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Bewonersorganisatie inHillegersberg 

 
 

 
 

 
jaarverslag 2016 (concept) 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van bewonersorganisatie inHillegersberg. 
 
Anders dan voorgaande jaren is dit document niet alleen een vrij kale feitelijke opsomming, maar een 
levendig verslag van wat afgelopen jaar is bereikt en soms ook niet bereikt. Er is in ieder geval 
geprobeerd het enthousiasme en de betrokkenheid van het bestuur en commissieleden te laten 
doorklinken. Natuurlijk zijn ook de vertrouwde rubrieken opgenomen, omdat er nu eenmaal verplichte 
onderdelen zijn, maar naar mijn bescheiden mening is het gelukt om met de mooie verhalen en foto’s 
van dit verslag een aantrekkelijk en leesbaar document te maken. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Rotterdam, juni 2017 

Frans Elderson, secretaris IHB 
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INHOUD 
 
 
Dit jaarverslag bestaat uit:  
 
1. Overzicht van feiten en gebeurtenissen 
2. Resultaten 2016 
3. Doelen 2017 
4. Commissie verslagen 
Bijlage 1: Concept notulen ALV 27-6-2016 
Bijlage 2: Agenda ALV 29-6-2017  
 
Zie voor cijfers en financiële overzichten het financiële jaarverslag 2016. 
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1. Overzicht van feiten en gebeurtenissen 
 

Bestuur 
 
Margreet Hovenkamp  voorzitter 
Ragnhild Smeets  penningmeester 
Frans Elderson   secretaris 
Maria Kuster   adviseur (aftredend in 2017) 
Sander Vroegindeweij  bestuurslid communicatie 
Lex Bruns   bestuurslid magazine en ondernemers (aftredend in 2017)   

 

Commissies 
 
Redactiecommissie 

Sander Vroegindeweij 
Lex Bruns 
Mandy van Houten 
Dennis Mark 
Ingrid Douwes 
Estella van Stralen 
 

Commissie buitenruimte 
Hans Troost 
 

Commissie grondwater 
Tineke van Oosten 
Sieb de Jong 
 

Beheercommissie Pameijer 
Jeanne de Feber 
 

 

Ledenbestand 
 
Het aantal betalende leden bedroeg gemiddeld 320.  

Er was één erelid, er waren geen begunstigende leden. 

 

Vergaderingen / bestuursactiviteiten 
 
Het bestuur vergaderde in 2016 regulier 10 maal  

Het postadres is Beethovenlaan 60 (het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam).  

27 juni 2016 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, voor verslag zie notulen in de bijlage. 

Overleg met deskundigen over verdere stappen digitalisering en sociale media.  

Overleggen en samenwerking met deskundige bij opzetten workshops sociale media 
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2. Resultaten 2016 Margreet Hovenkamp - voorzitter 
 
 
A13/A16 - We hebben de ontwikkelingen rond de aanleg van de A13/A16 worden nauwlettend 
gevolgd en waar nodig gereageerd. Bewonersorganisatie inHillegersberg heeft geparticipeerd 
in de gebiedstafel. Ze heeft input geleverd voor een betere inpassing van de A13A16. 
inHillegersberg participeert daarnaast in Bewoners HIS!, het platform waarin vijf 
bewonersorganisaties verenigd zijn. Tevens reageert inHillegersberg ook via het collectieve 
platform A13A16. In de zienswijze hebben we onze ongerustheid over de gevolgen van de 
aanleg van de – overigens zeer gewenste tunnel- voor de grondwaterstand in Hillegersberg, 
als punt naar voren gebracht. Commissie Grondwater heeft hierover gesprekken met 
Rijkswaterstaat gevoerd en besloten is om onderzoek uit te voeren. Rijkswaterstaat heeft een 
onderzoek uitgevoerd en hieruit is besloten om geen spanningsbemaling toe te passen. 
Tijdens onze ALV van juni heeft Rijkswaterstaat het onderzoek uitgelegd. In een 
voorlichtingsavond van Rijkswaterstaat werd ook duidelijk dat deze voorwaarde is opgenomen 
in de aanbesteding. 
 

