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1. Voorwoord  

In het jaar 2020 heeft de Seniorenraad niet kunnen doen wat zij zich had voorgenomen. Een aantal 
zaken zijn vertraagd of doorgeschoven naar 2021 e.v. De Algemene Ledenvergadering is slechts 5 
maal bijeengeweest. Normaal was dat we 10 maal een ALV hadden. Ook onze Open Bijeenkomst, 
waar doorgaans zo’n 100 ouderen en professionals op af komen kon dit jaar geen doorgang vinden. 
Om zowel de ALV’s als de Open Bijeenkomst met behulp van de digitale techniek te doen (ZOOM, 
Teams, e.d.) is voor onze doelgroep ondoenlijk. Te veel mensen zouden daarvoor niet mee kunnen 
doen. Onze drie werkgroepen; Wonen, Zorg, Welzijn en Cultuur (wg. Zorg) Veiligheid, Leefbaarheid 
en Mobiliteit (VLM) zijn af en toe wel bijeengeweest. Zie daarvoor de evaluatieverslagen verderop in 
dit jaarverslag. Een aantal van ons is actief bij de zogenoemde 75+gesprekken. Die zijn wel 
doorgegaan, zij het in een aangepaste vorm: gesprekje aan de deur hoe het met betrokken 75+er 
gaat.  

Al met al dus een teleurstellend jaar (voor wie niet), maar ook in een zeker opzicht leerzaam daar 
waar het gaat om de organisatie van de zorg, om het uithoudingsvermogen van velen, van 
alternatieve oplossingen om elkaar te steunen, van lieve initiatieven, etc. etc.  

In het verleden hebben wij al eerder aandacht gevraagd voor ontwikkelingen in de zorg, die ons niet 
zo goed leken, zoals de marktwerking, de digitalisering in de communicatie en de vele schijven, 
waarlangs besluiten moeten lopen. Als we de coronaperikelen in de loop van het komend jaar vanuit 
ons gezichtspunt eens kritisch onder de loep nemen, zodra we de crisis achter ons hebben, zullen we 
wellicht met de nodige aanbevelingen en adviezen komen. Vermoedelijk zijn we daarin ook niet de 
enigen.  

In dit jaarverslag wordt uiteraard ook verantwoording afgelegd over de besteding van 
overheidssteun in de vorm van de jaarlijkse subsidie. We hebben minder uitgegeven, dus vragen we 
voor 2021 ook minder aan. We popelen uiteraard om in de loop van het komend jaar weer onze 
‘oude’ rol op te pakken en met goede constructieve ideeën en adviezen te komen. 

Namens de gehele seniorenraad Kralingen-Crooswijk wens ik u het allerbeste toe en hopen wij op 
een fijne samenwerking in de nabije toekomst.  

Jan van der 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 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 (verlaat in 

december 2020 de Seniorenraad na 14 jaar enthousiaste 
samenwerking) 

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 (Philomѐne) 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) Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur 

Mevr. F. van der Zwaan (Flora) Nog geen werkgroep gekozen (Sinds september 2020 

lid). 

 
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 Kralingen- 
Crooswijk 
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3. De Algemene Vergadering (ALV) van de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 
 
De Seniorenraad houdt normaal gesproken eenmaal per maand een Algemene Leden Vergadering, 
op de laatste maandag van de maand. Daar is het in het afgelopen jaar niet of nauwelijks van 
gekomen. Na de twee vergaderingen in januari en februari is de ALV daarna nog 2 maal bij elkaar 
geweest, in september en in december. Op gepaste afstand van elkaar en in een grote geventileerde 
ruimte (Pro Rege).  
De functie van de ALV is dat daar het beleid wordt geformuleerd en de adviezen worden opgesteld. 
De ALV 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. Dat is in het afgelopen jaar minder gebeurd en dan meestal via raadpleging per 
mail. Ook de werkgroepen zijn voorzichtig met de maatregelen omgegaan. De Werkgroep Wonen 
heeft wel vergaderd, maar het liefst buiten en met maximaal 4 personen. Ook VLM en Zorg hebben 
een enkele keer overlegd. Het dagelijks bestuur, bestaande uit drie personen en onze vaste kracht 
van Dock heeft wel zo veel mogelijk maandelijks overleg gehad. Voornamelijk buiten en een enkele 
keer ook met behulp van internet. De zakelijke dingen, zoals jaarverslag, jaaragenda, post en mail 
e.d. zijn door hen behartigd. 
Speciale gasten, zoals we gewend waren te hebben in de ALV’s hebben we in 2020 niet ontvangen.  
Ook het jaarlijkse uitje, c.q. excursie van de gehele Seniorenraad hebben we niet door laten gaan. In 
2019 bezochten we nog Dordrecht. Zie foto hieronder. 
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4. De Werkgroepen 
   
