijdrage. 

 

6. Beweegtuinen 

In 2017 zijn 3 van de 4 beweegtuinen gerealiseerd. De eerste is gemaakt in opdracht van Aafje op het 
eigen terrein van Hoppesteijn. Het bestaat uit een zevental toestellen. 
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 De tweede kwam gereed in juni 2017. En werd geopend tijdens de activiteitendagen in De Esch.  

N ummer drie is gemaakt op het terrein van Middin bij het ouderencomplex Rubroek. 

 

 

 

Door misverstanden over de definitieve plek in het Park Nieuwe Plantage is de vierde beweegtuin 
nog  gerealiseerd. Dat gaat in het voorjaar 2018 gebeuren. 

Begroting en uitgaven Beweegtuinen: 

Inkomsten uit sponsoring en eigen bijdragen (Aafje, Middin): 
Aafje    € 14.500 (realisering op eigen terrein Hoppesteijn) 
Gebiedscommissie           9.200 
Middin             7.500 (realisering op eigen terrein Rubroek) 
SOR             2.000 (besteding op terrein Rubroek) 
Van Leeuwen van Lignac          3.500 
Stichting Physico           5.000 
Havensteder            2.500 
Woonstad            2.500 
Totaal toegezegd/ontvangen  €  46.700 
 
 
Uitgaven kosten per locatie:  
Hoppesteijn:    €   14.500  (eigen financiering Aafje) 
Rubroek        9.831  (def. offerte Fitnesstuin, Middin)) 
De Esch/Mazesteijn     10.834  (def. offerte fa.Nijha) 
Maximaal budget Nwe Plantage   11.535   (offerte Nijha ) 
Totaal besteed/te besteden €   46.700 
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 7. Financieel jaarverslag 2017 
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Toelichting op de jaarrekening Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2017 

Inleiding 

De financiële situatie van de seniorenraad is het afgelopen jaar verbeterd. De uitgaven heeft de 
Seniorenraad aanzienlijk kunnen terugdringen, vooral door de deelname aan de zogenaamde 75-plus 
gesprekken waardoor de post Ondersteuning substantieel verlaagd is. Ook de hoeveelheid uren 
binnen deze post is gehalveerd ondanks het feit dat de werkzaamheden van de Seniorenraad aan 
allerlei projecten het afgelopen jaar aanzienlijk is geweest. 

Projecten 

Behalve de elders in het jaarverslag genoemde projecten en werkzaamheden van de verschillende 
werkgroepen, is er een Opzoomerbijdrage ontvangen voor het jaarlijkse project Lichtjesavond op de 
Algemene Begraafplaats Crooswijk (samen met het buurtcomité Slachthuisterrein) en is het project 
Bewegwijzering Begraafplaatsen gerealiseerd. Dit langlopende project heeft geleid tot een betere 
bewegwijzering naar de twee monumentale begraafplaatsen in Crooswijk. 

Het project Beweegtuinen loopt nog steeds en omvat vier locaties met beweegtoestellen voor 
ouderen, verspreid over het gebied Kralingen-Crooswijk. Ten behoeve van dit project heeft de 
Seniorenraad veel geld opgehaald bij verschillende sponsoren. Voor de financiële onderbouwing zie 
elders bij Beweegtuinen financieel d.d. 9 november 2017. 

Staat van baten en lasten 

Aan subsidie middels het participatiebudget is binnengekomen een bedrag van €13.650,--. De post 
Beweegtuinen laat een positief saldo zien van €11.535,--. Dit saldo is bestemd voor de vierde 
beweegtuin op het terrein bij De Nieuwe Plantage, aan te leggen in 2018, en voor onderhoud aan alle 
beweegtoestellen, zie ook de bovengenoemde financiële onderbouwing. Zoals eerder opgemerkt zijn 
de lasten aanzienlijk afgenomen vooral door het lagere bedrag voor de post Ondersteuning. 

Balans 

Voor een eventueel aan te schaffen computer staat een bedrag van €750,-- gereserveerd. Het 
fototoestel wordt jaarlijks afgeschreven met €50,--. 

Er is een aantal crediteuren uit 2017 waarvan de rekening in 2018 binnen moet komen en ook 
betaald dient te worden. 

Het bedrag bij de post Vorderingen is minimaal aangezien het rentepercentage bij de Rabo 
Bedrijfsspaarrekening is gedaald naar 0,01%. 

Begroting 

In 2017 is een begroting opgesteld voor 2018 van €10.700,-- (zie bijlage). Dit bedrag is aanzienlijk 
minder dan voorgaande jaren gezien de inspanning van de Seniorenraad betreft de 75+ gesprekken 
en de halvering van het aantal uren ondersteuning. Van deze begroting is inmiddels €10.450,-- 
toegekend; €250,-- voor de post Onvoorzien is niet gehonoreerd. 

Het behoeft geen betoog dat deze lagere begroting meer werkdruk betekent voor de leden van de 
Seniorenraad. Dit gegeven en de aanstaande bestuurlijke verandering binnen de gebiedscommissie 
Kralingen-Crooswijk maakt het gewenst om binnenkort in contact te treden met het bestuur van de 
Gebiedscommissie over de financiering van de Seniorenraad voor 2019.  
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Begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2018 
 

Begrotingsposten Bedragen Opmerkingen 

 

1.Kantoorkosten   

Kopieerkosten 350 Agenda’s, jaarverslagen e.d. 

Portokosten 100 Versturen vergaderstukken 

Kantoorartikelen 250 Diverse benodigdheden 

Vergaderkosten  250 Huur ruimte, koffie en thee 

Internet en Onderhoud  150 Abonnement en Website 

Afschrijving apparatuur 250 Fototoestel, reservering pc 

   

2.Kosten organisatie   

Presentiegeld ALV, Werkgroepen 1350 Onkosten 15x10x9.-- 

Evaluatievergadering 150 Zaalhuur en catering 

Parkeergeld 100  

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 300  

Presentatie sprekers ALV 100  

   

3.Projecten/Ondersteuning   

Inhuur specifieke deskundigheid betreft 

rapporteren, adviseren, agenderen, 

notuleren en communiceren. 

5100 Werkgroep Wonen 

Werkgroep Zorg 

Werkgroep VLM (Veiligheid, 

Leefbaarheid en Mobiliteit) 

Zie bijlage Activiteiten 

4. Diversen   

Open Bijeenkomst 1600 Zaalhuur, catering, audio en 

advertentie 

Bankkosten 150  

Excursie leden 250 Deskundigheidsdag incl. lunch 

Diverse onkosten/Onvoorzien 250  

   

Totale kosten 10700  

 
 


