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1. Voorwoord 

Het jaar 2018 is de Seniorenraad doorgegaan met het realiseren van de 4 beweegtuinen in Kralingen-
Crooswijk. Die zijn nu allemaal beschikbaar voor volwassenen en ouderen die meer willen bewegen. 
Bij Hoppesteijn en Rubroek kunnen zij geadviseerd worden door de deskundigen van Aafje en 
Middin. In De Esch en in het Park Nieuwe Plantage moet de ondersteuning komen respectievelijk 
vanuit het Gezondheidscentrum De Esch en Levinas. Die plekken zijn openbaar en dus kan iedereen 
daar altijd gebruik van maken. 

De Open Bijeenkomst in 2018 was op 31 oktober en had als thema “Hoe willen ouderen het liefst 
wonen?”. Er is een sketch opgevoerd met als titel “Nóg Langer Thuis?!”, waarin precies aangegeven 
wordt waar de schoen wringt, namelijk bij het gebrek aan een divers aanbod van woningen voor 
ouderen. Sinds het verdwijnen van het verzorgingshuis is er geen, of nog veel te weinig, een 
adequaat alternatief gekomen van woongebouwen met gemeenschappelijke ruimtes. Ook voor 
woongroepen bestaat o.i. te weinig interesse bij de woningcorporaties en andere ontwikkelaars van 
vastgoed. En verhuizen zonder grote huurverschillen van je minder toegankelijke woning naar een 
geschiktere woning is bij woningen van woningcorporaties slechts mogelijk als je van een groter huis 
naar een kleinere gaat. De huursprong van een gelijke naar een gelijke woning met lift of begane 
grond is al gauw ca. €200 duurder. De belangstelling voor dit onderwerp van bewoners van Kralingen 
en Crooswijk en van de professionals in dit gebied was groot. Ca 100 mensen bezochten de Open 
Bijeenkomst in Oostmolensteyn.  

Verder was de Seniorenraad betrokken bij de opening van 30 zogenoemde elv’s (eerstelijns 
verblijfeenheden) in het gebouw van het voormalig Havenziekenhuis. Fundis is de aanbieder van de 
verblijfseenheden met de bijbehorende zorg. Wellicht nog een vrucht van onze vorige Open 
Bijeenkomst in 2017 over dit thema. 

De werkgroepen van de Seniorenraad hebben hun vrijwilligerswerk voortgezet. De onderwerpen zijn: 
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, inconsequenties bij oversteekplaatsen voor voetgangers, 
gebruiksonvriendelijk parkeerbeleid, realisering Gezondheidscentrum Crooswijk, e.d. 

Ook hebben we weer onze bijdrage geleverd voor de nieuwe Gebiedsgids 2018-2019, met de naam 
‘Actief in de wijk’, speciaal voor de 65-plussers.  

Er valt veel nuttig werk te doen voor de vrijwilligers in de Seniorenraad. Dit jaar bleek dat een aantal 
nieuwe mensen mee willen doen. We weten de weg naar de andere groeperingen en instellingen, 
zoals de Gebiedscommissie, de welzijnsorganisatie Dock en de Vrijwilligerswinkel, de 
woningcorporaties Havensteder, Woonstad en de SOR en ook naar de zorginstellingen Aafje, Middin, 
LelieZorggroep goed te vinden. Ook andersom worden we regelmatig geraadpleegd over 
ouderenkwesties in onze wijk. 

Met dit jaarverslag laten we zien wat we als vrijwilligerscollectief kunnen doen en hoe we de 
middelen die ons via subsidies en fondsen ter beschikking staan, hebben besteed.  

In 2019 zetten we ons opnieuw in voor een goed zorg- en leefmilieu in de wijk. 

Namens de gehele Seniorenraad Kralingen-Crooswijk, 

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-Santman 
(Welmoet) 

Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Dhr. G. Harmse (Gerard) Werkgroep Wonen 

Mevr. M. Hokke (Marijke, zal in 
2019 niet meer participeren 
wegens verhuizing) 

Werkgroep Wonen  

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

Dhr. P. Wickel (Piet, is wegens 
chronische ziekte gestopt per 1-9-
2018) 

Alleen in Werkgroep Veiligheid, Leefbaarheid, 
Mobiliteit  

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) 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 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 
verslag uit van hun bevindingen en leggen zij hun voorstellen voor het algemene beleid of specifieke 
adviezen voor. 

Daarnaast 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 2018 hebben we bezoek gehad van: 
Mirjam Heikens van Levinas, Hannie Willems van Little C, Sandra Adrianow van SOR. In december 
kwam Jan Willem Hoogeweegen van Thuishulp 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 Delfshaven: een gezellige 
lunch, een rondleiding door het historische deel, een bezoek aan De Pelgrim. Altijd leuk ‘Uit in eigen 
stad’ 

 

4. De Werkgroepen     

Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2018 

De werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur bestaat uit: Welmoet Baan, Marijke Jessurun, Philomène Lau 
en Janneke de Wit. Later in het jaar heeft ook Riet Wevers zich bij de werkgroep aangesloten. De 
werkgroep heeft zich in 2018 beziggehouden met de volgende onderwerpen. 
 