Activiteiten van de Werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur in 2020 
 
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 2020, voor zover door Corona mogelijk, 
beziggehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Ketenzorg Dementie 
Deze vergaderingen zijn bijgewoond door Welmoet en Janneke. In verband met de 
Coronamaatregelen zijn vergaderingen niet doorgegaan of zijn alleen de hoognodige zaken 
besproken, zodat de werkzaamheden doorgang konden vinden. 
 
Mantelzorgcafé 
De mantelzorg cafés zijn voor het grootste deel van het jaar niet doorgegaan. Normaal vinden deze 
vergaderingen plaats in Pniël of Hoppesteyn, maar deze instellingen waren door de 
Coronamaatregelen niet te bezoeken. Het ziet er niet naar uit dat dat in het komende jaar zal 
veranderen, bovendien valt Pniël af omdat er verbouwingen plaatsvinden. Voorlopig gaat alles 
gebeuren in Hoppesteyn.  
 
Buurtzorg 
Philomѐne heeft samen met Riet een bijeenkomst van het Groennetwerk van de gemeente over de 
vergroening van de stad bijgewoond. Kralingen is hiervoor de proeftuin, 
Daarnaast heeft Philomѐne als lid van Buurt Bestuurt, ouderen ontvangen in het huiskamerproject in 
Podium 950. 
 
Pniël 
Als vrijwilliger werkte Riet bij Pniël. Door corona zijn de vrijwilligers een tijd lang niet in Pniël 
toegelaten. Twee afdelingen zijn samengevoegd om ruimte te creëren voor nieuwe cliënten die eerst 
in quarantaine moeten. Er wordt nu verbouwd. 
 
Klankbordgroep Levinas  
Welmoet Baan en Marijke Jessurun bezoeken deze driemaandelijkse bijeenkomsten. Door corona is 
dit beperkt gebleven tot 2 keer, waarbij vooral gesproken is over de verbetering van de 
samenwerking tussen allerlei organisaties in de wijk. 
 
Havenue 
In het voormalige Havenziekenhuis was een project gestart om kwetsbare ouderen in samenwerking 
met de behandelend huisarts snel te onderzoeken en te helpen met hulp thuis e.d. om te voorkomen 
dat zij onterecht in het ziekenhuis terecht komen. Er is een klankbordgroep gestart waaraan 
Welmoet Baan en Marijke Jessurun hebben deelgenomen. De poging om tot samenwerking met 
Kwetsbare Ouderen 010 te komen is helaas mislukt. Havenue heeft zich teruggetrokken. Kwetsbare 
Ouderen 010 heeft ook een klankbordgroep waar Marijke namens de Seniorenraad aan mee blijft 
werken, zolang dit nuttig lijkt. 
 
Langer Thuis 
Janneke heeft deelgenomen aan omgevingswalkshop in Oud Crooswijk en Rubroek. Deelnemers 
konden tijdens deze wandelingen aangeven waar voor hen de knelpunten lagen. Daar kwam onder 
meer de vraag om meer sociale huurwoningen, een gezondheidscentrum in Crooswijk en meer 
ondersteuning voor de mantelzorgers en minder rommel op straat uit.  
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Geriatrisch Netwerk Rotterdam 
Het Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omstreken (Genero) heeft een coronacorrespondentie 
opgezet. Janneke doet daaraan op uitnodiging mee en heeft via de mail contact met een jongere. Het 
is de bedoeling dat je in je correspondentie deelt wat je angstig of kwaad maakt, maar ook wat je 
goed doet. Het is een leuk contact met iemand die in de zorg werkt. 
 
Netwerk Overleg Kralingen Crooswijk (NOKC) 
Dit is een gesubsidieerd project onder leiding van Sandy dos Reis om te komen tot een betere 
samenwerking tussen de verschillende welzijnsorganisaties binnen de wijk. Marijke Jessurun heeft 
namens de Seniorenraad hieraan deelgenomen. De bijeenkomsten zijn op een na, gehouden via 
Teams/Zoom. Deelnemers zijn verder Aafje, Vrijwilligerswinkel, Dock, Home Instead e.a. 
 
