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AGENDA 
 
1. OPENING EN MOGELIJKHEID INBRENGEN EXTRA AGENDAPUNTEN 
2. VERSLAG ALV D.D. 10 MAART 2015 
3. FINANCIEEL VERSLAG 
4. TERUGBLIK 2015 EN VOORUITBLIK 2016 
5. RONDVRAAG / SLUITING 
 
Gastsprekers tijdens de vergadering: 

1. De heer Arno van Prooijen - Gemeente Rotterdam 
2. De heer Rein Schuddeboom - Directeur Stichting Erfgoedhavens 
3. Mevrouw Amie Huijskens - Gebiedsmanager Stadsdriehoek en CS kwartier 
4. De heer Sander Waterval - Initiatiefnemer Sloepenhaven en Wijnhaven Festival 
5. Mevrouw Veronique Vaarten - Buurtcoach Radar 

 
 
 
1. OPENING / WELKOMSTWOORD VOORZITTER 
 
De voorzitter Jan Bemelman heet iedereen welkom in een andere  locatie dan gewend, het 
H20tel,  zeker ook gezien de grote opkomst is deze wat grotere ruimte geen overbodige 
luxe. Hij stelt de beide andere bestuursleden voor: Elbrig de Groot (penningmeester) en 
Thea Aarts (secretaris).   
Er zijn afzeggingen ontvangen van de dames Van Beek, Kok en Luten en de heren Mevis en 
Poutsma. 
De voorzitter deelt mee dat koffie thee, gebak en water aangeboden worden door de 
bewonersvereniging, eventuele andere gemaakte kosten aan de bar zijn voor eigen 
rekening. Hij verzoekt de leden voor zover nog niet gedaan om de presentielijsten te 
tekenen en waar nodig aan te vullen met een e-mailadres. 
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Op de vraag of er nog agendapunten toe te voegen zijn vraagt mw. Rosa Coral of er 
zonnepanelen op het dak kunnen komen. De voorzitter geeft aan dat dit een vraag is voor 
de VvE’s, die over het bezit gaan. 
 
2. VERSLAG ALV D.D. 10 MAART 2015 
 
De notulen van 10 maart 2015 worden per pagina doorgenomen. Er zijn geen op- en 
aanmerkingen, waarna het verslag onder dankzegging aan de secretaris wordt 
goedgekeurd. Het verslag is op de website terug te vinden, indien gewenst kan er een kopie 
gevraagd worden bij een van de bestuursleden. 
 
3. FINANCIEEL VERSLAG 2015 
 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Dit was het eerste jaar waarbij de 
leden zonder machtiging de contributie moesten betalen en dat is goed verlopen. In 2015 
zijn we gesteund door 61 betalende leden, waarvoor onze hartelijke dank. Er was een klein 
negatief saldo. In totaal bedroegen de inkomsten E 762,50 en de uitgaven E 778,-  Ook dit 
jaar is het bestuur zeer zuinig geweest en heeft het geld zo goed mogelijk besteed aan de 
vaste lasten zoals kosten ALV , bankkosten en kosten website. Op verzoek kunt U het 
financieel verslag inzien. 
De suggestie wordt nog gedaan om de jaarlijkse bijdrage te verhogen naar E 15,- maar 
aangezien de contributie in 2014 al verhoogd is  wordt het huidige bedrag  gehandhaafd. 
Extra donaties zijn altijd welkom. 
De penningmeester verzoekt allen indien nog niet gedaan om  het contributiebedrag van 
Euro 12,50 over te maken op gironummer NL 74INGB0004348750 t.n.v. 
Bewonersvereniging Leuvekwartier o.v.v. Contributie 2016. Alle relevante informatie m.b.t. 
contributie is ook op de website te vinden www.leuvekwartier.nl. 
 

Gastsprekers 
In aansluiting hierop geeft de voorzitter, na een korte introductie per spreker, het woord aan 
de gastsprekers. 
 
