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Vereniging en leden
In 2006 is binnen B.O.O.G., de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal, naast het
bestuur vooral de ''Tunnellobby'' actief geweest. Zie hierna. De andere commissies waren niet als
commissie actief, maar de coördinatoren hadden wel bemoeienis met specifieke activiteiten op
commissiegebied.
Leden van de vereniging zijn zowel particuliere bewoners, bewoners met bedrijf aan huis, als in de
straat gevestigde bedrijven. Een kerngroep van enthousiaste leden bleef de vereniging in praktische
zaken steunen, in commissies of daarbuiten, of bijvoorbeeld door de website te onderhouden. Die
leden waren: A. Griffioen, W. Diekema, A. Bos, J. Buijs, H. Geraets, F. Lukassen, W. Patijn en
webbeheerder L.P. van Rhijn. De familie De Jong van de Mathenesserlaan steunt de vereniging via
een abonnement op AD/RD op naam van de vereniging.
De eerste formele jaarvergadering vond plaats op 25 juni, in Hotel Infante. Daar werden de
jaarverslagen van 2004 en 2005, alsmede het financiële jaarverslag over die periode vastgesteld.
Aansluitend was er een bijeenkomst voor alle bewoners en werd onder het genot van een drankje en
een nootje door Jan van Dorst, chef wijkteam Middelland van Politie Rotterdam Rijnmond, het
informatiesysteem XPOL toegelicht en werd er daarna nog gediscussieerd over B.O.O.G. in verleden
en toekomst.
Bestuur
In 2006 bestond het bestuur uit: J. Hogenboom, voorzitter; E.H. van Soest, secretariaat; R.J. Osse,
penningmeester en de leden: M. Ketting, R. Castelijns (Commissie Zorginstellingen en Opvang), D.
Corbet (Commissie Vergunningen en Prostitutie), H. Oude Ophuis (Commissie Buitenruimte en Milieu).
Communicatie/PR
- Via de website www.sgravendijkwal.nl was het mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en
contact op te nemen met het bestuur van B.O.O.G. Daar is regelmatig gebruik van gemaakt.
ondermeer door leden. Verder verliep communicatie met leden heel praktisch, dus via activiteiten van
commissies of speciale acties. De lokale pers heeft in 2006 meerdere keren over de 's-Gravendijkwal
en haar problemen gepubliceerd. De artikelen zijn op de B.O.O.G. -website te raadplegen.
- de in 2005 gemaakte fotoserie ''De 's-Gravendijkwal op z'n mooist'' is in de vorm van een boekje
uitgegeven. Het blijkt steeds weer dat het boekje helpt om politici en ambtenaren met andere ogen naar
de straat te laten kijken. Het boekje kwam tot stand met bijdragen van Kuiper Compagnons, privébijdragen van bewoners en een aanvullend bedrag via de stadsmarinier. Leden van B.O.O.G. hebben zover de voorraad strekt - een exemplaar gekregen, evenals de meest betrokken buurtagenten.
Activiteiten en politiek
De activiteiten van B.O.O.G. hebben zich ook in het derde jaar van haar bestaan voornamelijk gericht
op het stadsbestuur, de centrale politiek en de ambtenarij van Rotterdam. Daarnaast groeide het
contact met de nieuwe Centrumraad. Het belangrijkst waren de volgende acties of contacten:
- Doordat B.O.O.G. brieven en notities aan gemeenteraadsleden van de Raadscommissie voor Bestuur
en Veiligheid (na de verkiezingen Bestuur, Veiligheid en Middelen) en het College van B&W bleef
schrijven, is de politiek ook na de verkiezingen geïnformeerd over de problemen van de 'sGravendijkwal. Met wethouders en diverse raadsleden werd contact onderhouden. Moeilijk is het dat er
geen specifieke wethouder meer aan de 's-Gravendijkwal gekoppeld is. Door de mengeling van
problemen, zijn bijna alle wethouders wel betrokken bij een aspect van het geheel. Net als in 2005
steunden zowel oppositie als coalitie B.O.O.G. in haar analyses van de problemen op de 'sGravendijkwal, zoals bleek tijdens een bezoek van de Raadscommissies voor Bestuur, Veiligheid en
Middelen en leden van Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport, op 12 december. Enkele
raadsleden stelden aansluitend vragen aan het College van B&W over een overlastgevend café in de
Schietbaanstraat.