Vrouwtje Theelepel 
Corona heeft ook hier roet in het eten gegooid. Vanaf de lockdown is deze groep nog 3 keer bij elkaar 
geweest. In de buitenlucht bij iemand op het terras. Verder bellen we rond, sturen een kaartje of via 
Opzoomer Mee een plantje of een andere attentie. De vaste bezoekers missen het enorm.   
 
Blokje om 
Dit project is helemaal stilgevallen. De medewerking van de Gemeente is ook gestopt. 
 
Cliëntenraden 
In de loop van 2020 hebben er, door de Corona, geen gesprekken plaatsgevonden. 
 
Andere activiteiten 
In maart werden de Oostzeedijk en de Honingerdijk afgesloten i.v.m. de vervanging van de tramrails. 
Philomène heeft getracht een busje te regelen voor vervoer van de ouderen naar het Oostplein. De 
RET was er mee bezig maar door de lockdown ging het niet door. 
 
Cultuur  
Helaas is door corona op dit gebied weinig of niets mogelijk geweest. Film en eten in Pniël kon niet 
doorgaan. Philomène heeft met een aantal ouderen wel tentoonstellingen in het Arboretum bezocht. 
 
In 2021 zullen de speerpunten van de werkgroep Zorg, Welzijn en Cultuur zijn:  

• Afronden project ‘Blokje om’  

• Diverse cliëntenraden bezoeken (indien mogelijk) 

• Gezondheidscentrum Crooswijk 
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Activiteiten van de Werkgroep Wonen in 2020 
De leden van de werkgroep zijn: Ella ter Kuile, Gerard Harmse, Co Ridderikhoff, Bernard Kempen, 
Ineke Soeterik en Theo Koning. 
 
Overzicht 
Vanaf maart 2020 hebben we getracht het hoofd boven water te houden tijdens de corona 
maatregelen. Het is ons gelukt nog 6 keer bij elkaar te komen.  
Het ging vooral om bijpraten, nog enige contacten met de samenleving en de 75+bezoeken. Dock is 
inventief om toch nog een vorm te vinden om bij de bewoners langs te gaan. Bewoners zijn daar erg 
blij mee blijkt. 
We hebben een zogenaamd ‘diner pensant’ bezocht, samen met de voormalig directeur van de 
Woongroepenwinkel, op uitnodiging van Marijke de Vries. Dat per gebied vraag en aanbod van 
woningen voor ouderen bij elkaar moeten worden gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met 
leefstijlen en levensloopbestendigheid, heeft hij namens de Seniorenraad benadrukt.  
Op 17 februari 2020 is in de stadsschouwburg de conferentie over Langer Thuis Akkoord bijgewoond. 
Vele opvattingen die op de conferentie naar voren kwamen sluiten aan bij onze visie. 
Er werd o.a. voor preventief handelen door de partijen gepleit. Als speerpunt gold het voorkomen 
van eenzaamheid bij ouderen.  
 
Op 22 september vond alsnog het langverwachte gesprek plaats met wethouder Sven de Langen. In 
het kader van genoemde pijler Wonen en Woonomgeving willen wij inzicht in de toewijzing van de 
55+woningen. Het blijkt namelijk dat woningen worden toegewezen aan mensen waarvoor de 
seniorenwoningen niet bedoeld zijn. Verder moet volgens ons meer duidelijkheid komen over de 
invulling van de zogenaamde ouderenhub. 
Eerder in september hebben enkele van onze leden deelgenomen aan de Omgevingswalk Shop Oud 
Crooswijk en Rubroek (OMGWS). Twee weken later namen weer andere leden van onze werkgroep 
deel aan een van de tweede sessies waarin de uitkomsten van de Walkshop zijn ingebracht. In die 
sessies lag de vraag voor “Wat vinden deelnemers van de OMGWS belangrijk in Crooswijk/Rubroek”. 
De uitkomsten van die sessies zijn nog niet bekend. 
OP 12 november ontvingen we een antwoord van wethouder Kurvers op onze reactie bij brief dd. 20-
07-2020 op het zg. Actieplan Langer Thuis Akkoord 2020-2025. “Er zijn de afgelopen maanden grote 
stappen gezet” zo meldt hij. Het Langer Thuis Akkoord is omgezet in een Actieagenda. Met de 
ondertekenaars van het Langer Thuis Akkoord werd op 7 december 2020 de Actieagenda gedeeld. 
 
