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Voorwoord door de gebiedscommissie 
 

Namens de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk doe ik u hierbij het gebiedsverslag 2019 

toekomen. 

De gebiedscommissie kijkt met een licht positief gevoel terug op het jaar 2019. Bewoners 

weten de gebiedscommissie en de gebiedsorganisatie te vinden voor bewonersinitiatieven. 

Het budget voor 2019 is echter in tegenstelling tot 2018 niet volledig benut.  

Bewoners verenigen zich rondom gemeenschappelijke thema’s en willen een actieve bijdrage 

leveren aan de verbetering van de leefomgeving of sociale cohesie. De bewonersparticipatie 

in de wijk blijft groeien. In sommige gebieden vraagt dat iets meer ondersteuning en maatwerk 

dan in andere gebieden. Aan de gebiedscommissie de taak om deze groepen op een goede 

manier te ondersteunen, te stimuleren en te faciliteren. Dit is een van onze primaire taken en 

daarin worden wij dan ook graag door de gemeente ondersteund.  

Participatie vraagt echter ook om duidelijk verwachtingsmanagement en goede communicatie. 

De hoeveelheid ontwikkelingen in het gebied Kralingen-Crooswijk vragen om een integrale 

afstemming tussen deze projecten en een visie op het gebied. Leefbaarheid, de kwaliteit van 

de leefomgeving en adequate voorzieningen staan bij bewoners centraal. Betrek burgers en 

belanghebbenden dan ook in een vroeg stadium van beleid. Social design aan de voorkant, 

geen participatie als sluitstuk van beleid. Het gebied kent vele kwaliteiten en het behoud 

daarvan en het zorgvuldig omgaan met groen, milieu en luchtkwaliteit is voor onze bewoners 

van het grootste belang. 

Daarnaast zijn wij als gebiedscommissie zeer geïnteresseerd in hoe de participatie rondom de 

gebiedsvisie en omgevingsvisie, de verkenning naar het aardgasvrij maken van Kralingen, de 

participatie rondom de oeververbinding en de verkenning naar het bouwen tussen de A16 en 

het Kralingse Bos en de ontwikkelingen rondom Excelsior en de EUR op een geïntegreerde 

manier worden opgepakt. Vanuit belangenorganisaties wordt de wens uitgesproken om meer 

ondersteuning op het gebied van kennisuitwisseling, het gebruik van deskundigen en het 

delen van leerervaringen bij deze complexe opgaven.   

Ook de politiek en het bestuur heeft hierin een rol. Hoe werken Raad, College en de 

verschillende vormen van de lokale democratie met elkaar samen en hoe geven we in de 

praktijk hieraan invulling. De gebiedsconferentie in Kralingen-Crooswijk was goed bezocht, 

maar gaf ook duidelijk aan welke zorgen bewoners hebben ten aanzien van het gebied. Op 

een goede manier omgaan met deze zorgen, heldere en transparante communicatie hierover 

en het serieus nemen van ervaren overlast en het zoeken naar mogelijke oplossingen is wat 

de gebiedscommissie betreft het uitgangspunt.  

Naast de reeds eerdergenoemde ontwikkelingen blijft de gebiedscommissie aandacht vragen 

voor de uitvoering van de maatregelen uit het plan voor oud-Crooswijk en pleit zij voor het 

doorzetten van deze maatregelen na 2021. Nadrukkelijke aandacht wordt gevraagd voor de 

huisartsenproblematiek in Crooswijk. Hier is op korte termijn een oplossing nodig.  Wij vragen 

het College en de gemeenteraad dan ook alles te doen wat in hun vermogen ligt om in deze 

situatie tot een (tijdelijke) oplossing te komen.   

De komende jaren zullen wij ons als gebiedscommissie blijven inzetten voor de belangen van 

de bewoners uit ons gebied blijven inzetten. Wij hopen dan ook op een goede samenwerking 

met de stedelijke diensten, de gemeenteraad en het College van B&W.  

Namens de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, 
 
Rens van Overdam, 
Technisch Voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. 



1. De communicatie met en de participatie van de bewoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied 
bij de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid in de gebieden. 

 

 

In september vond de Gebiedsconferentie plaats in het Huis van de Wijk de Pomp in de Esch. 

Het College kwam op bezoek en heeft middels diverse ‘tafels’ met bewoners gesproken. De 

opkomst was groot en bewoners hebben hun zeer verschillende vragen en kwesties aan 

wethouders en burgemeester voor kunnen leggen. 

 

 

 

 
College op bezoek- Gebiedsconferentie  

 

De gebiedscommissie Kralingen Crooswijk is actief betrokken bij de ontwikkelingen in het 

gebied. Zij laten zich op diverse onderwerpen bijpraten door bewoners, organisaties en door 

ambtenaren, bezoeken activiteiten en geven daarmee participatie op velerlei wijzen vorm. Op 

enkele onderwerpen heeft de gebiedscommissie werkgroepen samengesteld, waar in 

samenwerking met diverse partijen meningsvorming en met enige regelmaat advies tot stand 

komt aan College en Raad. 

