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Bewonersorganisatie Molenlaankwartier – Community InHillegersberg 
 

jaarverslag 2014 
 
 
 
Het jaarverslag over 2014 bestaat uit: overzicht van feiten en gebeurtenissen 
      beleid in 2014 – resultaten 
      beleid voor 2015 
 
Voor cijfers en financiële overzichten wordt verwezen naar het financiële jaarverslag. 
 
 

Overzicht van feiten en gebeurtenissen 

 
 
Bewonersorganisatie Molenlaankwartier bestuur en commissies 
 

 

bestuur 
Gedurende het verslagjaar 2014 bestond het bestuur van de Bewonersorganisatie Molenlaankwartier uit: 
 

Pieter van den Eijnden voorzitter   -   vanaf 3 januari 2012 adviseur,  op eigen verzoek beëindigd 12-05-14 
Maria Kuster  secretaris      
Renger Rijkels  penningmeester tot 12-05-2014  
Ingrid Douwes      
Theo Strauss  tot 01-02-2014    
Margreet Hovenkamp  voorzitter  -  vanaf 23 april 2013 
Jaap Cuperus  vanaf 23 april 2013 tot 1 november 2014 
Sander Vroegindeweij  vanaf 12-05-2014 
Ragnhild Smeets penningmeester vanaf 12-05-2014 
Lex Bruns  vanaf 12-05-2014   
 
 

de commissies bestonden uit: 
 

Commissie Beheer Buitenruimte + Veiligheid     
Theo Strauss, voorzitter tot 01-02-2014 
 

Commissie Ruimtelijke Ordening 
Pieter van den Eijnden, voorzitter tot 12-05-2014 
Ingrid Douwes 
Maria Kuster 
 

Redactie Community InHillegersberg  
Margreet Hovenkamp, Sander Vroegindeweij, Lex Bruns, Mandy van Houten, Dennis Mark 
 
 
 

Vergaderingen / bestuurs- en commissieactiviteiten 
 

 het bestuur vergaderde regulier 10 maal in 2014 

 op 12 mei had de Algemene Ledenvergadering plaats, voor verslag zie notulen ALV 

 op 25 november 2014 vond een extra Ledenvergadering plaats i.v.m. statutenwijziging 

 afvaardiging van het bestuur bezocht de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rotterdam 

 Pieter van den Eijnden en Ingrid Douwes namen deel aan de verschillende besprekingen van de 
gebiedstafels A13 / A16. Ook waren ze aanwezig op verschillende besprekingen van de Gemeente 
over dit onderwerp. 
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 Margreet Hovenkamp en Maria Kuster waren namens BWO Molenlaankwartier/Community 
InHillegersberg aanwezig bij de bespreking georganiseerd door de gebiedscommissie over het 
Gebiedsplan Hillegersberg/Schiebroek 2014-2018. 

 Margreet Hovenkamp en Ragnhild Smeets presenteerden de Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier/Community InHillegersberg tijdens de ledenvergadering Rotterdam van de 
RABObank. 

 De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/Community/InHillegersberg deelde tijdens de 
Sinterklaasinkomst in Hillegersberg winterdoeboeken uit. 

 Overleg met het bestuur van Oud-Hillegersberg voor onderbrengen van taken bij Community 
InHillegersberg. 

 Overleg met deskundigen over verdere stappen digitalisering en sociale media.  

 Opzetten met deskundigen workshops sociale media 
  

 
Ledenbestand Molenlaankwartier 
 
Het aantal leden bedroeg in 2014 622 personen 
Er was één erelid, er waren geen begunstigende leden. 
 

 

Beleid in 2014  –  resultaten 

 
 

 huisvesting. Ook in 2014 had de bewonersorganisatie het post- en vergaderadres in het Centrum 
voor Reuma en Revalidatie Rotterdam.  

 

 formele status. Tijdens de ALV van 12 mei 2014 is besloten de Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier om te zetten in de Community InHillegersberg. Tijdens deze ALV werd opdracht 
gegeven de benodigde statutenwijziging in gang te zetten. Tijdens de ALV van 25 november 2014 
zijn de conceptstatuten goedgekeurd. In de loop van februari 2015 zijn de statuten door de notaris 
verleden en dus van kracht geworden. Ook in 2014 maakte de BOMK geen gebruik van het subsidie 
door de deelgemeente. 

 

 In de loop van 2014 zijn op verzoek van de bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg besprekingen 
gevoerd met het bestuur van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/Community InHillegersberg 
over een combinatie van de beide bewonersorganisaties. In goed overleg heeft BWO Oud-
Hillegersberg besloten per 1 januari 2015 over te gaan tot opheffing en de wijk Oud-Hillegersberg 
samen te voegen met het Molenlaankwartier. Ook de commissie grondwater gaat vanaf 1 januari 
2015 deel uitmaken van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/Community InHillegersberg. 