Digitalisering blijft een belangrijk onderwerp, dit zal ook weer worden aangegeven aan de 
corporaties. Co en Jan hebben een (digitaal) gesprek gehad met 2 vertegenwoordigers van de ING, 
over de sluiting van banken en de digitalisering van allerlei bankzaken. Er is gesproken over de 
klantvriendelijkheid, het verdwijnen van kantoren ING, (schijnt met afstand cirkels te worden 
bepaald, zij werken niet met wijken). Dus bewoners uit Kralingen-Crooswijk moeten naar de 
Noordmolenstraat en/of het centrum. Er komen daarvoor in plaats wijkservicepunten bij winkels als 
Primera enz. In Kralingen-Crooswijk gebeurt dat (vooralsnog) niet. 
Gesprek ging erg lang over die cirkels en de in te richten servicepunten en daardoor kwamen veel 
andere punten niet meer aan de orde. Helaas, het gesprek was teleurstellend. We gaan nog reageren 
op de 5 punten, die dus niet aan orde kwamen en het nare gevoel wat het gesprek al met al 
opleverde. 
 
Actiepunten voor 2021: 

• Onvermoeid actievoeren m.b.t.  Digitalisering; het wordt steeds ingewikkelder voor ouderen 
om de digitalisering bij te benen 

• Deelname aan 75+bezoeken 
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• Bij Dock aandringen dat door brandweer of GGD-actie wordt ondernomen om in contact te 
komen met bewoners die niet afzeggen en niet opendoen. Een punt van grote zorg; de 
prestatieafspraken van de gemeente met de 5 woningbouwcorporaties bemachtigen 

• Opletten dat de aandacht voor ” Van Groot naar Beter “en de huurliberalisatie als probleem 
niet wordt ondergesneeuwd 

• Plaspunten voor ouderen in bepaalde toegankelijke winkels bepleiten 

• De noodzaak van de aanwezigheid van huismeesters bij iedere gelegenheid naar voren 
brengen 

• De wooncoach en de sociaalmakelaars: zorgen dat we er grip op krijgen 

• In de plannen van Nieuw Kralingen zijn circa 80 woningen bestemd voor ouderen. Zijn er 
levensbestendige woningen?  Om op de hoogte te blijven heeft een lid van onze werkgroep 
zich aangemeld voor dit project Nieuw Kralingen 

• Bij bouwplannen volhouden dat van de vele woonzorgconcepten, die gepresenteerd zijn in 
de Stadsschouwburg op 17 februari, gebruik wordt gemaakt 

• De gang van zaken in het kader van ” Ouder en Wijzer” op de voet volgen 

• Evenals het OMGSW  
 

 
 
 
Evaluatie activiteiten van de werkgroep VLM (Veiligheid, Leefbaarheid & Mobiliteit) in 2020 
 
De leden van de Werkgroep VLM zijn: Theo Koning, Bernard Kempen, Gerard Harmse, Jan van der 
Schans. 
Vooraf: De voorgenomen activiteiten zijn ernstig belemmerd door de coronamaatregelen. 
 
Toegankelijke wijk 
Met deskundigen van de gemeente Rotterdam (dienst Stadsontwikkeling) zijn afspraken gemaakt 
omtrent een aantal knelpunten. De stand van zaken wordt hieronder weergegeven: 
 
Kruispunt Oudedijk – Willem Ruyslaan 
Blijft een gevaarlijk kruispunt voor fietsers en voetgangers. Geen zebra’s en veel afslaand verkeer.  
Tot op heden niet gemerkt dat er een betere beveiliging komt. Hier en daar zie je dat zebrapaden zijn 
doorgetrokken op de fietspaden. Van een consequent beleid bespeuren wij echter weinig. Het 
gemeentebestuur heeft wel aangekondigd in de hele stad veel meer zogenaamde 30 km per uur 
straten te gaan maken.  
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Verkeersdrempels  
Verkeersdrempels moeten tenminste 10 cm boven het wegdek uitsteken, maar dit is op vele plaatsen 
niet het geval. Bij de vernieuwde Van Galenbrug in Crooswijk is voor de Boezemsingel een aanvraag 
gedaan voor een verkeersdrempel in combinatie met een zebrapad.  
Portalen over de weg om aan te duiden dat daar een drukke oversteekplaats is, bijv. bij scholen, 
komen bijna niet voor. Aan de Kralingse Plaslaan wordt dit wel goed toegepast. 
 