In 2006 heeft B.O.O.G. onverkort op vele fronten vastgehouden aan wat in 2005 was toegezegd door
het toenmalige College, kort samen te vatten met:
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- B&W erkent de problemen van de 's-Gravendijkwal grotendeels. Uitbreiding van vergunningen
voor seksinrichtingen op de 's-Gravendijkwal niet meer zal worden toegestaan;
- Taken die niet per deelgemeente door wijkveiligheidscoördinatoren kunnen worden
afgehandeld, worden waargenomen door één stadsmarinier;
- Verder stelt B&W in de brief (26-7-05): ''Wij wensen, zoals door de B.O.O.G. ook is verzocht,
de verantwoordelijkheid te nemen voor een integrale aanpak van de 's-Gravendijkwal en de
directe omgeving. Wij begrijpen de zorgen van de bewoners en zien in, dat vanuit het oogpunt
van de bewoners alle ontwikkelingen en activiteiten een samenhang hebben. Die samenhang
is bepalend voor de sfeer en de leefbaarheid van de straat en omgeving. Wij zeggen dan ook
toe, dat wij zullen komen met een visie op de ontwikkeling van de 's-Gravendijkwal en een
samenhangend plan waarbij het WOM-onderzoek zal worden meegenomen. Bij de
ontwikkeling van visie en activiteiten zullen de belanghebbenden worden betrokken.''
De uitwerking van deze toezeggingen was begin 2006 nog steeds beperkt tot toewijzing van één
stadsmarinier. De inventarisatie van problemen door de Wijk Ontwikkelings Maatschappij verscheen in
juni. In de begeleidingscommissie werd door het B.O.O.G.-bestuur deelgenomen door de voorzitter en
de coördinator van de Commissie Buitenruimte en Milieu. De inventarisatie bevestigde zondermeer de
analyse die B.O.O.G. al had vastgelegd in de Bolletjeskaart van voorjaar 2004. Naar aanleiding van het
rapport heeft bewoner A. Bos een nieuwe Bolletjeskaart gemaakt. Sindsdien zijn op het gebied van de
toezeggingen geen vorderingen meer gemaakt, ondanks veel aandringen van B.O.O.G. Een
samenhangend plan is - met nadruk op de effecten van ondertunneling - door B.O.O.G. zelf
geschreven (zie hierna over ''Win(ge)west'').
- Vlak voor de verkiezingen, op 3 maart, bracht burgemeester Opstelten een bezoek aan B.O.O.G. . Hij
nam ruim de tijd om zich te informeren en zegde toe, dat de stadsmarinier nog enige tijd nauw bij de 'sGravendijkwal betrokken zou blijven, dat het beleid voor seksinrichtingen aan de 's-Gravendijkwal
gehandhaafd zou blijven, dat de straat bij de discussies over ondertunneling betrokken blijft en dat de
beleidsmakers/directeuren van de verzamelde zorginstellingen bij elkaar gebracht zouden worden voor
overleg over hun toekomstplannen met de straat. Eind 2006 waren de eerste drie zaken inderdaad nog
steeds van toepassing, maar het overleg met beleidsmakers van de zorginstellingen kwam niet op
gang.
- Eveneens vlak voor de verkiezingen is met teksten en fotoboekje gelobbyd bij de diverse fracties van
politieke partijen. Dit had als resultaat dat in het Coalitieakkoord 2006-2010 van het nieuwe
Rotterdamse stadsbestuur de 's-Gravendijkwal werd genoemd:
‘’Met betrekking tot de hoofdroutes zullen we deze periode besluiten over ingrepen en
investeringen die nodig zijn. Ondertunneling van de Boompjes-Maasboulevard, Pleinweg en
‘s-Gravendijkwal wordt de komende vier jaar voorbereid; over fasering van de uitvoering volgt
een nadere afweging’’.
