Bewonersorganisatie inHillegersberg

jaarverslag 2015 (concept)

Dit jaarverslag bestaat uit:

Overzicht van feiten en gebeurtenissen
Resultaten 2015
Doelen 2016
Concept notulen ALV 25-6-2015
Agenda ALV 27-6-2015

Zie voor cijfers en financiële overzichten het financiële jaarverslag 2015.
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Overzicht van feiten en gebeurtenissen
Bestuur
Margreet Hovenkamp
Ragnhild Smeets
Maria Kuster
Frans Elderson
Ingrid Douwes
Sander Vroegindeweij
Lex Bruns

voorzitter
penningmeester
secretaris tot 25 juni 2015, sindsdien adviseur
secretaris vanaf 25 juni 2015
tot 25 juni 2015
communicatie
magazine en ondernemers

Commissies
Redactiecommissie InHillegersberg

Beheercommissie Pameijer
Commissie buitenruimte
Commissie grondwater

Sander Vroegindeweij
Lex Bruns
Mandy van Houten
Dennis Mark
Ingrid Douwes
Estella van Stralen
Jeanne de Feber
Hans Troost
Tineke van Oosten
Sieb de Jong

Vergaderingen / bestuurs- en commissieactiviteiten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het bestuur vergaderde in 2015 regulier 10 maal
De reguliere vergaderingen vonden plaats bij een bestuurslid thuis.
Het postadres is Beethovenlaan 60 (het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam).
25 juni 2015 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, voor verslag zie notulen ALV in de bijlage.
Een afvaardiging van het bestuur bezocht de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rotterdam
Overleg met deskundigen over verdere stappen digitalisering en sociale media.
Overleggen en samenwerking met deskundige bij opzetten workshops sociale media
Commissie Grondwater heeft haar activiteiten onverminderd voortgezet.
De redactiecommissie heeft het magazine uitgebracht en inhoud van de website, facebook en twitter
verzameld en gepubliceerd. Reacties op al deze communicatie zijn overwegend positief.
De commissie Buitenruimte heeft meerdere schouwrondes gelopen en daarbij enkele missstanden
gesignaleerd. Een terugkerend probleem is zwerfafval.

Ledenbestand
Het aantal leden bedroeg gemiddeld 454.
Er was één erelid, er waren geen begunstigende leden.
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Resultaten 2015
●

Reorganisatie Per 1 januari 2015 is de BWO Oud-Hillegersberg opgeheven en de wijk Oud-Hillegersberg is
samengevoegd met het Molenlaankwartier. De commissie grondwater maakt vanaf 1 januari 2015 deel uit
van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/Community InHillegersberg.

●

Bewonersinitiatief De Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft in 2014 bij de gebiedscommissie een
bewonersinitiatief ingediend voor het houden van een aantal workshops Social Media. Er is subsidie
toegekend. In navolging van succesvolle workshops in 2014 zijn ook in 2015 enkele workshops gehouden.

●

Communicatie. De website inHillegersberg.nl is, in combinatie met Facebook en Twitter, inmiddels het
belangrijkste communicatie middel van bestuur, leden en alle bewoners en ondernemers in ons werkgebied.
In november 2015 is het Magazine InHillegersberg verschenen.

●

Organisatie De structuur van bestuur en beheer van de bewonersorganisatie InHillegersberg is in 2015
verder uitgewerkt. Focus van de structuur was en is op het terrein van belangenbehartiging en communicatie
via social media.

●

A13/A16 De ontwikkelingen rond de aanleg van de A13/A16 worden nauwlettend gevolgd. Waar nodig wordt
gereageerd. Naar aanleiding van de tekeningen van Rijkswaterstaat zijn impressie tekeningen gemaakt en
op de site gepubliceerd. Via de website worden de bewoners op de hoogte gehouden. Zo nodig zullen
zienswijzen worden ingediend op het Ontwerp Tracé Besluit.

●

www.InHillegersberg.nl
Onze website is populair en groeide sneller uit zijn voegen dan verwacht. De site is in 2015 verder uitgebreid
en technisch en visueel verbeterd. De gewenste integratie met Twitter en Facebook heeft plaatsgevonden
en bewoners en ondernemers weten het digitale platform meer en meer te vinden.

●

Ontwikkelingen
In 2015 hebben de Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek ieder voor zich en gezamenlijk zich
bezighouden met de toekomstige plaats, taken en activiteiten. Dit wordt mede ingegeven doordat de
gemeente Rotterdam nieuw beleid ontwikkelt rond het bestaan en subsidiëring van Bewonersorganisaties. In
dit verband wordt ook voortdurend samenwerking gezocht en gevonden met de gebiedscommissie.

