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AGENDA 
 
1. OPENING EN MOGELIJKHEID INBRENGEN EXTRA AGENDAPUNTEN 
2. VERSLAG ALV D.D. 27 MAART 2014 
3. FINANCIEEL VERSLAG 
4. BESTUURSZAKEN 
5. TERUGBLIK 2014 EN VOORUITBLIK 2015 
6. WAT VERDER TER TAFEL KOMT / SLUITING 
 
Gastsprekers tijdens de vergadering: 

1. De heer Rein Schuddeboom - Directeur Stichting Erfgoedhavens 
2. Mevrouw Veronique Vaarten - Buurtcoach Radar 
3. Mevrouw Katja Horeman - Gebiedsmanager Stadsdriehoek en CS kwartier 
4. De heer Suardus Ebbinge - Voorzitter gebiedscommissie Rotterdam Centrum 

 
 
1. OPENING / WELKOMSTWOORD VOORZITTER 
 
Voorzitter Jan Bemelman opent de vergadering om 20.00 uur en heet de 22 aanwezigen 
welkom. Hij is verheugd over de relatief grote opkomst. Het bestuur wordt voorgesteld. 
Iedereen wordt verzocht de presentielijsten te tekenen met het verzoek eveneens het e-
mailadres in te vullen. Er zijn een paar afzeggingen ontvangen, te weten mevrouw Le 
Comte, mevrouw Coral-Escudero en mevrouw M. de Jager, de heer P. Mevis en de heer L. 
de Deugd (Spar). Na enkele huishoudelijke mededelingen over het bestellen van koffie, thee 
en drank volgt een uitleg over het verzoek aan de leden om i.v.m. bankkosten zelf het 
bedrag voor de contributie over te maken. Tevens het verzoek om bij overmaking contributie 
ook het e-mailadres te noemen om ons adresbestand compleet te maken. 
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De vraag wordt aan de aanwezigen gesteld of er extra vergaderpunten aan de agenda 
toegevoegd moeten worden.  
 
Er is al een vraag schriftelijk ingediend door Mevrouw Le Comte m.b.t. geluidsoverlast van 
de bewoners van het schip Stella Maris aan de Scheepmakerskade. 
 
De volgende punten worden ook genoemd: 

- Bankgebouw: lawaai/overlast/stormschade 
- Waarom is de Glashaven weer opengebroken? 
- Wanneer wordt het wegdek bij de Wijnhaven voor 100Hoog opgeknapt 
- Containers op het Visserspad bij Hogeschool 
- Toilet bij de uitrit garage Jufferkade/Glashaven 
- Fietswrakken in deze buurt 
- Zijn de Lantarenpalen Jufferkade verhoogd?  

 
Een aantal van deze punten staan al op de agenda of vallen onder genoemde 
agendapunten. 
 
De voorzitter benadrukt dat zaken m.b.t. overlast of vormen van hinder gemeld kunnen 
worden op de website van de Gemeente, ook telefonisch (telefoonnummer 14010) of via de 
BuitenBeter app en roept iedereen op om vooral dit zelf te melden. Gebeurt er na twee keer 
melden niks mee, laat het dan ons bestuur weten. De contactinformatie hierover is te vinden 
op de site https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet en ook op de website van de 
Bewonersvereniging. 
 
 
2. VERSLAG ALV D.D. 27 MAART 2014 
 
De notulen van 27 maart 2014 worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen op- en 
aanmerkingen, waarna het verslag onder dankzegging aan de secretaris wordt 
goedgekeurd. 
 
 
3. FINANCIEEL VERSLAG 2014 
 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Het kalenderjaar is als uitgangspunt 
genomen en er is geëindigd met positief saldo van ca. 30 Euro. Dit kon worden gehaald door 
een verhoging van de contributie en bezuinigingen op bank en website kosten. Het 
organiseren van de ALV is de grootste kostenpost. Ook hier werd bezuinigd door geen 
persoonlijke brieven meer te maken en het bezorgen zonder envelop. Daarom wederom 
dringend verzoek zoveel mogelijk een e-mailadres door te geven voor het makkelijker en 
goedkoper communiceren.  
 