Oostplein 
Steeds meer mensen en instanties zijn ervan overtuigd dat het Oostplein chaotisch is en een 
grondige herinrichting verdient. 
 
VGR 
Er is dit jaar geen contact geweest met de VGR. Wel is een dementievriendelijke route verkend vanaf 
De Nieuwe Plantage en Hofje van Gerrit de Koker naar de Lusthofstraat.  
 
 

 
 
Veiligheid en mobiliteit op straat 
Via de BuitenBeter App hebben we situaties laten zien van een onoverzichtelijke kluwen van fietsen. 
De toezegging voor meer beugels is er wel (bijv. aan de Boezemsingel), maar de beugels zijn nog niet.  
Er is in Kralingen en Crooswijk op meerdere plaatsen gebrek aan een goede mogelijkheid om fietsen 
te stallen.  
 
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 in het leven 
geroepen op initiatief van de seniorenraad Kralingen-Crooswijk. De schouw heeft dit jaar 1x plaats 
gevonden. Het verslag daarvan is opgestuurd naar Stadsbeheer. 
 
Wij hebben herhaaldelijk gevraagd naar het resultaat van het rijden met scanauto’s. Die zouden in de 
plaats gekomen zijn van het schouwen zoals wij gewend waren. Wij hebben nog geen enkel 
evaluatierapport gezien. Ook heeft niemand ooit zo’n auto zien rijden! 
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Vuil op straat 
Leden van de werkgroep VLM nemen waar dat het nog steeds op sommige plekken een enorme 
bende is van op straat geworpen blikjes, papieren, mondkapjes, e.d. Het is er, met de nieuwe manier 
van schouwen, niet beter op geworden. Wel zijn onlangs op diverse plekken bordjes geplaatst 
waarop het voeren van ganzen, eenden en vogels wordt afgeraden, vanwege het risico op ongedierte 
(ratten e.d.)  
  
Randvoorwaarden Langer Thuis 
Op de uitgebreide brief van de Seniorenraad over het Langer Thuis beleid is nu een brief van 
wethouder Kurvers gekomen, waarin een actieprogramma wordt aangekondigd. Op 7 december zou 
dat programma verschijnen. 
 
Mobiel blijven/beweegtuinen 
Enkele jaren na het plaatsen van de beweegtuinen, is er eind 2019 en begin 2020 contact geweest 
met het Sportbedrijf Rotterdam over het gebruik ervan. Zij zouden gaan helpen met het realiseren 
van ons Blokje Om idee. Daar is dit jaar bitter weinig van terecht gekomen, hoewel een Blokje Om 
over het algemeen toch coronaproof is. 
 
Speerpunten van de Werkgroep VLM in 2021:  
 

• Herinneren aan toezeggingen omtrent kruispunt Oude Dijk – Willem Ruyslaan  

• Opjutten aanpak Oostplein 

• Met VGR vaker afspreken omtrent samenwerking. 

• Overleg met de wijkagent intensiveren  

• Dementievriendelijke route en project ‘Blokje om’ 

• Rapport opstellen over gevolgen gebruik scootmobiel  

• Oplossingen bewerkstelligen voor overlast van gestalde fietsen 
 

 
 
Zaken die de gehele Seniorenraad betreffen (niet specifiek een werkgroep) 
 
Diverse zaken: Vanaf maart hebben we door corona eigenlijk niets meer live gemeenschappelijk 
gedaan. Bijna geen ALV’s, geen Open Bijeenkomst en geen uitje. Wel hebben we (uiteraard digitaal) 
alle contacten onderhouden en hebben we deelgenomen aan besprekingen die via het 
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computerscherm verliepen.  Na de zomer zijn we wel af en toe in werkgroepverband bij elkaar 
gekomen.  
 
Enkelen van ons hebben (op afstand) 75+gesprekken gevoerd. Dock heeft pakketjes gemaakt 
(spelletje, iets lekkers, e.d.) die werden aangeboden aan de 75plussers. Begin 2021 komt er een 
evaluatie. De Brede Raad 010 is ook benieuwd naar uitkomsten van 75+gesprekken. Een 
aandachtspunt is o.a. dat de persoonsgegevens van de 75+ers niet altijd kloppen. Er blijken mensen 
te zijn verhuisd of soms ook te zijn overleden. 
 
