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1. WELKOMSTWOORD DOOR WILLEM DEN HOED

Geachte leden van de BOS.
Nu een officiële ALV vanwege het Covid-19 virus niet mogelijk is heeft uw bestuur de PowerPointpresentatie voorzien van iets meer tekst en hoopt dat u 
hiermee toch een duidelijk overzicht over 2019 krijgt. 
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Elsa de Winter      Carolina Tubbing
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Dit jaar zijn ons drie leden ontvallen:
Elsa de Winter ook wel mevrouw Maas genoemd omdat zij jarenlang bij de KRZV De Maas de administratie deed en activiteiten 
mede organiseerde. In het verleden is Elsa een korte periode bestuurslid van de BOS geweest maar wegens te drukke 
werkzaamheden kon zij dat niet continueren. Ook is ons ontvallen Caroline Tubbing in 2014 mede oprichter van de BOS.



Madeleine Berkhemer
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Ook is in2019 overleden ons lid Madeleine Berkhemer, ontwerper van de “parel” in het Park en 
mede initiatiefnemer en organisator van het beschilderen van de “biggenruggen” op het Westplein.



2. Notulen ALV 26 maart 2019
CONCEPT NOTULEN ALV 26 MAART 2019 
 CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING BOS - 26 maart 2019 
Agenda: 

 Welkomstwoord door de voorzitter 
 Notulen ALV 27 maart 2018 
 Jaaroverzicht en Financiën 
 Kascommissie 
 Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie 
 Commissie G&K 
 Rondvraag 
 Afsluiting 
 Lezing Sjarel Ex 

  
1. De voorzitter heet de vergadering welkom en memoreert hoogtepunten uit het afgelopen jaar en het recente nieuws dat 
de BOS een check van 3000 euro heeft gewonnen van de ING  bank voor het plaatsen van AED’s de wijk.  Op de foto (zie 
inzet)  het gelukkige bestuur bij de uitreiking (vlnr: Lia, Rietje, Willem, Adriaan) 
2. Notulen ALV 27 maart 2018 worden zonder aanpassingen goedgekeurd 
3. Jaaroverzicht en Financiën 
De activiteiten die in 2018 zijn georganiseerd worden aangehaald 
10 Januari -  Nieuwjaarsborrel &    Wijnproefavond                                                                    
14 Februari - Stamppotavond bij Nul10  
  5 Maart - Koffieochtend in de Ballentent 
27 Maart - ALV en lezing commissie  Geschiedenis en Kunst 
25 april - Conceptvisie BOS definitief 
27 april - Oranjeborrel 
30 mei -  Koffieochtend bij  het Heerenhuys in het Park 
10 juli -  Zomerborrel en afscheid wijkagent Bas Munne 
1 September – Wandeling door de Wijk 
16 September - Beschilderen van de betonnen biggenruggen bij de Veerhaven 
16 Oktober     - Bezoek stichting Belvedère op de Kaap 
 Oktober          - Start AED inventarisatie 
31 Oktober     - Halloweentocht door de wijk 
15 November  – Koffieochtend bij Nul10 
18 December  - Kerstborrel bij IJsvrij 
Belangenbehartiging: 

 Regelmatig Verkeersoverleg met gemeente over 
verkeersoverlast in de wijk: 

 Biggenruggen plaatsen bij de Veerhaven 
 Reparatie paaltjes Westzeedijk àScheepstimmermanslaan 
 Wachttijden voetgangers/fietsers bij kruising Westzeedijk - 

Scheepstimmermanslaan 
 Communicatie rond wegafsluitingen bij festivals 
 Snelheidsovertreders in de wijk 
 Gebiedscommissie Centrum; Bijwonen vergaderingen en inspreken over : 

Communicatie 
Verkeersproblematiek 
Toename festivals – negatief advies gebiedscommissie 
Schade Park 
Foutieve kaart 
Grenzen Scheepvaartkwartier, Postcode 

 Inspreken Raadscommissie EDEM over de evenementenkalender 
Balans levendigheid en  leefbaarheid 
Wethouder Kasmi: 2020 beter festivalbeleid;  borg komt er! 

 Overleg met bouwer (BAM),   projectontwikkelaar en VvE's over Zalmhaventoren 
 Overleg met Cruiseterminal 
 Overleg met VVE’s over prioriteiten voor de wijk 
 Financiën 
 Zowel in 2018 en voor 2019 heeft de Gebiedscommissie / Opzomermee ons een subsidie gegeven voor onze activiteiten 
 In 2018: 6950 euro (hiervan is 1500 euro teruggestort) 
 In 2019: 6700 euro. 
 In 2018 hadden we  178 betalende huishoudens 
 Begroting 2019: verwachte inkomsten  en uitgaven zijn in evenwicht. 
 De kascommissie heeft de boeken van 2018 gecontroleerd en heeft de penningmeester over 2018 decharge verleend. 

