
Van:     het Kralingse Plas Overleg (KPO) 

 

Aan:    -het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam 

-de gemeenteraad van Rotterdam 

-het dagelijks bestuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

-de deelgemeenteraad van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

 

 

Betreft: een verzoek aan de gemeente om tijdig een besluit te nemen: 

- maak een eind aan de misère rond Zeilcentrum Henk van Gent 

- geef de stichting Community Sailing Rotterdam het groene licht voor de 

wederopbouw, herstel in oude glorie en continuïteit van een laagdrempelig 

zeilcentrum 

 

 

Rotterdam, 20 februari 2014 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 28 januari 2013 stuurde het KPO u een verzoek. 

Een verzoek om ondersteuning van de doelstelling van de Stichting Community Sailing 

Rotterdam: continuïteit van Zeilcentrum Henk van Gent en haar laagdrempelige activiteiten, 

ook in de toekomst. 

 

Het KPO betreurt:  

- dat dit verzoek van het KPO door de gemeente ter zijde is gelegd. 

- er i.p.v. het groene licht aan de Stichting Community Sailing Rotterdam te geven vorig 

jaar, door de gemeente een ontruimingsprocedure is gestart. 

 

Als de rechtbank Rotterdam de gemeente op 5 maart a.s. geen toestemming geeft voor de 

ontruiming van Zeilcentrum Henk van Gent, vraagt het KPO u: 

- het ontruimingsvoornemen te laten varen, omdat dit sinds 2010 nergens anders toe heeft 

  geleid dan stagnatie, een slechtere uitstraling van het Zeilcentrum en het blokkeren van een   

  oplossing. 

- z.s.m. het groene licht aan de Stichting Community Sailing Rotterdam te geven. 

 

Het wordt hoog tijd voor een metamorfose van het vervallen Zeilcentrum. 

De huidige uitstraling is een doorn in het oog van menigeen. 

 

Noch het KPO, noch de stichting Community Sailing Rotterdam, noch café Restaurant De 

Tuin, noch Henk van Gent wil nog langer tegen deze misère aankijken. 

 

Eind mei is er een groot evenement met Skûtsjesilen op de Kralingse Plas. 

10 Friese Skûtsjes zorgen voor veel media aandacht. 

Het zou voor de uitstraling van Rotterdam een goede zaak zijn als de metamorfose van het 

vervallen Zeilcentrum dan voltooid is. 

 

Een afwijzing van de ontruiming door de rechtbank op 5 maart a.s., 2 weken voor de 

verkiezingen, geeft nog steeds geen groen licht voor de stichting Community Sailing 

Rotterdam. 



Nogmaals: daar is een politiek besluit voor nodig. 

Alles ligt na de verkiezingen weer maanden stil, totdat een nieuw college zich over de zaak 

gaat buigen. 

Het Zeilcentrum kwijnt ondertussen verder weg (voor zo ver dat nog kan) en een 

metamorfose wordt weer uitgesteld. 

Dit kan worden voorkomen door al ruim voor 5 maart een gemeentelijk besluit te nemen. 

Een besluit dat direct na de uitspraak van 5 maart in werking treedt, zelfs als ontruiming  ‘bij 

voorraad’ wordt toegestaan door de rechtbank. 

 

De inhoud van het besluit:  

- maak een eind aan de misère rond Zeilcentrum Henk van Gent 

- geef de stichting Community Sailing Rotterdam het groene licht voor de 

wederopbouw, herstel in oude glorie en continuïteit van een laagdrempelig 

zeilcentrum 

 

Ook indien de rechtbank ontruiming toestaat, maar niet ‘bij voorraad’, waardoor een hoger 

beroep voor Van Gent mogelijk wordt, zou de stichting het groene licht moeten krijgen van de 

gemeente. 

Anders blijft de misère toch nog jaren bestaan! 

 

Alhoewel het KPO zich niet wil mengen in het dispuut tussen de (deel)gemeente en van Gent, 

ondersteunt het KPO de doelstelling die de Stichting Community Sailing Rotterdam nastreeft: 

wederopbouw, herstel in oude glorie en continuïteit van een laagdrempelig zeilcentrum. 

 

Wij zien een voortvarend gemeentelijk besluit gaarne tegemoet. 

 

 

Namens het KPO, 

 

 

Secretaris 

M.Zwijnenburg 

Email:  

 

mzburg@gmail.com 

0184490043 

 

 

Bij het Kralingse Plas Overleg (KPO) zijn alle verenigingen, jachthavens, scoutinggroepen en 

andere organisaties die zich rond de Kralingse Plas bevinden aangesloten voor periodiek 

overleg: 

KZC, Jachtwerf  Wismeijer, Jachtwerf Herni, Jachtwerf Zaal, WSVR, RZV,  KR&ZV ‘De 

Maas’, Boudewina, RCC, Never Dry, VZOD, Aeolus, ’t Oosten, Maasgroep 18, Wetro en 

Stella Maris 
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