Als eerste krijgt Arno van Prooijen het woord. Hij is  connector van het Maritiem District, 
geografisch het gebied tussen de Schiedamsedijk en het Haringvliet en tussen Blaak en 
Boompjes, inclusief Oude Haven (voormalig Waterstad). Een aanleiding was de fusie van 
het Havenmuseum en het Maritiem Museum en de oprichting van de Stichting 
Erfgoedhavens (ca. 2 jaar geleden). Inzet is het gebied aantrekkelijker te maken. In overleg 
met bedrijven, bewoners en instellingen worden plannen ontwikkeld. De eerste bijeenkomst 
vond 2 jaar geleden plaats. Er zijn al diverse projecten uitgevoerd zoals sloepenhaven, 
ligplaats opleidingsschip aan de Terwenakker en gastensteiger bij het Maritiem Museum. 
Ook de levendigheid in het gebied is punt van aandacht: zoals verplaatsing restaurant van 
de Willem de Kooning naar straatniveau, horeca bij 100Hoog, verbeteren zicht op 
Leuvehaven vanaf Schiedamsedijk en verbetering buitenruimte rondom Maritiem Museum.  
 
Ontwikkelingen Wijnhaven: Op het grasveld naast de Willem de Kooning Academie komt 
een woontoren met 5-600 appartementen plus parkeergarage voor 600 fietsen en eveneens 

http://www.leuvekwartier.nl/
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een horecagelegenheid. Op nr. 68 staat na sloop een woontoren gepland,  de bouw van de 
Uptown/Juffertoren volgt dit najaar. In de loop van het jaar zal aan de Wijnhaven nabij het 
IBIS-hotel een stripmuseum de deuren openen. 
 
Na de uiteenzetting volgen vragen van meerdere bewoners: 

- wordt er nog aan groen gedacht i.p.v. alleen torens? 
- hoe om te gaan met de lege plinten?  
- wat kan aan de leegstand gedaan worden van de kantoorpanden? 
- wie gaat over beheer en regelgeving van de havens namens de gemeente? 
- Kan er aandacht gegeven worden aan een directe opstapplaats van het OV op 

het Wijnhaveneiland? 
 

De voorzitter geeft aan dat er 2 weken geleden een schouw is geweest met de gemeente 
waarbij deze zaken ook aan de orde zijn gekomen. De bewonersvereniging blijft aandringen 
op een verbetering van het groen en meer groen waar mogelijk.  
Wat betreft de leegstand kan de gemeente weinig doen, wel kan de gemeente de 
eigenaren/beheerders er op aanspreken.  
De suggestie om in een leeg pand bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor ouderen in  te 
richten wordt ondersteund door mw. Vaarten van Radar. Wellicht kan er een gezamenlijke 
brainstormsessie opgezet worden  met bewoners om met steun van de gemeente subsidie 
of sponsoring hiervoor te krijgen. De voorzitter geeft aan dat dit ook met de Zorg & Welzijn 
denkgroep verder besproken kan worden. 
 
Wat betreft beheer en regelgeving van de havens geeft de voorzitter het woord aan de heer 
Rein Schuddeboom (directeur Stichting Erfgoedhavens).  
Terugkijkend op wat er tot nu toe effectief bereikt is noemt de heer Schuddeboom de 
sloepenhaven, de afmeerlocatie bij Mainport hotel, voorzieningen voor de schepen aan de 
Terwenakker, de voetgangersbrug in de loop tussen de Schilderstraat/Witte de With en 
Wolfshoek is gelegd. Achterstallig onderhoud aan schepen in combinatie met 
overeenkomsten met de schippers is inmiddels geregeld op 2 à 3 schepen na. Uitgangspunt 
is dit jaarlijks te controleren. 
Vooruitkijkend is er een nieuw plan per haven waarin activiteiten benoemd worden wat er 
kan en mag gebeuren (zoals b.v. horeca, B&B, etc.). Het beleidsplan ligt klaar en zal worden 
besproken in het platform Maritiem District. Tevens is er een ligplaatsplan gemaakt per 
haven, rekening houdend met het karakter van de haven. De uitvoering start zeer 
binnenkort. Voor de Bierhaven en Rederijhaven is gekozen voor rust en stilte als een 
museumhaven. In de Rederijhaven zullen de schepen schuin gaan liggen vanaf april. De rigs 
in de Bierhaven zullen naar de Wijnhaven verplaatst worden en de huidige steiger zal 
verlengd worden. 
Er wordt ook naar verdere vergroening zowel bij als op het water gekeken, samen met de 
gemeente, dit wordt verder uitgewerkt. 
Verdere acties zijn het controleren van veiligheid van de schepen en aanleg van 
waterleidingen (i.p.v. de waterboot). 
De visstand is al verbeterd, in ‘t Buizengat wordt een proef gedaan met drijvend groen. De 
waterkwaliteit is goed om te zwemmen. 
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Er volgt een vraag over de riolering: zou dat al niet wettelijk geregeld moeten zijn?  
Dit is een kostbare zaak. De Stichting Erfgoed Havens treedt als intermediair op met de 
gemeente. 
Op het gebied van duurzaamheid: de schippers wordt erop gewezen palletkachels te 
gebruiken, maar dit kan niet worden afgedwongen. Zonnepanelen zijn geen optie. 
 
