Verslag Algemene Ledenvergadering Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL]
Vergaderdatum: dinsdag 3 juni 2014
Locatie: kantine v.v. Transvalia-ZW, Charloisse Lagedijk 761, Rotterdam
Aanwezig: Robert van Schaijk – Levenswerk, samen met een aantal bewoners, Peet & Monica
Malipaard, Rene Brouwer, Rinus Baris, Michael Koegler, Kevin Koegler, Rick & Debora Timmer, Kia &
Geert Verhagen, Cok van den Berg [nieuw lid]
Afwezig: Giovanni Franken, Bestuur Transvalia, fam. Gortemulder
__________________________________________________________________________________
1. Opening
De heer Timmer opent om 19.30 uur de vergadering. Deze vergadering heeft tevens een feestelijk
tintje omdat de BOCL op 1 juni 2014 precies 1 jaar bestond.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Groene Verbinding
Er is een uitnodiging binnengekomen om de officiële opening van de Groene Verbinding op woensdag
11 juni tussen 16.00 en 17.30 bij te wonen. Locatie de Groene Verbinding aan de kant van
Albrandswaard. Alle bewoners van de Charloisse Lagedijk zijn hiervoor uitgenodigd.
A-Lanes A15
Er is een brief binnengekomen over geplande nachtelijke werkzaamheden t.b.v. de verbreding van de
A15. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni 2014 ten
noordoosten van het Groene Kruiswegviaduct. De nachtelijke werkzaamheden bestaan uit het intrillen
van damwandplanken. Bij vertraging wordt er doorgewerkt in week 24 [van maandag 9 juni tot en
met vrijdag 13 juni] waarbij niet gewerkt wordt tijdens Pinksteren.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen wijzigingen aangebracht.
5. Financieel Verslag BOCL 2013
Een kort financieel verslag was door de heer Timmer voor een ieder ter inzage bij de agenda gevoegd.
Dankzij een eenmalige donatie van de familie Verhagen heeft de BOCL het jaar 2013 met een klein
positief resultaat afgesloten. Op 31 december 2013 was er € 12,30 in kas.
Inkomsten 2013
Subsidie kerstborrel
Sponsors kerstborrel
Betaling lidmaatschap leden

€ 1382,00
€ 400,00
€ 175,00
Totaal inkomsten € 1957,00
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Uitgaven 2013
Ontwikkeling/registratie en hosting website
Organisatie kerstborrel

€ 254,59
€ 1699,11
Totaal uitgaven € 1944,70

In kas op 31 december 2013

€ 12,30

De BOCL krijgt als bewonersorganisatie geen structurele subsidie van de gemeente Rotterdam en is
dus voor haar inkomsten volledig afhankelijk van de contributie van de leden en van sponsors. De
vereniging probeert zo veel als mogelijk haarzelf te bedruipen. Zo blijven we onafhankelijk.

5. Activiteiten – Dossiers 2013/2014
De heer Timmer doet verslag van een groot aantal activiteiten waarmee de BOCL zich in 2013 [en
2014] heeft beziggehouden en/of bezighoud.
Verkeerszaken Charloisse Lagedijk












In de maand september 2013 heeft er op initiatief van de BOCL een week lang een eigen
verkeersmeetpunt op Charloisse Lagedijk gehangen. Hiermee werd 7 dagen lang, 24/7 de
snelheid van alle verkeer gemeten. [De resultaten van de meting staan op onze website]
Oktober 2013 werden de resultaten verkeersmeting aangeboden aan het toenmalig dagelijks
bestuur Deelgemeente Charlois. [De heer Erdal en de heer Goverde]
December 2013 Uitreiking Buurtlabel Veilig Verkeer door VVN tijdens kerstborrel.
Verkeersdeskundige VVN [dhr. Mosselman] brengt begin 2014 schriftelijk advies uit over
inrichting weg [Charloisse Lagedijk en Krabbedijkestraat]
Februari 2014 Eerste verkeersactie bewoners Charloisse Lagedijk i.v.m. hardrijders.
April 2014 Tweede verkeersactie bewoners Charloisse Lagedijk i.v.m. hardrijders.
Op initiatief van de politie [Kim van de Stelt] werd er ook een week lang een meetpunt van de
politie op de Charloisse Lagedijk en Krabbedijkestraat opgehangen. Ook werd er een dag lang
een pijlauto in de Krabbedijkestraat geplaatst. De resultaten komen overeen met onze eigen
metingen van september 2013.
Mei 2014 Grote verkeersactie in de Krabbedijkestraat, in samenwerking met basisschool Over
de Slinge.
Juli 2014 Geplande verkeersactie Charloisse Lagedijk – oostzijde.

Geluidsoverlast A15/Betuwelijn




Klachten bewoners worden niet door DCMR geregistreerd
Vragen gesteld aan toenmalig Dagelijks Bestuur Deelgemeente Charlois
Volgens berekeningen Keyrail / A-Lanes blijft alles binnen de norm

De heer en mevrouw Verhagen geven nog aan dat het vaak een combinatie van factoren is die voor
overlast zorgen. [Metro, Betuwelijn, A15] Tijdens het geplande werkbezoek van de gebiedscommissie
op 28 juni zal onze voorzitter wederom aandacht vragen voor dit probleem.
Gezonde Lucht




2013 – Start Burgermeetpunt Milieudefensie [Samen voor Gezonde Lucht]
1 jaar lang meting NO2 concentratie in ons gebied [A15 Zone]
De uitkomst van deze meting is dat wij redelijk scoren. Het gemiddelde op jaarbasis ligt rond
de 22 µg/m3. Een meetresultaat tussen de 20 en 30 µg/m3 (microgram per kubieke meter)
zegt dat de lucht in de omgeving van de meetlocatie niet schoon is. Maar de lucht is er ook
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niet bijzonder vies. Het is een indicatie dat de luchtkwaliteit op deze locatie voldoet aan de
wettelijke norm van 40 µg/m3 die in 2015 van kracht wordt.
De volledige resultaten van de metingen staan op onze website