●

Ontwerpbestemmingsplan Molenlaankwartier/ 110-morgen
Bewonersorganisatie InHillegersberg heeft met een delegatie van Gebiedscommissie gesproken over haar
visie op het Ontwerpbestemmingsplan Molenlaankwartier/ 110-morgen. Daarna heeft ze met een brief haar
visie bevestigd naar de Gemeente.

●

A13A16
Bewonersorganisatie InHillegersberg (IHB)heeft geparticipeerd in verschillende overleggen van de
gebiedstafels. Ze heeft input geleverd voor een betere inpassing van de A13A16.
IHB participeert in Bewoners HIS, het platform waarin vijf bewonersorganisaties verenigd zijn. Met de
verschillende partijen is een petitie uitgeschreven en zijn handtekeningen verzameld. Deze handtekeningen
zijn aangeboden in de zomer aan de leden van de Tweede Kamer. Ook IHB nam deel aan deze delegatie.
Na de zomer had de minister het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ter inzage gelegd. Ook InHillegersberg heeft
haar zienswijze hierop ingediend. Met de input is weinig gedaan en deze gebiedstafels bleken een wassen
neus. Via het collectief heeft ook InHillegersberg heeft hierop geageerd.
In de zienswijze is als punt naar voren gebracht de ongerustheid over de gevolgen van de aanleg van de –
overigens zeer gewenste tunnel- voor de grondwaterstand in Hillegersberg. Commissie Grondwater heeft
hierover gesprekken met Rijkswaterstaat.

●

Rotterdammers in gesprek
Door de Gemeente en gebiedscommissie zijn we uitgenodigd over een gesprek in de wijken Schiebroek en
Hillegersberg over de beleving van veiligheid. Deze wijkgesprekken worden door alle wijken in Rotterdam
uitgevoerd. Door InHillegersberg is de zorg over het aantal inbraken in de wijk ingebracht.
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Oud Bewonersinformatiemarkt thema: Veiligheid In november heeft InHillegersberg samen met Burgernet,
Fietsersbond en Stichting Histories Hillegersberg een bewonersinformatie markt in de American International
School met het thema avond over veiligheid georganiseerd. Ook was er een sociale media workshop met
veiligheid als thema. Bewoners stelden uitgebreid vragen aan vertegenwoordigers van de politie.
●

Sociale media
Het afgelopen jaar zijn het aantal volgers op twitter en Facebook gestaag gegroeid. Bewoners werden direct
geïnformeerd over de activiteiten in de wijk en onderwerpen die de bewoners direct aangaan. Ook worden
fotowedstrijden georganiseerd waaraan verschillende bewoners meedoen. Lokale ondernemers stellen
prijzen ter beschikking.

●

Commissie Buitenruimte
Maandelijks wordt in met name het oude centrum van Hillegersberg een ruime ronde gelopen. Zaken als
schade aan straatmeubilair, fietswrakken en wateroverlast worden direct doorgegeven aan het
gemeentelijke meldpunt. De afhandeling wordt gevolgd.
Voorts zijn enkele ondergrondse papier- en afvalcontainers geadopteerd. Verstoppingen worden snel
verholpen, zodat de containers gangbaar blijven en tevens een bijdrage aan het voorkomen van zwerfafval
wordt geleverd.
Jaarlijks wordt de ronde oude centrum tweemaal met een medewerker van de gebiedscommissie gelopen.
Meer langdurige zaken worden dan besproken en zo nodig in gang gezet.
In 2015 zijn in samenwerking met Alan Toutijn (gebiedscommissie) moeilijker beïnvloedbare zaken opgepakt
en met resultaat: de permanente wateroverlast op de kleine parkeerplaats naast café Van Eijk is eindelijk
breed aangepakt en het beroep op de winkeliers iets aan de deplorabele toestand van de bloembakken te
doen, heeft zeker in de Bergse Dorpsstraat eindelijk iets betekend.