Een keer is er een zgn. Walkshop in Crooswijk geweest (een wandeling door de wijk in twee groepen) 
met het doel een programma te maken voor een Ouderenhub Crooswijk. De keren daarna is dit via 
telefoon of video gegaan. Ook in het Netwerkoverleg Kralingen nemen we actief deel via het scherm. 
Wat het precies moet worden, is ons niet geheel duidelijk. Wat we wel zien is dat Laurens Rubroek 
een mooi voorbeeld zou kunnen zijn van wat de gemeente ziet als een Ouderenhub.  
 
 

 
 
Het contact met de Gebiedscommissie is vrijwel uitsluitend via de mail verlopen. Het ging 
hoofdzakelijk over het dreigend huisartsentekort en de uitdrukkelijke wens voor een 
Gezondheidscentrum Crooswijk. Er is een uitvoerige mailuitwisseling geweest met Paulette Verbist 
en huisarts dr. Oei. De discussie over het hoe, waar en wanneer duurt nog voort. Het begint nu wel 
ergens op te lijken. Er is sprake van een tijdelijke voorziening en van plannen voor een definitief 
gezondheidscentrum in de omgeving Schuttersveld. 
  
Twee keer zijn er bezoeken geweest van wethouders van Rotterdam aan Kralingen-Crooswijk. De 
wethouders Kathmann en Bonte hebben we gesproken op de locatie De Nieuwe Plantage. Met 
wethouder De Langen was er een afspraak in Laurens Rubroek. 
  
Als Seniorenraad waren we in het vroege voorjaar aanwezig bij de opening van de verbouwde De 
Nieuwe Plantage tot 100% verpleeghuis, dagopvang en artsenpraktijk. Ook hebben we de acties met 
een aardigheidje voor bewoners en personeel van Pniël en De Nieuwe Plantage ondersteund. Dit om 
de gevolgen van corona bij de beide verpleeghuizen enigszins te verzachten en het verpleegkundig 
personeel een schouderklopje te geven. 
 
Ook dit jaar hebben wij weer deelgenomen aan de totstandkoming van de Gebiedsgids 2021 voor 
65+ers. Dit in samenwerking met de Vrijwilligerswinkel. 
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Er is weinig tot geen contact geweest met de woningcorporaties in Kralingen-Crooswijk (SOR, 
Havensteder en Woonstad). 
 
De eigen organisatie Seniorenraad. Flora van der Zwaan heeft zich gemeld als belangstellende voor 
de Seniorenraad. Welmoet heeft aangekondigd de Seniorenraad te gaan verlaten. Elke is nog steeds 
onze professional en dat is bevorderlijk voor een makkelijk contact met de welzijnsorganisatie Dock 
in Kralingen-Crooswijk. 
 
Financiën. Gerard heeft in januari/februari de jaarrekening opgemaakt over het jaar 2019. Het 
financieel jaarverslag 2020 is onderdeel van dit jaarverslag. Op 10 december 2020 besloot de 
Gebiedscommissie positief op de subsidieaanvraag 2021.  
 
Bestuurlijk overleg 
 
Dinsdag 22 september 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Sven de Langen 
en de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk over Rotterdam Ouder en Wijzer.  
De belangrijkste onderwerpen die in het gesprek besproken zijn: 

• De stand van zaken met betrekking tot een nieuw gezondheidscentrum voor Crooswijk. De 
wethouder is daarvan een groot voorstander en zal met collega Kurvers alles in het werk 
stellen om een gezondheidscentrum voor Crooswijk mogelijk te maken. 

• De toenemende zorg bij de Seniorenraad ten aanzien van de digitalisering. De informatie van 
de overheid gaan steeds meer via internet. Niet iedereen beschikt echter over pc, laptop of 
smartphone. Gepleit wordt om meer informatie op papier. 

• De Seniorenraad heeft de zogenoemde 10-puntenbrief opgesteld en geadresseerd bij de 
ING-Bank. De klacht is dat steeds meer fysieke loketten sluiten en dat verondersteld wordt 
dat eenieder in staat wordt geacht om te internet bankieren. De wethouder beaamt deze 
ontwikkeling en vindt het ook zorgelijk. Hij wijst op het onderdeel ‘inclusie 55+’ uit het 
uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer. 

