DE STAD, DE CULTUUR
EN DE POLITIEK

door Andre Hart

MAART 2010

ZONDAG 7 FEBRUARI:
CULTUREEL POLITIEK DEBAT
TUSSEN D66, SP EN VVD IN
CAFE VOORHEEN VOIGHT
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Voor wie wordt het Oude Westen eigenlijk opgeknapt?
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Steeds minder betaalbare huurwoningen
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Veertig jaar geleden kocht de gemeente alle huizen in het Oude Westen op om de stadsvernieuwing mogelijk te maken. In nauw overleg tussen gemeente en de Aktiegroep Oude
Westen werden betaalbare huurwoningen gebouwd, nieuwbouw en renovatie, die in beheer
werden gegeven bij de Maatschappij voor Volkswoningen. Toen de woningcorporaties later
geprivatiseerd werden, kregen ze de woningen met de opdracht om de huisvesting voor de
mensen met een kleine beurs te verzorgen. Voor die mensen lijkt in de huidige ‘metamorfose’ van de wijk echter steeds minder plaats te zijn. En van serieus meepraten en meebeslissen
is geen sprake meer.
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Café Voigt, Bloemkwekersstraat
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Café Voight is een goed
lopende bruine kroeg in
de Bloemkwekersstraat,
vlak bij de hoek met
de Nieuwe Binnenweg.
Deze zondagmiddag (7
feb) is er een cultureelpolitiek debat tussen :
Theo Cornelissen (SP),
de ravenzwart gekrulde
D66 voorzitster Salima
Belhaj, en in een bruin
ribjasje, Jeannette
Baljeu. De vrouwen
zijn in de meerderheid,
mede doordat Salima
versterking heeft van
drie sexy dames met
D66 buttons (Charlie’s
Angels). Verder in het
publiek o.a. kunstenares en party-animal
Willy van der Linde
en stadsdichteres Jana
Beranová.
“SUBSIDIE CULTUUR
AFSCHAFFEN”
Debatleider Menno Smit legt een
aantal stellingen voor, maar een
echt debat wil nog niet ontstaan.
Pas met de Wilderiaanse stelling “Subsidie voor Cultuur moet
worden afgeschaft” wordt een
open zenuw geraakt. SP en D66
keren zich hier direct tegen, maar
de VVD trekt het debat open
met het pragmatische “Er komen
bezuinigingen aan, dus je moet
keuzes maken”. De VVD kiest
dan voor “Culturele A-merken”

en neemt afscheid van “kleinere
initiatieven”. Duidelijke taal van
mevrouw Baljeu. Maar met de
volgende vraag “Waarom moeten
cultuurliefhebbers op jullie stemmen?” zijn de politici het (helaas)
alweer helemaal met elkaar eens
dat het “gedaan is met de cultuur
in Rotterdam als Leefbaar aan de
macht komt”.
Kijk, dat is nou weer een sterk
staaltje verkiezingsretoriek, c.q.
bangmakerij. Want zelfs al komt
Leefbaar in de raad, dan zal
het zich toch altijd nog moeten
‘verankeren’ in een programmaakkoord met andere partijen.
A-MERKEN
Na de pauze (sigaretjes, bier
& muziek van duo Strafkamp)
komt er wat meer levendigheid
in het debat als het publiek vragen mag stellen. “Waar worden
de A-merken van de toekomst
gekweekt?”
VVD : “Bij de SKVR” en enigszins
cynisch “op zolderkamers”. D66 :
“Grote instellingen doen ook aan
scouting. Er moet flexibel budget komen. Dichters moeten ook
betaald worden. De aanwezige
dichters zijn opeens klaarwakker!
Jana Beranova : “Er moeten broedplaatsen komen ! We moeten de
grote instellingen (lees Poetry) verplichten een kleine plek op muren
te geven voor gedichten.” (Hier
komt opeens een literaire koude
oorlog bovengronds) Debatleider
Menno Smit emotioneel :
“Poetry Internationaal HAAT de
Poetryslam”.
Waarop D66 voorzitster Salima
Belhaj haar eigen voorzet mag
inkoppen met “We missen de literatuur in de stad als kunstdiscipline”. Maar wat bedoelt mevrouw
Belhaj eigenlijk met dat laatste
? Want aan dichters ontbreekt

het niet in Rotterdam. Is het een
steek onder water naar het elitaire
Poetry, of een oproep voor meer
structuur ?
CULTURELE BLUNDERPUT
Nog een vraag uit het publiek :
“Culturele blunderput Lantaren/
Venster : Waarom iets wat werkt in
het centrum naar zuid verplaatsen
?”
SP: “Lantaren gaat naar zuid
omdat verbouwen (4 miljoen) te
duur zou zijn. Inmiddels zitten we
al op 12 miljoen”.
VVD: “En Cinerama gaat over een
paar jaar ook weg. Er moet een
filmhuisfunctie in het centrum blijven”. Partygirl Willy van der Linde:
“Ik heb vannacht nog tot 5 uur
gedanst in de Lantaren. Was het
maar altijd Filmfestival. Laat mij
het Venster overnemen voor één
Euro…..Disco Lantaren”.
En tegelijkertijd een paar straten verder Rutger Wolfson: “Het
Filmfestival blijft voorlopig nog in
“Lantaren-Venster”. De projectoren blijven dus.
AFSLUITER
Menno sluit het af met : “Wat heb
je altijd al tegen elkaar willen zeggen?”
Theo “SP” Cornelissen: “Laten
we gaan swingen in de oude
Lantaren”.
Jeannette Baljeu: “Het lijkt in deze
tijd wel of we altijd ruzie hebben.
Dat is niet zo”.
Salima Belhaj: “Denk niet links,
denk niet rechts. Deze stad wordt
gegijzeld door twee hele grote
partijen”. Maar beste Salima,
“denk niet links, denk niet rechts”,
is dat niet wat mevrouw Verdonk
altijd zegt? En voor Rita, de heer
Janmaat? Het bleef nog lang
gezellig in de Voight.
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Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1
Batavier Educatief Centrum
Basiseducatie Batavierenstraat 15-35
Bibliotheek, Gaffelstraat 59a
Dierenhof, Gouvernedwarsstraat 1
Gezondheidscentrum/SMDC, St. Mariastraat 75
De Kunstmarkt, van Speykstraat 129
Stichting Jong, Mathenesserlaan 173, Gaffelstraat 61a
Ruilwinkel, Gaffeldwarsstraat 34
Taaldrukwerkplaats, Gaffelstraat 61b
Turks Participatieplatform, Gaffelstraat 1
SBC Stichting Buurtwerk Centrum, Adrianaplein 24-26
Verpleeghuis Antonius Nieuwe Binnenweg 33
Wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman
Zorgcentrum Leeuwenhoek, West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
Speeltuin Weena
Tennispark Het Centrum
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niveau renovatie zullen krijgen. De
bewoners waren verbijsterd. In het
laatste persbericht van Woonstad
over de metamorfose van het
Oude Westen staat nog dat de
plannen voor de Sint-Mariastraat
samen met de bewoners worden gemaakt. De praktijk is dat
Woonstad alle voorstellen van
bewoners ‘toetste’ en naar eigen
inzicht schrapte. Aan die besluiten
is geen bewoner te pas gekomen.
De plannen werden hoofdzakelijk
beoordeeld op hun financiële rendement voor Woonstad. Dat pakt
voor de bewoners erg nadelig uit,
zij blijven met hun wensen in de
kou staan.
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48 woningen. Echter, als het aan
Woonstad ligt wordt 70 procent
van de opgeknapte en samengevoegde woningen verkocht. Dan
blijven er naar schatting 18 huurwoningen over. Veel te weinig
dus. De meeste bewoners van de
Sint-Mariastraat kunnen zich geen
hoge huur veroorloven, laat staan
een koopwoning. Het is schandalig

allerlei commerciële avonturen’
(NRC 6-2-10) Zo is het maar net.
Binnenkort horen de bewoners
van ontwikkellokatie Bajonetstraat
wat er over hun huizen is besloten. Ze houden hun hart vast,
want let wel: het is maar zeer de
vraag of er vervangende huurwoningen in het Oude Westen
beschikbaar zullen zijn, want in

dat Woonstad daar geen rekening
mee houdt. Het is vernederend
om als eerste argument te horen
dat die renovatie Woonstad zoveel
geld kost: alsof huurders een lastige kostenpost zijn. Het is ronduit
stuitend dat de bewoners werden
uitgenodigd om hun eigen graf te
graven.

tal van straten worden de vrijkomende huurwoningen in de
verkoop gezet. Wat de totaalsom
van dit verkoopbeleid is, kan niemand vertellen. Alles lijkt gericht
op maar één doel: meer koopkrachtige bewoners in de wijk.
Onder het motto: ontbinden en
misleiden.

Verbeterde woningen voor
andere mensen
Deze nieuwe koers heeft allereerst gevolgen voor de bewoners
van de zogenaamde ‘ontwikkellokaties’. Om te beginnen
Zijdewindestraat/Akeleistraat. Daar
werden 72 huurwoningen omgetoverd in 11 cascowoningen en 30
hoog renovatiewoningen, waarvan er 3 verhuurd zijn aan oudbewoners. De rest moest verkocht
worden. Voor de mensen boven
Odeon wordt het spannend.
Deze mooiste plek van het Oude
Westen is uiteraard ook ontwikkellokatie voor dure koopwoningen.
Door akties is afgedwongen dat
Odeon niet zal verdwijnen zolang
er geen andere plek is waar de
(sport)aktiviteiten kunnen plaatsvinden. In het nieuwste voorzieningenplan dat onlangs door de
Centrumraad is aangenomen, is
een nieuwe sporthal in het park
gepland. Als dat door gaat, kan
Odeon gesloopt worden, inclusief
de huizen erboven en de huizen
ernaast, de Gouvernedwarsstraat.
Bewoners Sint-Mariastraat
106-146 hardhandig uit de
droom geholpen
En dan de Sint-Mariastraat. Met
het boekje ‘Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat’
hebben de bewoners zich in de
schijnwerpers gezet. Let op: in die
oude verwaarloosde huizen wonen
mensen die je niet weg zou moeten sturen. En het werkte. Najaar
2008 liet Woonstad weten de SintMariastraat “waardevol” te vinden.
“Dit geldt zowel voor de huidige
bewoners als voor het straatbeeld. Zij wil de toekomst van de

straat daarom met de bewoners
bepalen. Technisch is vrijwel alles
mogelijk. Het wordt de kunst
om uiteindelijk een haalbaar
plan te hebben waarin iedereen
zich in grote lijnen kan vinden.”
Anderhalf jaar lang droomden de
bewoners onder regie van projectleider Trevor James over de verbetering van hun verwaarloosde huizen. Hun streven was om diverse
opties, aangepast aan de kwaliteit
van de woningen en de mogelijkheden en wensen van bewoners,
mogelijk te maken. Op 27 januari
jongstleden liet Woonstad echter
weten dat alle huizen een hoog

Zomer 2009 inventariseerden
bewoners de onderhoudsklachten.
Aan deze waslijst van achterstallig onderhoudsklachten is een half
jaar later nog steeds niets gedaan.
Een herhaald verzoek om bewoners die nu al weg willen te helpen
met een woning en een verhuiskostenvergoeding werd niet gehonoreerd. 27 januari bleek bovendien dat hun huizen hoofdzakelijk
worden opgeknapt om daar anderen in te huisvesten. Uit de huisbezoeken van Woonstad is gebleken
dat meer dan de helft van de
bewoners in de Sint-Mariastraat
wil blijven wonen, voor het overgrote deel als huurder, dat zijn

Morele steun van
minister van der Laan
De bewoners vinden dat
Woonstad zijn huurders en zijn
eigen beloftes serieus moet nemen
en met een voorstel voor de straat
moet komen waarin plaats is voor
alle bewoners die willen blijven.
Er zullen dus meer betaalbare
huurwoningen moeten worden
ingepland. Woonstad wil in april
zijn definitieve plannen presenteren. De planning is dat zomer
2011 de woningen leeg zijn. De
bewoners laten zich echter niet
wegsturen voordat ze zeker weten
dat ze ook onderdeel zijn van de
toekomst van de straat. Eén medestander hebben ze al: minister Van
der Laan van Wonen Wijken en
Integratie. Hij zei onlangs in een
interview: ‘Waartoe zijn de corporaties op aarde? Voor de mensen
met een smalle beurs, niet voor

Van de straat
geplukt...