Er worden diverse vragen gesteld m.b.t. stank- en geluidsoverlast en bovenal over de 
verantwoordelijkheid en handhaving van de regels hiervoor. Er wordt nadrukkelijk benoemd 
dat een paar schepen een behoorlijke overlast bezorgen aan een aantal bewoners. Die 
vragen al jaren om maatregelen maar zij vinden geen gehoor of merken niet dat er 
acties/sancties ondernomen worden. 
De heer Schuddeboom beantwoordt alle vragen en opmerkingen, voor zover mogelijk. 
De voorzitter stelt voor de komende maanden bij optredende overlast de naam van 
betrokken schipper en schip door te geven aan zowel de Stichting Erfgoedhavens 
(info@erfgoedhavensrotterdam.nl)  als aan de bewonersvereniging (info@leuvekwartier.nl). 
Indien nodig kunnen we aan de hand daarvan in een constructief gesprek met alle 
betrokkenen proberen een oplossing te vinden. 
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan mevrouw Amie Huiskens, zij vervangt mevrouw 
Katja Horeman van de Gebiedscommissie, die helaas was verhinderd. 
Zij neemt stapsgewijs de aandachtspunten en stand van zaken door die recentelijk zijn 
besproken bij de schouw. Het groen op de Glashaven vraagt om verbeteringen. Het plan is 
de diversiteit van de planvakken te vergroten en waar nodig beter geschikte beplanting aan 
de brengen. Er volgt snel uitsluitsel hierover, mede met het oog op het einde van het 
plantseizoen. Onderhoud door eigen bewoners is geen optie. 
Er zal nagegaan worden of de bomen op de Wijnkade worden gecontroleerd. 
Regentessebrug: N.a.v. klachten over parkeren op de brug door de vrachtwagens wordt 
bevestigd dat qua zwaarte de brug het aankan. Handhaving schrijft dagelijks maar zolang er 
geen verkeershinder is kan er weinig meer aan gedaan worden, wel wordt nagegaan of er 
een extra laad- en losplek tegenover Alan en Pims kan komen. 
Parkeerproblemen Leuvekwartier: Gesprekken lopen nog over hoe dit aan te pakken met 
creatieve oplossingen en medewerking van alle partijen. De VvE’s en de 
bewonersvereniging zijn hierbij betrokken. 
Fietsparkeren bij de Hogeschool: Er is o.a. een plan om parkeervakken op te heffen t.b.v. 
fietsvlonders met rekken. Als dat het parkeerprobleem niet vergroot dan wordt het 
uitgevoerd. Dit is alleen voor de studenten en niet voor de bewoners effectief. Naar 
oplossingen wordt verder gezocht. Bewoners horen hun fietsen eigenlijk in de eigen berging 
te plaatsen, dit zou in de VVE vergaderingen aangekaart moeten worden. 
Er is nog geen antwoord van T-Mobile over de zendmast. 
 