• De 75+gesprekken moeten nog eens goed geëvalueerd worden. Daarover zijn we het eens. 

• De wethouder is voor het realiseren van zogenoemde Ouderenhubs. De Seniorenraad vindt 
de vestiging Rubroek een mooi voorbeeld van zo’n complete ouderenvoorziening. 

• Het Rotterdamse beleid ‘van groot naar beter’ komt naar de mening van de Seniorenraad 
nog niet zo tot z’n recht, mede door schaarste aan geschikte woningen. De gemeente heeft 
een seniorenmakelaar aangesteld, die moet bemiddelen tussen woningcorporaties en 
woningzoekende oudere. 

• De Seniorenraad vindt het vreemd dat er in de plaats van het schouwen door burgers en 
professionals van het openbaar gebied op vervuiling, groen, etc. niets voor in de plaats is 
gekomen. De ooit genoemde scanauto’s zijn door niemand gesignaleerd. De wethouder cs 
zoekt het uit. 
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6. Financieel jaarverslag 2020 

 

 

 

Balans per 31 december 2020 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 

 

 
 

Activa   31-12-20 31-12-19    Passiva   31-12-20 31-12-19 

 
Materiële activa         Algemene reserve  9915  6747 

De Esch en De Nieuwe Plantage  

 

     

Vorderingen          Afschrijving en      

           Apparatuur   750  750 

Rente    1  1           

 

    

Liquide middelen         Crediteuren 

            

Rabo zakelijke rekening 5318  3787     Evaluatievergadering    250 

Rabo bedrijfsspaarrekening 5359  5357     Beweegtuinen     486 

           Kerstviering Hoppesteyn   900 

           Bankkosten   13  13 

                   

    10678  9146         10678  9146 

    ================        =============== 

 

 

 

N.B. 

De activiteiten in het jaar 2020 zijn vanwege de pandemie geminimaliseerd. 

De beweegtuinen in De Esch en De Nieuwe Plantage zijn volledig betaald en onderhouden.  

Hostnet heeft de website en info gerepareerd, opgeschoond en hersteld.  

Zie ook de Staat van Baten en Lasten.  

De bedragen zijn afgerond. 

Staat van Baten en Lasten 2020 Seniorenraad Kralingen-Crooswijk  
 

Baten  begroting werkelijk begroting werkelijk Lasten   begroting werkelijk begroting

 werkelijk 

  2021*  2020  2020  2019     2021*  2020  2020  2019 

 

Subsidie 6167  9207  9207  9207  1. Kantoorkosten 
          Kopieerkosten  175  186  350  393 

Projecten         Portokosten  50  91  100  156 

          Kantoorartikelen 125  264  250  311 

Lichtjesavond Crooswijk     3178  Vergaderkosten  250  175  100  94 

          Internet   150  59  150  39 

Coronawens      760      Afschrijving/webrepair 250  558**  250   

               

Kerstviering Hoppesteyn     900  2. Kosten organisatie 

          Onkosten werkgroepen 825  540  1650  1983*** 
          Evaluatievergadering 150  506***  150  273 

Rente    1    1  Bestuursaanspr.verz. 300  272  300  272 

          Presentatie sprekers   32  165  118 

           

          3a Projecten (2018/19/20, zie ook crediteuren) 
          Beweegtuinen    555    598  
          Lichtjesavond        3178 

Bijdrage leden      99  Dagje uitbesteding       386 
          Kerstviering Hoppesteyn  900    710 

          Coronawens    760 

           3b Ondersteuning 
          Dock   3392  3392  3392  3392 

           

          4. Diversen      
          Open bijeenkomst     1850  2282 

          Bankkosten  150  155  150  155 

          Excursie leden  350    350  371 

  6167  9968  9207  13385     6167  8435  9207  14711  

 

* Lagere begroting en activiteiten i.v.m. corona  ** eenmalig Hostnet webrepair  ***over 2 jaar 
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Begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2021 
 

Begrotingsposten Bedragen 

   2020      2021                

Opmerkingen 

Corona gerelateerd 

1.Kantoorkosten    

Kopieerkosten 350 x ½ =  175 Agenda’s, jaarverslagen e.d. 

