
 
Notulen Algemene Ledenvergadering en bewonersbijeenkomst 

Bewonersvereniging De Bazelbuurt 
 

 Maandag 9 mei 2016 
Berlagehof, 19.30 – 21.00 

 
Aanwezig 27 Bazelbuurters, inclusief bestuur. 
 

1. Welkom door de voorzitter Donald van den Akker. 
2. Notulen ledenvergadering 2 november 2015, zijn door allen goedgekeurd 
3. Financiën. Schuiven we door naar de bijeenkomst in het najaar, omdat de kascommissie nog 

niet bijeen geweest is. Er zijn geen actuele zaken. 
4. Wat gebeurd er zoal in de wijk? 

Koldeweypad: er is gemeentegrond aan de bewoners verkocht, die zijn moment druk bezig 
om het om te toveren in tuin. 
Buurtmanus: Theo van Wifferen zet zich in voor kleine klusjes, een boodschap doen, 
container buiten zetten. Een bekend gezicht in de wijk, die eventueel aan de bel kan trekken, 
wanneer er dingen spelen. 
Grondwater: de gemeente Rotterdam stelt materiaal ter beschikking, voor de mensen die 
last hebben van een te hoog grondwaterpeil in de wijk. De firma Sandee installeert het. 
Er is vanuit de gemeente Rotterdam een brief gekomen die de mensen die na 15 oktober 
2015 vloerisolatie en of zonnepanelen hebben laten installeren, die krijgen €100,- subsidie. 
Handhaving fout parkeren. Zoals we al via de website en facebook hebben laten weten wordt 
er meer gelet op fout parkeerders en worden en ook boetes uitgeschreven. 
Buurt coöperatie. In de buurt moeten er 2 coöperaties opgericht worden. Aangezien er nog 
niet duidelijk is wat ermee gaat gebeuren, doen we er nu niets mee. 

5. Speeltuin Van Epenveld. Oorspronkelijk was er een touwklimtuig, deze was versleten en is 
met de grote verbouwing van de speeltuin weggehaald. Met het maken van de nieuwe 
speeltuin is er een gepland toestel weggelaten. Met de afspraak dat er in de toekomst een 
ander toestel op de ingeplande plek neergezet mocht worden. Er is met een stel 
buurtbewoners gekeken naar een nieuw toestel. De gemeente gaf aan dat er een bedrag van 
€20.000,- beschikbaar is. Het plan is om daar, door middel van fondsenwerving zo’n 
€50.000,- bij te krijgen. 
Er zit wel een maar aan het hele plan, het moet op de 24 m2 geplaatst worden, daar waar nu 
de rode auto staat. 
Keuze mogelijkheden: 
1. Nieuw toestel binnen budget, de rode auto verdwijnt. 
2. Nieuw toestel binnen budget en rode auto blijft. 
3. Nu niets, voorstel aan de wethouder doen. Als Bazelbuurt zorgt voor voldoende fondsen 

voor maart 2018 draagt gemeente €20.000 bij + onderhoud/exploitatie 
Bij de gemeente zijn de juiste ambtenaren niet te vinden die ons rechtstreeks kunnen 
helpen. 
Idee: zou het misschien een modulair toestel kunnen worden, nu op de 24 m2, later aan te 
bouwen? 

6. Uitslag enquête. 



We zijn blij dat er een grote hoeveelheid reacties gekomen zijn hierop. We hebben de uitslag  
met de aanwezigen besproken. De mensen die zich als helpende hand aangeboden hebben, 
hartelijk dank. We nemen contact met jullie op. 