Vliegverkeer - Bewoners stelden ons vragen in verband met toegenomen geluidsoverlast van 

het toegenomen vliegverkeer. Duidelijk werd dat niet alleen het vliegverkeer is toegenomen 
maar ook de vliegtuigen vaker afwijken van routes. In de zomer van 2016 is door de overheid 
een verkenner aangesteld. De verkenner organiseerde op 1 november een avond waarbij de 
mogelijkheid was om vragen te stellen. inHillegersberg heeft vragen gesteld over geluid, 
cumulatieve effecten van A13A16 op luchtkwaliteit (fijnstof) en handhaving van bestaande 
afspraken. De vragen over geluid en luchtkwaliteit zijn door meerdere partijen gesteld en 
nauwelijks beantwoord. Samen met de Gebiedscommissie HIS en Bewonersorganisatie 110-
Morgen is een avond (10/1/2017) voorbereid. Voorafgaande aan deze bijeenkomst is een 
enquête opgesteld. 
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Rotte Café - Stichting Plezierrivier De Rotte is de initiatiefnemer van het halfjaarlijkse Rotte 
Café. De Stichting Plezierrivier De Rotte wil samen met bewoners, ondernemers, particulieren, 
maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en bekendheid van het 
gebied rondom de Rotte vergroten. Ditmaal werd het Rotte Café op 21 november samen met 
Bewonersorganisatie Terbregge`s, Bewonersorganisatie inHillegersberg en 
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier op bij Rebelz georganiseerd. Zoals de naam al doet 
vermoeden: het thema is de rivier de Rotte. Het is een reizend café dat op verschillende 
plaatsen langs de Rotte wordt georganiseerd. Dit keer was ons gedeelte van de Rotte aan de 
beurt. Verschillende presentaties zijn gegeven en het wonen rondom dit gedeelte van de Rotte 
zijn door Terbregge`s belang en inHillegersberg toegelicht. Ook zijn er 2 activiteiten uit het 
Kleiwegkwartier belicht. Samenwerking en communicatie via onze media is aangeboden. 
Terbregge`s belang heeft om de kosten van het Rottecafé te financieren bij de 
Gebiedscommissie een kleine bijdrage als bewonersiniatief ingediend en toegewezen 
gekregen. 

  
Communicatie - De website inHillegersberg.nl is in combinatie met Facebook en Twitter een 
belangrijk communicatiemiddel. Met de website worden bewoners geïnformeerd en met 
Facebook en Twitter wordt de dialoog gezocht. Berichten worden door bewoners actief 
gedeeld. In mei 2016 is het Magazine inHillegersberg verschenen.  In december 2016 is een 
eerste Nieuwsbrief uitgebracht. Het afgelopen jaar is het aantal volgers op Twitter en 
Facebook gestaag gegroeid. Bewoners werden 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. 
 
Ontwikkelingen - In 2016 hebben de Bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek ieder 
voor zich en gezamenlijk zich bezighouden met de toekomst in verband met hun taken en 
activiteiten. De gemeente Rotterdam ontwikkelt nieuw beleid rond het bestaan en de 
subsidiëring van bewonersorganisaties en bewoners-iniatieven. In dit verband wordt ook 
voortdurend samenwerking gezocht en gevonden met de gebiedscommissie. 