Ketenzorgdementie 

De vergaderingen over ketenzorgdementie werden bijgewoond door Welmoet Baan en Janneke de 
Wit. Tergend langzaam wordt er vooruitgang geboekt. De samenwerking van de professionele 
organisaties gaat steeds beter. Er is een website Stedelijke Keten Dementie Rotterdam (SKDR).  Onze 
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pogingen om een centraal telefoonnummer te organiseren hebben tot nu toe geen resultaat 
opgeleverd. 

Wel kan men bellen of mailen naar diverse organisaties die aan casemanagement doen., zoals Aafje, 
Humanitas, Laurens, Leliezorggroep ed. Maar ook via huisarts geriater, neuroloog of andere 
zorgverleners. 

Mantelzorg café 

De bijeenkomsten voor mantelzorgers in Kralingen-Crooswijk, afwisselend gehouden in Pniël en 
Hoppesteyn, werden in 2018 redelijk bezocht. Het aantal bezoekers varieert met het te behandelen 
onderwerp b.v. ‘dementie en euthanasie’ en ‘dementie en kunst en cultuur’. Verschillende leden van 
de Seniorenraad wonen deze avonden bij. 

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, de aandacht voor kwetsbare ouderen, enz. Daarnaast is men 
ook geïnteresseerd in de activiteiten van de Seniorenraad zelf. Zoals het realiseren van parkeerzuilen 
bij de zorgcentra.  

Het verloop van de afdeling Eerste Lijns Verblijfseenheden (ELV’s) in Pniël komt geregeld aan de 
orde. In de praktijk blijkt helaas dat wij als seniorenraadsleden soms beter geïnformeerd zijn dan de 
zorgverleners in Levinas.  

DRIFT-bijeenkomsten 

Door Levinas werd aan de Erasmus Universiteit opdracht verstrekt onderzoek te doen naar de 
werking van de zorg in Kralingen-Crooswijk. 

De werkgroep DRIFT heeft uitgebreid onderzoek gedaan en voorstellen geformuleerd voor een 
betere samenwerking in de wijken. Dit om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen eilandje het wiel 
zit uit te vinden. Delen van kennis is daarbij belangrijk. Er zijn overal goede plannen maar tot nu toe 
ontbreekt het aan goede regie. Levinas heeft de uitvoering overgedragen aan Zorgimpuls. 

Langer Thuis  

Dit is een speerpunt van de Gemeente Rotterdam. Als Seniorenraad merken wij in de praktijk dat een 
en ander geregeld tot onwenselijke situaties leidt. Met onze Open bijeenkomsten vestigen wij hier de 
aandacht op. Langzamerhand begint toch door te dringen, dat het snelle sluiten van de vroegere 
“bejaardenhuizen” niet in alle opzichten goed uitpakt. 

Cultuur 

Philomene Lau bezocht de filmmidagen met aansluitend diner in Pniel. Het blijft onzeker of dit 
project in het komende jaar wordt voortgezet. Riet Wevers functioneert hierbij als vrijwilliger. 

Daarnaast bezocht zijn de kunstroute en het Vlaggenproject in Hoppesteijn 

Toegankelijkheid huisartsenpraktijken  

Dit onderzoek is nog niet openbaar gemaakt, maar nadert wel zijn einde. De huisartsen en 
apothekers zijn benaderd en de commentaren worden verwerkt.  
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‘Blokje om’  

Dit project heeft i.v.m. ziekte achterstand opgelopen. Er moeten nog een paar rondjes worden 
beschreven. In 2019 zullen wij dit afronden. 

Cliëntenraden  

In de loop van het jaar is er een gesprek geweest met de cliëntenraad van Rubroek. Daarnaast 
hebben er gesprekken plaatsgevonden met Dorien Vogel, interim-manager van Pniel (Dorien is 
intussen opgevolgd door Arie Borsboom).  Marijke Jessurun en Welmoet Baan hebben deze 
gesprekken gevoerd. Voornamelijk over de elv’s in de wijk.  

Inmiddels heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de cliëntenraad van Hoppesteyn. Ons verslag is 
nog niet openbaar gemaakt.  

Zorgwinkels 

De winkel in Pniel met gezondheidsartikelen loopt goed. 

Speerpunten van de werkgroep Zorg voor 2019 

Afronden project Blokje Om, aandacht van de apotheken voor overtollige medicijnen, ondersteunen 
ontwikkeling gezondheidscentrum in Crooswijk, voortzetting contact met cliëntenraden 

 

Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2018 

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

De deelname aan de 75+ bezoeken. 
In de loop van 2018 hebben we de bezoeken aan complexen voor mensen van 55 + vervangen door 
deelname aan de 75+ bezoeken. De bezoeken zetten heel wat acties t.b.v. oudere bewoners in 
beweging. Echter grote zorgen maken we ons over de bewoners die niet afzeggen en niet opendoen. 
Dat zijn juist de personen die het wellicht niet zo goed maken. Het blijkt een landelijk probleem.  
Op onze vraag aan Dock: “kunnen mensen, zoals de huismeester, de klusjesman, de brandweer, enz. 
worden ingezet om meer te weten te komen over het wel en wee van de betreffende bewoner? “, 
antwoordt Dock dat ook dierenklinieken en postbodes alert zijn. Een gesprek over dit onderwerp 
volgt wellicht in 2019. 
 