De werkgroep gezondheid richt zich specifiek op het komend tekort aan huisartsen in 

Crooswijk en de daarbij dringende noodzaak van realisatie van een gezondheidscentrum. In 

samenwerking met huisartsen, Seniorenraad en bewoners agendeert de gebiedscommissie dit 

bij de wethouder. 



In 2019 is het Horecagebiedsplan bijgesteld. Het participatietraject wat hierbij heeft 

plaatsgevonden heeft geresulteerd in goed draagvlak voor ontwikkelingen met betrekking tot 

horeca in het gebied. 

 

De gebiedscommissie heeft kennisgenomen van de keuze voor de Oost variant voor een 

nieuwe oeververbinding. De betekenis hiervan voor de wijk de Esch is enorm. Voorafgaand 

aan het besluit hebben bewoners zich georganiseerd in de Kerngroep Oeververbinding. 

Bewoners en gebiedscommissie laten zich regelmatig informeren over de stappen in dit 

meerjarige proces. De werkgroep Oeververbindingen heeft eind 2019 een participatietraject 

georganiseerd om gevraagd advies uit te brengen op de concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau en op de Participatieaanpak MIRT- verkenning. 

 

Rotterdam staat op de kaart voor wat betreft het aanbod aan evenementen en het Kralingse 

Bos is een gewilde locatie hiervoor. In 2019 heeft de werkgroep evenementen in 

samenwerking met bewoners geadviseerd op twee locatieprofielen, te weten voor het 

Kralingse Bos west en Kralingse Bos Oost. Locatieprofielen dienen als kader voor 

organisatoren waarbinnen zij de evenementen kunnen organiseren. De betrokkenheid op dit 

onderwerp blijft groot. 

 

 

 

 

 
Kralingse Bos  

 

 

 



1.a het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen 
van wijkactieplannen 

Crooswijk 
 
Het wijkactieplan is een uitwerking van de wijkagenda en is in Crooswijk nauw gekoppeld aan 

het Plan van Aanpak Oud Crooswijk. De gebiedscommissie regisseert en faciliteert de 

participatie in dit plan van aanpak. In 2019 is er een grote bewonersavond voor heel Crooswijk 

geweest waarin de gebiedscommissie bewoners en ondernemers uitnodigt om mee te denken 

over verbeteringen en plannen. De wethouder van wijken is hier ook bij aanwezig. De avond is 

goed bezocht.  

Daarnaast zijn in 2019 twee nieuwsbrieven huis aan huis verspreid. De gebiedscommissie 

faciliteert en maakt daarmee ontwikkelingen en initiatieven mogelijk. 

Op verschillende onderdelen van de plannen en de wijkagenda is goed geparticipeerd. Rond 

vergroening en herinrichting zijn bewoners en ondernemers actief betrokken geweest in de 

hele wijk. Voorbeelden daarvan zijn de vergroening in de Crooswijksestraat, Crooswijkseweg, 

de komma, met kinderen 3 speelplekken op het Slachthuisterrein en de herinrichting van de 

Crooswijksebocht. De participatie voor de herinrichting van de Jonker Fransstraat en de 

Boermarke is gestart en er zijn verschillende initiatieven in Rubroek om binnenterreinen aan te 

pakken. Ook bij de aanpak van vervuiling en naastplaatsingen zijn bewoners en 

gebiedscommissie actief betrokken. Ze hebben zitting in een werkgroep die mogelijkheden 

voor een succesvolle aanpak onderzoekt. Buurt bestuurt Slachthuisterrein zet zich actief in om 

vervuiling tegen te gaan en het project ‘zak in de bak’ is met input van actieve bewoners 

uitgevoerd vanuit het participatiecentrum. Het participatiecentrum wordt steeds meer en beter 

gebruikt. Het is mooi opgeknapt met jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt (De 

Nieuwe Kans), waarbij ook een muurschildering is gemaakt. Er is gastvrouw, die zich vrijwillig 

inzet voor het participatiecentrum. Steeds meer bewoners en professionals maken gebruik van 

het participatiecentrum en gebiedscommissie gebruikt het voor werkgroep vergaderingen en 

themavergaderingen.  

Naast de activiteiten die er al plaatsvonden (zoals de taallessen) wordt het participatiecentrum 

actief gebruikt door het jongerenloket, door Excelsior, en door het CVD met 

voorlichtingsbijeenkomsten voor en door jonge moeders. Het wordt door bewonersgroepen en 

initiatieven gebruikt als vergaderlocatie. Professionals (gemeente, Havensteder, 

verbindingsmanager Crooswijkseweg) gebruiken het als uitvalsbasis en werklocatie. Hierdoor 

komen bewoners en professionals elkaar regelmatig tegen in het participatiecentrum. 

Er zijn een paar relatief nieuwe initiatieven van bewoners die gericht zijn op de hele wijk en die 

beklijven. Het zijn initiatieven voor de wijk en door de wijk. De wijkkrant ‘De Crooswijker’ is 

zelfstandig geworden en is nu een stichting. Ook vorig jaar zijn weer 5 wijkkranten 

gepubliceerd die door de hele wijk huis aan huis bezorgd worden. De redactie is een actieve 

groep die zich inzet voor de wijk en de wijkkrant is een gewaardeerd communicatiemiddel 

geworden in en voor de wijk. De stichting Crooswijk is eveneens nieuw, ze heeft vorig jaar 

voor het eerst in vele jaren weer een koningsdagfeest in Crooswijk georganiseerd. Ook hier 

gaat het om een groep die zich inzet voor de hele wijk voor alle bewoners. Deze nieuwe 

initiatieven zijn verbindend voor heel Crooswijk. 