  
Woonvisie referendum 30 november - Op 21 november organiseerde de gemeente in 
Lommerrijk een avond over woonvisie. Wethouder Schneider verdedigde zijn beleid. 
Rotterdam wil af van 20.000 goedkope woningen. Daarvoor in de plaats moeten duurdere 
woningen komen. Zo wordt de stad aantrekkelijker voor welgestelden en gezinnen. De 
tegenstanders van de Woonvisie willen juist dat de goedkope woningvoorraad behouden blijft. 
Tijdens deze avond verduidelijkte de heer Schneider de doelstellingen achter zijn woonvisie 
verduidelijkt. Hillegersberg wordt in deze visie nauwelijks genoemd. We hebben richting 
Wethouder Schneider en de raadsleden aangegeven dat het niet vanzelfsprekend is dat de 
leefkwaliteit in een wijk gelijk blijft als daaraan minder aandacht wordt gegeven. Gezien de 
ontwikkelingen om ons heen zal erosie plaatsvinden en daarom heeft inHillegersberg om meer 
aandacht voor onze wijk gevraagd. 
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3. Doelen 2017 Margreet Hovenkamp - voorzitter 

 

Werven van leden en vrijwilligers - Een bewonersorganisatie kan niet bestaan zonder actieve 

en betrokken bewoners en bij inHillegersberg ook zeker ondernemers. We zoeken dus 
mensen die zich inzetten als vrijwilligers ten goede van de wijk waarin ze werken en wonen. 
Dit jaar gaan we ons richten op het vinden van die mensen.  
Natuurlijk is er bij veel wat we willen realiseren ook geld nodig. Ook de werving van leden zal 
daarom een belangrijke plaats krijgen. 

 

  
 
 
A13A16 -  De minister heeft besloten dat de A13A16 wordt aangelegd. Voor de wijk blijft dit 
een belangrijk onderwerp en daarom blijven we er alert op. We blijven deelnemen aan de 
verschillende overleggremia. Via onze website en sociale media houden we u op de hoogte. 
Commissie grondwater van inHillegersberg heeft er extra aandacht voor de grondwaterstand 
gevraagd. In het aanbestedingsplan voor de aanleg van de weg is voor aannemers de 
voorwaarde neergelegd om hiermee rekening te houden. 

 
Communicatie - We zullen in 2017 de website verder verbeteren in de inzet van Twitter en 

Facebook versterken. Ook zal er om ons digitale aanbod te ondersteunen elk kwartaal een 
nieuwsbrief uitgegeven. De ervaringen met de nieuwsbrief in 2016 waren goed. 
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Leefkwaliteit in de wijk - Ook in 2017 zal inHillegersberg zich bezighouden met de 

leefbaarheid van de wijk. Het is niet vanzelfsprekend dat de leefkwaliteit van onze wijken gelijk 
blijft met minder aandacht. Deze inzet zal ook plaatsvinden via Bewoners HIS! in de 
Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. 

  
Vliegverkeer - Op 10 januari 2017 is een bewonersavond georganiseerd met als onderwerp 
“Uitbreidingsplannen Vliegveld Rotterdam The Hague Airport”. Een nieuw luchthavenbesluit 
wordt halverwege 2017 door de Staatssecretaris vastgesteld. Bewoners gaven tijdens deze 
bijeenkomst aan dat ze zich zorgen maken over de impact op de leefkwaliteit van de wijk. Het 
nieuwe Luchthavenbesluit wordt in de zomer vastgesteld voor de aankomende 10 jaar. 
Conclusie van de avond was dat de economische onderbouwing rammelt en de cumulatieve 
effecten van aanleg A13A16 en files Molenlaan op luchtkwaliteit en geluid niet zijn 
meegenomen. We hebben mede een lobbytraject met aandacht voor leefkwaliteit voor 
Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg naar de Provincie en Gemeente Rotterdam opgezet. 
 
Luchtmeetnet - Het gemak waarmee vragen omtrent luchtkwaliteit (fijn stof PM 2,5) worden 
genegeerd baart ons zorgen. Op dit moment is er geen meetpunt van DCMR/RIVM in de wijk 
en de informatie over onze omgeving is gebaseerd op modellen. Samen met 110-Morgen en 
Schiebroek is een bewoners-iniatief ingediend (en inmiddels ook toegewezen) om een lokaal 
luchtmeetnet op te stellen. Het begint met een pilot en wordt verder uitgerold naar de 
meetapparatuur in tuinen van betrokken bewoners op strategische plekken. Het uitgangspunt 
is om met dit luchtmeetnet de actuele situatie in kaart te brengen op basis van continue 
metingen in de wijk. 
 