Aftreden en benoeming bestuursleden en kascommissie Lia Lugthart wordt benoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar De 
huidige kascommissie bestaande uit Gerard Molenaar en Pieter den Ouden zullen hun werk in 2019 voortzetten Commissie 
G&K Lia vertelt dat in 2019 de commissie twee nieuwe thema’s oppakt: Architectuur en Markante bewoners 

 Rondvraag 
   
 Afsluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering 

  
 Lezing Sjarel Ex over het nieuwe depotgebouw van het museum Boymans van Beuningen. 
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U kunt de notulen nalezen op onze website onder kopje bestuur.
Als er geen opmerkingen komen dan worden zij gepasseerd.



3. Jaaroverzicht – Activiteiten 2019
30 Januari Nieuwjaarsborrel in de 

sfeervolle ambiance van de
Dock Gallery met muziek van het 

Westertrio

10-6-2020 Jaarverslag 2019 - BOS 7



20 februari Lezing door leden van de Commissie G&K over :
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“Het Scheepvaartkwartier in de 
Tweede Wereldoorlog”

10-6-2020 Jaarverslag 2019 - BOS 9



26 maart 2019 
Algemene Ledenvergadering bij de Maas
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Na afloop was er een 
lezing over het nieuwe 
Depot van museum 
Boijmans van Beuningen 
door Sjarel Ex



27 april onze jaarlijkse ORANJEBORREL in “Le Garage”
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Op 8 mei nam Hans Zirkzee, directeur Stichting Rotterdam 
Jazz Artists Memorial - RJAM, ons mee langs deze jazzroute op 
de Oude Binnenweg
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27 juni Jazzavond in 
"le Garage"

De BOS organiseerde in 
samenwerking met de 
Stichting Daniel den Hoed
een uniek jazzconcert van
Vincent Houdijk
en de Vinnie Vibes
De opbrengst kwam ten bate van 
de Stichting Daniel den Hoed
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Op 21 September 
nam Lia Lugthart 
nieuwe bewoners 
mee voor een 
wandeling door 
onze mooie wijk
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Een groot succes! 
31 oktober HALLOWEEN in het Scheepvaartkwartier
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8 oktober gingen we op excursie naar de in 2015 geopende 
Bierbrouwerij Noordt van Peter Rouwen (ex-Ballentent) 

en Aldert Weitering (Bos-lid).
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Op 20 december was er een sfeervol Kerstconcert 
in een volle Noorse Kerk; een mooie afsluiting van het jaar

Hans Oudenaarden en Vital Stahievits
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Jaaroverzicht - Belangenbehartiging
• Er is regelmatig overleg geweest met Ronald Maaskant van de afdeling 

Stadsbeheer van de gemeente.
Onderwerpen die ter sprake kwamen:

• Overlast Oudejaarsavond: wildplassers, verkeer 
• Overlast Bevrijdingsfestival: wegafsluitingen 
• Kapotte fonteinen
• Paaltjes Scheepstimmermanslaan
• Vuilcontainers 

• Bijwonen gebiedscommissie vergaderingen en inspreken over diverse 
onderwerpen. Om een paar voorbeelden te noemen:

• Onze inbreng geven op de horecanota
• Probleem huurfietsen
• Festivals in de wijk, overlast en verkeer
• Locatieprofielen voor het Park en het Willemsplein/Willemskade
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Intentieverklaring
Park

Op 1 oktober tekenden de
Gemeente Rotterdam
(wethouder Wijbenga)
en de Stichting Droom en Daad
(Wim Pijbes)
de intentieovereenkomst
'Revitalisatie van Het Park'
in het bijzijn van ca 40 betrokkenen
(waaronder de BOS)
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Wim Pijbes en wethouder Wijbenga starten de renovatie

10-6-2020 Jaarverslag 2019 - BOS 20



Belangenbehartiging 

• Jaarlijks Overleg met de Verenigingen
van Eigenaren over issues in de wijk

• Kwartaal Overleg met de BAM over de
bouw van de Zalmhaventoren ter
beperking van de overlast van de bouw
voor de omwonenden
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4. Commissie Geschiedenis & Kunst
Quiz

De commissie G&K heeft haar thema’s ‘kunst in de wijk’ en ‘De tweede wereldoorlog in het 
Scheepvaartkwartier’ afgerond. Mocht u nog aanvullende informatie hebben over deze thema’s, we horen het 
graag. Binnenkort verschijnt n.a.v. onze studie en lezing een artikel over onze wijk in de Tweede Wereldoorlog 
in het Rotterdamse tijdschrift Puntkomma. We krijgen een flinke stapel om op een volgende bijeenkomst aan u 
uit te delen.
We richten ons nu op de thema’s ‘architectuur in het Scheepvaartkwartier’ en ‘Markante wijkbewoners’. We 
hopen het een en ander te presenteren begin september, als de coronamaatregelen het toestaan. Om er al 
vast in te komen een kleine quiz!
Dia 23: gebouwen: 
• In welke twee gebouwen is hetzelfde bedrijf gehuisvest geweest?
• Welk bedrijf was dit?