Einde van het Programma Langer Thuis 
Het nieuwe College heeft het programma Langer Thuis doen opgaan in een Masterplan Ouderen 
gemeente Rotterdam. De projectleider is Marijke de Vries. Zij heeft onze vergadering dd. 12-09-18 
bijgewoond. Samengevat de inhoud van het masterplan:  
- De gemeente werkt aan een ‘package deal’ (samenwerkingsafspraak)met diverse partijen. De 
betrokken partners gaan deze deal afspraken 13 december ondertekenen. De Seniorenraad zal 
worden uitgenodigd. Echter: een samenwerkingsafspraak is een nogal onduidelijke en vooral meer 
een politieke afspraak. Het houdt in dat je tekent voor een heel pakket van beleid en/of maatregelen. 
In dat pakket kunnen prettige maar – voor sommigen – ook heel onprettige zaken zitten. Als het 
woord “package deal ” valt is het dus oppassen geblazen en dat zullen wij doen. 
-Meegegeven aan Marijke de Vries hebben wij: 
*Het ontbreken van voorzieningen voor mensen die net te ziek of hulpbehoevend zijn om thuis te 
wonen. Zij heeft toegezegd deel te nemen aan de Open Bijeenkomst over dit onderwerp. 
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*De succesvolle weerbaarheidscursussen moeten een vervolg krijgen. Ze moeten overal worden 
gegeven en moeten regelmatig worden herhaald wil de weerbaarheid bij de ouderen beklijven. 
 
Bezoeken 
Gerard en Ella zijn bij mevrouw Eschauzier-van den Bosch in het Noordelijk Niertje gaan kijken om te 
zien hoe ontoegankelijk dit a.s. woongebied is voor rollators, scootmobiels, kinderwagens en fietsers. 
Vooral vanaf metrostation Kralingse Zoom is het slecht geregeld. Het onderwerp is 21 juni bij de 
vergadering van de Gebiedscommissie door de Seniorenraad aan de orde gesteld. De dienst 
Gemeentewerken pakt het toegankelijkheidsprobleem op. 
Gerard Harmse en Marijke Jessurun hebben een voorlichtingsavond van de Gemeente, betreffende 
Privacy Wetgeving bezocht. Een privacyverklaring wordt opgenomen op de website van de 
Seniorenraad. 
Marijke Hokke bezocht een informatiebijeenkomst over problemen in de recreatieruimte van 
Mazesteyn. Verschillende zaken zijn besproken met de verhuurder Havensteder. 
 
Een heel aardig project van de S.O.R. aan de Cordell Hullstraat in Ommoord is bezocht op 14 maart jl. 
Het concept heet “De ZorgButler". De ZorgButler vervangt min of meer de verdwenen 
verzorgingshuizen. De bewoners wonen zelfstandig. Zij kunnen te allen tijde een beroep doen op veel 
of weinig zorg. De werknemers en de leiding doen alle werkzaamheden zelf. Dit maakt het werk 
flexibel en aanzienlijk goedkoper dan de instellingen met managers. Per 15 appartementen is er een 
huiskamer. Er wordt twee keer per week gekookt. De Zorgbutler is een zelfstandige ondernemer en is 
volledig verantwoordelijk voor de gepaste toewijzingen van de 43 appartementen en de financiering 
van haar bedrijf.  De financiën berusten op de huursubsidie en de P.G.B.-beschikking via een W.M.O 
indicatie. Een persoon zonder pensioen en alleen A.O.W. kan hier ook worden gehuisvest. We vinden 
het een prima concept. 
 
De afsluiting van het Programma Langer Thuis: De Langer Thuis Top, waarbij de resultaten van de 
afgelopen 4 jaren getoond zijn, in het Heerenhuys is meegemaakt. 
 
Het Langer Thuis festival in het Zuidplein Theater is bezocht. Professor Latte schetste de 
demografische ontwikkelingen en hoe belangrijk voor ouderen de winkel in de buurt en groen is. De 
S.R. hamert hier al jaren op. Latte schetste dat zijn onderzoek uitwees dat oudere mannen zich vaker 
eenzaam voelen dan vrouwen Een aandachtspunt voor de 75+ bezoeken. 
 
Theo heeft tijdens een vergadering in Oud Crooswijk bij wethouder Barbara Kathmann gepleit voor 
een gezondheidscentrum in Crooswijk. De Seniorenraad brengt deze wens al jaren naar voren. 
 
De bijeenkomst Rotterdam Ouder en Wijzer dd. 5 november is bezocht. Het Masterplan Ouderen 
wordt een totaalplan, met de onderwerpen van het Langer Thuis akkoord. Er was gelegenheid tot 
inbreng twee van de vier pijlers van dit programma te weten:  
1. Vitaal, 2. Ertoe doen, 3. Wonen en woonomgeving. 4. Zorg en ondersteuning  
De Seniorenraad heeft in de discussie over de pijlers naar voren gebracht: let op leefstijl, naast 
bewegen is cultuur van belang. Ook onze actie voor van groot naar beter en de 
weerbaarheidstraining. Verder ziet en voorziet de Seniorenraad nog veel onduidelijkheid, 
fragmentatie, uitvoeringsproblemen en moeilijke samenwerkingswerkzaamheden. Een focus op het 
individu (de oudere mens) valt nog moeilijk te ontdekken. 
Uitgangspunt voor de Seniorenraad is: ouderenbeleid en de samenleving ontwikkelen als een proces 
van wederzijds op elkaar betrokken zijn.  
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Het convenant voor zes arrangementen  
José de Reus, wijkmanager, heeft de taak overgenomen van Mieke de Leeuw en zij zal de voortgang 
van de zes arrangementen bewaken:   
1. de instelling van een Steunpunt Welzijn bij de Lelie Zorggroep  
2. veiligheidscheck woningen door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond,  
3. de Lusthofstraat dementievriendelijk,  
4. een pilot Van groot naar beter (Havensteder),  
5. plaspunten in bepaalde winkels voor ouderen (Gebiedscommissie)   
6. een toezegging van de gebiedsdirectie om de maatregelen in de gaten te houden.  
 