De penningmeester verzoekt de huidige en nieuwe leden om zelf het contributie bedrag van 
Euro 12,50 over te maken op gironummer NL 74INGB0004348750 t.n.v. 
Bewonersvereniging Leuvekwartier o.v.v. Contributie 2015.  

https://concern.ir.rotterdam.nl/pkr-formulier/internet
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De euro-incasso is ingevoerd bij alle banken (IBAN), helaas tegen extra kosten, vandaar dat 
de automatische afschrijving vervalt. 
Alle informatie m.b.t. contributie staat ook op de website www.leuvekwartier.nl. 
 
 
4. BESTUURSZAKEN 
 
Het bestuur bestaat uit:  
- Jan Bemelman Voorzitter + Algemeen 
- Elbrig de Groot Vicevoorzitter, Penningmeester + Buitenruimte 
- Thea Aarts  Secretaris + Externe Contacten 
Afgelopen jaar hebben zij aangekondigd nog 1 jaar door te willen met ongewijzigde 
taakverdeling en een oproep gedaan aan de bewoners zich voor een functie beschikbaar te 
stellen. 
 
De oproep om vernieuwing wordt herhaald Het bestuur heeft tot nu met plezier het werk 
gedaan en zal dat ook dit jaar nog willen doen. Echter, het is wel essentieel dat er vooral ook 
met oog op Zorg en Welzijn en de ontwikkelingen daarin een aanvullend bestuurslid zich zou 
willen aansluiten. 
 
 
5. TERUGBLIK 2014 EN VOORUITBLIK 2015. 
 

 De Posthoornstraat bij 100Hoog is opgeknapt.  
 

 Bijbank: Elbrig de Groot licht de huidige status van de lopende ontwikkelingen toe: 
Inmiddels staat het gebouw 16 jaar leeg; er heeft wel antikraak in gezeten tot ca. 5 
jaar geleden. Sinds hun vertrek is de situatie zienderogen verslechterd en 
verpauperd. Er is over diverse bestemmingen nagedacht; inmiddels is 
vastgoedontwikkelaar COD begonnen met de renovatie van het gebouw onder 
toezicht van Monumentenzorg. De twee bovenste verdiepingen zijn bestemd voor 
kantoren. Er is contact geweest over de lawaaioverlast die dit met zich meebrengt en 
er is verzocht om meer communicatie over de uitvoering van de werkzaamheden. 
Binnenkort zal er een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding. 
 

 Wat betreft de leegstand van panden is er weinig tot geen vooruitgang. De gemeente 
onderkent het, maar er zijn nog geen concrete oplossingen aangeleverd. 

 

 Er is een plan om studentenwoningen te bouwen naast de Willem de Kooning 
Academie (waar nu het grasveld is). 

 

 Over de vervanging van de Wijnbrug, omdat de landhoofden verzakken, is nog geen 
concrete datum bekend maar dit zal wel gaan gebeuren. 

 

 Het Marina-project bij Red Apple (sloepenhaven) heeft toestemming gekregen en de 
hoopvolle verwachting is dat de sloepenhaven het 1

e
 deel in mei in gebruik kan 

worden genomen. 

http://www.leuvekwartier.nl/
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 AIR (http://airfoundation.nl/) heeft met aantal deskundigen, ondernemers en 
bewoners ideeën uitgewisseld voor het Maritiem District, waaronder het 
Wijnhaveneiland. Dit jaar is een vervolg gepland. 
 

 
Zorg en Welzijn 
De voorzitter geeft het woord, na een korte herintroductie aan Mevrouw Veronique Vaarten 
van RADAR. Mevrouw Vaarten vertelt dat er sinds haar eerste uitleg bij de vorige ALV een 
bijeenkomst met de geïnteresseerde bewoners is geweest en er een voorzichtige basis is 
gelegd. Een tweede bijeenkomst om e.e.a. verder uit te diepen volgt binnenkort. Tevens is 
er een verspreiding van de nieuwsbrief van RADAR geweest om iedereen op de hoogte te 
houden van wat RADAR doet en kan doen op het gebied van Zorg en Welzijn. Verdere 
informatie is te vinden op de website van Radar: 
http://www.radaruitvoering.nl/zorg_welzijn_contactof of telefonisch: 010 485 58 98. 
De voorzitter dankt mevrouw Vaarten voor haar komst en voor haar inzet in het afgelopen 
jaar. 
 