Soufyane
Abbadi

Overkapping
‘s Gravendijkwal
en Henegouwerlaan
zoveel mensen die ik ken. Mensen
die veel meer betrokken lijken als
in andere wijken. Ook de mannier
waarop Oude Westenaren met
elkaar omgaan is veel opener en
gemakkelijker. Mijn hele geschiedenis is het Oude Westen. Een
geschiedenis die
niet altijd even gemakkelijk is
geweest. Daarom is het nu voor
mij zo belangrijk dat ik een eigen
huis heb in mijn eigen buurt. Ik
voel me iedere dag blij en gelukkig dat dit me is overkomen. Mijn
leven is gelijk veel meer in balans
gekomen. Ik ben dan ook veel in
mijn huis te vinden. Vroeger heb
ik vrijwilligerswerk bij de Gaffel
gedaan, maar voorlopig wil ik
genieten van mijn huis.

Eigenlijk ben ik een gewone Rotterdammer of beter nog
een Oude Westenaar, zegt Soufyane Abbadi, als ik hem
vraag waar zijn hart ligt. “Ik was 2 maanden oud toen ik
naar Nederland, naar het Oude Westen kwam, in 1980.
En eigenlijk is het Oude Westen heel lang voor mij synoniem met Nederland geweest. Ik kende andere delen van
Nederland niet en voelde me hier thuis.
Ik heb hier op de basisschool
gezeten en kan me nog heel goed
de voetbal toernooien herinneren
die georganiseerd werden in het
wijkpark. De verschillende scholen in de wijk streden dan tegen
elkaar. Wat voelden we ons trots
als we het toernooi gewonnen
hadden. Een heel jaar was je dan
de kampioen van de wijk. Ook
club 7 zit nog in mijn geheugen
gegrift.
kookkunst
Er werden daar films gedraaid en
in mijn herinnering altijd films
die we zelf uitzochten en daar
is ook de basis gelegd van mijn
kookkunst. Want ook kooklessen
werden er bij club 7 gegeven.
Later de huiswerkklas natuurlijk
en het voetballen in Odeon. Het

leuke vind ik dat ik nu boven datzelfde Odeon woon en dus weer
helemaal terug ben in het Oude
Westen. En zo mijn prettige jeugd

Soufyane Abbadi:
Ook de manier waarop Oude Westenaren
met elkaar omgaan
is veel opener en
gemakkelijk
herinneringen eigenlijk in mijn
eigen huis heb. Nooit wil ik meer
weg uit het Oude Westen. Ik voel
me hier in een warm bed met

uitstraling
De wijk is wel veranderd in de
loop der jaren. In mijn idee leefden we vroeger veel meer op
straat. Ook de oudbouw in de
wijk had voor mij als kind iets
mysterieus. Als je s’avonds langs
die kraakpanden liep vond ik dat
altijd erg spannend. Nu is er veel
meer nieuwbouw en heeft het
veel meer een uitstraling van een
grote stad. Ook heb ik het idee
dat het vroeger gezelliger was,
maar dat is misschien maar een
idee.

Stelling 1

Na alle commotie van de laatste tijd is er nu duidelijkheid over
de voortgang van het project overkapping ’s Gravendijkwal en
Henegouwerlaan. De gemeenteraad heeft besloten om geld vrij te
maken voor de eerste fase. Deze eerste fase bestaat uit het maken van
een tunnel en zoveel mogelijk overkappen van de ’s Gravendijkwal tot
aan het kruispunt Middellandstraat. Voor de tweede fase, ondertunneling van het kruispunt Middellandstraat en Henegouwerlaan, is geld
vrijgemaakt om een degelijke planstudie te doen. Deze studie moet
rond de zomer van dit jaar zijn afgerond.
Alle partijen, de bewoners van de ’s Gravendijkwal (BOOG), de bewoners van de Henegouwerlaan (HELA), Aktiegroep, ambtenaren en politiek hebben uitgesproken dat er een plan moet komen waarbij er ook
voor Henegouwerlaan een grote verbetering komt die woonomgeving
en leefklimaat ten goede komt. Makkelijk zal dat niet zijn, omdat er
oplossingen gezocht moeten worden voor de de afwikkeling van het
verkeer van en naar het Oude Westen en Weena op het (nieuwe) tunneltrace.Belangrijkste is dat we dat samen gaan doen en daarmee een
breed draagvlak hopen te creeren voor een goed plan.
Wordt vervolgd

Nationale Vrouwendag 2010!
Thema: Allemaal Medelanders met een ‘Oud Hollands’ tintje
Deze dag wordt georganiseerd door verschillende vrouwen uit het
Oude Westen.
Er word weer een gezellig programma aangeboden. Waarin de
rol van de vrouw in de samenleving centraal staat. Wat maakt je
een Medelander? Wat zijn de obstakels die je tegen komt? Maar
vooral… wat kun je als vrouw doen om mee te denken en te doen!
Dit is een oproep aan alle vrouwen uit het Oude Westen.
Kom en geniet van de dag waarin wij als vrouw centraal staan.

SBC
SBC is verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel werk
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en voor volwassenen in de centrumwijken van Rotterdam. Samen
met de andere organisaties in het centrum zorgt SBC
voor een compleet activiteitenaanbod voor jong en
oud. Wilt u meer weten over SBC en of wilt u betrokken zijn bij het activiteitenaanbod dan kunt u bellen
met SBC op telefoonnummer 010- 286 1505 of een
mail sturen naar info@buurtwerk-centrum.nl.

Stelling 2

Opbouwwerk kan alleen goed
functioneren als zij in staat gesteld
wordt ontwikkelingen van onderop
uit de wijk te volgen en van daaruit
met inzet van professionele kennis te
komen tot een werkplan. Daarvoor is
het nodig in nauw contact te staan
met het netwerk van actieve bewoners in de wijk.

Bewoners van het Oude Westen
moeten en kunnen beter en in een
vroeger stadium betrokken worden
bij ontwikkeling van plannen en
ideeen die voor hen van belang zijn.

PvdA
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Sonor is als stichting voor opbouwwerk verantwoordelijk voor de kwaliteit. Politiek moet dit als hoeder
van gemeenschapsgeld bewaken.

CDA
Belangrijkste
thema:
veiligheid

Vraag

Uit de zaal

Als er de komende vier jaar bezuinigd moet worden en dat is zeer
waarschijnlijk. Waar kan er dan
bezuinigd worden?

Naar aanleiding van vragen van
jongeren uit de zaal

De laatste jaren is er al veel meer
aandacht besteed aan participatie
en inspraak. Dit is vastgelegd in het
Ò participatiemodelÓ
De wijkbewoners worden betrokken bij de totstandkoming van de
integrale wijk actieprogramma s
(IWAPS)

Niet bezuinigen op preventieve
veiligheid, brede school en jongeren.
Wel bezuinigen op fysieke buitenruimte door uitstellen van structueel
onderhoud.

Brede school met meer activiteiten.
Meer aandacht voor 12-14
jarigen
Meer sport in de wijk
De schoolresultaten moeten goed
zijn.

Vindt dat opbouwwerk actieve
bewoners moet ondersteunen. Maar
taken opbouwwerk moeten niet alleen door actieve bewoners bepaald
worden, maar vooral door de politiek

Vindt dat er nu al veel geinvesteerd
wordt in communicatie om bewoners te informeren over plannen en
ontwikkelingen.

Beslist niet bezuinigen op veiligheid
en op de bestuurlijke organisatie.
Wel op subsidies en voorzieningen
op het gebied van wijkeconomie,
welzijn en buitenruimte

Zet in op het al in functie zijnde
jongerenpanel waarin jongeren
hun mening kunnen geven

D66
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Actieve bewoners zijn belangrijk.
Maar opbouwwerk moet ook jongeren en ondernemers steunen.

Bewoners moeten wel geinformeerd
worden. Kan op verschillende wijze.
Bewoners hebben ook zelf een
verantwoordelijkeid om zich op de
hoogte te houden

Niet bereid te bezuinigen op onderwijs, veiligheid en Ô schoon en
heelÕ . Eventueel bezuinigen op zorg
en welzijn en op extern ingehuurde
deskundigheid

Voorzieningen als de nu opnieuw
gerealiseerde Thaiboksschool
zijn belangrijk voor jongeren

VVD
Belangrijkste
thema:
leefkwaliteit

Deels eens. Maar ook een taak op
zoek te gaan naar mensen die nog
niet actief zijn om hen vervolgens te
stimuleren.

Vindt dat er nu al veel inspanning
wordt geleverd en dat het de taak
van de deelgemeente is zoveel mogelijk mensen te informeren.

Niet bezuinigen op onderhoud van
straten en wegen omdat dit tot de
kerntaken van de overheid behoort.
Er zijn taken die door commerciele
en particuliere partijen overgenomen
kunnen worden. Dit levert kostenbesparingen op.

Belangrijkste is dat er aan
gewerkt wordt dat alle jongeren
een startkwaliﬁcatie hebben om
een optimale kans op de arbeidsmarkt te hebben

Groen Links
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Eens. Opbouwwerk is er voor alle
mensen in de wijk, maar netwerk
van actieve bewoners moet ondersteund blijven.

Er moeten meer bewoners om de
tafel om te praten over de ontwikkeling van plannen. Ze moeten meer
betrokken worden.

Niet op welzijnsvoorzieningen. Dan
liever bezuinigen op ambtenaren
door de deelgemeenten af te schaffen.

Meer investeren in voorzieningen voor jongeren. Bij belangrijke beslissingen ook de mening
van jongeren vragen

Maandag 8 maart van 9.00-12.00 uur in Odeon

Woensdagmiddag 17 februari opende portefeuillehouder Welzijn van de deelgemeente Rotterdam Centrum, Marjolijn
Masselink, samen met de directeur van Stichting Buurtwerk Centrum, Carlo Breikers, het nieuwe buurtcentrum in het Oude
Westen. Het nieuwe buurtcentrum is gevestigd in het voormalige Servicepunt op het Adrianaplein 24.

Activiteiten ‘De Overkant’
De activiteiten in buurtcentrum ‘De Overkant’ worden
georganiseerd door de medewerkers van Stichting
Buurtwerk Centrum (SBC). Verschillende activiteiten
zijn al van start gegaan, zoals het kinderkookcafé, de
meidenlounge, huiswerkbegeleiding en yoga.
Het volledige programma is verkrijgbaar in het buurtcentrum. De komende tijd geeft SBC samen met de
inwoners verder invulling aan het activiteitenprogramma.

De verkiezingen van de Centrumraad

Donderdag 18 februari was er een Aktiegroep Cafe Politiek. Dit in verband met de komende verkiezingen voor de deelgemeente Centrum. Hiervoor waren alle lijsttrekkers uitgenodigd. De lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam was verhinderd. Zo ook die van D66 maar deze hadden nummer twee van de lijst gestuurd. In het schema is weergegeven hoe de
verschillende partijen denken over verschillende onderwerpen.

Marjolijn Masselink opent buurtcentrum ‘De Overkant’ in het Oude Westen

De afgelopen weken is het pand verbouwd en heeft
het een frisse inrichting gekregen. Er zijn nu een
gezellige ontmoetingsruimte en twee activiteitenruimtes. Tijdens de feestelijke opening woensdagmiddag
werd de naam van het buurtcentrum onthuld: ‘De
Overkant’.