●

Commissie Grondwater (cgOH)
In januari 2015 is wethouder Eerdmans en mevrouw Van Zoelen (hoogheemraad) ontvangen in de wijk en
de problematiek in Hillegersberg is toegelicht. Door de lage grondwaterstand dreigen ook in deze wijk steeds
meer panden funderingsschade op te lopen. Oorzaken hier zijn bekend: het verlaagde polderpeil en de
drainerende rioleringen en drains.
In juni 2015 is de cgOH ontvangen door wethouder Eerdmans. Besproken werd het vervangen van de
riolering langs de Straatweg.
Met een tiental bewoners heeft de cgOH onderzoek verricht naar de omvang en oorzaken van droogstand
van funderingshout in de Graven- en Bloemenbuurt van de wijk Hillegersberg Zuid. Op maandag 29 juni
2015 is het eindrapport aangeboden aan de Bewonersinitiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK) en aan de
projectleider “Goed gefundeerd”.
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bracht in november 2014 de brochure
“grondwateraanvulling voor funderingsbehoud” uit; het is een inspiratieboekje met voorbeelden uit de
praktijk. De cgOH werkte mee aan de totstandkoming van de brochure. Oud Hillegersberg was één van de
voorbeelden. Op het jaarcongres van de KCAF heeft de cgOH bij de workshop infiltratie van
oppervlaktewater een presentatie gegeven (infiltratieleiding Oud Hillegersberg: proces, kennis bodem en
water, effect infiltratieleiding en leerpunten).
Begin juli is aan WARECO en FUGRO opdracht gegeven om een contra-expertise van de verkenning
droogstand funderingen Graven- en Bloemenbuurt uit te voeren.
Het aanleveren van gegevens en kennis voor de studie peilverhoging stedelijk gebied Oud Hillegersberg
(uitgevoerd door DHV Haskoning in opdracht van het hoogheemraadschap).
De notitie “peilverlagingen polder Berg- en Broek” wordt in 2015 afgerond.
Er wordt gezocht naar geschikte studenten bij Universiteit van Utrecht en TU Delft om in 2016 onderzoek te
doen naar 1) grondwatersysteem in Hillegersberg en omgeving en naar 2) maatregelen om de
grondwaterstand te verhogen in Hillegersberg.

●

Platformfunctie
In 2015 zijn er twee subsidies aangevraagd via InHillegersberg ter ondersteuning van de Commissie
Grondwater en workshops sociale media.
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Doelen 2016
●

A13A16

De minister zal in 2016 een beslissing nemen over de aanleg van de A13A16. De beslissing is reeds
verschoven van begin van het jaar naar juni. Voor de wijk blijft dit een belangrijk onderwerp waarop we alert
blijven. Via onze website en sociale media houden we u op de hoogte. InHillegersberg zal reageren en ook
deelnemen aan gezamenlijke initiatieven. Bij een positieve beslissing is een goede implementatie belangrijk.
Daarnaast wordt er extra aandacht voor de grondwaterstand gevraagd. Commissie Grondwater is hierover
in gesprek met Rijkswaterstaat.
●

●

“Maatregelen tegen paalrot. Droge voeten en natte palen”.
De Commissie Grondwater heeft samen met BOK, BIK, Goed Gefundeerd en VSW een succesvolle
bewonersavond georganiseerd. Aan het einde van het jaar zal een vervolgavond plaatsvinden.
Er vinden op ambtelijk en bestuurlijk niveau verschillende gesprekken plaats met als einddoel: een
overeenkomst met gemeente en hoogheemraadschap over de te nemen maatregelen ter voorkoming van
paalrot door verhoging van de grondwaterstand.
Bewonersorganisaties
De Gemeente Rotterdam is bezig met het ontwikkelen van beleid rond het bestaan en subsidiering van
Bewonersorganisaties. In 2016 zullen de Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek ieder voor zich
en gezamenlijk zich bezighouden met de toekomstige plaats, taken en activiteiten.

●

Communicatie
Verbeteren van de website en versterken inzet van Twitter en Facebook. Er worden 2 magazines
uitgegeven.

●

Leefkwaliteit in de wijk
Ook in 2016 zal InHillegersberg zich bezighouden met de leefbaarheid van de wijk. Via Bewoners HIS, het
platform waarin vijf bewonersorganisaties verenigd zijn, en of met andere betrokken partijen. Het
openhouden van de stadswinkel is hiervan een voorbeeld.

Rotterdam, juni 2016
Frans Elderson, secretaris IHB
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Concept Notulen Algemene Ledenvergadering InHillegersberg 25-6-2015
Datum
Locatie

25 juni 2015
Argonautenweg 23
Aanwezig
Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester),
Frans Elderson (notulist), Ingrid Douwes (bestuurslid), Lex Bruns (bestuurslid), Sander
Vroegindeweij (bestuurslid)
Leden: E.P. van der Bijl, L.W.A. Hergarden, Arps, R. Rijkels, S.de Jong, Hans Troost, J.S.J. Slee,
M. v.d. Grinten, D. Willemsen, Jos Janssen, Daniël Pietermaat, Estella van Straten, Ernst van
Schendel, Dennis Mark
Niet-leden: L&Y Klaassen, M. de Mars, J. Stadhouders, J. Pierweyer, Henk Kamps, M. van
Wingerden, Elske Bijl, Nico van Esch

