B.O.O.G. Jaarverslag 2008
De tunneldiscussie was in 2008 beeldbepalend voor B.O.O.G., de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie
's-Gravendijkwal. Een ander continue aandachtspunt, waarin een aarzelende beweging werd geforceerd, is
de overmaat aan zorgpanden.
Vereniging en leden
Leden van de vereniging zijn zowel particuliere bewoners, bewoners met bedrijf aan huis, als in de straat
gevestigde bedrijven. Er is ook een groeiend aantal leden afkomstig uit aangrenzende straten. Een
kerngroep van enthousiaste leden bleef de vereniging in praktische zaken steunen. Er is de
Tunnelcommissie : A. Griffioen (coördinator), W. Diekema, J. Buijs, H. Geraets, F. Lukassen, W. Patijn, J.
Hogenboom. Webbeheerder is: L.P. van Rhijn.
De jaarvergadering vond plaats op 1 juni, opnieuw in de tuin van gastvrije secretaris Els van Soest. Daar
werd het jaarverslag van 2007 vastgesteld, bracht de kascommissie verslag uit en werd het financiële
jaarverslag over die periode vastgesteld. Ook werd de stand van zaken tot midden 2008 besproken door de
voorzitter. Aansluitend was er een presentatie van de wijkteamchef van de politie Middelland.
Bestuur
In 2008 bestond het bestuur uit: J. Hogenboom, voorzitter; E.H. van Soest, secretariaat; R.J. Osse,
penningmeester en de leden: D.J. Corbet (Vergunningen), M. de Jong, R. Glijsteen, H. Oude Ophuis. De
voorzitter werd voor een jaar herkozen.
Communicatie
- 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 door leden,
maar ook door andere bewoners, door politiek en de pers.
- Er is in 2008 meerdere keren over de 's-Gravendijkwal gepubliceerd, met name als er overkappingsnieuws
was, bleek de lokale pers B.O.O.G. snel te kunnen vinden. De artikelen zijn op de B.O.O.G. -website te
raadplegen.
- Tijdens de ALV werd een stand van zaken over de periode tussen jaarverslag en vergadering gegeven en
werd over een aantal zaken gediscussieerd.
- Verder is er een druk emailcontact met de meest actieve leden en het bestuur en verliep communicatie met
leden dus heel praktisch, naar aanleiding van activiteiten van commissies of speciale acties.
Activiteiten en gemeente
De activiteiten van B.O.O.G. hebben zich ook in het vijfde jaar van haar bestaan voornamelijk gericht op het
stadsbestuur, de centrale politiek en de ambtenarij van Rotterdam.
- Het in 2004 door B.O.O.G. geïnitieerde reguliere overleg met de beheerders van zorgpanden was begin
2007 omgevormd tot een WOB. Dat WijkOverlegBeheer heeft steeds matig tot slecht gefunctioneerd, onder
andere doordat afstemming tussen wijkcoördinatoren van beide deelgemeenten niet functioneerde. In de
loop van 2008 heeft B.O.O.G. aan de stadsmarinier gevraagd het op te heffen.
- De stadsmariniers zijn een belangrijke schakel voor B.O.O.G., maar zij wisselen helaas te snel, wat
telkens verlies aan informatie, extra inwerktijd en gebrek aan overzicht oplevert. J. de Kloet (Oude Westen)
en J. Verbeek (Delfshaven) draaiden eind 2007 enige tijd naast elkaar, maar begin 2008 lag de leiding bij
Verbeek, die een hoopvol Actieprogramma 's-Gravendijkwal opstelde, in nauwe samenwerking met het
B.O.O.G. bestuur en de voorzitters van beide deelgemeenten. Verbeek werd, toen hij goed ''op stoom'' was,
in de zomermaanden vervangen door M. dela Haije (Delfshaven). Met deze stadsmarinier is doorgewerkt
aan het Actieprogramma.
- Bestuurders: Met burgemeester Opstelten, evenals met de voorzitters van het DB Delfshaven en van het
DB van de Centrumraad (de laatste wisselde in de loop van het jaar), is met enige regelmaat contact, vooral
informeel. Problemen, ook mbt coördinatie, zijn onder de aandacht gebracht. Aan de heer Opstelten is bij zijn
afscheid namens B.O.O.G. een brief gestuurd waarin hij bedankt wordt voor zijn aandacht en zorg voor de
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straat. Nog voor het einde van 2008 werden de eerste afspraken al gemaakt om de nieuwe burgemeester,
dhr. Aboutaleb, te ontmoeten. Hij begon snel na zijn aantreden de 's-Gravendijkwal en B.O.O.G. te steunen.
