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Verslag Algemene Ledenvergadering 28-11 -2016 

Bijgaand treft u het verslag aan van de algemene ledenvergadering van 28-11 -

2016. Dit verslag zal worden gepubliceerd op de website en in ingekorte versie, 

in de buurtkrant van Terbregge’s belang. 

1. Opening: 

de voorzitter (Joop Mullenmeister), opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. 

2. Vaststellen agenda: 

3. Aan De zaal, vraagt de voorzitter of er agendapunten op de agenda moeten komen die 

niet kunnen wachten tot rondvraag. Dit is niet het geval zodat met de vergadering kan 

worden aangevangen 

De voorzitter kondigt een minuut stilte aan voor degenen die ons zijn ontvallen 

verder geeft de voorzitter aan dat de Algemene Ledenvergadering, vooral ook is bedoeld 

om de leden van de vereniging inspraak te geven in de activiteiten van de 

bewonersorganisatie. In feite zijn de leden degenen die bepalen welke activiteiten de 

bewonersorganisatie op zich neemt. Ook kiest de Algemene Ledenvergadering, de leden 

van het dagelijks bestuur (de voorzitter, de secretaris, de penningmeester). 

4. mededelingen: 

Op dit moment zijn er geen mededelingen die niet aan de orde komen tijdens de 

vergadering. De secretaris heeft echter wel twee mededelingen die kort de revue mogen 

passeren: 

• De subsidie voor het jaar 2017 

In eerste instantie, was het heel onzeker of de bewonersorganisatie nog wel door de 

gemeente Rotterdam, gesubsidieerd zou worden. Hierbij gaat het om een vrij gering 

bedrag want Terbregge is maar klein. Het gaat om vooral huisvestingskosten, de 

buurtkrant en wat kosten inzake de organisatie (papier, computerinkt, en dergelijke) 

van de bewonersorganisatie. Het is een behoorlijke discussie geweest met onder 

andere de cluster maatschappelijke ontwikkeling en de verantwoordelijk wethouder 

(Joost Eerdmans). Uiteindelijk is toch komen vast te staan dat de 

bewonersorganisatie over het jaar 2017 nog gesubsidieerd wordt. De Situatie voor de 

jaren na 2017 is nog hoogst onzeker. Deze strijd zullen we aan moeten gaan in het 

jaar 2017. 

 Een” bonus” voor de wijk: 

Nog maar kort geleden is komen vast aan dat de voorzitter van de Gebiedscommissie 

en gebiedsdirecteur met regelmaat willen overleggen met het bestuur van de 

bewonersorganisatie Terbregge’s belang over met name de eventuele gebreken in de 

buitenruimte. Het is de bedoeling dat de eventuele gebreken, gesignaleerd worden in 

een overleg en op de voet worden gevolgd voor wat betreft het herstel van de 

eventuele gebreken. Uiteraard werkt het bestuur hier graag aan mee, want heel vaak 

worden gebreken gemeld tijdens de wijk schouw. Echter het komt (te vaak) voor dat 

er uiteindelijk niets gebeurt met de gesignaleerde gebreken tijdens schouw. Met de 

methode van regelmatig overleg en het bewaken van de reparaties. Wordt misschien 

de situatie verbetert. Dit zal afgewacht moeten worden. Wij zullen regelmatig 

rapporteren over de eventuele voortgang van het overleg en de reparatie van de 
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eventuele gebreken. Zodat bewoners exact op de hoogte zijn, van hetgeen er speelt 

ten aanzien van de buitenruimte. 

5. Ingekomen stukken: 

De secretaris meldt dat er momenteel geen ingekomen stukken zijn die behandeld 

moeten worden 

 

6. Vervolg agenda: samenvatting bestuursvergaderingen 2016 

de voorzitter geeft aan dat we nu starten met een korte samenvatting van de 

bestuursvergaderingen over het jaar 2016 

aan de orde komt: 

7. De mogelijke realisatie van 31 aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter 

Rottekade. 

Een ondernemer is van plan 31 aanlegsteigers te realiseren aan de Terbregse 

Rechter Rottekade en deze commercieel te verhuren. De bewoners aan de 

Terbregse Rechter Rottekade en de Bergse Linker Rottekade zijn uiteraard 

tegenstanders van de realisatie van 31 aanlegsteigers. Zij vrezen dat het uitgroeit tot 

een volwaardige jachthaven. De bewoners hebben gezamenlijk met de 

bewonersorganisatie, bezwaar tegen de achtereenvolgens: 

 De bestuursrechter: waar wij in het gelijk zijn gesteld; 

