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Beste bewoners / Dear residents van het Leuvekwartier,
Er gebeurt de laatste tijd veel rondom ons Leuvekwartier (Wijnkade, Jufferkade,
Scheepmakerskade, Glashaven)! Kom naar de algemene ledenvergadering van de
bewonersvereniging Leuvekwartier om hierover mee te praten. U bent van harte
welkom, ook als u (nog) geen lid bent.
De algemene ledenvergadering wordt dinsdag, 20 maart 2018 gehouden
in het H20tel, Wijnhaven 20a.
De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf 19:30 uur is er koffie/thee.
De agenda van de vergadering treft u aan op de laatste bladzijde.
On Tuesday, 20th March 2018 the annual meeting of the ‘Bewonersvereniging
(Residents Association) Leuvekwartier’ will take place. You are herewith kindly
invited to attend this meeting at H20tel, Wijnhaven 20a. Start time of the
meeting: 20.00 hrs, meeting room will be open from 19.30 hrs onwards.
Bouwplannen, invulling plinten, buitenruimte, schepen, buurzaamheid en
meer
Aan de Glashaven, de Boompjes en de Wijnhaven worden leegstaande
kantoorgebouwen vervangen door woontorens. Dat betekent overlast, nieuwe
bewoners, meer verkeer en nieuwe functies in de plinten. Hoe wordt de
buitenruimte straks ingericht (groen? parkeren?). Aan de overkant van de
Leuvehaven wordt over wilde plannen gedroomd. Het water en de schepen maken
ons Leuvekwartier uniek, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Het groen op de
Glashaven laat te wensen over. Als bestuur van de bewonersvereniging
Leuvekwartier vinden wij het belangrijk om over deze zaken vinger aan de pols te
houden bij o.a. gemeente en projectontwikkelaars.
Komt er ook dit jaar weer een avond buurzaamheid? Hoe gaat het met het
portico-project (contactpersonen per portiek)? Heeft u belangstelling voor een
wekelijks uur bewegen of een cursus valpreventie vlakbij huis? Andere ideeën
misschien?
Kom op dinsdagavond 20 maart naar onze jaarlijkse algemene ledenvergadering om over deze zaken en meer mee te praten!
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Voor de nieuwe bewoners/niet-leden: wie zijn wij?
Als bestuur van de bewonersvereniging zetten we ons in voor een zo goed
mogelijke woon- en leefomgeving van het Leuvekwartier (de drie kades en de
Glashaven), waarbij we contact onderhouden met de gemeente, de
gebiedscommissie, de politie, de Stichting Erfgoedhavens en andere
belangenvertegenwoordigers op het Wijnhaveneiland. Dit staat los van het
woningbezit zelf, daar zijn de VvE’s verantwoordelijk voor. Maar er is wel goed
contact met de besturen van de VvE’s over zaken waar de belangen elkaar raken.
Bent u nog geen lid, dan verwelkomen we U graag als lid (zie hieronder).
For the attention of new residents:
The board of the residents association ‘Leuvekwartier’ is aiming to care for the
living environment of our area: the three quays (kades) and the Glashaven. We
regularly contact the relevant local authorities and neighboring institutes and the
3 associations of owners (VvE’s). Please do join us by sending an email to
info@leuvekwartier.nl or/and attend our next annual meeting on 20th March. The
annual contribution is E 12,50
Lidmaatschap en contributie
Wij vragen onze leden dringend de contributie ad € 12,50 ook voor dit jaar weer
te storten op onze bankrekening IBAN nummer NL74 INGB 0004348750 ten
name van Bewonersvereniging Leuvekwartier te Rotterdam en onder vermelding
van lidmaatschap 2018. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Door € 12,50 over
te maken op onze bankrekening (zie hierboven) voegen wij u graag toe aan onze
ledenlijst. Voor ons voortbestaan zijn meer leden nodig!
Onze website: neem eens een kijkje
Nieuws en voortgang over de zaken die het Leuvekwartier betreffen, kunt u
terugvinden op onze website www.leuvekwartier.nl. Neem zeker eens een kijkje.
Wij proberen de website zo goed mogelijk up to date te houden. Voor al uw
vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via info@leuvekwartier.nl.
Algemene ledenvergadering: welkom!
Uw aanwezigheid en inbreng op dinsdagavond 20 maart stellen wij zeer op prijs.
De agenda van de vergadering treft u aan op de volgende bladzijde.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Leuvekwartier
Jan Bemelman (voorzitter + algemeen)
Elbrig de Groot (vicevoorzitter + buitenruimte)
Thea Aarts (secretaris + externe contacten)
Hans van Dongen (penningmeester + havenbekkens)
Yvonne Visser (zorg & welzijn, buurzaamheid)
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AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING
LEUVEKWARTIER
Dinsdag 20 maart 2018, 20.00 uur – H20tel, Wijnhaven 20a
1. OPENING + MOGELIJKHEID INBRENGEN EXTRA AGENDAPUNTEN
2. VERSLAG VERGADERING D.D. 20 MAART 2017
Het verslag kunt u vinden op onze website www.leuvekwartier.nl.
3. FINANCIEEL VERSLAG
De contributie bedraagt € 12,50. Graag zelf overmaken naar
NL74 INGB 0004348750 t.n.v. Bewonersvereniging Leuvekwartier te
Rotterdam onder vermelding van lidmaatschap 2018.
4. BEWEGEN, VALPREVENTIE, BUURZAAMHEID EN PORTICO’S
De mogelijkheid bestaat om dichtbij huis voor de bewoners van het
Leuvekwartier een wekelijks uur buurtsporten en een cursus valpreventie
te organiseren. Frederieke Kolkman, Karin Abutan en Veronique
Vaarten zullen hierover meer vertellen. Heeft u belangstelling?
Krijgen de in 2016 en 2017 georganiseerde avonden buurzaamheid dit
jaar een vervolg? Heeft u ideeën?
5. LAATSTE STAND VAN ZAKEN MARITIEM DISTRICT
Amie Huijskens en Sjoerd Ennenga (gem. Rotterdam) zullen u
informeren over de voortgang van de bouwplannen en alles wat daarmee
samenhangt (o.a. planning, verkeer, parkeerdruk, functies begane grond,
inrichting buitenruimte).
6. ROTTERDAM WATER WEEKEND 2018 EN STICHTING MARITIEM
DISTRICT
Sander Waterval geeft een korte toelichting over Rotterdam Water
Weekend 2018 en de Stichting Maritiem District. Aan deze stichting
nemen in het Maritiem District gevestigde instellingen en ondernemers
deel, ook de bewonersvereniging.
7. BUITENRUIMTE: GLASHAVEN EN KADES
Het groen op de Glashaven laat te wensen over, dat geldt ook voor het
onderhoud en de inrichting van de kades. Amie Huijskens krijgt hierover
het woord.
8. WAT VERDER TER TAFEL KOMT / RONDVRAAG / SLUITING
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