7. Hoe nu verder met de bazelbuurt? 
Informatie over de renovatie Springerstraat wordt gemist. Momenteel is er weinig informatie 
om te delen, er wordt in het 3e of 4e kwartaal van dit jaar gestart. We zouden het fijn vinden 
wanneer er tijdens de werkzaamheden een bewoner is die een oogje in het zeil houdt. 
Tussen de aanwezigen, was geen vrijwilliger. 
Voor eerste contact tussen de gemeente en de “Bazelbuurt-opzichter” wil  Donald er samen 
met de “Bazelbuurtopzichter” bij zijn. De opzichter doet het verdere contact met de 
gemeente. Hoeveel werk is het? Er zal een keer of 5 een overleg met de gemeente zijn. En 
deze informatie wordt dan terug gekoppeld aan het Bazelbuurt bestuur. 
Niet iedereen kijkt op de Facebook pagina of op de website van de Bazelbuurt. Verzoek, kan 
er weer een Bazelbuurtmail komen met de lopende informatie. 
Vanuit de aanwezigen wordt geopperd dat er geen vergadering belegd hoeft te worden, 
wanneer er niets te bespreken is. 
Zwerfafval en er ligt regelmatig afval naast de container van de Kramerstraat. Doorgeven aan 
de gemeente via de Buiten beter app of  via 14010. 
Hoe is het met het onderhoud van het Van Epenveld. Er is met een brommer rondjes gereden 
over het veld. De buurtbewoner die het zag gebeuren is in gesprek gegaan met de 
brommerrijder. Deze eerste werd geïntimideerd door de brommerrijder, dat is niet prettig. 
En het is vandalisme. Gebeurd er weer zoiets? Politie bellen, zodat zij de vandaal aan kunnen 
houden. En de schade doorgeven via de Buiten Beter app van de gemeente. Zodat zij de 
schade op kunnen nemen en bekijken wat ze er mee kunnen doen. 
Denk ook aan de tip die de buurtwerker gegeven heeft: ijzer smeden terwijl het koud is. Het 
heeft geen zin om de vandaal aan te spreken wanneer hij met zijn vrienden is. Als het een 
bekende uit de wijk is, ga het gesprek op een later tijdstip aan. Ook niet met een groep 
mensen eropaf. Zijn er rare acties: bel 112 
Bazelbuurt: stille dood of kabaal? Maken we verschil in de Bazelbuurt? 
Uit de reacties blijkt dat we als bazelbuurt wel degelijk een verbindende factor zijn. Tijdens 
de bijeenkomsten fijn  om buren te zien en bijgepraat te worden van de zaken die spelen. 
Misschien is het handig om voor de nieuwe bewoners een soort welkomspakket te maken , 
zodat ze weten dat er een Bewonersvereniging de Bazelbuurt is. De aanwezigen vinden het 
prima om daar in te investeren. Een ander idee is om 1 keer bij alle huishoudens (minus de 
leden) een brief in de bus te doen met de uitnodiging om lid te worden. Daarnaast vragen 
aan de Bazelbuurt leden of zij de Bazelbuurt bekend willen maken bij de nieuwe bewoners 
van de wijk. 
What’s app groep We gaan kijken of het geschikt is voor de Bazelbuurt. Wel strakke 
afspraken:  Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, 
vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt u eenvoudig via uw WhatsApp 
groep een melding maken. Alleen nadat de politie via 112 gewaarschuwd is. 
Zaken alleen oppakken wanneer ze spelen. Er hoeft niet gezocht te worden naar 
onderwerpen.  
Werken de Bazelbuurt Bijeenkomsten zo? 
Vanuit de aanwezigen een duidelijk ja! 
Er wordt zelfs geopperd, dat het bestuur naar de Bahama’s mag, voor het werk wat ze voor 
de buurt verrichten. 
De Bazelbuurt wordt steeds bekender in Rotterdam en is inmiddels ook bekend bij 
Onderzoek en statistiek. 
Huurwoningen in de wijk. Er was vorig jaar sprake dat de huurwoningen mee zouden doen 
met het energieproject. Met het komen van de nieuwe contact persoon, blijken er nog meer 



veranderingen te komen. De huurhuizen gaan verkocht worden en doen niet mee met de 
energiebesparende maatregelen. 
Zonnepanelen op de Burcht? Momenteel niet meer dan een idee. Wanneer er vrijwilligers 
zijn die er serieus naar willen gaan kijken, is het een goed plan. Het is wel nog een hoop 
uitzoekwerk. 
Verkeersmaatjes. Inmiddels staan ze in de Bazelstraat op de hoogt van nummer 48. Nu maar 
hopen dat de automobilisten zich aan de snelheid willen houden. 
Opbergkist Van Epenveld. Is nog geen zicht op, de gemeente reageert momenteel niet op 
onze vragen. 

8. Einde van de vergadering om 21:00. Allen bedankt voor jullie aanwezigheid en input. We 
kunnen weer verder. 

 
            

 
 

 
 

 
 
 
 
 