Verkeersproblematiek - De files op de Molenlaan zijn steeds frequenter. Bewoners zijn 
hierover naar ons toegekomen. We zijn in overleg met de verkeersdeskundige van de 
Gemeente Rotterdam, Gebiedscommissie en de andere betrokken organisaties Terbregge`s 
belang en Molenlaanbelangen. Doel is om hiervoor aandacht te vragen, in kaart te brengen 
waaraan bewoners zich storen. Welke aspecten zijn prioriteit voor de bewoners? En daarna 
welke mogelijkheden zijn er om deze problematiek te verlichten.  
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4a. Verslag redactiecommissie inHillegersberg 
 

inHillegersberg.nl, computervaardigheid, online museum Sander Vroegindeweij 
 
In 2016 is gewerkt aan verbetering van onze website. Voor een goed begrip van de 
ontwikkeling begin ik met een stukje historie. 

Website 1.0 - Deze 1e versie (op basis van Wordpress) is opgezet met behulp van ‘I love 
Noord’ (ILN), een Amsterdamse bewonersorganisatie met veel eigen ervaring met het 
opbouwen van een social media en een website. Amsterdam Noord is een groter gebied dan 
Molenlaankwartier en Oud-Hillegersberg. Er wonen 80.000  mensen en er zijn veel activiteiten 
en ook veel daarvan gericht op creatie en muziek. De nadruk ligt bij ILN op de agenda, bij 
inHillegersberg gaat het meer om belangenbehartiging: op dat moment de voorbereidingen op 
de bouw van een verbindingsweg (A13/A16). Tegelijkertijd is aansluiting gezocht en gevonden 
bij lokale partijen als bewonersorganisatie (stichting) Oud-Hillegersberg. Met deze inzichten is 
website 1.0 opgezet. In deze tijd is een buurtbewoner met politiek journalistieke achtergrond 
die voor een deel verantwoordelijk is voor de inhoud van de website.  

Er ontstaat behoefte aan een website waarin meer aandacht is voor inhoudelijke onderwerpen 
als A13/A16 en grondwater. Ook zichtbaarheid van de communicatie op Twitter en Facebook 
kon beter en er was een wens om ledenadministratie en betaling van lidmaatschap online af te 
handelen, immers zijn acceptgiro's steeds minder gangbaar. 

Website 2.0 - Voor de upgrade wordt naar een lokale partij gezocht die bekend is met de 
buurt, zodat de lijnen korter worden en er maatwerk kan worden gedaan. Website 2.0 draait 
op Joomla en is daardoor meer gericht op community building. All-in-one Software heeft de 
website omgezet op basis van de geformuleerde wensen en onder andere een community tool 
(Jomsocial), waarbij ook totaalservice werd geboden. Uiteindelijk is deze versie 2.0 nooit 
geworden wat we ervan verwachtten. In 2016 hebben we besloten afscheid te nemen van All-
in-one software en wensen te formuleren voor website 3.0. Eind 2016 is website 2.0 in service 
geplaatst bij het bedrijf dat de upgrade naar website 3.0 zal uitvoeren.  
 

Onze website: www.inHillegersberg.nl  
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Website 3.0 - Om inHillegersberg verder te helpen in de digitale wereld hebben we een 
enthousiaste partner gevonden in Lucians, een lokaal bedrijfje waarmee we al goede 
ervaringen hebben opgedaan. We hopen daarmee onze doelen voor inHillegersberg.nl 3.0 te 
bereiken:  
● de website schoon, veilig en geheel up to date; 
● frisser qua look en uitstraling 
● voller qua inhoud 
● overzicht en duidelijkheid: rubrieken, nieuws, social media feeds, over ons  

 

Computervaardigheid -  Er is behoefte om informatie te delen over de onderwerpen die spelen 
in de wijk. Niet iedereen weet waar en hoe je dat digitaal kan doen. Meer geld uitgeven aan 
losse workshops om meer mensen te trekken is eigenlijk zonde. Bewoners willen wel meer 
weten hoe ze op de computer of tablet relevante informatie kunnen vinden over de voor hun 
belangrijke onderwerpen uit de buurt. Ook zijn ze geïnteresseerd hoe facebook werkt, hoe je 
omgaat met privacy en veiligheid online. Wat je allemaal nog meer kan doen: gamen, 
gezondheid, etc.  