Actiegroep Café Politiek

Belangrijk kritiekpunt uit zaal
was dat er wel vaak geinformeerd
wordt maar er weinig kans tot
meedenken is.

Hoe voorkom ik energieverspilling?
Jaarlijks verspilt u honderden
euro’s aan energie. Onnodig,
want kleine maatregelen in
huis en kleine veranderingen in uw gebruik kunnen
u forse besparingen op uw
energierekening opleveren.
Bewonerskompas helpt u
graag op weg!
Door zelf zuinig om te gaan
met energieverbruik kunt u veel
besparen: bewuster omgaan met
apparatuur in huis, de verwarming ’s nachts lager zetten en
spaarlampen gebruiken. Vaak
wordt onderschat dat vele kleine
maatregelen wel tot een paar
honderd euro per jaar op uw
energierekening kan schelen.
Naast een gedragsverandering
kunt u ook bouwkundige of
installatietechnische maatregelen
nemen zoals het plaatsen van
dubbel glas, dakisolatie, ventilatie
of een HR++ ketel. Afhankelijk
van uw situatie als eigenaar, huurder of verhuurder is het mogelijk
om de gewenste maatregelen
te nemen. Let hierbij wel op uw
bevoegdheid!
Eigenaar
Als eigenaar van een eengezinswoning is het vanzelfsprekend dat u zelf (bouwkundige)

maatregelen kunt nemen, maar
bij een appartement dient u
voor bepaalde werkzaamheden
toestemming te krijgen van de
Vereniging van Eigenaren (VvE).
De VvE is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, waaronder
het dak, de kozijnen, ramen en
balkons. Het is daarom goed om
energiebesparing op de agenda
van de VvE ledenvergadering te
zetten. Tijdens de ledenvergadering overlegt u welke maatregelen
collectief of individueel genomen
kunnen worden. Vervolgens kan
de VvE besluiten om extra investeringen in het pand te doen.
Omdat energie hoog op de agenda staat van de (lokale)overheid
zijn er diverse subsidies voor particuliere eigenaren om besparende energiemaatregelen te nemen.
Bijvoorbeeld een subsidieregeling
voor dubbelglas, maatwerkadvies
voor energiebesparing of een
subsidieregeling bij het plaatsen
van warmte systemen of het aanleggen van groene daken.
Huurder
Voor huurders gelden andere
regels. Als huurder mag u niet
zomaar zonder toestemming
van de verhuurder ingrijpende
veranderingen of energiebesparende maatregelen treffen aan de

Verborgen bedrijvigheid

woning. Voor kleine aanpassingen
zoals het plaatsen van tochtstrips
is geen toestemming nodig. Maar
wilt u graag dubbel glas of een
HR++ ketel, dan kunt u daarover
afspraken maken met uw verhuurder. Bijvoorbeeld over de uitvoering en een overnamevergoeding bij verhuizing. In sommige
gevallen is het zelfs mogelijk om
woningverbetering af te dwingen
bij de verhuurder. In dit geval is
het noodzakelijk dat de huurders
in het complex zich verenigen en
samen een voorstel doen aan de
verhuurder. Als de verhuurder zelf
energiebesparende maatregelen
neemt, dan kan hij daarvoor een
(redelijke) huurverhoging vragen.
In het kader van de overlegwet
zijn hier allerlei regels aan verbonden. We kunnen u hier meer over
vertellen.

De Rivier stroomt naar Zee
De brug heeft een hoofd, daar sta ik op.
De boog is een belofte.
De rivier draagt ranke aken op haar rug
en aan haar flanken schiet de stad recht
naar de sterren, maar breek haar de bek
niet open. Ze is het brood, ze is het zout.
Zij is ook het mes dat de stad in tweeen snijdt.
Ik vaar met haar naar de achterwijken in haar buik,
de polsslagen van de bonte culturen,
omdat water onderhuids ook tere
plekken raakt, bedompte muren.

Wilt u een energiegebruiksadvies? Wilt u weten wat u kunt
bezuinigen op uw energierekening? Neem dan contact
op met Bewonerskompas via
010-2806422 of mail naar info@
bewonerskompas.nl.

Aan de oever staat een vrouw uit leem.
De waakmoeder met sterke borsten.
Ze schuwt het vreemde niet. Steekt
de Jordaan over. De nieuwe Maas.
Er is geen tijd voor pas op de plaats.
De rivier stroomt naar zee, fluistert dag en nacht
in alle talen van onze stad.
Jana Beranova

Opzoomer-Award voor het Josephplein

Postkantoor
Nieuwe
Binnenweg
sluit definitief
haar deuren
Donderdag 18 februari is om
17.30 uur de deur van het
postkantoor op slot gegaan.
En zit de laatste werkdag
voor de 8 trouwe postbeambten bij TNT erop. De sluiting
wordt door alle gebruikers,
bewoners en ondernemers
zeer betreurd. Ook wordt de
sluiting niet goed begrepen,
het is namelijk altijd druk in
dit postkantoor. Met veel
geduld en met veel gebaren
zijn daar talloze pakketten en
formulieren ingevuld. En vele
stortingen naar het thuisland
gedaan. Dit is een treurig
gevolg van globalisatie en
neo-liberalisme. Vanaf volgende week kunnen de Oude
Westenaren de pakketten in
Middelland kwijt bij de Repro
(naast Buningh Interieur).

Het Josephplein heeft tijdens het
Opzoomergala (9 februari 2010)
een Award voor Goede Buren
Straat in de wacht gesleept. De
Award bestaat uit een beeldje en
een straatdudget van 1.000 euro
en werd uitgereikt door Ronals
Sorensen (links) van Leefbaar
Rotterdam.

Voor verdere informatie:
Voorlichter ondernemersvereniging De Binnenweg
Odile Hemmen
010-4364131 / 06-42139628

Soufiane op bezoek bij BS De Dialoog
Soufiane Touzani staat bekend
als een van de bekendste
Freestyle voetballers ter wereld!
Hij heeft met wereldbekende
voetballers gestaan. Voetbalster
Ronaldinho van A.C. Milan stond
met een mond vol tanden toen
Soufiane Touzani zijn trukendoos
opende. Met geweldige trucjes en
smaakmakende bewegingen vermaakte hij ruim 75.000 mensen
in (San Siro) een groot voetbal
stadion. Daarnaast heeft Soufiane
filmpjes op Youtube staan, die al
miljoenen keren zijn bekeken.
Dezelfde Soufiane Touzani is speciaal voor onze kinderen naar de

Dialoog gekomen.
Op woensdag 3 februari is hij
op onze school langs geweest
en heeft iedereen vermaakt met
zijn spectaculaire show. Naast

het feit dat het een vermakende
en gezellige middag was, is het
ook heel leerzaam geweest voor
de kinderen. Soufiane heeft verteld dat hij niet zomaar ineens
bekend is geworden. Hij vertelde
de kinderen dat doorzetten en
goed je best doen de belangrijkste ingrediënten zijn om succes te
behalen.
Soufiane vertelde de kinderen dat
ze alles kunnen bereiken, zolang
ze maar hun best ervoor doen.
Zelf heeft Soufiane het heel
moeilijk gehad in zijn jeugd. Door
lichamelijke problemen en een
zware operatie werd de groot-

ste liefde van zijn
leven (de bal) van
hem ontnomen.
De dokter vertelde
hem dat hij 1 jaar
lang niet mocht
voetballen of
sporten. Stiekem
wist de dokter wel dat Soufiane
hier zich niet aan zou houden.
Daarom besloot de dokter samen
met Soufiane dat hij kleine en
lichte bewegingen met de bal
mocht maken.
Soufiane had zijn liefde weer
terug gevonden en was weer
constant bezig met zijn bal.
Zo heeft Soufiane geleerd dat

doorzetten een sleutel is tot het
behalen van je doelen.
Een speelzaal vol met kinderen,
leerkrachten en brede school
medewerkers is het een geslaagde
middag geworden.

We hebben een nieuwe buurvrouw
op de trap. Dat is altijd even spannend. Buren kan je niet kiezen. Hoe
zou dat ook moeten met zijn allen?
Het is altijd even afwachten of het
een beetje sociaal type is. Maar
het zit met die nieuwe jongedame
helemaal goed. Ze is vriendelijk
en ze weet van wanten, zoals we
dat vroeger zeiden, en daar hou
ik van. Zo had ze aan Woonstad
gevraagd waarom ze eigenlijk
geen wekelijkse avondopenstelling hebben, zodat ze niet twee
keer vrij hoefde te nemen om het
huurcontract te regelen. Van het
antwoord van de mevrouw aan het
loket was ze nogal geschrokken.
‘Een avondopenstelling was niet
nodig, want tachtig procent van de
huurders heeft een uitkering en die
moeten nog hun wekker aanzetten
om op een afspraak om 10 uur op
tijd te komen.’ Nou heb ik ook een
uitkering, ik geniet van mijn welverdiende AOW, al is het dan geen
vetpot; en met die kou wil ik wel
eens een half uurtje langer onder
de dekens blijven. Hoor ik dan ook
bij die uitvreters? Ik vertelde het
aan een andere buurvrouw. Zij vertelde dat in de Centrumraad soms
ook zulke beledigende onzin over
het Oude Westen te horen is. 60%
van de Oudewestenaren zit in de
bijstand, had een VVD-lid beweerd
en de voorzitter had dat gewoon
laten passeren. Ze had het lid
een mailtje gestuurd met de juiste
gegevens: 25%. Het lid heeft haar
wel netjes bedankt. Het is maar
goed dat er van die slimme dames
in de wijk wonen. En leuk ook
dat ze dat nou op grote borden
hebben gezet en overal hebben
opgehangen. WOW, Wijze Oude
Wijven, ik hoop dat mijn buurvrouwen dat geen belediging vinden,
want zo oud zijn ze nou ook weer
niet.

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor
het vrije vakman/vrouwschap en nemen de financiële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een
mooie website en de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de
zijstraten van het Oude Westen. Nummer 6 vonden we in de
Josephstraat.

Lily Corver,
beeldend kunstenaar
Lily begon al op jonge leeftijd
met tekenen en is er nooit meer
mee gestopt. Ze vond het leuk
om te doen en zag zichzelf nooit
iets anders doen. Haar vader
bewaarde altijd haar tekeningen,
dat gaf haar het gevoel dat ze iets
moois en belangrijks had gedaan.
‘Mijn ouders hadden kennissen
die op de West-Kruiskade woonden. Zij waren kunstenaars met
een eigen atelier in hun woning.
Ik vond het altijd geweldig om bij
hen op visite te gaan en alles te
bekijken.’ Lily’s inspiratiebronnen
en idolen zijn kunstenaars van
deze tijd, zoals Francis Bacon, Ko
Aarts, de etser Anton Heyboer en
vele anderen. ‘Hedendaagse kunstenaars zeggen veel over de tijd
waarin je nu leeft, dat is voor kunstenaars veel interessanter omdat
je zelf ook iets met deze tijd wilt
doen, terwijl klassieke kunstenaars
zoals Van Gogh bijvoorbeeld,
zijn werk is er al lang en zegt iets
over de tijd van toen. Lily is op de
Kunstacademie opgeleid als graficus en schilder, maar schilderen
is toen een beetje op de achtergrond gebleven. Ze is afgestudeerd met etsen en zeefdrukken,
allebei grafische druktechnieken,
en heeft zich later verder in etsen
gespecialiseerd.
Kunst is voor Lily Corver geen
hobby maar een professionele
baan. Ze doet ook dingen in
opdracht, maar het liefst doet

ze toch haar eigen vrije werk.
‘Je hebt altijd het beste resultaat
als je je eigen werk doet.’ Haar
werk is op verschillende plaatsen
te bewonderen in de wijk. De
mozaïeken onder de poort bij
Gaffelstraat/Bloemkwekersstraat,
de muurschildering op de

keer in de kunsthal gehangen en
waarschijnlijk heeft ze eind van
het jaar een tentoonstelling in
Spijkenisse. Er is meer over haar
autonome werk te zien op haar
website www.lilycorver.nl. De site
word nu een geupload, maar binnenkort komt daar alles uitgebreider te staan.
Lily heeft geen team van
medewerkers, maar kan altijd
hulp vragen bij collega’s uit
haar atelierpand, het oude
huishoudschoolgebouw in de
Drievriendenstraat. Dat gebouw
is door SKAR (Stichting Kunst
en Accommodatie Rotterdam)
gekocht en wordt verhuurd aan
kunstenaars als ateliers. Lily’s
ouders woonden in Ommoord,
zelf woont ze al dertig jaar in het
Oude Westen. Ze is hier aan het
begin van haar studie komen

wonen in een “huisje onder de
huurwaarde” en nooit meer weggegaan. Sinds twintig jaar heeft
ze een volledig gerenoveerde
woning met een leuke tuintje
in de Josephstraat. ‘Ik vind het
heel leuk om hier te wonen en
te werken, lekker in het centrum waar alles in een straal van
een kilometer te bereiken en te
halen is, behalve de Gamma!
Lantaren-Venster was altijd voor
mij een leuk plekje, leuke sfeer,
leuke films, dat gaat helaas weg.
Daarnaast vind ik het wijkpark,
het pleintje voor mijn huis en de
oude kerk op de Binnenweg heel
mooi om te zien. Maar er zijn
nog wel een aantal plekken in
het Oude Westen die een beetje
verwaarloosd zijn, ik zou graag
een steentje bijdragen om dat te
verbeteren, want dat levert qua
sfeer veel op.’