Crooswijk is actief, ook de bestaande initiatieven gaan stevig door. Het gaat dan onder andere 

over de bewonersgroep Slachthuisterrein, de bewonersvereniging Rubroek, Ondro Bong en de 

donderdagavondmaaltijd in de Branding voor senioren. Deze groepen en andere blijven 

initiatief nemen en blijven actief. 



Kralingen 
 

De vier woonwijken en het bos die samen Kralingen vormen zijn zeer verschillend van aard en 

vraagstukken. Bewoners van de Esch zien hun rustige groene wijk opgenomen worden in 

dynamische “grote stads” ontwikkelingen. Niet alleen de keuze voor een nieuwe 

oeververbinding zorgde hiervoor, ook de zoeklocatie voor woningbouw maakt dat bewoners 

zich realiseren dat hun wijk in grote veranderingen terecht is gekomen. Tijdens de 

Gebiedsconferentie hebben bewoners van de wijk een krachtig signaal laten horen, namelijk 

dat zij een Visie op de wijk verwachten en daar tevens zelf heel actief in willen participeren. 

Bottom up samen willen vormgeven. Dat is een Betrokken Stad! Bewoners van de Esch 

nemen ook deel in twee beheercommissies. Deze commissies zijn verbonden aan opvang 

locaties in de wijk, één voor crisisopvang huiselijk geweld en één voor doelgroep van het 

Centrum voor Dienstverlening. Ook zijn bewoners actief betrokken bij de plannen die de 

eigenaar van het winkelcentrum ontwikkelt. 

Struisenburg kent een actieve Buurt Bestuurt, die verschillende nieuwe initiatieven ontplooit. 

Bewoners organiseren wekelijks een Ontmoeting in de wijk en met enige regelmaat wordt 

gezamenlijk zwerfafval ‘geprikt’. BlueCity transformeert steeds verder en bewoners hebben 

zich actief laten horen in het IP-traject voor de herinrichting van de buitenruimte. Passend bij 

de ‘smoel’ van BlueCity is hierin voor het eerst ervaring opgedaan in het circulair gebruik van 

buitenruimte materialen.  

Voor de bewoners van Kralingen west en Kralingen oost is duidelijk dat het Kralingse Bos 

steeds drukker wordt bezocht. Er is een grote variatie in gebruik, niet alleen voor wandelaars, 

maar ook voor sporters, festivalbezoekers, voor het uitlaten van honden en voor 

natuurbeleving in de stad. Dat maakt dat er in samenwerking met bewoners gezocht moet 

worden naar balans in gebruik. Dat is niet eenvoudig. De participatie op de locatieprofielen 

heeft geleerd dat er draagvlak is voor evenementen mits overlast beperkt en het bos 

bereikbaar blijft voor bewoners.  

Actieve bewonersgroepen denken en praten mee over de verwachte grote ontwikkelingen voor 

het gebied. Enkele daarvan worden financieel ondersteunt door een bijdrage uit het budget 

bewonersinitiatieven van de gebiedscommissie. 

In de gebiedsontwikkeling voor Excelsior hebben de nabijgelegen stakeholders actief 

meegedacht. Arboretum Trompenburg, Herberg in den Rustwat, speeltuin Kralingen, 

scoutinggroep Olivier van Noort en voetbalclub Excelsior hebben kunnen aangegeven wat 

voor hun toekomst van belang is en zijn daarin vooralsnog gehoord. Dat zorgt voor draagvlak 

en biedt mogelijk perspectief voor een traject om samenwerking op onderdelen nader te 

onderzoeken.  

Binnen het kader van Langer Thuis is de Seniorenraad Kralingen Crooswijk een actieve 

partner. Zij denken mee en organiseren waar nodig de inbreng op beleid of uitvoering. De 

steeds grotere vraag om combinatie van goede huisvesting en zorg was onderwerp van een 

themabijeenkomst. De realisatie van een dementievriendelijke route Lusthofstraat (van 

seniorenwoningen naar winkelstraten weer thuis) is onderwerp van brede samenwerking 

tussen bewoners, betrokken organisaties en de gemeente.  

 



 

Uitreiking gebiedsonderscheidingen in BlueCity 

 

 

2. Het beschikbaar stellen van middelen voor bewonersinitiatieven 
en participatie 

 

Budget gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités 

De gebiedscommissie beschikt over een budget voor participatie, bewonersinitiatieven en 

representatie. Het budget 2019 bedroeg € 6,1 mln.1 Voor de gezamenlijke gebiedscommissies, 

wijkraden of wijkcomités. In het jaarlijks verslag legt de gebiedscommissies, wijkraden of 

wijkcomités verantwoording af over de besteding van het budget, verdeeld naar de uitgaven 

voor participatie, bewonersinitiatieven en representatie. 