Er is eigenlijk een onderliggende basisbehoefte aan een locatie waar dit op de agenda staat 
en er is behoefte om te leren hoe een tablet en social media werken door er vooral leuke 
dingen mee te doen. Zoiets gebeurt wel in de bieb. Daarom hebben we onderzoek gedaan 
naar een blijvende oplossing en niet losstaande bijeenkomsten. 

Omdat het veel verder gaat dan we als bewonersorganisatie zelf aankunnen, zijn we in 
samenwerking met Dock en Kees Koning gestart met tablet workshops voor senioren tijdens 
de woensdagochtend bijeenkomsten in Dok99/Lommerrijk. 

 

Online museum - Op onze social media wordt door bewoners sterk gereageerd op oude foto`s 
van de wijk. (Oud) bewoners reageren vaak met herinneringen en verhalen op deze foto`s.  
Hieruit is het idee van een online museum ontstaan. Met verschillende partijen uit de wijk is 
gesproken voor de opzet van dit online museum. In 2017 zal  een aanvraag voor het online 
museum worden ingediend. 
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Social media: Facebook en Twitter Mandy van Houten 
 
 
Bewonersorganisatie inHillegersberg maakt gebruik van een aantal sociale media kanalen. 
Met als doel (nog) meer bewoners en ondernemers te bereiken en te verbinden aan onze 
bewonersorganisatie. 
  
Tot op heden gebruiken we Twitter en Facebook. Twitter heeft momenteel (juni 2017) 1.235 
volgers en het Facebook account 2.363 likers. Interactie met onze fans is van essentieel 
belang, niet alleen het aantal volgers. Derhalve worden er dagelijks meerdere ‘posts’ 
geplaatst, variërend van nostalgische foto’s tot nieuwsberichten (in het kader van weet wat er 
speelt in de wijk) en fotowedstrijden en foto’s van de omgeving.  
  
 
 
Onze Twitter: 
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Ons Facebook: 
 

 
 
 
Op dit moment zijn wij nog zoekende naar meer contact met de jongeren uit deze omgeving. 
De jongere doelgroep zit tegenwoordig meer op Instagram en Snapchat. Het grootste bereik 
en de meeste interactie op de huidige middelen hebben we met bewoners en 
belangstellenden boven de 40 jaar. Daarvan is het merendeel vrouw. 
  
Mooi voorbeeld van het bereik via Facebook 
Op 11 maart 2017 een bericht over het afsluiten van Hillegersberg in verband met beoogd 
bezoek Turkse Minister aan het Turkse consulaat op de Straatweg 

- bekeken door 29.544 personen 
- 118 reacties 
- 132 keer gedeeld 

  
Leuk bereik via Twitter: 
Vorig jaar geplaatste ‘post’ over het doortrekken A13-A16 met daarin meegenomen het 
twitteraccount van minister Schultz. We kregen een directe reactie van de minister in 3 tweets. 
  
Al met al zorgen veel fans op sociale media voor een bescheiden rol richting overheid, 
gemeente en gebiedscommissie. Dat maakt ons tot een zogenaamde influencer. 
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4b. Verslag commissie grondwater Oud-Hillegersberg Tineke van Oosten 

 
 
Op 8 december 2014 heeft de gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek het bewonersinitiatief “voorkómen 
paalrot Hillegersberg” gehonoreerd (uitvoering in 2015 en 
2016). Doelstelling is om in (Oud) Hillegersberg de 
grondwaterstand te herstellen en zodoende te voorkómen dat 
er verdere funderingsschade optreedt.  