‘Kijken naar kunst
leer je... en na verloop van tijd begin je
het ook te begrijpen’
Drievriendenstraat, de muurschildering op het Adrianaplein (kinderkopjes) en een muurschildering op het Tiendplein (een klein
huisje met bloemen erop). ‘Ik
vind het leuk om buitenwerk te
doen, zo krijg je ook direct commentaar van mensen. Ik doe de
laatste jaren veel in Rotterdamse
wijken, ik ben nu ook bezig met
een muurschildering in Noord,
maar ik wil ook wel buiten
Rotterdam wat doen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik weet niet
of dat zal lukken omdat er veel
concurentie is in Amsterdam. ‘Het
is een moeilijke beroep om iets in
te verdienen, maar ik houd het
al lang vol en ben van plan om
het nog lang vol te houden. Elk
nieuw werk is weer een nieuwe
uitdaging en na elk nieuw werk
probeer ik een tentoonstelling te
regelen.’ Haar werk heeft ook een

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER

Samen door een deur Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen
De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’. We werken aan een betere afhandeling van klachten
over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen niet goed op de hoogte zijn. Daarom starten we met een
nieuwe serie artikelen in de buurtkrant. We geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen, onderhoud aan de woning, het melden van klachten en storingen etc.
Woonstad Rotterdam en de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.

Schone portieken, helemaal mee eens!
In de vorige buurtkrant stond een
artikel over het schoonhouden
van portieken. De spreekuurgroep
reageert hierop met het volgende
interview met Mw. Jawalapersad
van het Gerrit Sterkmanplein.
U bent naar ons spreekuur
gekomen? Wat voor klacht
heeft u?
Ik heb veel overlast van duiven.
Zij poepen de brievenbussen
onder en de portiek (het is een
open portiek) ze zitten op mijn
balkon verstrikt in de netten,
die ik opgehangen heb om ze
te weren. Die klachten heb ik
al twee jaar geleden gemeld,
herhaalde malen, maar er
gebeurt niets tegen. Ik vroeg de
gemeente:”Waarom nemen jullie geen maatregelen tegen de
duiven, bv. vangnetten? Het gaat
om de gezondheid van mensen,
keuren jullie dit goed? Waarom
verplaatsen jullie de lantarenpaal
niet, want van af die plek vliegen
ze zo ons portiek in en gaan dan
op de lampen zitten, daar is het
warm. Je krijgt dan van die kaar-

ten met daarop ”Bedankt voor
het melden, de klacht is inmiddels
verholpen”, maar dat is niet zo.
Heeft u het artikel van
Woonstad in de vorige buurtkrant gelezen?
Ja, maar die dingen gebeuren hier
veel minder, sinds de containers
er zijn staan er geen vuilniszakken
meer op de galerij, we hoeven
geen ja-nee stickers, want de
mensen nemen de reclame en
kranten mee naar boven. Ik kan
niet praten over andere portieken,
maar hier moeten ze iets aan de
duiven doen!
Is de portiek al schoongemaakt?
Ik ben naar de balie van
Woonstad geweest, heb meermalen gebeld en er flink achteraan
gezeten, om te vragen wanneer
het nu eindelijk schoongemaakt
wordt Toen ik een brief kreeg
waarin stond dat wethouder
Grashof zou komen, toen heb ik
die brief laten zien aan de medewerkers van Woonstad en ja hoor,
dat hielp. Die ochtend op 27

januari dat de wethouder kwam,
is alles grondig gereinigd. De
wethouder kwam om het bord op
te hangen met regels waaraan de
kinderen en bewoners zich moeten houden. Toen kon het wel,
de portiek was schoon, maar nu
niet meer. Een week later zit alles
weer onder.
Gaat daar nu nog wat aan
gebeuren?
Ja, er zijn twee medewerkers van
Woonstad geweest en die hebben
beloofd, dat de portiek periodiek
schoongemaakt wordt en dat
er ijzeren gaas voor mijn balkon
wordt geplaatst zodat de duiven
er niet meer op kunnen. Ik wil dat
echter zwart op wit, zodat ik kan
controleren of het echt op tijd
gebeurt. Ook dat is toegezegd.
Dus al met al ben ik tevreden,
alleen moeten er wel maatregelen
komen dat die duiven ook echt
weggaan. Schoonmaken alleen is
niet genoeg, ze verspreiden akelige ziektes. De mensen zouden
niet meer moeten voeren.

Mevrouw, dit is eigenlijk een
probleem van het hele Oude
Westen.
Daarom zou
het goed
zijn dat
Woonstad
maar ook
ROTEB het
wijkbreed
aan gaan
pakken!

Zo meldt u reparatieverzoeken

Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld het
verzoek om reparatie via www.woonstadrotterdam.nl
of neem contact op met het klantcontactcentrum via (010)
4408800
Heeft u uw verzoek gemeld en bent u niet goed geholpen?
Kom dan naar het spreekuur ‘Samen door een deur’ in de
buurtwinkel, Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur
Donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur

Jan van der Klooster

tie, vaak samen met ons, in actie
om het probleem op te lossen.”
Samenwerking is een voorwaarde
om de wijk verder te verbeteren.
Niet alleen tussen diensten onderling, maar ook met bewoners en
winkeliers.

Bonnen schrijven voor de veiligheid

Wederzijds respect
De meeste stadswachten van
het team Oude Westen werken
al twee jaar of langer in de wijk.
Veel bewoners en winkeliers herkennen de medewerkers. Dat zal
bij het andere team ook snel zo
zijn, want ze zijn veel in de wijk
aanwezig. De medewerkers van
Stadstoezicht zijn door hun kleding bovendien goed herkenbaar.
Zowel Van Wijtvliet als Van der
Klooster geven aan: “Als iemand
een vraag of melding heeft, kan
hij bellen met telefoon 14 010
van de gemeente Rotterdam.
Maar men kan ook onze medewerkers aanspreken. Graag zelfs!
Want we willen een goede relatie

opbouwen met de bewoners en
winkeliers.”
Wederzijds respect is het motto
in de omgang met het publiek.
“De stadswachten nemen graag
de tijd om met mensen te praten
en ook om uit te leggen waarom
we op bepaalde regels moeten
letten”, vertelt Van der Klooster.
Van Wijtvliet vult aan: “Neem nu
het dubbel parkeren. Dat levert in
de winkelstraten zulke gevaarlijke
situaties op, vooral voor fietsers!
Die moeten een rare slinger
maken en komen op de trambaan… Door dubbel parkeren aan
te pakken, werken we dus aan de
veiligheid.”
In de wijk
Van Wijtvliet en Van der Klooster
zullen heel veel in de wijk te
vinden zijn. Ze komen ook naar
vergaderingen van bewoners en
winkeliers om uitleg te geven.
Van der Klooster: “We staan al
middenin de wijk, maar dat is
straks helemaal het geval. Vanaf
half april werkt het team Oude
Westen namelijk vanaf de
’s-Gravendijkwal.”

Stadstoezicht is aanwezig
en aanspreekbaar
Westen. Van der Klooster: “Dat
zijn allemaal BOA’s die, in samenwerking met de politie, optreden
tegen allerlei vormen van overlast
en onveiligheid. Denk daarbij
aan fietsen op de stoep, dubbel
parkeren, hondenpoep en afval
op straat. Per onderdeel zijn er
speciale aandachtsgebieden. Zo
treden we rondom de speeltuin
extra streng op tegen vervuiling
en wildplassen.”
Jan en Jan zijn het eens: “We
willen echt niet zo nodig bekeuringen uitdelen. Het gaat erom
dat de wijk schoon, heel en veilig
blijft. Als de medewerkers dat

De dag van de verkiezingen nadert snel. Alle stemgerechtigden in het centrum hebben hun stempas en de lijst
met de deelnemende partijen en kandidaten toegestuurd
gekregen. Op woensdag 3 maart is het zover. Op die dag
kunt u uw stem uitbrengen voor de (deel)gemeente.
De Centrumraad heet vanaf dan deelgemeente Rotterdam
Centrum.
Waar kan ik gaan stemmen?
Wilt u in één keer zowel voor de
deelraad als de gemeenteraad
stemmen, dan kunt u dat doen
bij een stembureau in de deelgemeente. Ook in het Oude Westen
kunt u stemmen bij het dichtstbijzijnde stembureau.
Hoe kan ik stemmen?
Buiten de deelgemeentegrens
U heeft via de post een stempas
kunt u geen stem uitbrengen
ontvangen. Daarmee kunt u op
woensdag 3 maart 2010 stemmen voor uw deelgemeente.
voor een nieuwe gemeenteraad én Voor bewoners van het centrum
een nieuwe deelraad. Twee vliegen is er een extra stembureau (een
in een klap dus. Bewaar de stempas portocabin) bij het Centraal
goed! Zonder stempas kunt u geen Station.
De stembureaus zijn geopend
stem uitbrengen. Neem uw stemvan ’s ochtend 7.30 tot ’s avonds
pas en legitimatie mee naar het
21.00 uur.
stembureau.
Door te stemmen bepaalt u wie
er straks in de deelraad komen en
wie er namens u beslissingen mag
nemen over uw directe woonomgeving. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

Onafhankelijk advies van de StemWijzer
Bent u nog een zwevende kiezer? De StemWijzer biedt uitkomst.
De StemWijzer berekent op basis van de antwoorden die u geeft op
een aantal stellingen welke partij het best bij u past. Voor de deelgemeente Rotterdam Centrum zijn er zo’n dertig stellingen, gerangschikt
per onderwerp. U kunt per vraag antwoorden met: eens, oneens,
neutraal of de vraag overslaan. Op basis van uw antwoorden geeft de
StemWijzer een persoonlijk stemadvies.