Wijnhaveneiland 
Hij geeft vervolgens het woord aan Mevrouw Katja Horeman, Gebiedsmanager 
Stadsdriehoek en CS kwartier. Zij is vergezeld door de Voorzitter van Gebiedscommissie, de 
heer Suardus Ebbinge. Zij legt uit dat er sinds mei aan een integraal programma voor het 
Wijnhaveneiland wordt gewerkt, met o.a. de Stichting Erfgoedhavens. Een goed voorbeeld 
hiervan is de sloepenhaven Marina bij de Red Apple. De Hogeschool Willem de Kooning is 
aan het verbouwen (vandaar de containers) en er wordt gedacht aan een nieuwe looproute, 
o.a. naar de Markthal en aan een terras op het water. Een van de aanwezigen vraagt of het 
mogelijk is of de bewoners hier over mee kunnen denken maar het bestemmingsplan, waar 
deze ideeën in voorkomen, is al bijna vastgesteld. 
Ook wordt de suggestie gedaan door een van de aanwezigen om de spreuk ‘Alles van 
waarde is weerloos’ (van Lucebert) weer zoals vanouds op de gevel van de Willem de 
Kooning academie te plaatsen. 
Mevrouw Horeman stelt het op prijs dat er communicatie over en weer is en dat men mee wil 
denken en zegt dat zij hiervoor de juiste contactpersoon is om de vragen en verzoeken door 
te sluizen zodat ze goed afgehandeld kunnen worden. Haar juiste contact gegevens zullen 
op de site geplaatst worden. 
Een volgende vraag wordt gesteld over het straatmeubilair, nl. wie gaat daar over? Het lijkt 
of e.e.a. zonder overleg gedaan is zoals de plaatsing van de postbussen bij de uitrit 
parkeergarage Jufferkade/Glashaven die het zicht belemmeren. 
Het voorstel wordt gedaan om op korte termijn een schouw te lopen om deze klachten te 
inventariseren. Er zal snel een datum afgesproken worden met het bestuur  

 
Op de vraag waar de genoemde plannen ingezien kunnen worden antwoordt mevrouw 
Horeman dat de plannen nog niet allemaal concreet zijn, zoals een ponton bij een nieuw 
restaurant onder 100Hoog. 

 
De voorzitter stelt voor mevrouw Horeman haar introductie te laten vervolgen en om op een 
ander moment details uit te diepen. 

http://airfoundation.nl/
http://www.radaruitvoering.nl/zorg_welzijn_contactof
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Mevrouw Horeman vervolgt haar introductie. Zij geeft aan dat de huidige rustige omgeving in 
de nabije toekomst te maken zal krijgen met meer dynamiek. Er zal met meer groepen dan 
alleen de bewoners rekening gehouden gaan worden, maar ze verwacht dat er een goede 
consensus zal komen. 
De aanwezigen geven duidelijk aan hier geen prijs op te stellen en dat juist de rust de keuze 
om hier te gaan wonen mede heeft bepaald. Er zal van beide kanten hier een goed contact 
over gehouden moeten worden. 
 
Op een opmerking van een van de aanwezigen over de ergernis van de langdurige 
leegstand van de kantoorpanden antwoordt mevrouw Horeman dat dit een prioriteit is waar 
aan gewerkt wordt. Als voorbeeld noemt ze het pand Wijnhaven 69 dat waarschijnlijk 
binnenkort weer gebruikt gaat worden. Er is door de gemeente nu iemand aangewezen (de 
heer G. Everhard) die de leegstand van panden gaat aanpakken.  

 
De voorzitter bedankt mevrouw Horeman voor haar uitleg. De heer Suardus Ebbinga, 
voorzitter van de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum, neemt het woord. 
Hij introduceert zichzelf en geeft aan dat de Gebiedscommissie nog in een fase zit waarbij 
uitgezocht wordt hoe men in de toekomst te werk wil gaan maar dat men wel degelijk een 
nadrukkelijk aanspreekpunt is voor het stadsbestuur. Alle vanavond genoemde zaken 
worden meegenomen in de besprekingen voor het beleidsplan voordat het definitieve advies 
zal worden geformuleerd. Er is tevens mogelijkheid voor het indien van een 
bewonersinitiatief bij de gebiedscommissie tot een bedrag van Euro 10.000, -. 
Kontaktinformatie om hem hierover of om over andere onderwerpen te benaderen kunt u 
vinden op de website. 
 
