
Verslag Schouwoverleg 9 september 2021 
 
Aanwezig: Usha Ramdajal-Ramdhiansing, Nelleke Elzinga, Hans van 
Dongen, René Kroll, Marian Dijksman (verslag) 
 
Het overleg vindt plaats op het woonschip De Clemence waar Nelleke en 
haar man wonen. Verfrissend om vanaf het dek de bekende buurt te zien.  
 
Bij het Schouwoverleg blijkt het steeds de kunst om met elkaar -  ondanks 
de soms stroperige realiteit - toch stappen te zetten en een beeld te houden 
van ieders werkzaamheden en werkzorgen. We maken daarom een rondje 
wat iedereen bezighoudt in werk. Dit was daardoor en door de 
ongedwongen locatie een heel ontspannen overleg, dat niet voor minder 
opbrengst dan anders zorgde.  

 
Het verslag van vorige keer is goedgekeurd. De fietsnietjes die inmiddels 
geplaatst zijn, worden goed gebruikt. 

 
Wat betreft de zorgen over Offshore Events/ RIB-Experience: Nelleke en 
Marian zullen de Livestream Horeca van de Gebiedscommissie op 16 
september volgen.  
(Inmiddels heeft deze plaatsgevonden, bestuur bewonersvereniging en 
bestuur VSWR hebben de Livestream gevolgd, de vergunning is verbluffend 
snel akkoord, wederom aan het eind van de bijeenkomst, de verzamelde en 
ingediende vragen van bewoners bij de Gebiedsmanager hebben geen enkel 
effect op de beoordeling gehad, de betrokken manager Horeca-
vergunningen Anne-Merel Bosveld met wie contact is geweest over de 
vragen vanuit bewoners van schepen en appartementen was wegens 
vakantie onbereikbaar.) 

 
Nelleke schetst haar zorg rondom toenemende drukte op water en kades. 
Op het water lijkt het wachten op een ongeluk. Er zijn zoveel verschillende 
soorten activiteiten tegelijk, met verschillende soorten snelheid. 
 
René licht zijn standpunt over het veel effectiever stroomlijnen van verkeer 
van bussen nogmaals toe. Ook zijn frustratie over het niet echt gehoord 
worden. Zonde want het gaat om een simpele ingreep met heel veel effect.  
         
Helaas kan er geen update over de verkeersinrichting plaatsvinden, omdat 
Amie niet aanwezig is bij dit overleg. (geen afmelding ontvangen, ook 
naderhand geen bericht van Amie, eveneens geen reactie op mail.) 

 
Functioneren Schone Stad en Roteb: René en Marian vragen zich af wat ze 
hier nog aan kunnen doen.  

 
Klachtafhandeling 14010: Het is al heel lang bekend, je wordt als 
Rotterdammer niet goed geholpen bij dit servicenummer. De vriendelijke 
telefonisten doen hun best maar als beller kom je geen stap verder. 
Iedereen die je hierover spreekt, meldt hetzelfde. 
 



Geen nieuwe datum vastgelegd. Deze week hebben bestuur 
bewonersvereniging, bestuur VSWR, voorzitter VvE besloten dat 
Schouwoverleg in deze vorm geen opbrengst heeft en opgeschort wordt. 
 
Marian Dijksman, 23 september 2021 

 

 