Stadstoezicht is bijzonder actief in het Oude Westen. Er lopen maar liefst twee
teams die bonnen uitschrijven. Vroeger bestond het werk van Stadstoezicht vooral
uit letterlijk toezicht houden, maar nu kunnen de stadswachten ook zelf in actie
komen. Zo helpt Stadstoezicht om de veiligheid en leefbaarheiad in de wijk te verbeteren.
Gebiedsgericht
Jan van Wijtvliet is teamleider
bij Stadstoezicht voor Cluster
Oost, waar het Oude Westen
onder valt. “Per 1 april gaan we
gebiedsgericht werken. Mijn team
zal dan het grootste deel van de
tijd in het Oude Westen te vinden
zijn. Het gaat om stadswachten
die buitengewoon opsporingsambtenaar zijn - ook wel BOA
genoemd. Zij controleren of automobilisten hebben betaald om te
parkeren.” Jan van der Klooster is
sinds 1 februari 2010 teamleider.
Zijn team van 26 stadswachten loopt alleen door het Oude

Stem voor het Centrum

Met de StemWijzer 2010 is het mogelijk om al tijdens het beantwoorden van de stellingen, de toelichting van partijen te bekijken. U vindt
de stemwijzer op www.stemwijzer.nl/rotterdamcentrum

kunnen bereiken door mensen
aan te spreken, is dat ook prima.
Het hoeft echt niet altijd met een
bon.”

Niet achterover leunen
“Het cijfer mag dan gestegen zijn,
maar dat betekent niet dat we
achterover gaan zitten,” benadrukt Nederveen. “Het Oude

Hans van Zuuren
(lijst 1 PvdA)

‘Ja, daar is de PvdA voor.
Met het programma Mensen
Maken de Stad gebeurt dat al.
Bewoners voelen zich doorgaans betrokken bij wat er in
hun eigen straat gebeurt en
willen daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Regels zijn
daarbij een middel, geen doel
op zichzelf. Soms is het handig
gezamenlijk regels op te stellen
om de leefkwaliteit in de straat
te verbeteren.’

‘Dat idee is niet nieuw, ook
daar werkt de deelgemeente
al aan. Bijvoorbeeld met de
informatieavonden in de verschillende wijken, die Leefbaar
Rotterdam ondersteunt. De
uitkomsten van die avonden
worden opgetekend en verwerkt in de Integrale Wijk Actie
Programma’s (IWAP’s).’

Samenwerking
De inzet en diensten van beide
teams worden goed op elkaar
afgestemd, zodat de samenwerking optimaal is. En natuurlijk
werkt Stadstoezicht ook nauw
samen met de politie. “Wij zijn de
extra oren en ogen in de wijk”,
zegt Van Wijtvliet. “Komen we
bijvoorbeeld situaties van overlast
tegen, dan waarschuwen we de
politie. Vervolgens komt de poli-

Westen is een mooie en
veelzijdige wijk. We blijven dan
ook doorgaan met de integrale
veiligheidsaanpak. Er staan veel
dingen te gebeuren. Eén van
de grote projecten in de wijk is
het opknappen van de WestKruiskade. De komende jaren
wordt daar hard aan gewerkt
door de gemeente, deelgemeente en Woonstad.” Ook de
grootschalige renovatie van het
Trespablok zal de wijk veiliger en
leefbaarder maken.
Als bewoner of ondernemer in
het Oude Westen heeft u ook bijgedragen aan het stijgende

Lijst 1 PvdA
de heer J. van Zuuren
Lijst 2 Leefbaar Rotterdam
mevrouw A. Kooijman
Lijst 3 CDA
de heer A. Wielemaker
Lijst 5 VVD
mevrouw M. Masselink
Lijst 6 GroenLinks
de heer E. Cammeraat
Lijst 8 D66
de heer S.Kasmi

(lijst 2 Leefbaar Rotterdam)

wijken met gevarieerde woningbouw, detailhandel, pleintjes
en parken zodat mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Dát bepaalt
de leefbaarheid van wijken. Het
opstellen van regels is als eerste
stap wél zinvol voor straten waar
sprake is van onleefbaarheid en
vervuiling. Handhaving door politie en Stadstoezicht is hier ook
van belang.

Marjolijn Masselink
(lijst 5 VVD)

‘Leefbaarheid is geen zaak van
de overheid alleen. Bewoners
spelen een belangrijke rol in de
leefbaarheid in hun straat en hun
wijk. Soms is het zinnig als bewoners met elkaar spelregels voor
de straat opstellen; bijvoorbeeld
om af te spreken tot hoe laat er
op een pleintje gevoetbald mag
worden. Zo’n afspraak kan alleen
gemaakt worden met alle partijen
samen.’

gemeente goed op de hoogte
moeten stellen van de mening
van bewoner over een bepaald
onderwerp. Verder moet je ook
regels opstellen naar aanleiding
van klachten en behoeftes van
bewoners.’

Saïd Kasmi
(lijst 8 D66)

‘D66 gelooft in de eigen kracht
van mensen. Wij zijn géén voorstander van het verplichten van
mensen om regels op te stellen
voor de leefbaarheid in de wijk.
Wel is het een belangrijke taak
van de overheid om buurtinitiatieven die de leefbaarheid
van een wijk ten goede komen,
te stimuleren en te steunen.
Bewoners weten vaak zelf het
beste wat nodig is in de buurt.
De overheid moet hier zoveel
mogelijk bij aansluiten.’

Emile Cammeraat
(lijst 6 GroenLinks)

Christof Wielemaker

Jan van Wijtvliet

De nieuwe Veiligheidsindex is uit en het Oude Westen scoort een 4,1. Vorig jaar was dit rapportcijfer nog gezakt
naar een 3,5. De index is een graadmeter voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Het cijfer komt tot stand
door een combinatie van objectieve cijfers (bijvoorbeeld het aantal inbraken, diefstallen, aangiften, etc.) en de
mening van de bewoners. Voor de index zijn zo’n 16.000 Rotterdammers geïnterviewd.
De stadsmarinier vertelt verder:
“Vorig jaar zijn er goede resultaten geboekt om de overlast op
straat te bestrijden en de straten
schoon te houden. En dat is goed
te zien. De straten zijn schoner,
de meeste overlastgevers zijn uit
het straatbeeld verdwenen, het
aantal dealers is afgenomen en
verschillende overlastgevende
café’s zijn gesloten.”

Bewoners moeten samen regels opstellen
om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten.

Astrid Kooijman

(lijst 3 CDA)

‘Wij vinden het belangrijk dat
mensen in een wijk niet anoniem langs elkaar heen leven.
Daarom zijn we voor levendige

Bewoners geven Oude Westen hoger rapportcijfer
“Het cijfer van het Oude Westen
is lager dan het Rotterdams
gemiddelde van 7,3,” vertelt
stadsmarinier Tijs Nederveen.
“Maar gelukkig wel een stuk
hoger dan de 3,5 die de wijk
vorig jaar scoorde. Met een 4,1 is
het Oude Westen geen ‘onveilige
wijk’ meer.”
Het afgelopen jaar heeft iedereen
in de wijk, zowel bewoners en
ondernemers als gemeentelijke
diensten, Politie, Woonstad en
alle andere partners, heel hard
gewerkt om ervoor te zorgen dat
dit cijfer ging stijgen. “Die aanpak
werpt nu zijn vruchten af.”

Hoe denken de lijsttrekkers over:

cijfer van de wijk. Wij willen u
daar hartelijk voor bedanken!
Dankzij uw meldingen en opmerkingen konden we snel actie
ondernemen waar dat nodig was.
Blijf vooral melden! Als u iets
ziet wat niet door de beugel kan,
laat het ons dan weten.
U kunt dat doen via telefoonnummer 14 010 van de gemeente
Rotterdam.
U kunt ook een e-mail sturen naar
de stadsmarinier of zijn assistent:
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl of
m.bulens@bsd.rotterdam.nl.
U kunt hen ook bereiken via
tel.nr. 010-267 22 00.

Even voorstellen:

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt
Stadsmarinier Tijs Nederveen.

Bas Munne

‘GroenLinks vindt dat het opstellen van regels een taak is van de
overheid. Dat bewoners daarover meedenken, vinden we erg
belangrijk. Dus voordat je regels
gaat opstellen, zul je je als deel-

De buurtagenten van het Oude Westen

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt

buurtagent van de
Gouvernebuurt

meld misdaad anoniem

0800-7000

Jan van der Klooster

tie, vaak samen met ons, in actie
om het probleem op te lossen.”
Samenwerking is een voorwaarde
om de wijk verder te verbeteren.
Niet alleen tussen diensten onderling, maar ook met bewoners en
winkeliers.

Bonnen schrijven voor de veiligheid

Wederzijds respect
De meeste stadswachten van
het team Oude Westen werken
al twee jaar of langer in de wijk.
Veel bewoners en winkeliers herkennen de medewerkers. Dat zal
bij het andere team ook snel zo
zijn, want ze zijn veel in de wijk
aanwezig. De medewerkers van
Stadstoezicht zijn door hun kleding bovendien goed herkenbaar.
Zowel Van Wijtvliet als Van der
Klooster geven aan: “Als iemand
een vraag of melding heeft, kan
hij bellen met telefoon 14 010
van de gemeente Rotterdam.
Maar men kan ook onze medewerkers aanspreken. Graag zelfs!
Want we willen een goede relatie

opbouwen met de bewoners en
winkeliers.”
Wederzijds respect is het motto
in de omgang met het publiek.
“De stadswachten nemen graag
de tijd om met mensen te praten
en ook om uit te leggen waarom
we op bepaalde regels moeten
letten”, vertelt Van der Klooster.
Van Wijtvliet vult aan: “Neem nu
het dubbel parkeren. Dat levert in
de winkelstraten zulke gevaarlijke
situaties op, vooral voor fietsers!
Die moeten een rare slinger
maken en komen op de trambaan… Door dubbel parkeren aan
te pakken, werken we dus aan de
veiligheid.”
In de wijk
Van Wijtvliet en Van der Klooster
zullen heel veel in de wijk te
vinden zijn. Ze komen ook naar
vergaderingen van bewoners en
winkeliers om uitleg te geven.
Van der Klooster: “We staan al
middenin de wijk, maar dat is
straks helemaal het geval. Vanaf
half april werkt het team Oude
Westen namelijk vanaf de
’s-Gravendijkwal.”

Stadstoezicht is aanwezig
en aanspreekbaar
Westen. Van der Klooster: “Dat
zijn allemaal BOA’s die, in samenwerking met de politie, optreden
tegen allerlei vormen van overlast
en onveiligheid. Denk daarbij
aan fietsen op de stoep, dubbel
parkeren, hondenpoep en afval
op straat. Per onderdeel zijn er
speciale aandachtsgebieden. Zo
treden we rondom de speeltuin
extra streng op tegen vervuiling
en wildplassen.”
Jan en Jan zijn het eens: “We
willen echt niet zo nodig bekeuringen uitdelen. Het gaat erom
dat de wijk schoon, heel en veilig
blijft. Als de medewerkers dat

De dag van de verkiezingen nadert snel. Alle stemgerechtigden in het centrum hebben hun stempas en de lijst
met de deelnemende partijen en kandidaten toegestuurd
gekregen. Op woensdag 3 maart is het zover. Op die dag
kunt u uw stem uitbrengen voor de (deel)gemeente.
De Centrumraad heet vanaf dan deelgemeente Rotterdam
Centrum.
Waar kan ik gaan stemmen?
Wilt u in één keer zowel voor de
deelraad als de gemeenteraad
stemmen, dan kunt u dat doen
bij een stembureau in de deelgemeente. Ook in het Oude Westen
kunt u stemmen bij het dichtstbijzijnde stembureau.
Hoe kan ik stemmen?
Buiten de deelgemeentegrens
U heeft via de post een stempas
kunt u geen stem uitbrengen
ontvangen. Daarmee kunt u op
woensdag 3 maart 2010 stemmen voor uw deelgemeente.
voor een nieuwe gemeenteraad én Voor bewoners van het centrum
een nieuwe deelraad. Twee vliegen is er een extra stembureau (een
in een klap dus. Bewaar de stempas portocabin) bij het Centraal
goed! Zonder stempas kunt u geen Station.
De stembureaus zijn geopend
stem uitbrengen. Neem uw stemvan ’s ochtend 7.30 tot ’s avonds
pas en legitimatie mee naar het
21.00 uur.
stembureau.
Door te stemmen bepaalt u wie
er straks in de deelraad komen en
wie er namens u beslissingen mag
nemen over uw directe woonomgeving. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

Onafhankelijk advies van de StemWijzer
Bent u nog een zwevende kiezer? De StemWijzer biedt uitkomst.
De StemWijzer berekent op basis van de antwoorden die u geeft op
een aantal stellingen welke partij het best bij u past. Voor de deelgemeente Rotterdam Centrum zijn er zo’n dertig stellingen, gerangschikt
per onderwerp. U kunt per vraag antwoorden met: eens, oneens,
neutraal of de vraag overslaan. Op basis van uw antwoorden geeft de
StemWijzer een persoonlijk stemadvies.