 

 
1 Incl. 10%-regeling  



 
Koningsdag Rozenburgpark  

 

Bestuursorgaan Begroting 

Centrum – Gebiedscommissie     290.818  

Delfshaven – Gebiedscommissie     393.685  

Delfshaven – Mathenesse     107.485  

Delfshaven – Middelland     136.266  

Kralingen- Crooswijk – Gebiedscommissie     430.543  

Noord – Agniesebuurt       75.627  

Noord – Bergpolder       99.072  

Noord – Blijdorp     125.451  

Noord – Liskwartier     106.759  

Noord – Oude Noorden     155.012  

Noord – Provenierswijk       78.287  

Hillegersberg – Schiebroek     410.534  

Overschie     235.421  

PA – Gebiedscommissie     359.721  

PA – Nesselande     109.012  

PA – Zevenkamp     132.212  

Charlois – Gebiedscommissie     311.406  

Charlois – Pendrecht     139.152  

Charlois – Tarwewijk     138.830  

Feijenoord – Afrikaanderwijk     103.513  

Feijenoord – Bloemhof     150.362  

Feijenoord – Feijenoord wijk     106.078  

Feijenoord – Hillesluis     136.205  

Feijenoord – Katendrecht       96.031  

Feijenoord – Kop van Zuid     113.370  



Feijenoord – Noordereiland       77.839  

Feijenoord – Vreewijk     152.890  

Ijsselmonde – Gebiedscommissie     451.458  

Hoek van Holland     180.037  

Hoogvliet – Gebiedscommissie     323.453  

Pernis     142.998  

Rozenburg     248.050  

Totaal  6.117.576  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schoon De Esch  



 

 

 

Budget gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 2019 

 

Kralingen-Crooswijk  Begroting  
 

Realisatie   Saldo  

Begroting      430.543  
                
-    

Uitgaven Bewonersinitiatieven                 -  
     
356.305    

Uitgaven Participatie                 -  
       
40.325    

Uitgaven Representatie                 -  
         
8.447    

Totaal      430.543  
     
405.077    25.466  

 

Zie de bijlage voor een uitsplitsing van de bewonersinitiatieven 



3. Het (on) gevraagd (gekwalificeerd) advies geven aan het 
gemeentebestuur. 
 

Overzicht adviezen en terugkoppeling 

De gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités zijn bevoegd het gemeentebestuur te 

adviseren. gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités kunnen gevraagd en ongevraagd 

adviseren. Het college kan gemotiveerd afwijken van een advies van de gebiedscommissie. 

Het college zorgt voor een onderbouwde en tijdige reactie. In 2015 was het percentage 

reacties 66%, in 2016 75%, in 2017 68% en in 2018 59%. Het college streeft ernaar om in 

2019 90% van alle adviezen – gevraagd en ongevraagd - gemotiveerd terug te koppelen aan 

de gebiedscommissies. 

 

Adviezen gebied Kralingen-Crooswijk 

Verzonden 

Advies 

Advies Gevraagd/ 

Ongevraagd 

Cluster Terug 

koppeling 

Datum 

tussen 

bericht 

Datum  

terugkoppeling 

2018-01-10 Ontwerpbestemmingsplan 
Struisenburg 

Gevraagd SO nee 

  

2018-09-27 Cultuurhistorische verkenning Park 
Rozenburg 

Gevraagd SO nee 

  

2018-12-14 PvE IP Crooswijksebocht Gevraagd SO ja 2019-03-02 

 

2019-02-07 Beleidskader Dienstverlening 2019-
2022 

Gevraagd DV ja 2019-04-26 

 

2019-09-06 Ontwerp bestemmingsplan 
Kralingse Bos 

Gevraagd SO nee 

  

2019-09-27 Ventverbod verkoop lachgas Gevraagd Veilig ja 2019-11-06 2019-12-17 

2019-09-27 FEI Europese Kampioenschappen 
in het Kralingse bos 

Ongevraagd Veilig ja 2019-10-16 

 

2019-10-10 Ontwerp bestemmingsplan 
Boezembocht-Veilingterrein en 
concept bomenplan Nieuw 
Kralingen 

Gevraagd SO nee 

  

2019-09-30 Actieprogramma Verenigingen Gevraagd MO ja 2019-10-29 

 

2019-10-18 Gezond010: het akkoord Gevraagd MO nee 

  

2019-10-23 Evaluatie participatie locatieprofiel 
Kralingse Bos 

Gevraagd MO ja 2019-10-29 

 

2019-11-22 Fluorescerende zebrapaden Ongevraagd MO nee 

  

2019-11-25 Herijking verdeelmodel budget 
volksvertegenwoordigers 

Gevraagd DV ja 

 

2019-12-17 

2019-12-13 PvE IP Wolvenvallei Gevraagd SO nee 

  

2019-12-13 Locatieprofielen Kralingse bos Gevraagd MO nee 

  

2019-12-13 Cultuurhistorische verkenning 
Crooswijk 

Ongevraagd SO nee 

  

2018-09-27 Problematiek evenementen 
Kralingse Bos 

Ongevraagd Veilig ja 

 

2019-11-07 

2019-02-28 Gebiedsverslag Kralingen-
Crooswijk 

Gevraagd DV ja 

  

2019-05-14 Uitgangspunten Meerjarenbeleid 
Bibliotheek Rotterdam 2021 

Gevraagd MO ja 

 