En elders staat:
‘’Onderzoek naar het versterken corridor (een logisch en aantrekklijke loop- en fi etsroute) van
centrum naar Historisch Delfshaven in combinatie met de plannen voor ondertunneling
‘s-Gravendijkwal;’’
- In mei, kort na haar aantreden, vond een informeel gesprek met mw. Kriens, de wethouder voor
Welzijn plaats, op 23 augustus is dat formeel herhaald. B.O.O.G. heeft haar er nogmaals op gewezen
dat de zorginstellingen nog altijd gewoon doorgaan met uitbreiden. Ook aan de stadsmarinier en aan
de raadsleden die op 12 december op bezoek kwamen is dat uitgelegd. Actie ontbreekt evenwel. Dit
blijft een grote zorg voor B.O.O.G., die onverkort vast blijft houden aan het standpunt dat de straat te
vol is met overlastgevende vestigingen van allerlei aard en dat ontwikkelingen op dit gebied niet zouden
mogen plaatsvinden zolang de officiële instanties geen echt overzicht hebben en een integraal plan
voor de toekomst van de 's-Gravendijkwal ontbreekt. Ook overleg met de stedelijke coördinator van
opvangpanden (via GGD) leverde uiteindelijk geen toekomstvisie of afstemming of inperking voor de 'sGravendijkwal op.
- Het in 2004 door B.O.O.G. geinitieerde overleg met de zorgsector, dat wil zeggen met de uitvoerende
beheerders van de vestigingen aan de 's-Gravendijkwal, is in de loop van 2006 geleidelijk aan
verwaterd. De stadsmarinier startte daarvoor in de plaats op 14 december een proef met een
kwartaaloverleg WOB (wijkoverlegbeheer) voor de 's-Gravendijkwal. Dit overleg is aangevuld met
vertegenwoordigers van Roteb en gemeentewerken en van beide ambtelijke diensten van Centrumraad
en Delfshaven. Helaas ging ook het reguliere overleg met de stadsmarinier hier in op. Het
beheersoverleg met Bouman GGZ (i.v.m. de Huiskamer gebruikersruimte) werd door een van de
bestuursleden bijgewoond. Ook dit overleg zal in het WOB moeten opgaan, het beheersoverleg had
geen betekenis voor besprekingen van de toekomstplannen voor de Huiskamer.
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- De voorzitter van Centrumraad, Struijlaard, was uitgenodigd door B.O.O.G. en had het WOM-rapport
toegezonden gekregen. Hij kwam op bezoek op 2 november, later gevolgd door de portefeuillehouder
Welzijn van de Centrumraad. De voorzitter van DB Delfshaven werd eveneens uitgenodigd en ontving
het rapport, maar hiermee kwam in 2006 geen contact tot stand.
- Met de chefs van de beide wijkteams van de politie en met de buurtagenten is het goede contact
gehandhaafd. De wijkpolitie Middelland maakt jaarlijks een actieplan, waarvan B.O.O.G. een exemplaar
ontvangt. Dit team stelt in het jaarplan nadrukkelijk dat de 's-Gravendijkwal een voortdurende zorg en
aandachtsgebied is.
- Een lid van B.O.O.G. heeft in 2006 deelgenomen aan het project van Aktiegroep Oude Westen
''Drugs in kleur'', waarbij regelmatig geschouwd wordt in de wijk, inclusief het Oude Westen-deel van de
's-Gravendijkwal.