Stadstoezicht is bijzonder actief in het Oude Westen. Er lopen maar liefst twee
teams die bonnen uitschrijven. Vroeger bestond het werk van Stadstoezicht vooral
uit letterlijk toezicht houden, maar nu kunnen de stadswachten ook zelf in actie
komen. Zo helpt Stadstoezicht om de veiligheid en leefbaarheiad in de wijk te verbeteren.
Gebiedsgericht
Jan van Wijtvliet is teamleider
bij Stadstoezicht voor Cluster
Oost, waar het Oude Westen
onder valt. “Per 1 april gaan we
gebiedsgericht werken. Mijn team
zal dan het grootste deel van de
tijd in het Oude Westen te vinden
zijn. Het gaat om stadswachten
die buitengewoon opsporingsambtenaar zijn - ook wel BOA
genoemd. Zij controleren of automobilisten hebben betaald om te
parkeren.” Jan van der Klooster is
sinds 1 februari 2010 teamleider.
Zijn team van 26 stadswachten loopt alleen door het Oude

Stem voor het Centrum

Met de StemWijzer 2010 is het mogelijk om al tijdens het beantwoorden van de stellingen, de toelichting van partijen te bekijken. U vindt
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kunnen bereiken door mensen
aan te spreken, is dat ook prima.
Het hoeft echt niet altijd met een
bon.”

Niet achterover leunen
“Het cijfer mag dan gestegen zijn,
maar dat betekent niet dat we
achterover gaan zitten,” benadrukt Nederveen. “Het Oude

Hans van Zuuren
(lijst 1 PvdA)

‘Ja, daar is de PvdA voor.
Met het programma Mensen
Maken de Stad gebeurt dat al.
Bewoners voelen zich doorgaans betrokken bij wat er in
hun eigen straat gebeurt en
willen daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Regels zijn
daarbij een middel, geen doel
op zichzelf. Soms is het handig
gezamenlijk regels op te stellen
om de leefkwaliteit in de straat
te verbeteren.’

‘Dat idee is niet nieuw, ook
daar werkt de deelgemeente
al aan. Bijvoorbeeld met de
informatieavonden in de verschillende wijken, die Leefbaar
Rotterdam ondersteunt. De
uitkomsten van die avonden
worden opgetekend en verwerkt in de Integrale Wijk Actie
Programma’s (IWAP’s).’

Samenwerking
De inzet en diensten van beide
teams worden goed op elkaar
afgestemd, zodat de samenwerking optimaal is. En natuurlijk
werkt Stadstoezicht ook nauw
samen met de politie. “Wij zijn de
extra oren en ogen in de wijk”,
zegt Van Wijtvliet. “Komen we
bijvoorbeeld situaties van overlast
tegen, dan waarschuwen we de
politie. Vervolgens komt de poli-

Westen is een mooie en
veelzijdige wijk. We blijven dan
ook doorgaan met de integrale
veiligheidsaanpak. Er staan veel
dingen te gebeuren. Eén van
de grote projecten in de wijk is
het opknappen van de WestKruiskade. De komende jaren
wordt daar hard aan gewerkt
door de gemeente, deelgemeente en Woonstad.” Ook de
grootschalige renovatie van het
Trespablok zal de wijk veiliger en
leefbaarder maken.
Als bewoner of ondernemer in
het Oude Westen heeft u ook bijgedragen aan het stijgende
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de heer J. van Zuuren
Lijst 2 Leefbaar Rotterdam
mevrouw A. Kooijman
Lijst 3 CDA
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Lijst 5 VVD
mevrouw M. Masselink
Lijst 6 GroenLinks
de heer E. Cammeraat
Lijst 8 D66
de heer S.Kasmi

(lijst 2 Leefbaar Rotterdam)

wijken met gevarieerde woningbouw, detailhandel, pleintjes
en parken zodat mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Dát bepaalt
de leefbaarheid van wijken. Het
opstellen van regels is als eerste
stap wél zinvol voor straten waar
sprake is van onleefbaarheid en
vervuiling. Handhaving door politie en Stadstoezicht is hier ook
van belang.

Marjolijn Masselink
(lijst 5 VVD)

‘Leefbaarheid is geen zaak van
de overheid alleen. Bewoners
spelen een belangrijke rol in de
leefbaarheid in hun straat en hun
wijk. Soms is het zinnig als bewoners met elkaar spelregels voor
de straat opstellen; bijvoorbeeld
om af te spreken tot hoe laat er
op een pleintje gevoetbald mag
worden. Zo’n afspraak kan alleen
gemaakt worden met alle partijen
samen.’

gemeente goed op de hoogte
moeten stellen van de mening
van bewoner over een bepaald
onderwerp. Verder moet je ook
regels opstellen naar aanleiding
van klachten en behoeftes van
bewoners.’

Saïd Kasmi
(lijst 8 D66)

‘D66 gelooft in de eigen kracht
van mensen. Wij zijn géén voorstander van het verplichten van
mensen om regels op te stellen
voor de leefbaarheid in de wijk.
Wel is het een belangrijke taak
van de overheid om buurtinitiatieven die de leefbaarheid
van een wijk ten goede komen,
te stimuleren en te steunen.
Bewoners weten vaak zelf het
beste wat nodig is in de buurt.
De overheid moet hier zoveel
mogelijk bij aansluiten.’

Emile Cammeraat
(lijst 6 GroenLinks)

Christof Wielemaker

Jan van Wijtvliet

De nieuwe Veiligheidsindex is uit en het Oude Westen scoort een 4,1. Vorig jaar was dit rapportcijfer nog gezakt
naar een 3,5. De index is een graadmeter voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Het cijfer komt tot stand
door een combinatie van objectieve cijfers (bijvoorbeeld het aantal inbraken, diefstallen, aangiften, etc.) en de
mening van de bewoners. Voor de index zijn zo’n 16.000 Rotterdammers geïnterviewd.
De stadsmarinier vertelt verder:
“Vorig jaar zijn er goede resultaten geboekt om de overlast op
straat te bestrijden en de straten
schoon te houden. En dat is goed
te zien. De straten zijn schoner,
de meeste overlastgevers zijn uit
het straatbeeld verdwenen, het
aantal dealers is afgenomen en
verschillende overlastgevende
café’s zijn gesloten.”

Bewoners moeten samen regels opstellen
om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten.

Astrid Kooijman

(lijst 3 CDA)

‘Wij vinden het belangrijk dat
mensen in een wijk niet anoniem langs elkaar heen leven.
Daarom zijn we voor levendige

Bewoners geven Oude Westen hoger rapportcijfer
“Het cijfer van het Oude Westen
is lager dan het Rotterdams
gemiddelde van 7,3,” vertelt
stadsmarinier Tijs Nederveen.
“Maar gelukkig wel een stuk
hoger dan de 3,5 die de wijk
vorig jaar scoorde. Met een 4,1 is
het Oude Westen geen ‘onveilige
wijk’ meer.”
Het afgelopen jaar heeft iedereen
in de wijk, zowel bewoners en
ondernemers als gemeentelijke
diensten, Politie, Woonstad en
alle andere partners, heel hard
gewerkt om ervoor te zorgen dat
dit cijfer ging stijgen. “Die aanpak
werpt nu zijn vruchten af.”

Hoe denken de lijsttrekkers over:

cijfer van de wijk. Wij willen u
daar hartelijk voor bedanken!
Dankzij uw meldingen en opmerkingen konden we snel actie
ondernemen waar dat nodig was.
Blijf vooral melden! Als u iets
ziet wat niet door de beugel kan,
laat het ons dan weten.
U kunt dat doen via telefoonnummer 14 010 van de gemeente
Rotterdam.
U kunt ook een e-mail sturen naar
de stadsmarinier of zijn assistent:
t.nederveen@bsd.rotterdam.nl of
m.bulens@bsd.rotterdam.nl.
U kunt hen ook bereiken via
tel.nr. 010-267 22 00.

Even voorstellen:

Mike van Driel
buurtagent
Diergaardebuurt
Stadsmarinier Tijs Nederveen.

Bas Munne

‘GroenLinks vindt dat het opstellen van regels een taak is van de
overheid. Dat bewoners daarover meedenken, vinden we erg
belangrijk. Dus voordat je regels
gaat opstellen, zul je je als deel-

De buurtagenten van het Oude Westen

buurtagent
Saftlevenbuurt en
Nieuwe Binnenweg

Fred Bravenboer
buurtagent
Josephbuurt

Saloua Ben Larbi
buurtagente
Zijdewindebuurt

Wim Rietveldt

buurtagent van de
Gouvernebuurt

meld misdaad anoniem

0800-7000

Hoe voorkom ik energieverspilling?
Jaarlijks verspilt u honderden
euro’s aan energie. Onnodig,
want kleine maatregelen in
huis en kleine veranderingen in uw gebruik kunnen
u forse besparingen op uw
energierekening opleveren.
Bewonerskompas helpt u
graag op weg!
Door zelf zuinig om te gaan
met energieverbruik kunt u veel
besparen: bewuster omgaan met
apparatuur in huis, de verwarming ’s nachts lager zetten en
spaarlampen gebruiken. Vaak
wordt onderschat dat vele kleine
maatregelen wel tot een paar
honderd euro per jaar op uw
energierekening kan schelen.
Naast een gedragsverandering
kunt u ook bouwkundige of
installatietechnische maatregelen
nemen zoals het plaatsen van
dubbel glas, dakisolatie, ventilatie
of een HR++ ketel. Afhankelijk
van uw situatie als eigenaar, huurder of verhuurder is het mogelijk
om de gewenste maatregelen
te nemen. Let hierbij wel op uw
bevoegdheid!
Eigenaar
Als eigenaar van een eengezinswoning is het vanzelfsprekend dat u zelf (bouwkundige)

maatregelen kunt nemen, maar
bij een appartement dient u
voor bepaalde werkzaamheden
toestemming te krijgen van de
Vereniging van Eigenaren (VvE).
De VvE is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, waaronder
het dak, de kozijnen, ramen en
balkons. Het is daarom goed om
energiebesparing op de agenda
van de VvE ledenvergadering te
zetten. Tijdens de ledenvergadering overlegt u welke maatregelen
collectief of individueel genomen
kunnen worden. Vervolgens kan
de VvE besluiten om extra investeringen in het pand te doen.
Omdat energie hoog op de agenda staat van de (lokale)overheid
zijn er diverse subsidies voor particuliere eigenaren om besparende energiemaatregelen te nemen.
Bijvoorbeeld een subsidieregeling
voor dubbelglas, maatwerkadvies
voor energiebesparing of een
subsidieregeling bij het plaatsen
van warmte systemen of het aanleggen van groene daken.
Huurder
Voor huurders gelden andere
regels. Als huurder mag u niet
zomaar zonder toestemming
van de verhuurder ingrijpende
veranderingen of energiebesparende maatregelen treffen aan de

Verborgen bedrijvigheid

woning. Voor kleine aanpassingen
zoals het plaatsen van tochtstrips
is geen toestemming nodig. Maar
wilt u graag dubbel glas of een
HR++ ketel, dan kunt u daarover
afspraken maken met uw verhuurder. Bijvoorbeeld over de uitvoering en een overnamevergoeding bij verhuizing. In sommige
gevallen is het zelfs mogelijk om
woningverbetering af te dwingen
bij de verhuurder. In dit geval is
het noodzakelijk dat de huurders
in het complex zich verenigen en
samen een voorstel doen aan de
verhuurder. Als de verhuurder zelf
energiebesparende maatregelen
neemt, dan kan hij daarvoor een
(redelijke) huurverhoging vragen.
In het kader van de overlegwet
zijn hier allerlei regels aan verbonden. We kunnen u hier meer over
vertellen.