Conclusies ten aanzien van de 10 ‘sleutelmomenten’ (term gemeente) in de levensfasen van 
ouderen. 
  
De Seniorenraad denkt dat de meting van het grootste belang is.  In Kralingen-Crooswijk constateren 
wij:  

- Dat vooral de zorginstellingen van zich doen horen. Van de woningbouwcorporaties heeft 
alleen de SOR een uitgesproken inbreng geleverd. 

- Dat de gemeente vol houdt dat er voldoende aangepaste woningen zijn voor ouderen in 
Rotterdam maar juist niet in de wijken waar de ouderen graag willen wonen (in de oude 
wijken). De Seniorenraad ervaart dat aanpak bij corporaties en gemeente in 2018 zeer traag 
verloopt. 

- Dat toewijzing van woningen aan ouderen een probleem blijft. In de gesprekken met de 
woningbouwcorporaties gaat het om van groot naar beter. Dit wordt belemmerd o.a. 
doordat bij verhuizing in het kader van de huurliberalisatie veel meer huur moet worden 
betaald. Dus verhuist de bewoner meestal niet. Dit probleem wordt inmiddels erkend en er 
wordt - wederom traag- aan gewerkt. De Seniorenraad blijft pleiten voor het instellen van 
een huurgewenningsfonds zoals bv indertijd bij de stadsvernieuwing. Toewijzing cf. leefstijl: 
als de bewoners onderling eenzelfde leefstijl hebben voelen zij zich eerder thuis. Dit lukt 
voorlopig niet. Waar zit het knelpunt? Landelijke regelgeving? 

- Dat Woonnet Rijnmond ontoegankelijk is. Dit probleem wordt erkend. 
- Dat ondersteuning door gemeente en woningbouwcorporaties voor nieuwe soorten 

groepswonen magertjes is. De Seniorenraad verneemt dat de gemeente dit eerder 
tegenwerkt dan faciliteert. 

- Dat op sommige locaties er enthousiaste verhalen over ontmoetingsruimtes en er aan een 
enorme behoefte wordt voldaan. Op andere locaties leveren de ruimten problemen en ruzies 
tussen bewoners op, en dat resulteert in onderbenutting: een taak voor de welzijnswerkers 
om een goede sfeer te creëren.  

- Dat de gemeente maakt prestatieafspraken zou moeten maken met de vijf grote 
woningcorporaties waarin maatregelen over inbraakpreventie en de ontwikkeling van 
rolstoel toegankelijke woningen is vastgelegd. De Seniorenraad heeft hier weinig van 
gemerkt.  

 
En de welzijnsinstellingen?   
Schakelen de welzijnsinstellingen voldoende over van aanbodgericht naar meer vraaggericht in het 
omgaan met ouderen en preventie van hun problemen?  Wij hebben het niet gemerkt. Zetten zij zich 
in voor de Huizen van de Wijk? Een Huis van de bewoners: inspirerend, aantrekkelijk, toegankelijk en 
voorzien van informatie. De Seniorenraad geeft ‘een onvoldoende’. 
 
Is er 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 net te ziek is om thuis te blijven? De Seniorenraad geeft ook 
hier een ‘onvoldoende’.  
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De Wooncoach uit de pilot blijkt goed te voldoen. Echter opvallend: er zijn er te weinig van en 
niemand is op de hoogte van het bestaan van de wooncoach.  
 
Accenten in 2019. 
- De digitalisering; 
- De 75+ bezoeken en de bewoners die niet worden bereikt  
- Toewijzing van woningen aan ouderen; 
- De wooncoach en de sociaal makelaar;  
- Rol van de huismeester 
- Het effect van de huurliberalisatie op verhuis geneigdheid bij ouderen. 
- De prestatieafspraken van de gemeente met 5 woningbouwcorporaties De aanbesteding bij de zorg 
– en welzijnsinstellingen.  
- Een gezondheidscentrum in Crooswijk.  
- De 6 arrangementen 
- De inzet van welzijnsinstellingen in het kader van preventie van narigheid. 
 
 
Evaluatie activiteiten van de werkgroep VLM (Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit) in 2018 
 
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, 
randvoorwaarden Langer Thuis, mobiel blijven/beweegtuinen, huizen van de wijk 
 
Toegankelijke wijk 
In 2018 is een ‘zwart-witboek voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s)’ gemaakt. Dit rapport is 
besproken in de Gebiedscommissie. Daarna is met deskundigen overleg geweest en zijn de volgende 
afspraken gemaakt: 
 

• Kruispunt Oudedijk – Willem Ruijslaan wordt binnenkort door deskundigen 
beoordeeld of de kanalisatiestrepen vervangen moeten worden door zebra’s 

• Bij oversteekplaatsen waar te weinig opstelruimte is voor voetgangers, rolstoel of 
kinderwagen, moet het zebrapad dat over de rijweg loopt worden doorgetrokken 
over het fietspad 

• Verkeersdrempels behoren tenminste 10 cm boven het wegdek uit te steken. Dat is 
niet overal zo. 