 De Raad van State: waar wij niet in  het gelijk zijn gesteld, vanwege onvolledig 

bestemmingsplan Molenlaankwartier en de lage limiet. Hier is de bestemming niet 

aangepast aan de wensen die in de deelraad zijn geformuleerd. Het is zo dat nu 

de vergunning van rechtswege moet worden verstrekt. Dit is echter nog niet het 

einde van het verhaal. Tegen het van rechtswege verstrekken van de vergunning 

hebben de bewoners gezamenlijk met de bewonersorganisatie bezwaar 

aangetekend. Ook zijn de bewoners gezamenlijk met de bewonersorganisatie naar 

de Algemene Beroep en bezwaarschrift- Commissie gegaan (ABC). Hier hebben 

de bewoners gezamenlijk met de bewonersorganisatie, een toelichting gegeven op 

de bezwaren. De uitspraak van de Algemene Beroep en bezwaarschrift- 

Commissie, is momenteel nog niet binnen. Wel hebben we inmiddels een aantal 

verzoekschriften aan burgemeester en wethouders gericht, met het verzoek de 

vergunning te heroverwegen en zo mogelijk gebruik te maken van de regels in de 

Wet Algemene Bepalingen omgevingsvergunningen. Het is afwachten hoe het 

college van burgemeester en wethouders, gaat reageren op onze verzoeken. 

Momenteel is hiervan nog niets bekend. Wel zullen we hier attent zijn op mogelijke 

activiteiten die mogelijk aan de wal plaats gaan vinden. Aan de wal zijn alle 

activiteiten verboden. Er mag niet worden gebouwd. Ook mogen er geen 

terrassen, vuil containers en parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Bezoekers aan 

de boten moeten hun auto elders parkeren. Het parkeren aan de Terbregse 

Rechter Rottekade is nagenoeg onmogelijk. Dit zal een vrij forse beperking 

opleveren voor de exploitatie van de 31 aanlegsteigers. Wij hopen dat de 

ondernemer afziet van zijn plannen om de 31 aanlegsteigers te gaan exploiteren. 

Dit zullen we af moeten wachten. Vanuit de zaal komt een advies, de oud bouw 

inspecteur om advies te vragen. Het bestuur neemt dit in overweging. 
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8. De kwestie rond het riool aan de Bergse Linker Rottekade: 

Vrij recent is bestuur op de hoogte gesteld door de gemeente Rotterdam dat de 

gemeente Rotterdam, van plan is de  persriool leiding die momenteel aan de Bergse 

Linker Rottekade in de boezemsloot ligt, te verplaatsen naar de achtertuinen van de 

bewoners. Het riool lijkt op sommige plaatsen en moet worden vervangen. De 

gemeente Rotterdam is van mening dat, het riool beter bereikbaar is als het in de 

achtertuinen van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade ligt. Het 

hoogheemraadschap heeft er geen bezwaar tegen dat het riool in de sloot ligt. 

 De kwestie houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Er is een werkgroep opgericht 

onder de leiding van Henk Hoogendam. Die werkgroep heeft druk overleg gevoerd 

met de gemeente Rotterdam en laten weten zich tot het uiterste verzetten tegen de 

plannen om het riool in de achtertuinen van bewoners te leggen. Het leggen van het 

riool in de achtertuinen is een zeer omvangrijke en kostbare operatie en in sommige 

gevallen vrijwel onmogelijk. Ook moet voor elke tuin zakelijk recht worden geregeld 

op de plaats waar het riool komt te liggen. Dit betekent met elke bewoner apart 

onderhandelen over het leggen van het riool in achtertuin. De vele bezwaren en 

praktische onmogelijkheden, zijn er de reden van dat de gemeente Rotterdam, 

inmiddels heeft besloten het riool toch maar in de sloot te laten liggen. Het riool is nog 

niet aan zijn economische levensduur toe. Dit duurt nog 15 jaar. Over 15 jaar zal 

opnieuw worden bezien wat er met het riool moet gebeuren. In de tussentijd zal wel 

aan onderzoek plaatsvinden naar de lekkages in het riool. Dit kan gebeuren door het 

sturen van een glasvezel camera, door de rioolpijp. Bewoners kunnen hier niets van 

merken, omdat men ergens het riool in moet met een camera. Helaas is Henk 

Hoogendam, momenteel verhindert om een uitgebreide en exacte toelichting te 

geven op de kwestie. 

9. Het honderdjarig bestaan van Terbregge belang in 2018: 

In het jaar 1018 bestaat de bewonersorganisatie vereniging Terbregge belang 100 

jaar. Er zijn een aantal initiatieven in de maak. Vrijwel zeker is dat aan de 

Terbregseweg onder het viaduct A20. Er een kunstwerk zou komen als een 

permanente cadeau aan Terbregge en het gebied Hillegersberg - Schiebroek. 

Momenteel zijn er een aantal bestuursleden, actief bezig met het bedenken van 

plannen voor het jubileumjaar 2018. Ook wordt gedacht aan een boekje waarin de 

geschiedenis van de bewonersorganisatie, wordt weergegeven. Ook hierover vindt 

momenteel druk overleg plaats. 

