
 
Aanwezig 
 
leden van de Raad 
 
Dhr. M.S. Cronenberg lid RAR (gebied 3) 
Dhr. L.J.R. Visser  lid RAR (gebied 2) 
H.P.E.  Hooftman                lid RAR (voorzitter RAR) (gebied 5) 
Dhr. R. Noffki    lid RAR (gebied 4) 
 
SOC 
Dhr. J.P.M. Huijts  SOC, teammanager 
Dhr. W. Rijnberk  SOC, bedrijfsleider recreatieoord 
 
Datum: 12 september 2020  
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Dhr. Hooftman opent de vergadering en stelt de agenda vast. Er zijn geen toevoegingen aan 
de agenda.  
 
2. Mededelingen: 
van de gekozen leden:  
Dhr. Hooftman geeft aan dat de gezondheid van de heer van Noorloos steeds beter gaat.  

 
van SOC zijde: 

• Onderhoud buitenruimte:  

Gemeld wordt dat komende winter niet veel op het programma staat. Wel is het plan 
om het hekwerk rondom Hilduin aan te pakken en een verdere vervanging van een 
deel van de stroomkasten. De heer Hooftman geeft aan dat dit volgens hem geen 
grond is van de gemeente Rotterdam, de heer Huijts zal dit nagaan. 

• Positie recreatieoord in de gemeentelijke organisatie:  

De heer Huijts geeft aan dat er op dit moment geen nieuws te melden is.  
 
3. Ingekomen brieven en/of mails 
Het probleem van de duizendknoop baart de RAR zorgen. Gemeld wordt dat dit een landelijk 
probleem is. Ingewikkeld is dat het terrein waar het vanuit groeit niet in eigendom van de 
gemeente is en afstemming vergt met het hoogheemraadschap. De gemeente heeft hierover 
afspraken gemaakt om het met enige regelmaat volgens de geldende richtlijnen weg te 
halen. Probleem is echter dat het enkele weken later alweer terug is. De RAR adviseert om 
te kijken of het team van vrijwilligers zoals in het Kralingse bos hierin iets kan betekenen.  
 
4. Parkeren en rijsnelheid 
De RAR geeft aan dat er klachten blijven over de rijsnelheid op het parkeerterrein. SOC 
geeft aan dat snelheid remmende maatregelen ook weerstand kunnen oproepen. 
Afgesproken wordt dat SOC nagaat of rubberen drempels zoals die in de Zwartjanstraat in 
Rotterdam zijn toegepast, hier ook mogelijk zijn.  
 
De RAR vraagt nog een keer te kijken naar de reflectoren op de bloembakken. Het lijkt of die 
verdwenen zijn.  
 
De RAR vraagt bij afgifte van heksleutels duidelijke voorwaarden mee te geven. Bij voorkeur 
door middel van een brief.  
 
De RAR krijgt veel klachten over drukte door dagparkeren. Uitgezocht zal worden of 
dagparkeren op kenteken kan en dit digitaal aangemeld kan worden tot een bepaald 



maximum. SOC geeft aan dat dan geen dagkaarten meer uitgegeven worden als mensen 
niet tevoren zijn aangemeld of als het maximum aantal is bereikt. Het kan dus niet meer bij 
de receptie op het moment zelf. Overigens wordt door SOC gemeld dat op drukke dagen, het 
dagparkeren in de huidige situatie al zeer beperkt wordt.  
 
De RAR vraagt de parkeerregels nog een keer mee te nemen in een volgende nieuwsbrief. 
Onder meer dat parkeren voor grotere wagens uitsluitend langs het hek en op P3 moet 
plaatsvinden uit oogpunt van veiligheid voor onder andere spelende kinderen.  
 
5. Vuilafvoer 
De RAR wenst een uitbreiding van de openingstijden van het milieustation. Nu is die alleen 
op zaterdag open. Afgesproken wordt dat SOC een proef gaat uitwerken voor opening van 
het milieustation op de woensdagmiddag. Daarbij wordt wel de voorwaarde gesteld dat 
openstelling moet leiden tot minder werk voor de buitendienst-collega’s met opruimen van 
zwerfafval. Ook wordt vanuit SOC aangegeven dat de golfkarretjes niet geschikt zijn om 
zware containers te slepen.  
 
7. Werkzaamheden tijdens het hoogseizoen 
Naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen jaar zal met de RAR het 
Meerjarenonderhoudsplan worden bezien in de wintermaanden 2020/2021 en afgestemd 
met het cluster van de gemeente die de uitvoering verzorgt.  
 

De RAR wil graag een publiciteitskast (het liefst drie op ieder terrein één) of nieuwe kasten 

i.s.m. de drie verenigingen. 

 
8. Concept verslag van de overlegvergadering, gehouden op 4 juli 2019  
Er zijn aanpassingen aan het verslag gemaild. Deze zullen verwerkt worden. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt vanuit SOC gemeld dat de snackbar geëvalueerd zal 
worden en in een volgende RAR besproken hoe SOC denkt hiermee verder te gaan.   
 
9. Aktielijst 
Geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen.  
 
11. Rondvraag:  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

 

Om ca. 12:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

Vastgesteld in de vergadering van 13 maart 2021. 

 

Dhr Hooftman 

(Voorzitter Recreanten Adviesraad) 


