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Het bestuur
Het bestuur van de onderafdeling, tot de ALV in juni, bestond uit Ruud van Middelkoop
(voorzitter), Gerard Schuiling (vicevoorzitter ), Dik Vuik (secretaris en waarnemend
penningmeester), Carole Hietbrink (algemeen bestuurslid) en Sonja Krijgsman (algemeen
bestuurslid). Bij de ALV traden Carole Hierbrink en Sonja Krijgsman af en traden Bram
Wondergem toe als nieuwe voorzitter, Corrine Ouddijk als nieuwe penningmeester en
Parwin Taj als nieuwe secretaris.
Het bestuur werkte evenals in het voorgaande jaar nauw samen met de fractie in de
gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, bestaande uit Paulette Verbist, Oktay Ünlü en Kevin
van Eikeren. In juni is Kevin van Eikeren verhuisd naar Charlois. Hij is vervangen door Abdel
Tanouti.

Activiteiten
Het bestuursjaar heeft in het teken gestaan van de tweedekamer – verkiezingen en de
voorbereidingen op de stedelijke verkiezingen en die van de gebiedscommissie in 2018.
Bij de tweedekamerverkiezingen heeft het bestuur en fractie verkiezingsmateriaal verspreid
en 4 advertenties geplaatst in de Ster
In juni heeft de ALV van de onderafdeling plaatsgevonden. De opkomst was bescheiden in
het aantal niet-bestuurlijke leden. In deze vergadering hebben afscheid genomen van de
oud-bestuursleden en zijn de nieuwe leden benoemd.
In augustus is gestart met de voorbereidingen voor de verkiezing van de gebiedscie.
Kralingen/Crooswijk in maart 2018
Het bestuur heeft in samenspraak met de fractie een aantal gesprekken gevoerd met
potentiele kandidaten. Verder hebben op 30 september fractie en bestuur een
expertmeeting in het NIVONgebouw georganiseerd voor het verzamelen van informatie op
terrein van sociale thema’s in de wijken van Kra/Cro. Aanvullende informatie hebben wij op
een 3-tal zaterdagen door de bewoners van Crooswijk en Kralingen middels
straatgesprekken verzameld.
Op 13 december heeft een ALV plaatsgevonden, waarbij de kandidatenlijst voor de
verkiezingen 2018 is vastgesteld en de concepten voor de verschillende folders zijn
besproken.
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Ombudswerk
De fractie en het bestuur hebben 3 mensen met problemen ondersteund. Eind 2017 is
afgesproken om het ombudswerk te formaliseren en meer bekendheid te geven aan ons
aanbod via het stedelijk ombudsteam. In 2018 verwacht het bestuur daardoor een
uitbreiding van het ombudswerk.
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