2019-10-14 

2019-05-15 Locatieprofielen 
Evenementenbeleid Kralingen Oost 

Gevraagd MO ja 2019-06-24 2019-09-02 



2019-05-22 Uitgangspunten voor het 
Cultuurbeleid 2021-2024  

Gevraagd MO ja 

 

2019-06-03 

2019-06-17 Aanwijzen vuurwerkzones 2019-
2020 

Gevraagd Veilig ja 

 

2019-11-08 

2019-06-06 Herijking Horecagebiedsplan 2019-
2021 

Gevraagd Veilig ja 

 

2019-06-18 

2019-07-19 Beleidsregel Evenementenmarkten Gevraagd BCO ja 

 

2019-07-29 

2019-10-18 Straatnaamgeving locatie Groene 
Wetering 

Gevraagd DV ja 

 

2019-10-29 

2019-10-28 Evenementenoverzicht B/C 2020 Ongevraagd MO ja 

 

2019-11-19 

2019-04-25 Bijgewerkte beleidsregels en 
nadere regels bewonersinitiatieven 

Gevraagd BCO ja 2019-11-15 2019-11-26 

2019-07-19 Naamgeving locatie Veilingterrein Gevraagd DV ja 2019-08-23 2019-11-29 

2018-09-21 Professioneel vuurwerk Ongevraagd Veilig ja 

 

2019-12-20        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terugkoppeling adviezen gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk 
2019 
 
 

Aantal Adviezen Reacties van of namens het 

College 

Terugkoppeling 

Cluster Stadsontwikkeling          7 

 

1  

Cluster Dienstverlening              5 5  

Cluster Directie Veiligheid          6 6  

Cluster MO                                 9 6  

BCO                                           2 2  

   

Totaal aantal adviezen              29 20 69% 

 

 

 

 

 

 
Winnaars gebiedsonderscheiding ‘het Zonnetje’  

 

 

 



4. De voortgang van de doelen uit de wijkagenda   

Wijkagenda Kralingen 
 

Uitvoering van de Wijkagenda doelen wordt uitgewerkt in Wijk Actieplannen (WAP). 
Deze geven meer in detail de gewenste resultaten op de Wijkagenda doelen en acties die worden ingezet 
om tot gewenste resultaten te komen. De toelichting in onderstaand schema is dan ook op hoofdlijnen. 

 

Agenda doelen 

 

Toelichting  Voortgang  

Kralingen Leefbaarder. 
Meer huishoudens kunnen duurzaam op 
eigen benen staan en participeren actief in 
de samenleving. 
De basis, schoon, heel en veilig, is op 
orde. 

Extra inzet op het verbeteren van de keten 
schulddienstverlening. Via de welzijnsopdracht 
zet Dock ook in op deze doelstelling. De cijfers 
op schoon, heel en veilig zijn vwb Kralingen niet 
zodanig dat extra inzet nodig is. Wel zijn er veel 
klachten over naastplaatsingen en zwerfvuil. Er 
wordt stedelijk aan oplossingen gewerkt. 

 

Kralingen Aantrekkelijker en Vitaler.  
Woningbouw opgave, verdichting, goed 
woonmilieu, groen en duurzaam; balans in 
het Kralingse Bos; kansen nabij water 
Sterke schouders, Kansen voor kinderen, 
Langer thuis en preventie eenzaamheid. 

Funderingsaanpak Lusthofstraat eo wordt 
uitgevoerd. Er is een toelichting geweest op de 
woningbouwopgave en wat dit voor Kralingen 
oostzijde kan betekenen. Participatie en 
gevraagd advies uitgebracht op voorstel 
locatieprofielen evenementen in het Kralingse 
Bos. Uitbreiding van drijvend groen wordt 
gerealiseerd. 
Samenwerking door zorgpartijen en welzijn 
zorgt voor gezamenlijke inzet op Langer thuis 
en een passend zorgaanbod.  

 

Kralingen Betrokkener. 
Burgernabij en participatie. 

De inspanningen op dit gebied door de 
gebiedscommissie staan elders in dit verslag. 
De ambtelijke organisatie ondersteunt hen 
daarin zoveel mogelijk en is zelf ook optimaal 
ingesteld op samenwerking met betrokken 
bewoners. 

 

Kralingen Evenwichtiger. 
Studentenaantallen en sociale cohesie. 

Er is ingezet op verbeterde informatie over waar 
(woon) overlast klachten over studenten gemeld 
moeten worden. Bewoners zijn geïnformeerd 
over de keten voor behandeling van de 
klachten. Ambtelijk wordt gewerkt aan 
verbetering van de keten. Problematiek is mede 
door grote invloed van marktpartijen nog niet 
verminderd. Op termijn komt uitbreiding van 
studentenhuisvesting op het terrein van de EUR 
en mogelijk Brainpark. 

 

 

 

 



 

Wijkagenda Crooswijk 
 

De wijkagenda Crooswijk, de wijkactieplannen en het Plan van Aanpak Oud Crooswijk hangen nauw samen 
en lopen in elkaar over. Grootste verschil is dat het Plan van Aanpak alleen over Oud Crooswijk gaat en de 
wijkagenda over heel Crooswijk, dus ook Rubroek en Nieuw Crooswijk. Inmiddels is een aantal maatregelen 
uit het Plan van Aanpak ook ingezet in Rubroek. Dit mede naar aanleiding van een actie in het WAP om te 
onderzoeken wat er nodig is in Rubroek. 
 