- Op 15 juli mocht de voorzitter van B.O.O.G. op uitnodiging van de burgemeester een vergadering bijwonen
van de Stuurgroep Veilig, het wekelijkse veiligheidsoverleg van burgemeester, korpsleiding, officier van
justitie en directie veilig. Stadsmarinier Verbeek hield een presentatie over de 's-Gravendijkwal. Het was bij
zijn weten nog niet eerder voorgekomen dat een 'burger' mocht aanschuiven bij dit overleg. Aanleiding was
de uitspraak waar de voorzitter van B.O.O.G. eerder de burgemeester mee geconfronteerd had, dat ''op de
's-Gravendijkwal nog altijd de coördinatie ontbreekt, ontwikkelingen niet goed verlopen en de bewoners
eigenlijk als coördinatoren van de ambtenaren fungeren.''
- Met de beide wijkteams van de politie en met de buurtagenten is het goede contact gehandhaafd. Alleen
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 oorzaak: de te grote hoeveelheid zorginstellingen - en met name dit wijkteam controleerde ook in de
zomermaanden vaker op de 's-Gravendijkwal, evenals Stadstoezicht. In bepaalde perioden worden ook extra
avond- en nachtdiensten gedraaid.
- Net als in afgelopen jaren heeft B.O.O.G.-lid J. Buijs 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. Dit project blijft hoog gewaardeerd worden.
Zorgsector
Een van de speerpunten van B.O.O.G. is het terugdringen tot leefbare proporties van de zorgsector. Helaas
blijken - net als in voorgaande jaren - de besturen en politici geneigd de status quo te handhaven. B.O.O.G.
lijkt - op de wijkpolitie na - de enige die dit probleem definieert en erkent. Dit blijft een grote zorg voor
B.O.O.G., die ook in 2008 onverkort vast bleef 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. Bouman GGZ bleef onduidelijk over haar toekomstplannen,
ondanks herhaalde verzoeken om informatie, wat tot verslechtering van de contacten heeft geleid. De
Ontmoeting blijft overlast geven, ondermeer door de openingstijden die heen en weer geloop bevorderen.
De wethouder voor maatschappelijke opvang, mw. Kriens, heeft de instellingen in 2007 al verzocht niet uit
te breiden op de 's-Gravendijkwal, maar helaas heeft zij zelf een vernieuwde crisisopvang (van Bavo,
Riagg, GGD en CVD) op de 's-Gravendijkwal geopend in maart 2008. Daarop vond een gesprek plaats,
maar de wethouder gaf aan geen actieve rol bij afbouwen van de zorgsector te willen spelen. Omdat cijfers
en concrete inzichten in de sector blijven ontbreken, heeft B.O.O.G. in de loop van 2008 uiteindelijk
geweigerd nog langer met de GGD te praten zo lang er geen betrouwbare cijfers op tafel liggen en dit aan
B&W kenbaar gemaakt. Het resultaat was, dat er via een aantal bijeenkomsten, moeizaam werd gewerkt
aan een dergelijk overzicht. B.O.O.G. zal dit overzicht verder inzetten.
Ondertunneling
Eind 2007 heeft B.O.O.G. goed gescoord in die zin dat de overkapping van de 's-Gravendijkwal naar voren
is gehaald in de Stadsvisie 2030, via een 1e motie van de PvdA waarin om onderzoek naar overkapping
van 's-Gravendijkwal en Henegouwerlaan werd gevraagd en een 2e van Leefbaar Rotterdam, waarin een
verfijning werd aangebracht op het gebied van de kruising Middellandstraat ondergronds en een
overkapping op maaiveld. Er werden twee workshops met dS+V en de Tunnelcommissie gehouden, en een
enkel tussentijds overleg met de voorzitter en wisselende leden van de commissie. Mede daardoor kwam
een tussenrapportage met een aantal opties op tafel, die door B&W besproken zullen worden tijdens de
voorjaarsretraite 2009. Wethouder Baljeu heeft een brief met plannen, kosten en begroting aangeboden
aan de Gemeenteraad, die de ontwikkelingen steunde. B.O.O.G. had de relevante raadsleden feedback
gegeven. Het onderzoek naar de technische mogelijkheden, kosten en inrichting, is in 2008 in een
behoorlijk tempo doorgezet door dS+V. Rapportage en stukken zijn op de B.O.O.G.-website te vinden. Het
streven is: vóór 2015 moet het verkeer zoveel mogelijk uit het zicht zijn, zodat de barrièrewerking van de
tunneltraverse voor ontwikkelingen in Oude Westen en Middelland zal zijn opgeheven. Het is de intentie
van wethouder en College de plannen en goedkeuring voor het einde van deze collegeperiode rond te
hebben.
Buitenruimte
- Begin 2008 is de wildgroei aan reclames van seksinrichtingen rond de kruising 's-GravendijkwalMathenesserlaan aangepakt, nadat B.O.O.G. via de gemeenteraad bij B&W had afgedwongen.
Lichtreclames zijn verdwenen. Helaas werd in de loop van 2008 duidelijk dat de dienst dS+V via de
stadsmarinier extra aansporing nodig had om verder te gaan met dit traject (gepland voor 2009).