 

 Tijdens de ALV op 25 november heeft Sieb de Jong van de commissie grondwater uiteengezet wat 
de problemen met de stand van het grondwater in Hillegersberg zijn: in Oud-Hillegersberg te laag, in 
het Molenlaankwartier te hoog. 

 

 De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier heeft in aanloop naar de verkiezingen van de 
gemeenteraad en de gebiedscommissie in maart 2014 zeer actief bijgedragen aan de promotie van 
de lijst Bewoners!HIS. Voor het Molenlaankwartier waren Maria Kuster (nr. 3 op de lijst) en Dennis 
Mark (nummer 6 op de lijst) kandidaat. De lijst Bewoners!HIS heeft bij de verkiezingen twee van de 
dertien zetels gewonnen. Besloten is dat de zes Bewonersorganisaties uit Hillegersberg/Schiebroek 
als Bewoners!HIS verdergaan als overlegorgaan voor de twee gebiedscommissieleden. Deze groep 
bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de zes BWO'S en de kandidaten voor de 
verkiezingen. Maria Kuster vertegenwoordigt daarin de Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier/Community InHillegersberg. Dennis Mark neemt aan de groep deel als kandidaat. 

 

 De Bewonersorganisatie Molenlaankwartier/Community InHillegersberg heeft bij de 
gebiedscommissie een bewonersinitiatief ingediend voor het houden van een aantal Workshops 
Social media. Er is subsidie toegekend. In 2014 zijn inmiddels twee Workshops gehouden met goed 
resultaat. 
 

 A13/A16. Ingrid Douwes en voor een deel ook Pieter van der Eijnden hebben in hun gebiedstafel 
actief deelgenomen aan de onderhandelingen over de A13/A16 in het Lage Bergse Bos. Ook is 
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veelvuldig overleg gevoerd met de overige gebiedstafels en met Paul Scheublin van het Platform 
A13/A16. Tijdens de ALV's hebben mensen van Rijkswaterstaat en Paul Scheublin een uitvoerige 
uiteenzetting voor de bewoners gehouden, en zodoende is steeds de laatste kennis en stand van 
zaken gepresenteerd. 

 

 Het Gebiedsplan Hillegersberg-Schiebroek 2014-2018 is in juni 2014 door de gebiedscommissie 
overhandigd aan B&W van Rotterdam. In de totstandkoming heeft de Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier/Community InHillegersberg een actief aandeel geleverd, onder meer door middel 
van een enquête onder de bewoners. 
 

 Communicatie. In 2014 is twee maal het Magazine InHillegersberg verschenen. Het blad is voor het 
eerst in heel Hillegersberg verspreid, met enthousiaste reacties tot gevolg. Er is in 2014 hard 
gewerkt om de website te updaten en geschikt te maken voor het functioneren als interactieve 
community. Ook Twitter en Facebook gingen mee in die update. 

 
 
 

 Beleid voor 2015 
 

 

 De statutenwijziging moet zijn beslag krijgen. Vanaf dat moment is de Bewonersorganisatie 
Molenlaankwartier definitief overgegaan in Community InHillegersberg. Leefkwaliteit is een 
belangrijk onderdeel en dat maken niet alleen bewoners. Ook is er een opening  geboden voor 
ondernemers uit de wijk. Daarnaast biedt InHillegersberg een platform waaraan zoveel mogelijk 
mensen betrokken en actief kunnen zijn.  
 

 De structuur van bestuur en beheer van de Community InHillegersberg wordt verder uitgewerkt. 
Focus van de structuur is op het terrein van belangenbehartiging en communicatie via social media. 
Nieuw is dat ook de commissie grondwater een belangrijke rol zal gaan spelen. 
 

 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. 
 

 De website www.InHillegersberg.nl is populair en groeide sneller uit zijn voegen dan verwacht. Een 
aanpassing van de site is nodig. Nog niet in gebruik maar er bestaat een mogelijkheid voor het 
opzetten van groepen. Bewoners en andere initiatiefnemers kunnen artikelen sturen waarna deze op 
de site worden geplaatst. Belangrijk is dat er een verdere integratie met twitter en Facebook zal 
plaats vinden. 
 

 Onder meer door de besprekingen in het BewonersHIS! overleg is de Community InHillegersberg 
nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die door de gemeente Rotterdam voor het gebied 
Hillegersberg-Schiebroek in gang worden gezet. Voorbeelden zijn het ontwerpbestemmingsplan 
Molenlaankwartier, de horecawet, maatschappelijke ontwikkelingen. Via social media worden alle 
bewoners bij deze ontwikkelingen betrokken. 
 

 In 2015 zullen 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 zal gaan ontwikkelen rond het bestaan en 
subsidiëring van Bewonersorganisaties. 
 

 Er zal gewerkt worden aan verdere samenwerking mat de gebiedscommissie. 
 

 Ook in 2015 worden Sociale media  Workshops gegeven. 
 

 Naast de digitale media wordt het Magazine InHillegersberg uitgegeven. 
 
 
 
Rotterdam, juni 2015 
Maria Kuster, secretaris 

http://www.inhillegersberg.nl/