Onder dankzegging voor zijn komst en uitleg, geeft de voorzitter het woord nu aan de laatste 
gast, de heer Rein Schuddeboom, directeur van de Stichting Erfgoedhavens Rotterdam 
 
Stichting Erfgoedhavens 
Nadat de heer Schuddeboom zich heeft voorgesteld geeft hij uitleg over de huidige stand 
van zaken na het samengaan van  Maritiem Museum en Havenmuseum. Dit blijkt een goede 
stap te zijn geweest. Besloten is tevens om een stichting op te richten: Stichting 
Erfgoedhavens Rotterdam.  
Het beheer van de havens en de vergunningverlening voor de schepen vanaf de 
Leuvehaven tot het Boerengat valt onder de Stichting. De infrastructuur hiervan heeft een 
achterstand van 10-15 jaar en een inhaalslag wordt nu gemaakt. Tevens waren er ongeveer 
45-50 schepen waar geen beheer over was en dit aantal is nu teruggebracht naar 10-15. 
Het eerste doel was om alle schepen schoon, heel en veilig te maken. Als schepen daaraan 
voldoen, vallen ze onder het Havenreglement waaraan men zich dient te houden. Mocht een 
schipper zich niet aan deze regels en eisen houden, kan zelfs de ligplaats opgezegd 
worden. 
De Stichting houdt zich ook actief bezig met klachten m.b.t. lawaai, stank van b.v. kachels 
en onderhoudt contact met de schippers zelf hierover.  
Voor lawaaioverlast door de vrijwilligers bij het Openluchtmuseum zijn er geluidsmetingen 
verricht en is er een vergunning om dagelijks werkzaamheden uit te voeren tussen 10.00-
15.00 uur en op zaterdag. 



 

R7 

Datum: 

Mei 2015 

Ons kenmerk: 

BVL15-ALV 
 

 

Pagina 

6/7 
 

 

 
Op de website van de Stichting (die overigens nog niet in de lucht is, maar dat zal binnenkort 
gebeuren) zal het Havenreglement geplaatst worden. Via het emailadres 
info@erfgoedhavensrotterdam.nl is de heer Schuddeboom te benaderen voor vragen en 
klachten (lawaai, stank, overlast met parkeren op de kades, e.d.) 
 
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande zoals het plaatsen van 3 schepen van het STC 
(Scheepvaart en Transport College) bij de Terwenakker op de plek bij de Scheepsbrug.  
Een van de aanwezigen vraagt waarom dit niet bekend is gemaakt en de heer 
Schuddeboom geeft aan dat hij dit in de toekomst zal gaan doen. Dit zal gemakkelijker zijn 
als de website in de lucht is. 
Het is zo goed als rond, het wachten is nu op het officiële ‘Go’ voor realisering van de Red 
Apple Jachthaven. De bouwvergunning is binnen voor het eerste deel bij de kop van het 
eiland. Er komen 24 ligplaatsen, waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. Zodra het officieel is, 
zullen de steigers zo snel mogelijke gelegd worden. 
De Wijnhaven is stil en leeg en daar wil men eigenlijk meer schepen, probleem is echter dat 
door de bruggen men er moeilijk kan komen. De looproute zal uitgebreid worden. De heer 
Schuddeboom is zich er van bewust dat de rust hier gekoesterd wordt maar men zal er niet 
aan ontkomen, zoals mevrouw Horeman ook al heeft aangegeven, dat er gereguleerde 
drukte zal komen. 
De bewoners geven aan dat ze liever overdag dan ’s avonds levendigheid in dit gebied zien 
en de heer Schuddeboom deelt deze mening. 
 
De voorzitter informeert naar plannen voor de Kraneschipbrug in de Leuvehaven 
(Scheepjesbrug). De heer Schuddeboom antwoordt dat er al een bouwvergunning is 
aangevraagd om de brug meer naar de trap richting Witte de Withstraat te verleggen. Hier is 
al budget voor en dit zal binnen enkele maanden gerealiseerd worden. Verder is hij van 
mening dat de brug zelf voor voetgangers en fietsers breed genoeg is maar toegangen niet. 
Dit zal worden meegenomen in de plannen. 
 