- Het B.O.O.G.-bestuur (D. Corbet) heeft de aangevraagde bouw- en sloopvergunningen in de straat
bijgehouden. Er is bezwaar gemaakt tegen tegen parkeren van reclamebusjes, vrachtwagens en bussen bij
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het Van 't Hoff monument; en bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Middelland, met name waar het
gaat om uitbreiding van zorgpanden (''Maatschappelijke bestemming''). Deze uitbreiding was des te
vreemder omdat B&W ook aangaf het met B.O.O.G. eens te zijn dat wonen moet gaan prevaleren op de 'sGravendijkwal
- Een ploeg cliënten van de vestiging van Bouman GGZ heeft ook in 2007 weer de 's-Gravendijkwal
schoongehouden. Als attentie werden kerstkransen afgeleverd.
- Door ondoordacht ingrijpen in de parkeertijden door deelgemeente Delfshaven, is de westzijde van de 'sGravendijkwal sinds begin 2008 een parkeerprobleem ontstaan, met name op de avonden aan het eind van
de week en het weekend. Er is geen rekening gehouden met de ligging van de grens van de deelgemeente
nabij veel horeca en winkelend publiek, bovendien worden vreemde tellingen gemaakt. B.O.O.G. heeft vanaf
begin 2008 geprobeerd een correctie te laten doorvoeren, via het Actieprogramma 's-Gravendijkwal van de
stadsmariniers. Vooralsnog tevergeefs.
Diverse positieve zaken
- Op aandringen van de GroenLinks fractie van de Rotterdamse Gemeenteraad heeft het B.O.O.G. bestuur
zich aangemeld voor de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008. Uiteindelijk werd B.O.O.G. uit 136
organisaties categoriewinnaar in de categorie ''Buurt- en bewonersorganisaties''. Een opsteker! De voorzitter
nam een oorkonde, stempel en bedrag van 750 euro in ontvangst.
- Wethouder Karakus, voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, heeft een werkgroep Stadsprotocol
Bewonersparticipatie gestart. De voorzitter van B.O.O.G. is gevraagd zitting te nemen, samen met een
bewonersorganisatie uit Hoogvliet.
- Een aantal actieve leden van B.O.O.G., met name uit de tunnelcommissie is betrokken bij de ontwikkeling
van de gebiedsvisie voor Hoboken-Erasmus MC. De voorzitter neemt uiteindelijk deel in de regiegroep, die
het proces van de ontwikkelingen bewaakt (www.rotterdam-hoboken.nl).
- In 2007 is het plan opgevat om een tweetal beelden op de kruising 's-Gravendijkwal-Mathenesserlaan te
plaatsen: twee grote gekleurde stoelen van Dora Dolz, de Spaans-Rotterdamse kunstenares. Het dossier
wordt uitgevoerd door B.O.O.G.-lid J.Buijs. In de loop van 2008 wist B.O.O.G. het CBK te overtuigen van de
plaatsing van beide stoelen tegenover elkaar en werd de financiële basis gelegd om aan uitvoering van de
opdracht te gaan werken.
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 en in 2006 verschoof het accent naar de
tunneldiscussie, waarbij in 2007 een grote sprong voorwaarts werd gemaakt door de raadsbrede steun die
de bewoners van de 's-Gravendijkwal kregen. Maar zorginstellingen moeten helaas ook onverminderd de
aandacht krijgen. Dit blijkt taaie materie en er lijken geen echt verantwoordelijken te zijn.
Als bestuur vinden wij dat B.O.O.G. naar de hoogst haalbare kwaliteit van haar inspanningen moet blijven
streven. Dat levert inmiddels beetje bij beetje meer resultaten op en ook de erkenning als factor van
betekenis, zodat B.O.O.G. haar naam ''Bewoners- en Ontwikkelingsorganisatie 's-Gravendijkwal'' waar kan
maken. In het juryrapport van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008 werden het doel, de werkwijze en het
belang van B.O.O.G. mooi beschreven:
''De jury vindt B.O.O.G. een voorbeeld voor andere buurten. De bewoners zijn met een klein groepje
begonnen, dat in staat is gebleken om anderen te betrekken. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van de
kennis en de netwerken van de bewoners in de buurt. Het lukt B.O.O.G. zo regelmatig om hun onderwerpen
op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen, de organisatie biedt op uitzonderlijk hoog niveau tegenspel
aan de gemeente. De jury heeft daarbij veel waardering voor het feit dat B.O.O.G. niet alleen signaleert wat
er niet goed gaat in de buurt, maar ook alternatieven aandraagt. De jury wil daarbij niet onbelicht laten dat de
activiteiten van B.O.O.G. ook binnen de buurt hun effect hebben, doordat de bewoners elkaar beter leren
kennen en er sterkere sociale verbanden ontstaan.''
Rotterdam, 24 mei 2009
Bestuur van B.O.O.G., Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal
J. Hogenboom, voorzitter.
Het jaarverslag 2008 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7 juni 2009.
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