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Is er nog plek in de wijk?

Nieuws uit het ‘activerend woonwensenonderzoek’
‘Het is heel moeilijk om een huis te vinden, Ik moet verder kijken dan Het Oude Westen’. Dat waren geluiden die Suzan Kocak en Gina
Thijsse hoorden. Maar wat is daarvan waar? Ze namen het initiatief voor een onderzoek naar wensen van bewoners die willen verhuizen naar een andere woning in de wijk. Het onderzoek loopt voorspoedig. Zo zijn onlangs de interviews met bewoners afgerond.
Ook werden twee goed bezochte bijeenkomsten met woningzoekenden georganiseerd. De komende periode kunt u in de krant meer
lezen over wat we te weten komen en organiseren.

In gesprek met
Suzan Kocak...
Suzan Kocak is een van de initiatiefnemers van het onderzoek. Zij
woont samen met haar man en drie
kinderen in een nieuwbouwportiekwoning in het Oude Westen. Het
is een goede woning, in een fijne
straat. Maar met twee slaapkamers,
is de woning te krap. Het gezin is
daarom op zoek naar een andere
woning. Suzan: “Het liefst verhuis
ik naar een woning op de begane
grond. Maar een woning op de
eerste of tweede verdieping is ook

goed. Ik zoek een woning met drie
of vier slaapkamers.”
Suzan weet dat het moeilijk is om
een geschikte huurwoning te vinden
in het Oude Westen. “Ik ben nu
bijna vier jaar actief op zoek naar
een huurwoning in de wijk, maar ik
ben nog nooit uitgenodigd voor een
bezichtiging. Er komen weinig huurwoningen met drie of vier slaapkamers vrij.” Cijfers laten zien dat er
tussen de 300 tot 600 woningzoekenden reageren op huurwoningen
met drie of meer slaapkamers in het
Oude Westen die via Woonnet-Rijnmond worden aangeboden. Omdat
de wijk gewild is, is de concurrentie

Masterplan minder meesterlijk

Foto: Sabina Jurjewicz
Het was een enerverende dag die
24ste november en een lange zit
voor de bewoners van Het Oude
Westen op de publieke tribune van
de gemeenteraad. Maar het was
de moeite waard! Omstreeks 9 uur
nam de gemeenteraad enkele moties aan die op veel punten precies
samenvatten wat bewoners al jaren
ergerde. ‘Er wordt wel over ons
maar niet met ons gepraat, terwijl
het wel over onze woningen gaat.’
De raad erkende, dat ‘het begrip
participatie door deelgemeente en
corporatie lijkt te zijn opgevat als
informeren, wat niet in lijn is met
de participatienota “Samen bouwen
in Rotterdam”’. Het COS (Centrum
voor Onderzoek en Statistiek) had
het een half jaar geleden al vastgesteld: het participatietraject rond
het masterplan Oude Westen was

niet correct uitgevoerd. De raad onderschreef dat door een motie van
die strekking met vrijwel algemene
stemmen aan te nemen.
De raad was minder unaniem met
betrekking tot de Drievriendenstraat en de Drievriendendwarsstraat. Niettemin koos een kleine
meerderheid voor behoud van de
‘bijzondere kwaliteiten’ van de laat
19e-eeuwse panden in dit ‘zeldzame complex’. De raad besloot de
Monumentencommissie te vragen
‘of het complex Drievriendenstraat
en Drievriendendwarsstraat op basis
van zijn cultuurhistorische waarden
als bijzonder Rotterdams erfgoed in
aanmerking komt voor de status van
een gemeentelijk monument’.
Bij een positief advies moet die
status ook aan het geheel worden
toegekend.

groot. Daarbij gaan woningzoekenden met urgentie altijd voor. Suzan
realiseert zich dat het in andere
delen van de stad wel makkelijker is
om een ander huis te vinden. “Maar
ik woon hier goed en wil hier graag
blijven wonen. Ik heb hier iedereen:
mijn familie, buren, bekenden. De
wijk is een grote familie voor mij.
Mijn kinderen doen het goed op
school. Ik ben actief op school en bij
de Aktiegroep. Als ik oppas nodig
heb, kan ik rekenen op mijn sociale
netwerk. Zelf help ik mijn vader en
moeder bijna dagelijks, met van
alles en nog wat. Dat kan omdat we
dicht bij elkaar wonen.”