 
De commissie grondwater Oud Hillegersberg (cgOH) voert dit initiatief projectmatig uit. 
Halfjaarlijks worden voortgangsrapportages gemaakt. Inmiddels heeft de gebiedscommissie 
een verlenging van een half jaar toegezegd tot half 2017. 
 
Het motto van het project is “droge voeten en natte palen”, 
waarbij het afwegen van belangen van grondwateronderlast (te 
lage grondwaterstand), grondwateroverlast (te hoge 
grondwaterstand) en regenwateroverlast (wateroverlast op 
straat) centraal staat. De grondslagen van het project zijn 
verwoord in de bestuurlijke afspraken die in oktober 2013 zijn 
gemaakt tussen gemeente, Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en de commissie 
grondwater Oud Hillegersberg (cgOH). Het project ambieert half 
2017 af te sluiten met een set van bestuurlijke afspraken over 
maatregelen om voortschrijdende paalrot tegen te gaan. De 
uitvoering van deze maatregelen is gepland in de periode 2016-
2021. 

De bewonersorganisaties in het funderings-risicogebied Hillegersberg hebben afgelopen jaar 
hard gewerkt om zich te verenigen om te bereiken dat de gemeente een visie ontwikkelt op de 
aanpak van het voorkomen van voortschrijdende paalrot op het schaalniveau van het hele 
funderings-risicogebied Hillegersberg (“gebiedsgericht werken”). De bewonersorganisaties 
vinden dat deze visie kaderstellend moet zijn voor het uitvoeren van rioleringsprojecten in het 
hele funderings-risicogebied en dat haast is geboden om het grondwater in de Bloemenbuurt 
te herstellen. 
  



 

 

 
 
 

13 

Om de grondwaterstand in de Bloemenbuurt (Kleiwegkwartier) te herstellen tot de niveaus van 
voor de jaren tachtig en zorg te dragen voor voldoende dekking ter plaatse van houten 
paalfunderingen dient grondwater aangevoerd te worden. Dit kan op verschillende manieren, 
waarbij een combinatie van de aanvoer van (oppervlakte)water naar de bodem en het langer 
vasthouden van (regen)water in de bodem voor de hand ligt. Het in opdracht van cgOh 
opgestelde WARECO-rapport geeft aan dat dit mogelijk is op verschillende manieren. In elk 
geval is hiervoor een pomp nodig die het oppervlaktewater van de Erasmussingel met 20 cm 
verhoogt. Aanbevolen wordt om een persleiding aan te leggen naar een centraal punt in de 
wijk, zodat van daaruit het opgepompte water zich via drains kan verspreiden. Een van de 
voordelen hierbij is dat een persleiding geperst kan worden bij de aanleg zodat niet gewacht 
behoeft te worden op uitvoering van andere werkzaamheden aan het kruispunt van de Uitweg. 

Het Hoogheemraadschap onderzocht de maatschappelijke relevantie van het verhogen van 
lokaal oppervlaktewater om dit toe te laten voeren naar aangrenzende wijken. HHSK heeft 
Witteveen+Bos opdracht gegeven een MKBA  uit te voeren naar de maatschappelijke kosten 
en baten door lokaal het polderpeil te verhogen en vandaaruit via infiltratieleidingen het 
grondwater aan te vullen. De cgOH nam deel in de klankbordgroep. 
 
Met grote interesse volgt de cgOH de bestuurlijke afspraak van oktober 2013 dat het 
Hoogheemraadschap bij het aanpassen van het grondwaterbeleid overweegt om onderscheid 
te maken in kwetsbare gebieden (voor bemalingen). In het afgelopen jaar heeft cgOH haar 
bijdrage geleverd in de klankbordgroep voor de studie die HHSK laat uitvoeren door Arcadis 
naar nieuw beleid tav bemalingen. Uitgangspunt daarbij is dat het hele gebied van het HHSK 
kwetsbaar is. 
 