De Rivier stroomt naar Zee
De brug heeft een hoofd, daar sta ik op.
De boog is een belofte.
De rivier draagt ranke aken op haar rug
en aan haar flanken schiet de stad recht
naar de sterren, maar breek haar de bek
niet open. Ze is het brood, ze is het zout.
Zij is ook het mes dat de stad in tweeen snijdt.
Ik vaar met haar naar de achterwijken in haar buik,
de polsslagen van de bonte culturen,
omdat water onderhuids ook tere
plekken raakt, bedompte muren.

Wilt u een energiegebruiksadvies? Wilt u weten wat u kunt
bezuinigen op uw energierekening? Neem dan contact
op met Bewonerskompas via
010-2806422 of mail naar info@
bewonerskompas.nl.

Aan de oever staat een vrouw uit leem.
De waakmoeder met sterke borsten.
Ze schuwt het vreemde niet. Steekt
de Jordaan over. De nieuwe Maas.
Er is geen tijd voor pas op de plaats.
De rivier stroomt naar zee, fluistert dag en nacht
in alle talen van onze stad.
Jana Beranova

Opzoomer-Award voor het Josephplein

Postkantoor
Nieuwe
Binnenweg
sluit definitief
haar deuren
Donderdag 18 februari is om
17.30 uur de deur van het
postkantoor op slot gegaan.
En zit de laatste werkdag
voor de 8 trouwe postbeambten bij TNT erop. De sluiting
wordt door alle gebruikers,
bewoners en ondernemers
zeer betreurd. Ook wordt de
sluiting niet goed begrepen,
het is namelijk altijd druk in
dit postkantoor. Met veel
geduld en met veel gebaren
zijn daar talloze pakketten en
formulieren ingevuld. En vele
stortingen naar het thuisland
gedaan. Dit is een treurig
gevolg van globalisatie en
neo-liberalisme. Vanaf volgende week kunnen de Oude
Westenaren de pakketten in
Middelland kwijt bij de Repro
(naast Buningh Interieur).

Het Josephplein heeft tijdens het
Opzoomergala (9 februari 2010)
een Award voor Goede Buren
Straat in de wacht gesleept. De
Award bestaat uit een beeldje en
een straatdudget van 1.000 euro
en werd uitgereikt door Ronals
Sorensen (links) van Leefbaar
Rotterdam.

Voor verdere informatie:
Voorlichter ondernemersvereniging De Binnenweg
Odile Hemmen
010-4364131 / 06-42139628

Soufiane op bezoek bij BS De Dialoog
Soufiane Touzani staat bekend
als een van de bekendste
Freestyle voetballers ter wereld!
Hij heeft met wereldbekende
voetballers gestaan. Voetbalster
Ronaldinho van A.C. Milan stond
met een mond vol tanden toen
Soufiane Touzani zijn trukendoos
opende. Met geweldige trucjes en
smaakmakende bewegingen vermaakte hij ruim 75.000 mensen
in (San Siro) een groot voetbal
stadion. Daarnaast heeft Soufiane
filmpjes op Youtube staan, die al
miljoenen keren zijn bekeken.
Dezelfde Soufiane Touzani is speciaal voor onze kinderen naar de

Dialoog gekomen.
Op woensdag 3 februari is hij
op onze school langs geweest
en heeft iedereen vermaakt met
zijn spectaculaire show. Naast

het feit dat het een vermakende
en gezellige middag was, is het
ook heel leerzaam geweest voor
de kinderen. Soufiane heeft verteld dat hij niet zomaar ineens
bekend is geworden. Hij vertelde
de kinderen dat doorzetten en
goed je best doen de belangrijkste ingrediënten zijn om succes te
behalen.
Soufiane vertelde de kinderen dat
ze alles kunnen bereiken, zolang
ze maar hun best ervoor doen.
Zelf heeft Soufiane het heel
moeilijk gehad in zijn jeugd. Door
lichamelijke problemen en een
zware operatie werd de groot-

ste liefde van zijn
leven (de bal) van
hem ontnomen.
De dokter vertelde
hem dat hij 1 jaar
lang niet mocht
voetballen of
sporten. Stiekem
wist de dokter wel dat Soufiane
hier zich niet aan zou houden.
Daarom besloot de dokter samen
met Soufiane dat hij kleine en
lichte bewegingen met de bal
mocht maken.
Soufiane had zijn liefde weer
terug gevonden en was weer
constant bezig met zijn bal.
Zo heeft Soufiane geleerd dat

doorzetten een sleutel is tot het
behalen van je doelen.
Een speelzaal vol met kinderen,
leerkrachten en brede school
medewerkers is het een geslaagde
middag geworden.

We hebben een nieuwe buurvrouw
op de trap. Dat is altijd even spannend. Buren kan je niet kiezen. Hoe
zou dat ook moeten met zijn allen?
Het is altijd even afwachten of het
een beetje sociaal type is. Maar
het zit met die nieuwe jongedame
helemaal goed. Ze is vriendelijk
en ze weet van wanten, zoals we
dat vroeger zeiden, en daar hou
ik van. Zo had ze aan Woonstad
gevraagd waarom ze eigenlijk
geen wekelijkse avondopenstelling hebben, zodat ze niet twee
keer vrij hoefde te nemen om het
huurcontract te regelen. Van het
antwoord van de mevrouw aan het
loket was ze nogal geschrokken.
‘Een avondopenstelling was niet
nodig, want tachtig procent van de
huurders heeft een uitkering en die
moeten nog hun wekker aanzetten
om op een afspraak om 10 uur op
tijd te komen.’ Nou heb ik ook een
uitkering, ik geniet van mijn welverdiende AOW, al is het dan geen
vetpot; en met die kou wil ik wel
eens een half uurtje langer onder
de dekens blijven. Hoor ik dan ook
bij die uitvreters? Ik vertelde het
aan een andere buurvrouw. Zij vertelde dat in de Centrumraad soms
ook zulke beledigende onzin over
het Oude Westen te horen is. 60%
van de Oudewestenaren zit in de
bijstand, had een VVD-lid beweerd
en de voorzitter had dat gewoon
laten passeren. Ze had het lid
een mailtje gestuurd met de juiste
gegevens: 25%. Het lid heeft haar
wel netjes bedankt. Het is maar
goed dat er van die slimme dames
in de wijk wonen. En leuk ook
dat ze dat nou op grote borden
hebben gezet en overal hebben
opgehangen. WOW, Wijze Oude
Wijven, ik hoop dat mijn buurvrouwen dat geen belediging vinden,
want zo oud zijn ze nou ook weer
niet.

Hun werk is broodwinning maar ook passie. Ze kiezen voor
het vrije vakman/vrouwschap en nemen de financiële onzekerheid voor lief. Ze hebben geen etalage, wel vaak een
mooie website en de kenners weten hen te vinden. De buurtkrant gaat op zoek naar de verborgen bedrijvigheid in de
zijstraten van het Oude Westen. Nummer 6 vonden we in de
Josephstraat.

Lily Corver,
beeldend kunstenaar
Lily begon al op jonge leeftijd
met tekenen en is er nooit meer
mee gestopt. Ze vond het leuk
om te doen en zag zichzelf nooit
iets anders doen. Haar vader
bewaarde altijd haar tekeningen,
dat gaf haar het gevoel dat ze iets
moois en belangrijks had gedaan.
‘Mijn ouders hadden kennissen
die op de West-Kruiskade woonden. Zij waren kunstenaars met
een eigen atelier in hun woning.
Ik vond het altijd geweldig om bij
hen op visite te gaan en alles te
bekijken.’ Lily’s inspiratiebronnen
en idolen zijn kunstenaars van
deze tijd, zoals Francis Bacon, Ko
Aarts, de etser Anton Heyboer en
vele anderen. ‘Hedendaagse kunstenaars zeggen veel over de tijd
waarin je nu leeft, dat is voor kunstenaars veel interessanter omdat
je zelf ook iets met deze tijd wilt
doen, terwijl klassieke kunstenaars
zoals Van Gogh bijvoorbeeld,
zijn werk is er al lang en zegt iets
over de tijd van toen. Lily is op de
Kunstacademie opgeleid als graficus en schilder, maar schilderen
is toen een beetje op de achtergrond gebleven. Ze is afgestudeerd met etsen en zeefdrukken,
allebei grafische druktechnieken,
en heeft zich later verder in etsen
gespecialiseerd.
Kunst is voor Lily Corver geen
hobby maar een professionele
baan. Ze doet ook dingen in
opdracht, maar het liefst doet

ze toch haar eigen vrije werk.
‘Je hebt altijd het beste resultaat
als je je eigen werk doet.’ Haar
werk is op verschillende plaatsen
te bewonderen in de wijk. De
mozaïeken onder de poort bij
Gaffelstraat/Bloemkwekersstraat,
de muurschildering op de

keer in de kunsthal gehangen en
waarschijnlijk heeft ze eind van
het jaar een tentoonstelling in
Spijkenisse. Er is meer over haar
autonome werk te zien op haar
website www.lilycorver.nl. De site
word nu een geupload, maar binnenkort komt daar alles uitgebreider te staan.
Lily heeft geen team van
medewerkers, maar kan altijd
hulp vragen bij collega’s uit
haar atelierpand, het oude
huishoudschoolgebouw in de
Drievriendenstraat. Dat gebouw
is door SKAR (Stichting Kunst
en Accommodatie Rotterdam)
gekocht en wordt verhuurd aan
kunstenaars als ateliers. Lily’s
ouders woonden in Ommoord,
zelf woont ze al dertig jaar in het
Oude Westen. Ze is hier aan het
begin van haar studie komen

wonen in een “huisje onder de
huurwaarde” en nooit meer weggegaan. Sinds twintig jaar heeft
ze een volledig gerenoveerde
woning met een leuke tuintje
in de Josephstraat. ‘Ik vind het
heel leuk om hier te wonen en
te werken, lekker in het centrum waar alles in een straal van
een kilometer te bereiken en te
halen is, behalve de Gamma!
Lantaren-Venster was altijd voor
mij een leuk plekje, leuke sfeer,
leuke films, dat gaat helaas weg.
Daarnaast vind ik het wijkpark,
het pleintje voor mijn huis en de
oude kerk op de Binnenweg heel
mooi om te zien. Maar er zijn
nog wel een aantal plekken in
het Oude Westen die een beetje
verwaarloosd zijn, ik zou graag
een steentje bijdragen om dat te
verbeteren, want dat levert qua
sfeer veel op.’

‘Kijken naar kunst
leer je... en na verloop van tijd begin je
het ook te begrijpen’
Drievriendenstraat, de muurschildering op het Adrianaplein (kinderkopjes) en een muurschildering op het Tiendplein (een klein
huisje met bloemen erop). ‘Ik
vind het leuk om buitenwerk te
doen, zo krijg je ook direct commentaar van mensen. Ik doe de
laatste jaren veel in Rotterdamse
wijken, ik ben nu ook bezig met
een muurschildering in Noord,
maar ik wil ook wel buiten
Rotterdam wat doen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik weet niet
of dat zal lukken omdat er veel
concurentie is in Amsterdam. ‘Het
is een moeilijke beroep om iets in
te verdienen, maar ik houd het
al lang vol en ben van plan om
het nog lang vol te houden. Elk
nieuw werk is weer een nieuwe
uitdaging en na elk nieuw werk
probeer ik een tentoonstelling te
regelen.’ Haar werk heeft ook een

BUURTKRANT OUDE WESTEN
GEEN ZINNIG MENS KAN ZONDER

Samen door een deur Samen werken aan plezierig wonen in het Oude Westen
De Aktiegroep werkt al weer drie jaar samen met Woonstad Rotterdam in het project ‘Samen door een Deur’. We werken aan een betere afhandeling van klachten
over reparatieverzoeken, serviceverlening enz. We hebben gemerkt dat huurders van een aantal dingen niet goed op de hoogte zijn. Daarom starten we met een
nieuwe serie artikelen in de buurtkrant. We geven tips over plezierig wonen in het Oude Westen, onderhoud aan de woning, het melden van klachten en storingen etc.
Woonstad Rotterdam en de spreekuurgroep schrijven om en om de artikelen.