Portokosten 100 x ½ = 50 Versturen vergaderstukken 

Kantoorartikelen 250 x ½ = 125 Diverse benodigdheden 

Vergaderkosten  100 250 Huur ruimte, koffie en thee 

(verhoogd door externe huur)  

Internet en Onderhoud  150 150 Abonnement en Website 

Afschrijving apparatuur 250 250 Fototoestel, reservering pc 

    

2.Kosten organisatie    

Onkostenvergoeding werkgroepen 

Werkgroep Wonen 

Werkgroep Zorg 

Werkgroep VLM (Veiligheid.Leefbaarheid, 

Mobiliteit) 

1650x ½= 825 Onkosten 15x11x10,- 

(gehalveerd door corona) 

Telefoonkosten 

Vervoerkosten 

Presentatiekosten 

Lunchkosten e.d. 

Evaluatievergadering 150 150 Zaalhuur en catering 

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 300 300  

Presentatie sprekers ALV 165 ---- Onkosten 11 x 15 (geen 

sprekers door corona) 

    

3.Projecten/Ondersteuning    

Administratieve en secretariële 

ondersteuning van Dock., t.b.v. 

maandelijkse ALV en DB vergaderingen 

(6784 – 

3392 =) 

3392 

3392 Jaarcontract 6784 – eigen 

bijdrage 75plus gesprekken. 

Huisvestingsfaciliteiten 

    

4. Diversen    

Open Bijeenkomst 1850 ---- Zaalhuur, catering, audio en 

advertentie 

Bankkosten 150 150  

Excursie leden 350 350 Deskundigheidsdag incl. lunch 

    

Totale kosten 9207 6167  
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Toelichting op de jaarrekening 2020 

 
Inleiding 
Veel activiteiten zijn vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. Dat geldt met name 
voor de jaarlijkse Open Bijeenkomst die zich altijd op een grote belangstelling mag verheugen. Ook 
het aantal Algemene Ledenvergaderingen, waarbij vaak een spreker over een relevant thema wordt 
uitgenodigd, is uit gezondheidsoverwegingen beperkt gehouden. Toch zijn de bijeenkomsten van de 
werkgroepen en het dagelijks bestuur zoveel mogelijk doorgegaan en ook de 75+gesprekken zijn 
coronaproof gevoerd. 
 
De begroting voor 2021 is gezien de coronamaatregelen in overleg met de wijkmanager aangepast, 
hetgeen geresulteerd heeft in een aanzienlijk lager bedrag dan het afgelopen jaar. Zie ook 
‘Toelichting op besteding van de begroting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk 2020’. 
 
Staat van baten en lasten 
De kosten van webrepair zijn hoger dan begroot. De website is opgeschoond, de info is beveiligd en 
we zijn overgegaan naar een andere internetprovider. De kosten van de evaluatievergaderingen zijn 
ook hoger aangezien de factuur uit het vorig jaar is meegeteld. 
De projecten over 2020 zijn noodgedwongen beperkt: de kosten die gemaakt zijn betreffen een 
project ‘Coronawens’ en uitgaven voor twee projecten uit 2019. 
De ondersteuning door Dock betreft de kosten van administratie, gebruik van gebouw en toebehoren 
voor een half jaar, het tweede halfjaar wordt gecompenseerd door onze werkzaamheden t.b.v. de 
75+gesprekken. De kosten van ondersteuning zullen door Dock met ingang van 2021 verhoogd 
worden. 
De begroting voor 2021 is lager gezien de beperkte mogelijkheden en activiteiten door de pandemie. 
Hopelijk lukt het ons om eind van het jaar 2021 een Open Bijeenkomst te organiseren, het budget 
hiertoe is niet opgenomen in de begroting 2021, maar staat nog op de begroting van het jaar 2020. 
 
Balans 
De beweegtuinen die door de Seniorenraad gefinancierd zijn betreffen de locaties De Esch en De 
Nieuwe Plantage. Vanwege het 20-jarig bestaat zijn deze beweegtuinen destijds door sponsorgeld 
opgericht. De Seniorenraad is bezig deze twee beweegtuinen over te dragen aan de gemeente, 
aangezien het juridisch en financieel niet past bij onze organisatie. 
Door de lagere uitgaven is de algemene reserve hoger dan bedoeld, de begroting van het jaar 2021 is 
dan ook aanzienlijk lager dan eerdere jaren. Door afronding is een minimaal verschil mogelijk in de 
totalen. 
 