Bij de schouw d.d. 16 februari met Gemeentewerken zijn afspraken gemaakt over het 
repareren van kapotte tegels etc. op de kades, dit zal binnen 2 maanden gebeuren. 
Aandacht en actie worden gevraagd voor de afwatering bij de Glashaven/Wijnkade, het 
stroomt bij flinke regenval de parkeergarage in. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Huiskens voor haar komst en geeft aansluitend het woord 
aan de heer Sander Waterval en mevrouw Myranda Mulder die de stand van zaken over de 

mailto:info@erfgoedhavensrotterdam.nl
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organisatie van het Wijnhavenfestival op 18  juni 2016 zullen toelichten. Zij stellen zichzelf 
voor en memoreren het 1

e
 Wijnhavenfestival van afgelopen jaar. Dit keer zal het groter 

aangepakt worden om het maritieme karakter op en rond het water te laten beleven. 
Geschiedenis en handelsverleden zullen uitgelicht worden. De hele buurt is erbij betrokken, 
er komen vaar- en wandeltochten evenals rondleidingen met gidsen waarbij het maritieme 
verleden wordt verteld op de kades. Maar ook aandacht voor het milieu door b.v. varend met 
kinderen plastic uit het water te halen. Er worden door en met bedrijven en horeca (ca. 40-
45 organisaties) voor en door bewoners activiteiten georganiseerd. De acties en 
programmering, evenals alle aanvragen, lopen. Fondsen worden aangeschreven en aan 
VvE’s gevraagd. Informatie kan men geven en krijgen via email info@wijnhavenfestival.nl en 
via de website (www.wijnhavenfestival.nl) en later ook via verdere social media. Alle ideeën 
en suggesties zijn welkom en er wordt een oproep aan bewoners gedaan om mee te denken 
en te doen. 
 
Als laatste gastspreker krijgt mevrouw Veronique Vaarten van Radar het woord. Zij is nu 
voor de 3

e
 keer op onze ledenvergadering aanwezig voor het project Zorg & Welzijn. Er 

draait al enige tijd een denkgroep waar ideeën uit zijn gekomen zoals het porticoproject (een 
contactpersoon per portiek). Telefoonnummers en contacten zijn bekend bij de portico, maar 
tegelijk wordt wat meer sociale samenhang bereikt. Inmiddels zijn er 12 portico’s. 
Vrijwilligers voor de portieken waar nog geen portico aanwezig is, zijn meer dan welkom. 
Deze oproep zal ook in de VvE-vergaderingen en via het VVE-nieuws worden gedaan. 
 
Het voorstel om een ontmoetingsplek te initiëren zal worden meegenomen in de denkgroep 
Zorg & Welzijn. Gememoreerd wordt het eerdere initiatief van Het Gesprek om regelmatig 
een buurtborrel te organiseren en te eten tegen lage prijs. Dat heeft het indertijd niet 
gehaald, maar wellicht goed om Het Gesprek bij nieuwe initiatieven te betrekken. Mevrouw 
Vaarten meldt dat een thema-avond over de ouderenzorg wordt voorbereid met o.a. inbreng 
van actieve bewoners en van een externe deskundige (stadssocioloog, hoogleraar of 
iemand uit de ouderengeneeskunde). Zij geeft aan wat dit onderwerp betreft ook namens 
mevrouw Van Beek te spreken, zij kon er vanavond helaas niet bij zijn. De vraag wordt 
gesteld of er bewoners zijn die willen meewerken. Een aantal bewoners reageert positief, zij 
kunnen hun namen doorgeven aan mevrouw Vaarten. 
 
6. RONDVRAAG EN SLUITING 
 
De voorzitter geeft aan dat tijdens de voorgaande presentaties en discussies alle thema’s 
genoemd in de terugblik en vooruitblik zijn behandeld en hiermee afgehandeld. 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  
Het bestuur wordt bedankt voor hun gewaardeerde inzet. De voorzitter sluit de vergadering 
om 22.45 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
= Thea Aarts = 
Secretaris 

mailto:info@wijnhavenfestival.nl
http://www.wijnhavenfestival.nl/
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