Verder is het plan om in de Rederijhaven de schepen ook schuin te leggen. De roefjes 
liggen dan versprongen waardoor de schepen ook eerder in de zon zullen liggen en men 
verwacht dat de geluidsoverlast dan een stuk minder zal zijn. Over dit onderwerp zal nog 
een informatiebijeenkomst opgezet worden voor de bewoners. 
 
Een van de bewoners vraagt naar de oorsprong van de naam ‘Erfgoedhavens’: die naam is 
gebaseerd op het feit dat deze havens sinds de 16

e
 en 17

e
 eeuw Rotterdam groot hebben 

gemaakt. De naam Wijnhaven komt doordat in dit gebied de grootste wijnhandelaren van 
Europa gevestigd waren. Overigens zal de naam ‘Maritiem District’ voor het gebied van 
Schiedamsedijk tot en met Oude Haven meer gebruikt gaan worden. 
 
Een volgende vraag is of het aantal ligplaatsen in de Bierhaven uitgebreid gaat worden, is 
daar budget voor? De heer Schuddeboom geeft aan dat de eerste prioriteit is om de 
Wijnhaven op te vullen. Men is nu wat terughoudend om meer ligplaatsen aan te nemen, 
eerst wil men de huidige situatie op orde krijgen. 
 

mailto:info@erfgoedhavensrotterdam.nl
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Op de vraag waarom de bestrating in het gebied waar eerst de Buffel lag er niet zo netjes 
uitziet kan de heer Schuddeboom antwoorden dat de planning is om de buitenruimte voor de 
zomer op te knappen. De container wordt geschilderd en krijgt een andere plek. 
 
De heer Bemelman vraagt hoe wij geïnformeerd kunnen blijven buiten de nog te lanceren 
website. De heer Schuddeboom zegt dat veel informatie ook via de website van het museum 
te krijgen is www.maritiemmuseum.nl. De heer Bemelman vraagt het bestuur ook 
rechtstreeks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
 
Er volgt een vraag over de problemen met schippers, vooral op de kades en bij de 
parkeerplaatsen. Kan de heer Schuddeboom aangeven wie daarvoor aangesproken moet 
worden, ook i.v.m. gemaakte schade, en vooral hoe dit aangepakt gaat worden. 
De heer Schuddeboom vraagt iedereen alle klachten via het genoemde e-mailadres 
info@erfgoedhavens.nl te sturen, met daarbij zoveel mogelijk informatie zoals kentekens, 
type auto) waarna de situatie snel zal worden uitgezocht en aangepakt. 
De ervaring leert dat er niet altijd terugkoppeling komt of actie genomen wordt en de heer 
Schuddeboom beloofd dat gekeken zal worden hoe dit beter kan. De heer Bemelman vraagt 
aan de bewoners het bestuur op de hoogte te houden als de communicatie niet goed loopt. 
Hopelijk kan e.e.a. dan met elkaar opgelost worden en waar nodig, verdere en striktere 
stappen ondernomen worden. 
 
Er wordt geïnformeerd of het Boerengat een jachthaven gaat worden. De heer 
Schuddeboom zegt dat de eerste steigers er al liggen voor jachten v.a. 12 meter. 
 
 
6. RONDVRAAG EN SLUITING 
 
Een bewoner stelt dat het een constructieve vergadering was en is blij aanwezig te zijn 
geweest. 
 
De voorzitter beaamt dit. Aansluitend brengt hij nogmaals het betalen van de contributie voor 
2015 onder de aandacht. Ook benadrukt hij dat bij klachten over situaties in het woongebied 
deze eerst aan de betrokken instantie gemeld moet worden maar mocht dit stokken, dat 
graag melden aan het bestuur. 
 
Belangstellenden voor de schouw met mevrouw Horeman kunnen zich aanmelden bij het 
bestuur. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en sluit om 21.55 uur de 
vergadering. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
= Thea Aarts = 
Secretaris 

http://www.maritiemmuseum.nl/
mailto:info@erfgoedhavens.nl