• Een combinatie van verkeersdrempels met een zebrapad in een 30 km zone is 
welkom. 

• Bij doorgaande wegen moet overwogen worden om met portalen of desnoods weer 
de knipperbollen terug, aan te geven dat er een oversteekplaats is. 

 
In 2018 is het laatste perron aangepakt waar de toegankelijkheid moet worden verbeterd: halte tram 
en bus Linker Rottekade. Via een inloopavond hebben wij onze opmerkingen gemaakt op het 
concept-ontwerp. Nu is het project nog in uitvoering. In 2019 kijken we of het qua toegankelijkheid 
goed is uitgevoerd.  
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Bij andere perrons voldoet de uitvoering niet aan de richtlijnen toegankelijkheid mensen met 
beperking (een VN-verdrag). Met de VGR streven we naar verbetering van die perrons: Hoppesteijn, 
halte Crooswijkseweg.  
 
De keerlus op het Oostplein is nog steeds een moeilijke en gevaarlijke situatie. Sowieso is het 
Oostplein een ramp voor fietsers en voetgangers. 
Periodiek spreken wij met de VGR (Alie Visscher) over gemeenschappelijke kwesties voor wat betreft 
toegankelijkheid. Onlangs bezochten we de enige gemeentelijke parkeergarage (onder 
winkelcentrum Lusthofstraat). Ondanks dat deze splinternieuw is zijn er tekortkomingen. De 
belangrijkste is dat je er als rolstoelgebruiker niet meer uit kan als het winkelcentrum gesloten is 
  
Parkeermeters 
De VLM-nota Parkeren in Kralingen-Crooswijk is aangeboden aan en besproken met de 
Gebiedscommissie. De onvrede die wij verwoord hebben is algemeen: gebruiksonvriendelijk, moeilijk 
te vinden, niet altijd op de juiste plek. Met een deskundige van Stadsontwikkeling krijgt VLM 
binnenkort een gesprek over wat eraan gedaan gaat worden. 
 
Veiligheid en mobiliteit op straat 
Ons periodieke overleg met de wijkagenten heeft in 2018 geen vervolg gehad. De politietips zijn wel 
mee genomen op de 75+gesprekken. 
De overlast van ‘gestalde’ fietsen is vooral in Kralingen heel groot (veel studenten). Zodanig dat je op 
sommige plekken er niet langs kunt met een rolstoel of scootmobiel. Gemeente en huiseigenaren 
zouden meer voorzieningen moeten treffen om dit tegen te gaan.  
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 (productnormering) 
Het schouwen met stadsbeheer en de Roteb loopt op z’n eind. Het lijkt alsof dit gemeentebestuur 
het niet gaat voortzetten zoals het tot nu toe ging. Dat horen we nog officieel.  
  
Randvoorwaarden Langer Thuis 
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. 
 
Mobiliteit van het verhuizen monitoren, bv van een drie- naar een geschikte driekamerwoning 
zonder huurverhoging, i.s.m. werkgroep Wonen 
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Mobiel blijven/beweegtuinen 
In het openbaar gebied is een 4e beweegtuin gemaakt in het park De Nieuwe Plantage. Dit is een 
openbare plek. Net als in De Esch. Vanuit Levinas zou af en toe professionele hulp moeten komen om 
ouderen te helpen bij het gebruik van de toestellen. Is toegezegd. De andere twee zijn bij 
Hoppesteyn en Rubroek. Daar moet de hulp komen van de professionals van resp Aafje en Middin. 
Als met de begeleiding van onze doelgroep kosten zijn gemoeid is de Gebiedscommissie bereid bij te 
springen met de honorering van een bewonersinitiatief. 
 
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 akoestiek is slecht, maar wordt binnenkort aangepakt heeft de 
nieuwe manager van Dock beloofd.  
Het andere Huis van de Wijk in De Nieuwe Plantage is gesloten wegens verbouwing. Wat komt 
ervoor in de plaats? 
 
Speerpunten van de Werkgroep VLM in 2019:  
 

• Afspraken over Zwart-witboek VOP’s verder volgen. 

• Idem met Rapport parkeerpalen 

• Met VGR (Vereniging Gehandicapten Rotterdam) zorgdragen dat de haltes in K-C echt goed 
worden voor ouderen en gehandicapten. 

• Enquête over begaanbaarheid van de wijk opnemen in lijst 75+-gesprekken 

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

• Looproutes (blokje om) met rustpunten bepalen (samen met werkgroep Zorg) 

• Toezien en aanmoedigen van het gebruik van de vier beweegtuinen 

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

• Rapport opstellen over gevolgen gebruik scootmobiel  

• Oplossingen bewerkstelligen voor overlast van gestalde fietsen 
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5. De Open Bijeenkomst ‘Hoe wonen ouderen het liefst?” 

Verslag Open bijeenkomst van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk in Oostmolensteyn op 31 
oktober 2018.  Het motto: Nóg langer thuis?! 

Jan van der Schans, voorzitter Seniorenraad, opent de bijeenkomst heet iedereen van harte welkom. 