In de wijkagenda Crooswijk zijn een aantal Erdoelen opgenomen, die hieronder worden doorgenomen aan 
de hand van de maatregelen uit het Plan van Aanpak en de acties uit het Wijkactieplan. 

 

 

Agenda doelen 

  

Toelichting  Voortgang  

Een betere sociaal economische positie 
van bewoners is het eerste doel. Om de 
sociale problematiek in Crooswijk te 
verbeteren ligt de focus op jeugdigen en 
volwassenen. De maatregelen die hiertoe 
zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak 
Oud Crooswijk richten zich waar het kan 
en nodig is ook op Rubroek en Nieuw-
Crooswijk. 
  

Voor jeugdigen is gewerkt aan het verbeteren 
van de schoolprestaties en het behalen van een 
schooldiploma. Inzet is gepleegd op: vergroten 
van de ouderbetrokkenheid en 
talentonwikkeling op het gebied van kunst, 
cultuur, sport en techniek. Voor volwassenen is 
ingezet op de toeleiding naar betaald werk en 
het verbeteren van de dienstverlening aan 
bewoners met schulden, o.a. door de inzet van 
de Crooswijkcoach. Specifiek voor Rubroek is 
een inventarisatie gemaakt van de activiteiten 
op sociaal gebied, waarbij is bekeken of er nog 
aanvullende inzet nodig is gezien de behoeften 
van de bewoners. Dit bleek niet nodig te zijn. 

  

Leefbaarder wijk. 
Dit doel richt zich enerzijds op het 
verbeteren van de veiligheid en afname 
van jeugdoverlast en anderzijds op 
verbeteren van de buitenruimte en afname 
van vervuiling.  

De veiligheidsindex verbetert en de 
jeugdoverlast neemt af. Voor het Generaal van 
der Heideplein is een speciale aanpak. Op 
meerdere plekken is de wijk vergroend. 
Vervuiling van de buitenruimte en 
naastplaatsingen is een belangrijk 
aandachtspunt. Hiervoor is inmiddels een 
werkgroep opgericht met bewoners en leden 
van de gebiedscommissie en er is een Task 
Force actief. In 2020 moet dat de situatie 
verbeteren. 

 

 

Een betere en gevarieerdere 
woningvoorraad. 
In Nieuw Crooswijk betreft het het 
afmaken van de herstructurering en in 
Oud Crooswijk het vervangen van een 
klein deel van de woningen die slecht zijn. 
In Rubroek wordt een braakliggend terrein 
verbouwd. 

In Nieuw Crooswijk wordt de herstructurering 
afgemaakt. De nieuwbouw op het 
Wandeloordterrein wordt in 2020 voltooid. 
In Oud Crooswijk en in Rubroek is de 
nieuwbouw vertraagd, onder andere door de 
historische waarde van panden, te hoge 
renovatie waardoor naar alternatieven moet 
worden gezocht en veranderde regelgeving.  
Plannen zijn bijgesteld. De nieuwbouw aan het 
Ammanplein en aan de Boezemstraat wordt in 
2020 verwacht. Voor de andere plannen is nog 
geen definitieve planning maar er wordt wel aan 
gewerkt. Voor de ontwikkeling van de 

  

 



Tamboerlocatie wordt wel voortgang geboekt, 
maar is nog geen definitieve planning te geven.  
De planontwikkeling voor de Van 
Meekerenstraat en omgeving is gestart en in 
2020 wordt ook de participatie hiervoor gestart. 

Meer betrokkenheid van bewoners en 
ondernemers 
Doel is dat bewoners en ondernemers zich 
meer verantwoordelijk voelen voor hun 
buurt en trots zijn op hun buurt. 

Bewoners in Crooswijk maken goed gebruik van 
de bewonersinitiatieven. De bewonersavonden 
worden goed bezocht en van de 
participatiemogelijkheden wordt goed gebruik 
gemaakt. Rubroek verbetert, maar blijft een 
aandachtspunt in de participatie en dit krijgt 
aandacht. In Nieuw Crooswijk zien we dat ook 
relatief nieuwe bewoners van de wijk 
participeren oa in de organisatie van 
koningsdag. In de wijkkrant zien we dat een 
nieuwe groep bewoners uit de hele wijk actief is 
geworden. Het participatiecentrum wordt steeds 
beter gebruikt. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bewonersinitiatief 'Eten met Mike'   



 
Waterfestival aan de Rotte 

 