Veel resultaten van onderzoeken van HHSK zullen begin 2017 vrijkomen. 
In november is geconcludeerd dat het niet gelukt is om samen met ambtenaren van het 
waterloket  tot een visie grondwaterbeheer voor het hele funderings-risicogebied te komen. De 
aaneengesloten bewonersgroepen hebben het voornemen dit nu zelf te gaan opstellen in een 
masterplan grondwaterbeheer. 
 
Op 24 maart 2016 
organiseerde commissie 
grondwater een 
succesvolle 
bewonersavond in 
Lommerrijk. 
 

 
  



 

 

 
 
 

14 

 

4c. Verslag commissie buitenruimte - oude centrum  Hans Troost 

 
Eén van onze leden, woonachtig in het oude centrum, heeft de zorg voor een aantal 
ondergrondse afvalcontainers (rest, papier en glas) op zich genomen. Met van de gemeente 
gekregen materiaal - sleutels, bezem, handschoenen, veger en blik - kan het geheel redelijk 

op orde worden gehouden. 
 
Het makkelijkst gaat dat bij de 
papiercontainers. Met een sleutel kan de 
achterzijde worden open gemaakt en kan 
vastzittend karton worden doorgeduwd en is 
de container weer bruikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 

Verstoppingen in restcontainers zijn lastiger op te lossen. Lukt dat zelf niet, dan gaat een 
berichtje naar de gemeente. Ere wie ere toekomt, de verstopping wordt vrijwel altijd direct 
verholpen. 
 
Verder wordt aandacht besteed aan zwerffietsen. Van lang 
staande oude en al dan niet kapotte fietsen worden via de 
BuitenBeter-app meldingen met foto verstuurd. Ook dat leidt 
veelal direct tot verwijdering van de oude fietsen. 
 
 
 
 
 
 
Met een lid van de winkeliersvereniging wordt af en toe gesproken over zwerfafval in het oude 
centrum. Niet alle winkeliers zijn bereid ‘hun straatje’ te vegen als dat nodig is. Jammer. 
 
Een aandachtspunt is de bestrating in het oude centrum. Voorafgaand aan de laatste 
opknapbeurt van de bestrating in het oude centrum, is ruim afgestemd tussen gemeente, 
winkeliers en bewoners. Er zou een soort sierbestrating, passend in een aantrekkelijk 
winkelcentrum, worden gelegd. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De bestrating is uitgevoerd in 
de standaard bestrating in Rotterdam. Deze bestrating is kwetsbaar voor schade en vooral 
peuken en ander klein afval blijft tussen de stenen achter. Een grote wens is aanpassing van 
dit straatprofiel. 
 
Het werk is niet echt omvangrijk. Het levert wel een bijdrage aan de leefkwaliteit en de 
aantrekkelijkheid van het oude centrum. Bij leven en welzijn gaat ons lid met dit karweitje door. 



 

 

 
 
 

15 

 



 

 

 
 
 

16 

Bijlage 1: Notulen Algemene Ledenvergadering inHillegersberg 2016 
 
Datum  27 juni 2016 
Locatie Argonautenweg 23 
Aanwezig Bestuur: Margreet Hovenkamp (voorzitter), Ragnhild Smeets (penningmeester), Frans 

Elderson (notulist), Lex Bruns (bestuurslid), Sander Vroegindeweij (bestuurslid) 
Leden: Tineke van Oosten, Henk van Oosten, R. Rijkels, Anneke Meursing, Anita 
Lermer, Ronald Lermer, Annelies de Nieg, Jan Willem Vasbinder, Kees van Heijningen, 
J. de Weerd, J. de Weerd, Frank Driemte, Sandra vd Lubbe, D. Willemsen, H. 
Hoogendam, MFLM. van der Grinten, Hans Troost, RP & S. Kroes-Schamhaldt, 
Liesbeth Wagter, Lejo Groenendijk, Jos Janssen, Heleen Dolle-de Ryck, Ritsaert Dolle-
de Ryck, M.A. Steinmetz    
Niet-leden: J. Pierwegen, A. Hoogendam-v.d. Heiden, S.A van den Boogaard, Kees 
Koning, Wim van Heemst, Lia de Vries, Eeke Bijl, Bart van Vrouwerff, Herman Heinsius 
 

Huishoudelijk deel 
1. Opening en mededelingen 

● De voorzitter heet iedereen welkom.  
● Er zijn zo’n 40 leden en niet-leden aanwezig, 10 meer dan in 2015. 