Er zijn ca 100 aanwezigen. Ouderen uit de wijk en deskundigen. Speciaal uitgenodigd zijn: Marijke de 
Vries, Programmamanager Masterplan Ouderen Gem. Rotterdam; Hassan Najja, Directeur-
bestuurder SOR (St. Ouderenhuisvesting Rotterdam); Christel van der Schoor namens zorgorganisatie 
Middin (Rubroek); Caroline Kolenbrander, regiodirecteur DOCK; Frederique van Duuren, 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis  

Jan memoreert dat door de afschaffing van de AWBZ en het opheffen van de verzorgingshuizen de 
afstand tussen “thuis wonen” en het “verpleeghuis” enorm groot is geworden. 

Eerst wordt de sketch “Nóg Langer Thuis” uitgevoerd door Co Ridderikhoff (tevens schrijver van het 
script), Welmoet Baan, Philomene Lau, Janneke de Wit en Gerard Harmse, allen lid van de 
Seniorenraad. 

 

Het toneelstuk maakt duidelijk welke problemen het langer thuis wonen met zich mee brengt. o.a de 
eenzaamheid, ongeschikte woning, steeds wisselende hulpverleners, geen of een late reactie op een 
klacht, enz. 

Na het serieuze en geanimeerde toneel kunnen de panelleden in het kort hun visie geven op de 
aangeboorde problematiek.  

Caroline Kolenbrander meldt dat er zo’n 700 gesprekken bij 75-plussers worden gevoerd. Er zijn 
2800 ouderen die bezocht zouden kunnen worden. Een deel is nog te actief, maar er is ook een groep 
die niet bereikt wordt. Dit baart de meeste zorgen. 

Hassan Najja spreekt zijn zorg uit over de politiek die zorg en wonen gescheiden heeft. 
Verzorgingshuizen “oude stijl” zij komen leeg te staan. Huurovereenkomsten werden opgezegd. Deze 
leegstaande gebouwen worden nu omgebouwd tot appartementen “nieuwe Stijl”. Langzaam groeit 
ook weer meer het besef dat wonen en zorg niet moeten worden gescheiden, zodat verhuizen niet 
noodzakelijk is. 

Marijke de Vries meldt dat de gemeente de ouderenproblematiek als een prioriteit ziet.  

- Extra aandacht voor het stimuleren van de vitaliteit  
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- De 75 + gesprekken worden voortgezet, maar wel eens in de 2 jaar 
- Extra aandacht voor de risicogroepen, nl. de groep die eigenlijk niet of slecht te bereiken is 
- Aandacht voor het gat tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuis. 

 
Dit kan alleen worden gerealiseerd in samenwerking met o.a. de SOR,  de zorginstellingen, de 
woningcorporaties en de zorgverzekeraars. In april/mei 2019 worden uitgewerkte plannen 
gepresenteerd. 

Christel van der Schoor van Middin vertelt dat men in Rubroek lang in de aanleunwoningen 
zelfstandig kan blijven wonen, met gebruikmaking van de zorg die vanuit Rubroek kan worden 
betrokken. Alleen in ernstige gevallen is verhuizing naar een verpleegafdeling noodzakelijk. 

Frederique van Duuren geeft aan dat de politiek aansprakelijk is voor de verdeling van het geld in de 
zorg. Zij ziet de verzekeringsmaatschappij vooral als een uitvoeringsorgaan. 

 

Korte tijd wordt vanuit de zaal gesproken over collectief wonen. Woongroepen (Nico van den Dool), 
generatiewoningen en het ombouwen van leegstaande gebouwen. 

Ilse Dumoulin van woningcorporatie Havensteder geeft aan dat zij alleen goedkopere woningen 
mogen bouwen en dat bijzondere woonvormen alleen in samenwerking met zorginstellingen ed. 
kunnen worden gerealiseerd. 

PAUZE 
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Vraag uit het publiek waarom er in de planning over ouderenwoningen altijd “voor ons”, “over ons” 
maar zelden “met ons“ wordt gesproken. Marijke de vries antwoordt dat bij alle planningen 
vertegenwoordigers van de ouderenbonden betrokken zullen worden. 

Vraag waarom er niet meer instellingen zijn die werken als in Rubroek. Hassan Najja meldt dat zij dit 
wel degelijk doen. Alleen heeft de SOR  in Kralingen-Crooswijk niet zoveel gebouwen.  
Bij de verbouwing van de Nieuwe Plantage wordt zeker geprobeerd dit te realiseren. Het restaurant 
zal daar overigens vooralsnog niet terugkomen. Jan van der Schans meldt dat HotspotHutspot 
misschien wel geïnteresseerd is. Hij zal het contact leggen. 

Een mevrouw uit het publiek wil graag naar een geschiktere woning verhuizen, maar zij heeft geen 
“woonpas” en geen tijd dit te regelen door haar mantelzorgverplichtingen. Zij moet zich wel 
inschrijven. Marijke de Vries zal in de pauze met haar spreken. 

Uit het publiek wordt de problematiek van de aanpassingen van de woning naar voren gebracht. 
Aanvragen worden vaak door de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) afgewezen met de 
opmerking dat “men maar moet verhuizen”. Geschikte en “betaalbare” woningen zijn er echter niet. 
Een urgentieverklaring wordt alleen verleend op medische gronden. 