10. Stand van zaken aan tegen A13-A16: 

Het bestuur heeft om een toelichting te geven op de stand van zaken rondom de 

A13-A16, een collega bewoner uitgenodigd die al jaren actief is met de A13-A16, 

gesteld kan worden dat hij een doorgewinterde kenner is van het aanleggen van de 

A13-A16. Hij kent vrijwel alle in’s en out’s van de aanleg van de nieuwe weg. De 

collega bewoner heet Paul Sheublin. Hij is al enkele jaren bezig met dit probleem. En 

geeft een toelichting middels een aantal sheets. Hij toont de verschillende plaatsen 

waar de weg Terbregge zal doorsnijden. Opvallend is dat de boog, door het 

Terbregseveld, aanmerkelijk meer westelijk afbuigt dan verwacht, naar verwachting 

komt hij uit aan de overzijde van de rotte ter hoogte van de voormalige doodskisten 

fabriek, thans de zaken waar men kantoormeubelen kan aanschaffen. Er zijn diverse 

verbeteringen aangebracht in het ontwerp, maar toch mag verwacht worden dat de 
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weg, het zorgen voor een aanzienlijke overlast. Het zal zo zijn dat de afname van het 

verkeer op het traject Molenlaan- Terbregseweg, feitelijk inhoudt dat het aantal 

berekende (theoretische) verkeersbewegingen, er uitziet als volgt: 

 aantal verkeersbewegingen 2010: 18.000 mtv/etm. 

 Aantal verkeersbewegingen 2030: 35.500 mtv/etm  (autonoom) 

 Aantal verkeersbewegingen 2030: 21.500 mtv/etm  (met A16) 

Paul Sheublin, wijst erop dat er geen sprake is van berekende en theoretische) 

verkeersbewegingen. De toename van het verkeer op het traject Molenlaan- 

Terbregseweg is dus qua stijging enigszins beperkt door de aanleg van de A16. 

Daarbij moet nog wel gewerkt worden dat de A16 op zich ook voor de nodige 

geluidsoverlast en luchtvervuiling zal zorgen. 

 

11.  Expositie historische commissie: 

Het bestuur geeft aan dat ook in het jaar 2017 er, uiteraard wederom een expositie 

zal plaatsvinden. Het onderwerp, moet nog worden gekozen. Er zijn diverse opties, 

die worden overwogen in de historische commissie. 

12.  Herdenking 4 mei: 

 Frans Schuit geeft als lid van de commissie herdenking 4 mei 4 mei aan dat er ook in 

het jaar 2017 en herdenking zal plaatsvinden. De commissie is aan het denken om 

aan de herdenking en extra dimensie toe te voegen. Momenteel komen er naar 

schatting circa 300-400 bezoekers. Het is dus moeite waard om aan de herdenking 

een extra dimensie te geven. Vanuit de zaal komt de reactie om burgemeester 

Aboutaleb uit te nodigen om te komen spreken. Frans geeft aan dat de burgemeester 

altijd spreekt op de herdenking bij het Rotterdamse monument bij De Boeg. Dit is een 

oude gewoonte, die waarschijnlijk niet doorbroken zal worden door het simpele 

Terbregge. 

13. Rondvraag en sluiting: 

vanuit de zaal worden er diverse vragen gesteld zoals: 

a) Waarom eindigt het fietspad onder het vierde A20 zomaar ineens? 

Dit is reeds bekend, en gemeld bij de gebiedsdirecteur en de voorzitter van de 

gebiedscommissie. Verwacht wordt dat in de loop van 2017 hierop een goed 

antwoord komt. Of dit ook betekent dat het voetpad wordt doorgetrokken is nog 

onduidelijk en zal afhangen van de beschikbare hoeveelheid geld. 

b) Bij het rechts indraaien van de Bergse Linker Rottekade huisnummers 300 

en hoger, moet je als automobilist heel erg sterk je hoofd naar rechts draaien 

om goed op te letten dat je geen fietsers vraagt als je rechtsaf slaat. Kan hier 

iets op worden gevonden, zoals bijvoorbeeld een spiegel zodat je de fietsers 

ziet aankomen? 

Dit onderwerp zal het bestuur worden meegenomen naar de gebiedscommissie 

(het verkeersoverleg). 

c) Vanuit het publiek, komt de vraag waarom het trottoir ter hoogte van de 

woning naast Alexanderkerk, zo smal is? Kan het trottoir worden verlegd? 

Het bestuur geeft aan dit mee te nemen tijdens de gesprekken met de 

gebiedsdirecteur en de voorzitter de Gebiedcommissie. Het bestuur wijst erop dat 

er sprake is van bestaande bouw, en een smalle Bergse Linker Rottekade, die 
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gezien zijn ligging, nauwelijks verbreed kan worden, Dit is en waarschijnlijk 

onoplosbaar probleem 

d) Vanuit de zaal komt de vraag, wat er gaat gebeuren met het braakliggende 

terrein achter de woning van de voormalige brugwachter? 

Het bestuur, geeft aan dit mee te nemen in het onderzoek naar de bestemming 

van dit terreintje. (Inmiddels is komen vast te staan dat het terreintje de 

bestemming “Tuin” heeft, iemand die er iets mee zou willen, anders dan een tuin, 

moet er voor zorgen dat de bestemming gewijzigd wordt. Momenteel is hiervan 

geen  sprake. 

 

14. Sluiting: 

Niets meer aan de orde zijnd, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng 

en wenst een ieder wel thuis 

 

 

 

 

 

 

 