Een motie van de SP om geen 4,5
miljoen euro beschikbaar te stellen voor het opknappen van de
buitenruimte en de bouw van een
wijkparkeergarage in de Bajonetstraat kreeg onvoldoende steun,
omdat veel raadsleden de overtuiging zijn toegedaan dat zo’n garage
een bijdrage levert aan het terugdringen van het parkeren op straat.
Een motie van Groen Links om op
zeer korte termijn te komen met
voorstellen om de parkeerdruk op
straat terug te dringen, werd echter
verworpen.
De bewoners hebben niet alle
slagen binnengehaald, maar de
gemeenteraad heeft wel duidelijk
gemaakt dat hun stem moet worden
gehoord. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde daar
blijkbaar niet op wachten en besloot
op 28 juni al om het Masterplan
Oude Westen vast te stellen. Maar
haastige spoed is zelden goed.
Het is nog maar de vraag of het
Masterplan zonder de vereiste
bewonerssteun voldoende gezag
kan doen gelden. Na alle kritiek
wordt het allicht minder ‘meesterlijk’
gevonden.
In de Deelraad werd portefeillehouder Marjolijn Masselink gevraagd of
zij conclusies verbindt aan de kritiek
uit de gemeenteraad. De deelgemeente is immers verantwoordelijk
voor de kwaliteit van de pariticipatie. Masselink wacht het oordeel
van het college af, maar ze heeft de
indruk dat de kritiek vooral tegen
Woonstad is gericht en minder
tegen de Deelgemeente.

Jan van den Noort, 'Masterplan minder meesterlijk', Buurtkrant Oude Westen 41(december 2011), 1.

Koopwoningen in de wijk
Omdat de jaarcijfers van het bedrijf
van haar man goed waren, wilde
Suzan graag informatie verzamelen
over het kopen van een huis in het
Oude Westen. Als ze door de wijk
loopt ziet ze regelmatig een ´te
koop-bordje´ staan. Misschien is het
kopen van een geschikt huis wel een
oplossing voor haar gezin? Suzan:
“Maar het kopen van een huis is

toch een grote stap. Wat komt er
allemaal bij kijken? Hoe werkt een
Vereniging van Eigenaren? Hoe is
het met het onderhoud geregeld?
Welke koopconstructies zijn er in de
wijk? Krijgen bewoners uit de wijk
voorrang? Waar meld ik mij aan als
ik een woning in de wijk wil kopen?
Welke woningen van Woonstad
Rotterdam worden te koop aangeboden? Wanneer en hoe worden
bewoners geïnformeerd over de
nieuwe projecten in de buurt waar
koopwoningen komen? ” Suzan:
“En toen ontstond het idee om een
informatiebijeenkomst over koopwoningen in de wijk te organiseren.
Zo gezegd, zo gedaan. Vanuit het
bewonersinitiatief organiseren we
op 14 december om 19.30 uur een
informatiebijeenkomst over koopwoningen in de wijk.

Informatiebijeenkomst over koopwoningen in de
wijk woensdag 14 december van 19.30- 21.00 uur in
de buurtwinkel in de

Gaffelstraat 1

Heeft u belangstelling in koopwoningen in het Oude Westen,
u bent van harte uitgenodigd! Vanuit het bewonersinitiatief het Activerend Woonwensenonderzoek organiseren we een bijeenkomst over koopwoningen in de wijk. Dat doen we omdat we merken dat er bij buurtbewoners vragen leven over koopwoningen en alles wat erbij komt kijken.
Tijdens deze avond geven gastsprekers informatie. Ook zijn we natuurlijk
benieuwd naar uw vragen en ideeën! Oude Westenaren die geïnteresseerd zijn in koopwoningen in hun eigen wijk, zijn van harte welkom.
Deze bijeenkomst is een ‘experiment’. Als het goed bevalt, kunnen
we bekijken hoe en of we er een jaarlijkse activiteit van kunnen maken,
bijvoorbeeld in samenwerking met Woonstad Rotterdam.
Wilt u graag eerst meer informatie, neem dan a.u.b. contact op
met opbouwwerker Petra van den Berg. Petra is op woensdag, donderdag en vrijdag in de buurtwinkel bereikbaar: Gaffelstraat 1, tel.
010-4361700. Per mail kan elke dag: p.vandenberg@sonor.nl.
En zeg het gerust ook tegen uw buurman/vrouw of vriend/in met
verhuiswensen en koopbelangstelling in het Oude Westen.

Chinees Nieuwjaar
Op 23 januari 2012 begint het jaar van de Draak. Op woensdag 25
januari wordt traditiegetrouw het Chinees Nieuwjaar gevierd op de WestKruiskade met een leeuwendans in de straat en verschillende activiteiten in
het wijkpark. Het programma is van 12.15 uur tot 17.30 uur. Momenteel is
de werkgroep Chinees Nieuwjaar druk bezig met alle voorbereidingen.
Het belooft weer een feestelijke middag te worden voor de wijkbewoners.
Die middag zullen de West-Kruiskade en de 1e Middellandstraat afgesloten
zijn voor doorgaand verkeer en de tramlijnen 21 en 23 zullen tussen 12.30 en
17.00 uur hier niet rijden.