Kan de woningcorporatie dit (aanpassingen aan de woning) niet voorschieten en verhalen bij de 
WMO? Dit wordt als vraag meegenomen door SOR en de beide woningcorporaties Havensteder en 
Woonstad. Hierbij kunnen wellicht de woningcoaches worden ingeschakeld die door de gezamenlijke 
woningcorporaties actief zijn/worden. 

Uit het publiek komt de klacht dat in veel ouderencomplexen de toegangsleeftijd van 55 naar 45 jaar 
is verlaagd. Dit resulteert in werkende bewoners en overlast. De toegangsleeftijd zal weer worden 
verhoogd, antwoordt iemand ven een woningcorporatie. 

Vraag: ouderen willen wel verhuizen naar een geschiktere woning maar stuiten op tekorten van die 
geschiktere woningen en op een doorberekende veel hogere huur. Volgens de heer Harmse bestaat 
het project van Groot naar Beter, waarin woningcorporaties hebben toegezegd dat bij verhuizing de 
huur gelijk kan blijven. De vertegenwoordigster van Woonstad kan hierover geen toezegging doen.  
Jan van der Schans stelt voor een pilot te starten op basis van Gelijk naar Gelijk. Dwz. Gelijke huur 
ook als je geen grote woning achterlaat. 

Welmoet Baan van de Seniorenraad houdt een vurig pleidooi voor het realiseren van een 
gezondheidscentrum in Crooswijk in navolging van Levinas. Verder is zij van mening dat het 
aanbesteden in de zorg en in de WMO niet goed is. Het leidt tot veel ongenoegen bij de professionals 
en bij de bevolking. 

De huisartsen hebben hierover al een brief geschreven aan de gebiedscommissie. 

Ella ter Kuile eveneens lid Seniorenraad, vraagt aandacht voor de onbekendheid van de verschillende 
wijkservicepunten cq Huizen van de Wijk. Die moeten beter algemeen bekend worden. 

Aan het einde van de bijeenkomst concludeert Jan van der Schans dat op initiatief van de 
Seniorenraad een poging zal worden gewaagd voor een tweetal overleggen over het schaarse 
aanbod en het soms ontbreken van geschikte vormen van ouderenhuisvesting. Het ene overleg voor 
de wijk Crooswijk zullen Havensteder en de SOR betrokken worden. Voor de wijk Kralingen is het 
vooral Woonstad die actief moet worden. Verder hebben natuurlijk de zorgaanbieders Aafje, Middin, 
de LelieZorggroep/Pniel  belang bij een betere huisvesting voor kwetsbare ouderen. 

Onder applaus wordt de goed bezocht Open Bijeenkomst afgesloten. 

 



16 
 

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

 

6. Beweegtuinen 

In 2018 is de laatste 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. De tweede kwam 
gereed in juni 2017. En werd geopend tijdens de activiteitendagen in De Esch. Nummer drie is 
gemaakt op het terrein van Middin bij het ouderencomplex Rubroek. En de vierde in het openbaar 
gebied Park Nieuwe Plantage.  

Begroting en uitgaven Beweegtuinen: 

Inkomsten (uit sponsoring en bijdragen Aafje en Middin): 
 
Aafje (Hoppesteijn)    € 14.500 (realisering op eigen terrein) 
Gebiedscommissie            9.200 
Middin  (Rubroek)            7.500 (realisering op eigen terrein) 
SOR              2.000 (besteding op terrein Rubroek) 
Fonds Van Leeuwen van Lignac           3.500 
Fonds Stichting Physico            5.000 
Woningcorp. Havensteder           2.500 
Woningcorp. Woonstad           2.500 
Totaal ontvangen     €  46.700 

Uitgaven kosten per locatie:  

Hoppesteijn     €  14.500 (eigen financiering Aafje) 
Rubroek          9.831 (factuur Fitnesstuin, Middin) 
De Esch/Mazesteijn      10.834 (factuur fa. Nijha) 
Park Nieuwe Plantage      10.451 (factuur fa. Nijha) 
Onderhoudscontract         1.084 
Totaal besteed     €  46.700 
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 7. Financieel jaarverslag 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Balans per 31 december 2018 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  

 

 
 

Activa   31-12-18 31-12-17    Passiva   31-12-18 31-12-17 

 
Materiële activa  ----       Algemene reserve  6097  4017 

fototoestel     186     Saldo boekjaar -10776  17170   

 

Vorderingen          Afschrijvingen 

Rente    1  8     Fototoestel   186  50 

 

           Reserveringen 

           Computer en toebehoren 750  750 

 

Liquide middelen         Crediteuren 

Rabo zakelijke rekening 5118  10699     Stichting Dock  ----  3391 

Rabo bedrijfsspaarrekening 5357  10355     Onkosten werkgroepen 1000  1000 

           Open bijeenkomst  ----  250 

           Evaluatievergadering  250  250 

           Beweegtuinen   1084  11535 

           Dagje uit Dagbesteding 386  ---- 

           Kerstviering Hoppesteyn 710  ---- 

           Bankkosten   13  12        

    10476  21248         10476  21248 

 

                      Staat van Baten en Lasten 2018 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  
 

Baten  begroting werkelijk begroting werkelijk Lasten  begroting werkelijk begroting werkelijk 
  2019  2018  2018  2017    2019  2018  2018  2017 
 