Bijlage: Bewonersinitiatieven 
 

Bewonersinitiatief via  Toegekend  

18-1600 Kunst in De Esch 2019 Opzoomer Mee            5.600  

18-1602 Diverse activiteiten in de Esch 2019 Opzoomer Mee            5.354  

18-1603 Wijkactiviteiten in de Esch in 2019 Opzoomer Mee            9.895  

18-1604 Wijktuin de Esch Opzoomer Mee            9.750  

18-1621 Waterpunten de Esch Opzoomer Mee            2.344  

18-1746 Crooswijkse Kinderjury 2019 Opzoomer Mee            9.995  

19-0010 Bingo/praatmiddag Opzoomer Mee            1.950  

19-0012 Kunstdagboek (cursus) Opzoomer Mee               292  

19-0024 Alfabet Soep Kids Opzoomer Mee               824  

19-0038 Open Cultuur Studio "Open Podium" Opzoomer Mee               950  

19-0039 Activiteitenprogramma in Pniël  Opzoomer Mee            5.000  

19-0051 Ga vereenzaming tegen Opzoomer Mee            4.600  

19-0052 Ga vergrijzing tegen binnen Kralingen-Crooswijk Opzoomer Mee            4.000  

19-0089 Eenzaamheid bij ouderen doorbreken Opzoomer Mee               710  

19-0100 Van Smartlap tot Opera Opzoomer Mee            3.500  

19-0101 Wat gaan we in 2019 doen voor de wijk Opzoomer Mee            9.960  

19-0109 Theater in de botanische tuin Opzoomer Mee            2.500  

19-0114 Valentijnsevenement Opzoomer Mee            3.528  

19-0121 Social Moves Opzoomer Mee            2.994  



19-0138 Jaarprogramma kinderactiviteiten Opzoomer Mee            2.160  

19-0141 organisatie Koningsdag 2019 Nieuw Crooswijk Opzoomer Mee            9.593  

19-0148 26e editie Huttendorp Kralingen Opzoomer Mee            4.000  

19-0149 6e editie Jeugdavondvierdaagse Kralingen Opzoomer Mee            3.500  

19-0168 Waterwijzer rond de Rotte Opzoomer Mee            4.000  

19-0174 Viering Koningsdag in de wijk Opzoomer Mee            2.327  

19-0254 Waterfestival aan de Rotte Opzoomer Mee            9.750  

19-0257 Carnavalsavond voor bewoners uit Crooswijk Opzoomer Mee               575  

19-0262 Een Crooswijker vertel Opzoomer Mee               800  

19-0276 Lentefeest voor de wijk Opzoomer Mee               950  

19-0277 Samen eten en samen leven in de Jaffabuurt Opzoomer Mee               983  

19-0308 Zomerfeest (kinderfeest) 2019 – Kralingen West Opzoomer Mee            6.170  

19-0310 Een luisterend oor Opzoomer Mee               750  

19-0365 Seniorenatelier Amisade Opzoomer Mee               945  

19-0386 Oprichting Stichting de Crooswijker Opzoomer Mee            1.000  

19-0413 Midzomerfestival Kralingen 2019 Opzoomer Mee            6.950  

19-0419 Dodenherdenking Opzoomer Mee            1.380  

19-0424 Cooking Works Opzoomer Mee          10.000  

19-0425 Eetclub Crooswijk Opzoomer Mee            1.725  

19-0429 Viering van het 250-jarige bestaan van de Oude Plantage Opzoomer Mee            7.500  

19-0453 Buurten aan de Maas Opzoomer Mee            4.342  

19-0472 Eenzaamheid bij ouderen doorbreken Opzoomer Mee               575  

19-0490 Koningsdag Berkelplein Opzoomer Mee               600  

19-0507 15-jarig bestaan ruilwinkel Lets Paradijs Opzoomer Mee            1.805  

19-0534 Open Cultuur Studio De Esch 2019 Opzoomer Mee          10.000  

19-0559 Een goede buur! Opzoomer Mee               950  

19-0560 Koningsdag in en buiten de Bron Opzoomer Mee               190  

19-0589 Haken & Breien Crooswijk's Finest! Opzoomer Mee               700  

19-0630 Op pad met de ouderen Opzoomer Mee            1.825  

19-0638 Dodenherdenking Boezembocht Opzoomer Mee               560  

19-0639 Wijkfeest de Esch Opzoomer Mee            7.686  

19-0654 Alfabet Soep Mini Fest '19 Opzoomer Mee               800  

19-0655 Kunstroute Kralingen-Crooswijk Opzoomer Mee            9.500  

19-0660 Naaiclub in De Esch Opzoomer Mee               669  

19-0700 Schoon de Esch Opzoomer Mee            2.930  

19-0701 Onderhoud drijvende eilanden DWL Opzoomer Mee               995  

19-0725 Crooswijk op Stelten Opzoomer Mee            9.900  

19-0742 BBQ Louise de Colignylaan Opzoomer Mee               468  

19-0755 Avond 4daagse Crooswijk Opzoomer Mee               933  

19-0775 Hal 4 veertig jaar Opzoomer Mee          10.000  

19-0778 Ontmoet de wereld at the Playground Opzoomer Mee            2.096  

19-0781 Vergroening straat Opzoomer Mee            1.070  

19-0802 Muziek aan 't Bassin Opzoomer Mee            1.185  

19-0816 Burendag en informatiemarkt Opzoomer Mee               886  

19-0834 Braderie Boszoom Opzoomer Mee               350  

19-0865 TexTaal Opzoomer Mee            2.293  

19-0899 Eten met de Wijk Opzoomer Mee               827  

19-0902 Vergeven in het kader van slavernij Opzoomer Mee               940  

19-0913 Activiteiten op Koeweide Opzoomer Mee               890  

19-0984 Fashion 2 Glam Opzoomer Mee            9.700  



19-1010 Buurtfeest Leonidas Opzoomer Mee               934  

19-1034 Kunstwerk Wollefoppenstraat/Blaardorpstraat Opzoomer Mee            1.604  