 
2. Vaststellen van de agenda  

● Ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2015 
● Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Bestuurssamenstelling 

● Er zijn geen bestuurswijzigingen. 
 

5. Bespreking concept Jaarverslag 2015 
● Het concept jaarverslag wordt na een korte toelichting door de secretaris ongewijzigd 

goedgekeurd. 
 

6. Bespreking concept Financieel jaarverslag 2015 
● Penningmeester Ragnhild Smeets licht het financieel jaarverslag toe 
● Er worden enkele vragen gesteld die de penningmeester afdoende beantwoordt. 
● Het voorstel om de huisvestingsreserve over te hevelen naar een communicatiereserve 

wordt aangenomen op basis van de argumentatie dat juist communicatie essentieel is voor 
onze bewonersorganisatie. 

● Een lid merkt op dat openstaande betaling niet veel zegt. Dat wordt openstaande vordering.  
 

7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de 
kascontrolecommissie voor het jaar 2015  

● Hans Troost (lid kascommissie) leest het verslag voor  
● De vergadering verleent het bestuur decharge door middel van applaus. 
● De kascommissie zal voor 2016 bestaan uit Renger Rijkels en Kees van Heijningen. Hans 

Troost die jarenlang deel uitmaakte van de kascommissie, wordt bedankt voor zijn 
jarenlange inzet.  

 
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2015 

● Na een kleine wijziging geeft de vergadering goedkeuring. 
 

9. Vaststellen van de  begroting en de contributie voor het verenigingsjaar 2016. 
● De gepresenteerde begroting en contributie worden ongewijzigd goedgekeurd. 
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10. Rondvraag 
● Één der leden bedankt de bestuursleden zonder wier inzet, zonder dewelke de vereniging 

niet zou draaien. Applaus! 
 

11. Afsluiting 
● Één der leden bedankt de bestuursleden zonder wier inzet, zonder dewelke de vereniging 

niet zou draaien. Applaus! 
 
De voorzitter bedankt de aanwezige leden, niet-leden en sprekers voor hun bijdrage aan de 
vergadering en nodigt ze uit nog wat na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.  
 
Inhoudelijk deel 
1. Presentatie Paul Scheubling: ‘Tracébesluit A13A16 wordt of is in juni genomen, is er nog een 

laatste kans?’ 
● De vergadering luistert geboeid naar Paul Scheubling, die met een mooie fles wijn wordt 

bedankt voor zijn interessante presentatie. 
 

2. Presentatie Aniel Balla: Toelichting op het hydrologisch onderzoek A13A16 
● De vergadering luistert geboeid naar Aniel Balla, die met een mooie fles wijn wordt bedankt 

voor zijn interessante presentatie  
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Bijlage 2: Agenda Algemene Ledenvergadering inHillegersberg 29-6-2017 
 

19:30u Zaal open, koffie staat voor u klaar 
 
Agenda 
 
20:00u Huishoudelijk deel met verslag en jaarrekening 

1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen van de reguliere Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2016 
4. Bestuurssamenstelling 
5. Bespreking Jaarverslag 2016 
6. Bespreking Financieel jaarverslag 2016 
7. Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en benoeming van de 

kascontrolecommissie voor het jaar 2017 
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2016 
9. Begroting 2017 en vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2017 

10. Rondvraag 
 

20:20u Luchtmeetnet voor en door bewoners 
 
20:55u Verkeersproblematiek in de wijk 
 
21:30u Gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje 
 
 
 

 