Subsidie 9207  10450  10700  13650  1. Kantoorkosten 

Projecten         Kopieerkosten 350  307  350  164 
Lichtjesavond Crooswijk 2230      Portokosten 100  214  100  89 

Winterfeest Ouderen  850      Kantoorart. 250  471  250  536 
Beweegtuinen       11535  Vergaderk. 250  ----  250  50 
Dagje uit Dagbesteding  722      Internet/ond. 150  68  150  38 
Kerstviering Hoppesteyn 710      Afschrijving 250  186  250  50 

 

Rente    1    6  2. Kosten organisatie        

         Onk.werkgr. 1500  878  1350  * 
          Evaluatieverg. 150  233  250  9 

Retour connectis  15      Best.aanspr.v. 300  272  300  272 
          Pres.sprekers 165  119  100  ---- 
 

Bijdrage leden  63    81  3. Projecten/Ondersteuning 
          Dock  3392  6784**  5100  5087*  

          Lichtjesavond Cr.  2230      

          Winterfeest Ouderen  850 
          Beweegtuinen*   10451 
          Dagje uit Dagbesteding* 336 
          Kerstviering Hoppesteyn* ---- 
 

          4.Diversen 
          Open Bijeenk. 1850  1830  1600  1049* 

          Bankkosten 150  155  150  154 

          Excursie leden 350  433  500  604   
  9207  15041  10700  25272    9207  25817  10700  8102 
 

 

*zie crediteuren balans  **2016 en 2018  Saldo Boekjaar 10776 negatief 
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Toelichting op de jaarrekening 2018 

Inleiding 

Het afgelopen jaar is ongeveer de helft van het aantal huisbezoeken aan 75+ers in Kralingen-Crooswijk 
door leden van de seniorenraad met hulp van hun maatjes gedaan. Dit geweldige resultaat heeft ertoe 
geleid dat de kosten van de ondersteuning vanuit welzijnsorganisatie Dock, is afgenomen. 

Overeengekomen is dat ter compensatie van de 75+ gesprekken de jaarlijkse kosten van de 
ondersteuning zijn gehalveerd, waarbij uitgegaan moet worden van het feit dat het aantal uren ook 
gehalveerd is, hetgeen geleid heeft tot een hogere lastendruk voor het secretariaat. In overleg met de 
wijkmanager en de wijknetwerker is een begroting voor 2019 opgesteld dat dan ook aanzienlijk lager 
ligt dan eerdere begrotingen. 

Projecten 

De vierde beweegtuin is inmiddels gerealiseerd bij de Nieuwe Plantage. Na overleg met bewoners en 
gemeente is de locatie bepaald waarbij een fysiotherapeut van naastgelegen gezondheidscentrum 
Levinas de beweegtuin officieel heeft geopend. Het overgebleven bedrag van de sponsoren wordt 
gebruikt als onderhoud door de installateur. 

Bewonersgroepen uit Kralingen-Crooswijk hebben ons benaderd om mee te werken aan andere 
projecten. De uitgaven van deze projecten zijn voor een deel zichtbaar in 2018 en voor zover de 
uitgaven in 2019 worden gedaan zijn ze opgenomen als crediteur. 

Staat van baten en lasten 

De vergaderkosten in 2018 zijn geminimaliseerd, doordat de seniorenraad na overleg met Dock 
voorlopig in de locatie aan het Vredenoordplein terecht kan. De post ‘onkosten werkgroepen werkelijk 
2018’ dateert nog uit 2017, waarbij de uitgaven voor 2018 pas in 2019 worden gedaan, zie crediteuren.  

Verder is het saldo boekjaar negatief omdat in 2018 een achterstallige rekening van Dock uit 2016 
moest worden betaald en bovendien de vierde beweegtuin is verrekend. 

Balans 

De algemene reserve is t.o.v. 2017 toegenomen deels door de lagere kosten van de ondersteuning. 
Opgemerkt moet wel worden dat de aangevraagde subsidie voor 2019 aanzienlijk lager is dan eerdere 
jaren, wat gevolgen heeft voor de toekomstige reserves.  

Zoals eerder opgemerkt worden de kosten voor enkele projecten uit 2018 gedaan in 2019, hetgeen is 
terug te zien onder crediteuren. Ook de kosten voor enkele andere posten worden pas in 2019 gedaan. 

De financiële situatie van de Seniorenraad is vooralsnog positief te noemen. 

  



19 
 

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

 

Begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2019 
 

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   

Onkostenvergoeding werkgroepen 1500 Onkosten 15x11x9. -- 

Evaluatievergadering 150 Zaalhuur en catering 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 300  

Presentatie sprekers ALV 165 Onkosten 11 x 15 

   

3.Projecten/Ondersteuning   

Administratieve en secretariële ondersteuning 
van Dock. 
Huisvestingsfaciliteiten. 
Jaarcontract 6784 – eigen bijdrage 75plus 
gesprekken. 

(6784 – 3392 =) 
3392 

Werkgroep Wonen 
Werkgroep Zorg 
Werkgroep VLM (Veiligheid, 
Leefbaarheid en Mobiliteit) 
Zie bijlage Activiteiten 

4. Diversen   

Open Bijeenkomst 1850 Zaalhuur, catering, audio en 
advertentie 

Bankkosten 150  

Excursie leden 350 Deskundigheid dag incl. lunch 

   

Totale kosten 9207  

 