Ondertunneling
- In het najaar van 2005 werd een discussie openbaar over de mogelijkheden van ondertunneling van
enkele zeer vervuilde stadsroutes van Rotterdam, waaronder de Pleinweg. Het B.O.O.G.-bestuur heeft
daarop gezorgd dat ook de 's-Gravendijkwal in de afwegingen werd opgenomen (zie verslag over
2005). B.O.O.G. stelt zich op het standpunt dat ondertunneling een goede ontwikkeling voor de 'sGravendijkwal zou kunnen zijn en is zich sterk gaan maken om de 's-Gravendijkwal bij de
tunneldiscussie te laten betrekken. Om dit speciale aandachtspunt aan te pakken, kwam een
'tunnellobby'' op gang. Daarin is verenigd speciale expertise van bewoners op gebied van verkeer,
werking van provincie en stadsregio, stedenbouw, (landschaps)architectuur en bestuurskunde. De
groep wordt gecoördineerd door A. Griffioen, namens het bestuur is de voorzitter lid. De tunnellobby
heeft een netwerk opgebouwd, gepoogd de politiek te beïnvloeden - met name rond de verkiezingen en gesprekken met dS+V gevoerd. Ook werd door twee leden deelgenomen aan een workshop
Gentrification - Middelland. De Tunnellobby bracht haar bevindingen op de valreep van het jaar in bij
dS+V ten behoeve van de Stadsvisie 2030, in de vorm van het rapport ''Win(ge)west: Argumenten voor
de stedenbouwkundige ontwikkeling en ondertunneling van de 's-Gravendijkwal: een impuls voor
Rotterdam centrum-west, B.O.O.G. (samenst.), januari 2007. Hoewel dS+V zich zeer positief uitliet over
de kwaliteit van het rapport en de inhoud, heeft men het maar heel beperkt in de Stadsvisie laten
doorwerken, zo zou later blijken. Het rapport Win(ge)west staat op de B.O.O.G.-website.
Buitenruimte
- De narcissen die in 2005 op initiatief van de stadsmarinier waren gepoot, hebben in het voorjaar van
2006 voor het eerst de straat mooi opgesierd.
- In december (en januari) brandde een bijzondere boog van lichtjes nabij de Mathenesserlaan. Het
was een initiatief van de Tunnellobby, gesteund door Centrumraad en stadsmarinier, bedoeld om aan
bewoners en passanten en via de pers kenbaar te maken waar onze verwachtingen voor de toekomst
liggen. De wijkpolitie Team Oude Westen gaf speciale toestemming voor de boog die de tunnelbak
overspande.
- Een ploeg cliënten van de vestiging van Bouman GGZ heeft in de loop van het jaar de 'sGravendijkwal schoongehouden. Als attentie werd een eetbare kerstgroet overgebracht, bovendien
ontvingen enkele vaste leden van de ploeg een fotoboekje.
Conclusie
In 2004 werden de bewoners van de 's-Gravendijkwal wakker geschud en werd een begin gemaakt met
het bekend maken 'in en om het stadhuis' van de problemen van de 's-Gravendijkwal en werd ook
begonnen met pogingen het tij te keren. In 2005 is dat voortgezet. Hoewel de nadruk in de loop van
2006 noodgedwongen meer is gaan liggen op de tunneldiscussie, moet de toename van zorginstellingen helaas ook onverminderd de aandacht krijgen. Dit blijkt taaie materie en er lijken geen echt
verantwoordelijken te zijn. De relatie met wijkgebonden bewonersorganisaties is onvoldoende sterk
gemaakt en ook de interne, op leden gerichte, activiteiten hadden meer aandacht kunnen krijgen. Maar
in 2006 is het aankaarten van problemen onverminderd doorgegaan, werd ook met het nieuwe
stadsbestuur en de nieuwe gemeenteraad contact opgebouwd en ontstond met het bestuur van de
nieuwe Centrumraad een constructieve relatie. Er zijn drie cruciale publicaties verschenen: het
B.O.O.G.-fotoboekje met het moois van de 's-Gravendijkwal; de formele inventarisatie door
WOM/stadsmarinier; de stedenbouwkundige toekomstvisie door de tunnellobby. B.O.O.G. begint meer
en meer een bewonersorganisatie te worden die serieus genomen wordt.
Rotterdam, 15 juni 2007
Bestuur van B.O.O.G., Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal
J. Hogenboom, voorzitter
Vastgesteld tijdens Algemene Ledenvergadering op 17 juni 2007.
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