Huishoudelijk deel
1. Opening en mededelingen
● Margreet heet iedereen welkom. Ondanks het goede weer zijn er toch aardig wat mensen (ca. 30)
aanwezig.
● We vergaderen in een andere locatie met een prachtig scherm, jammer genoeg geen internet.
2. Vaststellen van de agenda
● Agenda wordt vastgesteld
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2014 en de notulen van de speciale
ALV van 25 november 2014
● Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Bestuurssamenstelling
● Ingrid Douwes en Jaap Cuperus treden af, Maria Kuster wordt adviseur van het bestuur en Frans
Elderson wordt met goedkeuring (applaus) van de vergadering benoemd tot secretaris.
5. Bespreking Jaarverslag 2014
● Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Bespreking Financieel jaarverslag 2014
● Penningmeester Ragnhild Smeets geeft een uitgebreide toelichting
● Er wordt gediscussieerd over de reserve voor huisvesting. De kascommissie heeft een aanbeveling
gedaan om die reserve anders te noemen of bijvoorbeeld toe te voegen aan de algemene reserve.
Het bestuur heeft redenen om die te laten bestaan, maar zal opnieuw de noodzaak van deze reserve
onderzoeken.
● Vraag: Is het uitgeven van de glossy InHillegersberg nog nodig, gezien de website en sociale media?
Antwoord: Het uitgeven van de glossy is nodig om InHillegersberg (de nieuwe organisatie, de
website en de social media) onder de aandacht te brengen. De eerste uitgave was kostbaar door
hoge (bezorg)kosten en lage advertentieopbrengsten. Tweede was al minder kostbaar. De
verwachting van het bestuur is, dat het verschil tussen kosten en opbrengsten nog zal dalen.
● Vraag: Kunnen de leden van Oud-Hillegersberg worden overgezet naar InHillegersberg? Antwoord:
Oud-Hillegersberg had geen leden.
● Vraag: Wat gebeurt er met de reserve voor de commissie grondwater? Antwoord: Die reserve blijft
als zodanig geoormerkt. Wat niet wordt gebruikt zal worden teruggegeven.
7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur (applaus!) en benoeming van de
kascontrolecommissie voor het jaar 2015
● Hans Troost (lid kascommissie) leest het verslag voor en spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat
niet alle aanbevelingen van de kascommissie zijn overgenomen. Ernst van Schendel (lid
kascommissie) is een stuk positiever over het werk van de kersverse penningmeester en bedankt
haar.
● De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus.
● De kascommissie zal voor 2015 bestaan uit Renger Rijkels en Hans Troost.
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8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2014
● De vergadering geeft door middel van applaus goedkeuring.
9. Begroting 2015 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2015.
● De begroting en de contributie worden ongewijzigd goedgekeurd.
10. Rondvraag
Één der leden bedankt het bestuur voor de inzet, zonder dewelke de vereniging niet zou draaien. Applaus!
Inhoudelijk deel
1. Presentatie Hillegersberg-Schiebroek, droge voeten en natte palen door Sieb de Jong (Commissie
Grondwater)
● De vergadering luistert geboeid naar Sieb de Jong, die met een mooie fles wijn wordt bedankt voor
zijn zeer interessante presentatie.
2. Terugblik 2014 -2015 en Vooruitblik 2015-2016 door Margreet Hovenkamp (Bestuur InHillegersberg)
● Margreet brengt gebeurtenissen en resultaten van de afgelopen periode in herinnering.
● Margreet geeft een uiteenzetting over de website InHillegersberg en de social media die daaraan zijn
gekoppeld.
● Ingrid Douwes beantwoordt vragen over het A13/A16 traject, die opkomen naar aanleiding van het
website-onderdeel “Dossiers”.
Afsluiting
Margreet bedankt Ingrid Douwes voor haar inzet van de afgelopen jaren, de leden van de kascommissie voor
hun werk en alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens de vergadering. Zij wenst iedereen wel thuis en sluit de
vergadering.

Agenda Algemene Ledenvergadering InHillegersberg 27-6-2016
Huishoudelijk deel (20:00u)
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2015
4. Bestuurssamenstelling
5. Bespreking Jaarverslag 2015
6. Bespreking Financieel jaarverslag 2015
7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de kascontrolecommissie voor
het jaar 2016
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2015
9. Begroting 2016 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2016
10. Rondvraag
Inhoudelijk deel (20:20u)
1. A13A16: Tracébesluit onherroepelijk?
2. A13A16: Hydrologisch onderzoek

- Presentatie door Paul Scheublin
- Presentatie door Aniel Balla

Napraten, hapje& drankje (21:10u)
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