19-1040 Opfleuren rondom woningen - Rubroe Opzoomer Mee            1.000  

19-1049 Eenzaamheid bij ouderen doorbreken Opzoomer Mee               815  

19-1062 Rotterdam de Esch vliegt Opzoomer Mee               693  

19-1070 Vredestafels Opzoomer Mee               425  

19-1086 Kaartclub bestaat 10 jaar Opzoomer Mee               322  

19-1109 Kinderprogramma Kerstmarkt Opzoomer Mee            3.500  

19-1145 Aanleg geveltuinen Ijsclubstraat Opzoomer Mee            1.750  

19-1155 Workshop Flamingo Dansen Opzoomer Mee               725  

19-1156 Onderhoud binnenplaats van Reijnstraat Opzoomer Mee               710  

19-1180 Wijkkrant De Crooswijker Opzoomer Mee            5.343  

19-1204 Onderhoud Binnentuin Albert de Booyhof Opzoomer Mee               500  

19-1237 Halloweenfeest Opzoomer Mee               900  

19-1244 Van Schuttersveld naar Barcelona! Opzoomer Mee               837  

19-1248 Ontmoetingsavond vluchtelingen en bewoners Opzoomer Mee               515  

19-1275 Najaarsactiviteiten voor ouderen Opzoomer Mee            1.735  

19-1282 Straatfeest C. de Bourbonlaan/A. van Solmslaan/'s 
Gravenweg Opzoomer Mee               200  

19-1322 Lichtjesavond begraafplaats Crooswijk Opzoomer Mee            3.178  

19-1326 Plantenbakken Rusthofstraat Opzoomer Mee            5.250  

19-1355 Onderhoud Vogeltuin Opzoomer Mee               850  

19-1374 Winterfair Lusthof Opzoomer Mee          10.000  

19-1415 De-isolatie van ouderen Opzoomer Mee            1.000  

19-1481 Lesbrief Crash in Crooswijk Opzoomer Mee               950  

19-1494 Sinterklaasavond Rubroek Opzoomer Mee               340  

19-1496 Advent-activiteiten eenzame ouderen Opzoomer Mee               900  

19-1578 Bewoners maken de buurt Kralingen-west Opzoomer Mee               945  

19-1648 Duizenden kleuren in de wijk met Ebru Kunst Opzoomer Mee            3.065  

19-1671 Wijkrant de Crooswijker Opzoomer Mee            7.950  

19-1694 Jazz in Crooswijk 10-jarig jubileum Opzoomer Mee            4.000  

19-1698 Kerstviering in Hoppesteyn Opzoomer Mee            1.000  

19-1698 Kerstviering in Hoppesteyn, verlaging Opzoomer Mee              -100  

19-1727 Buurten aan de Maas Opzoomer Mee            6.582  

19-1760 Kerstfeest Oud Crooswijk Opzoomer Mee               750  

19-1773 Glow in the Dark Crooswijk Opzoomer Mee            1.000  

Bewonersplatform DWL de Esch Subsidiebureau            9.755  

Bewonersvereniging Kralingen-Oost Subsidiebureau          10.000  

Retour 2018 18-0019 Wintersessies Opzoomer Mee               -32  

Retour 2018 18-0356 Sport2united Opzoomer Mee               -39  

Retour 2018 18-0382 10e Buurtiftar Opzoomer Mee               -45  

Retour 2018 18-1006 Ouderenverwendag Opzoomer Mee               -97  

Retour 2018 18-1046 Straatfeest Charlotte Opzoomer Mee              -204  

Retour 2018 18-1286 Halloween Party Opzoomer Mee              -144  

Retour 2018 18-1325  Kerstboom optuigen Opzoomer Mee               -23  

Retour, 16-0686 Verbetering luchtkwaliteit Opzoomer Mee           -1.087  

Retour, 17-1576 Diversen Super-Actief Opzoomer Mee              -348  

Retour, 18-0143 Seniorenatelier Amisade Opzoomer Mee              -115  

Retour, 18-0334 Onder de boom Opzoomer Mee              -150  

Retour, 18-1638 Oudejaarsavond Opzoomer Mee              -460  



Retour, 19-0089 Eenzaamheid bij ouderen Opzoomer Mee              -639  

Retour, 19-0559 Een goede buur! Opzoomer Mee               -95  

Retour, 19-0802 Muziek aan 't Bassin Opzoomer Mee           -1.185  

Retour, 19-1070 Vredestafels Opzoomer Mee              -102  

Retour, 19-1248 Ontmoetingsavond vluchtelingen Opzoomer Mee               -30  

Stichting Ronde van Kralingen Subsidiebureau          17.500  

Stichting Seniorenraad Kralingen-Crooswijk Subsidiebureau            9.207  

Totaal          356.305  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
10 jarig bestaan Jazz in Crooswijk  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herfst in het Kralingse bos  