Afsluiting Heulweg / Vrijenburgviaduct





Een aantal bedrijven op de Charloisse Lagedijk [Bastasol / Garage Leeuwenburg] klaagt
erover dat zij na het afsluiten van de Heulweg slecht bereikbaar zijn.
Ook de bevoorrading van het ARGOS pompstation vormt een probleem nu er minder zware
tankauto`s dienen te worden gebruikt.
De parallelweg is verder slecht zichtbaar vanaf de Zuiderparkweg. Met name als het donker is
ziet men de weg niet. Dit komt ook omdat er geen verlichting boven de weg is.
Ook de bebording die verwijst naar de bedrijven bij de rotonde t.h.v. Tempo `34 heeft door
vertraging lang op zich laten wachten. Inmiddels zijn de borden geplaatst.

Opening Blauwe Verbinding


De BOCL was bij de officiële opening van de Blauwe Verbinding op 5 maart 2014

Kerstborrel 2013/2014






Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de kerstborrel die de BOCL in december
2013 had georganiseerd. Veel mensen vonden dit voor herhaling vatbaar.
Daarom heeft de BOCL in januari 2014 wederom een subsidieaanvraag van € 1600,ingediend, welke gedeeltelijk is toegekend [1100,- euro] Er zal dus in december 2014
wederom een kerstborrel voor alle bewoners van de dijk worden georganiseerd.
Voor het restant bedrag van de begroting zullen we de komende maanden sponsors gaan
werven.
Voorlopig geplande datum: 19 december 2014.

Burendag 2014


Dit jaar wordt er, in samenwerking met de Vier Heeren / Zorgboerderij, op zaterdag 20
september ook een burendag georganiseerd voor bewoners Charloisse Lagedijk. De bewoners
worden hierover nog nader geïnformeerd.



Sinds januari 2014 is de BOCL ook aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband
Actieve bewoners [LSA]

LSA

Boodschappendienst


In 2013 is de BOCL een eigen boodschappendienst begonnen voor bewoners van de dijk die
ziek of slecht ter been zijn en toch boodschappen nodig hebben. Bewoners kunnen hiervoor
contact opnemen met de BOCL.

Vervangen lantaarnpalen op Charloisse Lagedijk




Vrijdag 6 juni is er een vooroverleg met Jim van Asten [wijkregisseur Zuidrand] i.v.m. het
vervangen van de lantaarnpalen op de Charloisse Lagedijk. De BOCL zou graag zien dat er
klassieke lantaarnpalen worden geplaatst. Deze zijn wel iets duurder dan gewone
lantaarnpalen, maar zijn ook duurzaam. [LED lampen]
Bewoners krijgen t.z.t. nog een oproep voor info avond/dag
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Werkbezoek Gebiedscommissie Charlois 2014





Op 28 juni 2014 komen een aantal leden van de Gebiedscommissie voor een werkbezoek naar
de Charloisse Lagedijk en omgeving
De BOCL verzorgt in samenwerking met Zorgboerderij De Vier Heeren een rondleiding in ons
gebied. Op het programma staat o.a. een bezoek aan de Zorgboerderij, een bezoek aan
Bedrijfsterrein Charloisse Poort, een rondleiding in park De Drechterweide, een bezoek aan de
parallelweg, Heulweg, Zuiderparkweg, de parkeerplaats Clara Kinderbos, de Blauwe
verbinding, en de Pendrechtse Molen.
Dit werkbezoek heeft tot doel de gebiedscommissie ervan te overtuigen dat ons gebied beter
dient te worden beschreven in het gebiedsplan Charlois 2014-2018

6. Voordracht nieuw bestuurslid
De heer Timmer vraagt de aanwezige leden zich op te geven als nieuw bestuurslid van de BOCL.
Hiervoor is op dit moment bij de leden nog geen interesse. Wel geven een aantal leden aan eventueel
hulp te willen bieden als dat nodig is.
7. Rondvraag
Tijdens de rondvraag krijgt de heer Brouwer en de heer Baris de gelegenheid hun conflict met de heer
van der Borden toe te lichten. Een aantal leden van de BOCL zijn ook lid van de belangenverenging
van de heer van der Borden. De heer Brouwer verteld dat het inmiddels al een langslepend conflict is
geworden, en vraagt de aanwezigen of zij ervan op de hoogte zijn dat de heer van der Borden zijn
belangenvereniging gebruikt om te procederen tegen de heer Brouwer en de heer Baris.
De heer Robert van Schaijk vraagt tijdens de rondvraag of er in de toekomst ook daadwerkelijk iets
aan de inrichting van de Charloisse Lagedijk kan worden gedaan. [b.v. verkeersvertragende
maatregelen] De voorzitter legt uit dat de BOCL hierover al heel lang met de gemeente van mening
verschild. De gemeente vind dat de weg wel goed is ingericht, dit bestrijd de BOCL. Een 30 Km Zone
dient zodanig te zijn ingericht dat 80 % van het verkeer zich automatisch aan de snelheid van 30
Km/uur houd. Kortom, dat het fysiek onmogelijk is om harder te rijden. Het bestuur van de BOCL zal
hier tijdens het werkbezoek van de gebiedscommissie wederom aandacht voor vragen.
8. Sluiting
Tenslotte sluit de voorzitter rond 21.00 uur de vergadering, en dank een ieder voor zijn of haar komst
en nodigt vervolgens iedereen uit voor een hapje en een drankje aan de bar.
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