Dia 24: markante wijkbewoners
• Wat zijn de namen van deze heren, die korte of lange tijd in onze wijk gewoond hebben?

Inzenden naar lia_lugthart@hotmail.com
De beste inzendingen worden beloond met een Rotterdams boek.

mailto:lia_lugthart@hotmail.com
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5. Financiën

• Zowel in 2019 en voor 2020 heeft de Gebiedscommisie /
Opzomermee ons een subsidie gegeven voor onze activiteiten.

• In 2019: 6700 euro.
• In 2020: 5000 euro.

• In 2019 hadden we  201 betalende huishoudens
• De boeken van 2019 zijn gecontroleerd door de Kascommissie

bestaande uit Pieter den Dikken en Gerard Molenaar
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10-6-2020 28



6. Bestuurssamenstelling, (her) benoeming

Volgens artikel 12.2 van de statuten zijn volgens het rooster van 
aftreden geen bestuursleden aftredend.
Het bestuur stelt Gilbert (Bert) Aerts voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld

Alice Groen gaat komend jaar als aspirant bestuurslid meelopen
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7. Vooruitzicht 2020
afhankelijk van de Corona-maatregelen

• Belangenbehartiging  & activiteiten zullen met evenveel energie in
2020 voortgezet worden.

• Wij zullen bij gemeente, projectontwikkelaars onze belangen voor het
voetlicht brengen

• U kunt rekenen op de koffieochtenden, borrels, lezingen en rondleidingen.

• We zullen nieuwe bewoners welkom heten en hen uitnodigen lid te
worden.

• Maak uw wensen en behoeften aan ons duidelijk
• Er is altijd hulp nodig – meld u aan
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ERGENISSEN
DIE WE WILLEN AANPAKKEN

WIE DOET MEE?

• VELE HUURFIETSEN • SIGARETTENPEUKEN
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8. PARKHAVEN

18 april : B&W stemt in met een haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw aan de 
Parkhaven. Het betreft hier een zgn “unsolicited proposal” – ongevraagd voorstel
vanuit de markt (ontwikkelcombinatie Parkhaven).
Bij raadpleging van de leden bleek vrijwel iedereen tegen bouw van 650 
appartementen rondom de Euromast. Daarop heeft het Bestuur voortdurend actie 
ondernomen om dit initiatief te voorkomen: 



PARKHAVEN - acties

• Ingesproken bij gebiedscommissie
• Ingesproken in raadscommissies BWB
• Ingesproken op Voorlichtingsavonden
• Flyer & Handtekeningen acties

> 6000 
• Samenwerking met Focusgroep Groen 

Parkhaven
• Gesprekken met Wethouder Kurvers
• En diverse gemeenteraadsfracties
• Brieven naar de gemeenteraad van 

bestuur en veel leden
• Zie ook onze website 

www.bos-rotterdam.nl onder actueel

http://www.bos-rotterdam.nl/


WIE WIL DIT ? DE EUROMAST 
TUSSEN HET BETON OF IN HET GROEN



PARKHAVEN 

• 17 december toetsingskader 
door B&W vastgesteld

• 22 januari besproken in de 
Raadscommissie BWB

• 30 januari toetsingskader 
door gemeenteraad 
aangenomen met 27 vóór 
en 17 stemmen tegen
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PARKHAVEN   - HOE NU VERDER
Ontwikkelcombinatie maakt Masterplan 
Masterplan in Raadscommissie gepland: 24 juni 
Gemeenteraad neemt beslissing: gepland 2 juli
Op 28 mei jl. ontvingen wij het "uitstelbericht besluitvorming Parkhaven" van de gemeente:
uitstel tot na de zomer (gemeentelijke website www.rotterdam.nl/parkhaven )
Gaat de gemeente akkoord met de plannen dan zal het
Bestemmingsplan (niet bouwen op de Parkhavenstrook) moeten worden aangepast.
We komen dan in een juridische fase:
Bestemmingsplanwijziging
Gang naar de Raad van State
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PARKHAVEN – HOE NU VERDER

Er zijn onderzoeken (contra-expertise) nodig op het gebied van: 
Monumenten
Luchtkwaliteit 
Verkeer
Offertes zijn aangevraagd
Voorstel van het bestuur: 
onderzoeken laten verrichten en afhankelijk van de uitkomst beslissen 
of we het juridische traject ingaan.
Dit heeft natuurlijk financiele consequenties (crowdfunding?)
Daarvoor hebben wij toestemming van de leden nodig
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10. Vragen?

Per email info@bos-rotterdam.nl
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Optreden Arie van der Krogt
houdt u tegoed
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