Schone portieken, helemaal mee eens!
In de vorige buurtkrant stond een
artikel over het schoonhouden
van portieken. De spreekuurgroep
reageert hierop met het volgende
interview met Mw. Jawalapersad
van het Gerrit Sterkmanplein.
U bent naar ons spreekuur
gekomen? Wat voor klacht
heeft u?
Ik heb veel overlast van duiven.
Zij poepen de brievenbussen
onder en de portiek (het is een
open portiek) ze zitten op mijn
balkon verstrikt in de netten,
die ik opgehangen heb om ze
te weren. Die klachten heb ik
al twee jaar geleden gemeld,
herhaalde malen, maar er
gebeurt niets tegen. Ik vroeg de
gemeente:”Waarom nemen jullie geen maatregelen tegen de
duiven, bv. vangnetten? Het gaat
om de gezondheid van mensen,
keuren jullie dit goed? Waarom
verplaatsen jullie de lantarenpaal
niet, want van af die plek vliegen
ze zo ons portiek in en gaan dan
op de lampen zitten, daar is het
warm. Je krijgt dan van die kaar-

ten met daarop ”Bedankt voor
het melden, de klacht is inmiddels
verholpen”, maar dat is niet zo.
Heeft u het artikel van
Woonstad in de vorige buurtkrant gelezen?
Ja, maar die dingen gebeuren hier
veel minder, sinds de containers
er zijn staan er geen vuilniszakken
meer op de galerij, we hoeven
geen ja-nee stickers, want de
mensen nemen de reclame en
kranten mee naar boven. Ik kan
niet praten over andere portieken,
maar hier moeten ze iets aan de
duiven doen!
Is de portiek al schoongemaakt?
Ik ben naar de balie van
Woonstad geweest, heb meermalen gebeld en er flink achteraan
gezeten, om te vragen wanneer
het nu eindelijk schoongemaakt
wordt Toen ik een brief kreeg
waarin stond dat wethouder
Grashof zou komen, toen heb ik
die brief laten zien aan de medewerkers van Woonstad en ja hoor,
dat hielp. Die ochtend op 27

januari dat de wethouder kwam,
is alles grondig gereinigd. De
wethouder kwam om het bord op
te hangen met regels waaraan de
kinderen en bewoners zich moeten houden. Toen kon het wel,
de portiek was schoon, maar nu
niet meer. Een week later zit alles
weer onder.
Gaat daar nu nog wat aan
gebeuren?
Ja, er zijn twee medewerkers van
Woonstad geweest en die hebben
beloofd, dat de portiek periodiek
schoongemaakt wordt en dat
er ijzeren gaas voor mijn balkon
wordt geplaatst zodat de duiven
er niet meer op kunnen. Ik wil dat
echter zwart op wit, zodat ik kan
controleren of het echt op tijd
gebeurt. Ook dat is toegezegd.
Dus al met al ben ik tevreden,
alleen moeten er wel maatregelen
komen dat die duiven ook echt
weggaan. Schoonmaken alleen is
niet genoeg, ze verspreiden akelige ziektes. De mensen zouden
niet meer moeten voeren.

Mevrouw, dit is eigenlijk een
probleem van het hele Oude
Westen.
Daarom zou
het goed
zijn dat
Woonstad
maar ook
ROTEB het
wijkbreed
aan gaan
pakken!

Zo meldt u reparatieverzoeken

Heeft u een onderhoudsprobleem in uw woning? Meld het
verzoek om reparatie via www.woonstadrotterdam.nl
of neem contact op met het klantcontactcentrum via (010)
4408800
Heeft u uw verzoek gemeld en bent u niet goed geholpen?
Kom dan naar het spreekuur ‘Samen door een deur’ in de
buurtwinkel, Gaffelstraat 1-3.
Dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur
Woensdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur
Donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur

Overkapping
‘s Gravendijkwal
en Henegouwerlaan
zoveel mensen die ik ken. Mensen
die veel meer betrokken lijken als
in andere wijken. Ook de mannier
waarop Oude Westenaren met
elkaar omgaan is veel opener en
gemakkelijker. Mijn hele geschiedenis is het Oude Westen. Een
geschiedenis die
niet altijd even gemakkelijk is
geweest. Daarom is het nu voor
mij zo belangrijk dat ik een eigen
huis heb in mijn eigen buurt. Ik
voel me iedere dag blij en gelukkig dat dit me is overkomen. Mijn
leven is gelijk veel meer in balans
gekomen. Ik ben dan ook veel in
mijn huis te vinden. Vroeger heb
ik vrijwilligerswerk bij de Gaffel
gedaan, maar voorlopig wil ik
genieten van mijn huis.

Eigenlijk ben ik een gewone Rotterdammer of beter nog
een Oude Westenaar, zegt Soufyane Abbadi, als ik hem
vraag waar zijn hart ligt. “Ik was 2 maanden oud toen ik
naar Nederland, naar het Oude Westen kwam, in 1980.
En eigenlijk is het Oude Westen heel lang voor mij synoniem met Nederland geweest. Ik kende andere delen van
Nederland niet en voelde me hier thuis.
Ik heb hier op de basisschool
gezeten en kan me nog heel goed
de voetbal toernooien herinneren
die georganiseerd werden in het
wijkpark. De verschillende scholen in de wijk streden dan tegen
elkaar. Wat voelden we ons trots
als we het toernooi gewonnen
hadden. Een heel jaar was je dan
de kampioen van de wijk. Ook
club 7 zit nog in mijn geheugen
gegrift.
kookkunst
Er werden daar films gedraaid en
in mijn herinnering altijd films
die we zelf uitzochten en daar
is ook de basis gelegd van mijn
kookkunst. Want ook kooklessen
werden er bij club 7 gegeven.
Later de huiswerkklas natuurlijk
en het voetballen in Odeon. Het

leuke vind ik dat ik nu boven datzelfde Odeon woon en dus weer
helemaal terug ben in het Oude
Westen. En zo mijn prettige jeugd

Soufyane Abbadi:
Ook de manier waarop Oude Westenaren
met elkaar omgaan
is veel opener en
gemakkelijk
herinneringen eigenlijk in mijn
eigen huis heb. Nooit wil ik meer
weg uit het Oude Westen. Ik voel
me hier in een warm bed met

uitstraling
De wijk is wel veranderd in de
loop der jaren. In mijn idee leefden we vroeger veel meer op
straat. Ook de oudbouw in de
wijk had voor mij als kind iets
mysterieus. Als je s’avonds langs
die kraakpanden liep vond ik dat
altijd erg spannend. Nu is er veel
meer nieuwbouw en heeft het
veel meer een uitstraling van een
grote stad. Ook heb ik het idee
dat het vroeger gezelliger was,
maar dat is misschien maar een
idee.

Stelling 1

Na alle commotie van de laatste tijd is er nu duidelijkheid over
de voortgang van het project overkapping ’s Gravendijkwal en
Henegouwerlaan. De gemeenteraad heeft besloten om geld vrij te
maken voor de eerste fase. Deze eerste fase bestaat uit het maken van
een tunnel en zoveel mogelijk overkappen van de ’s Gravendijkwal tot
aan het kruispunt Middellandstraat. Voor de tweede fase, ondertunneling van het kruispunt Middellandstraat en Henegouwerlaan, is geld
vrijgemaakt om een degelijke planstudie te doen. Deze studie moet
rond de zomer van dit jaar zijn afgerond.
Alle partijen, de bewoners van de ’s Gravendijkwal (BOOG), de bewoners van de Henegouwerlaan (HELA), Aktiegroep, ambtenaren en politiek hebben uitgesproken dat er een plan moet komen waarbij er ook
voor Henegouwerlaan een grote verbetering komt die woonomgeving
en leefklimaat ten goede komt. Makkelijk zal dat niet zijn, omdat er
oplossingen gezocht moeten worden voor de de afwikkeling van het
verkeer van en naar het Oude Westen en Weena op het (nieuwe) tunneltrace.Belangrijkste is dat we dat samen gaan doen en daarmee een
breed draagvlak hopen te creeren voor een goed plan.
Wordt vervolgd

Nationale Vrouwendag 2010!
Thema: Allemaal Medelanders met een ‘Oud Hollands’ tintje
Deze dag wordt georganiseerd door verschillende vrouwen uit het
Oude Westen.
Er word weer een gezellig programma aangeboden. Waarin de
rol van de vrouw in de samenleving centraal staat. Wat maakt je
een Medelander? Wat zijn de obstakels die je tegen komt? Maar
vooral… wat kun je als vrouw doen om mee te denken en te doen!
Dit is een oproep aan alle vrouwen uit het Oude Westen.
Kom en geniet van de dag waarin wij als vrouw centraal staan.

SBC
SBC is verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel werk
voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en voor volwassenen in de centrumwijken van Rotterdam. Samen
met de andere organisaties in het centrum zorgt SBC
voor een compleet activiteitenaanbod voor jong en
oud. Wilt u meer weten over SBC en of wilt u betrokken zijn bij het activiteitenaanbod dan kunt u bellen
met SBC op telefoonnummer 010- 286 1505 of een
mail sturen naar info@buurtwerk-centrum.nl.

Stelling 2

Opbouwwerk kan alleen goed
functioneren als zij in staat gesteld
wordt ontwikkelingen van onderop
uit de wijk te volgen en van daaruit
met inzet van professionele kennis te
komen tot een werkplan. Daarvoor is
het nodig in nauw contact te staan
met het netwerk van actieve bewoners in de wijk.

Bewoners van het Oude Westen
moeten en kunnen beter en in een
vroeger stadium betrokken worden
bij ontwikkeling van plannen en
ideeen die voor hen van belang zijn.

PvdA
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Sonor is als stichting voor opbouwwerk verantwoordelijk voor de kwaliteit. Politiek moet dit als hoeder
van gemeenschapsgeld bewaken.

CDA
Belangrijkste
thema:
veiligheid

Vraag

Uit de zaal

Als er de komende vier jaar bezuinigd moet worden en dat is zeer
waarschijnlijk. Waar kan er dan
bezuinigd worden?

Naar aanleiding van vragen van
jongeren uit de zaal

De laatste jaren is er al veel meer
aandacht besteed aan participatie
en inspraak. Dit is vastgelegd in het
Ò participatiemodelÓ
De wijkbewoners worden betrokken bij de totstandkoming van de
integrale wijk actieprogramma s
(IWAPS)

Niet bezuinigen op preventieve
veiligheid, brede school en jongeren.
Wel bezuinigen op fysieke buitenruimte door uitstellen van structueel
onderhoud.

Brede school met meer activiteiten.
Meer aandacht voor 12-14
jarigen
Meer sport in de wijk
De schoolresultaten moeten goed
zijn.

Vindt dat opbouwwerk actieve
bewoners moet ondersteunen. Maar
taken opbouwwerk moeten niet alleen door actieve bewoners bepaald
worden, maar vooral door de politiek

Vindt dat er nu al veel geinvesteerd
wordt in communicatie om bewoners te informeren over plannen en
ontwikkelingen.

Beslist niet bezuinigen op veiligheid
en op de bestuurlijke organisatie.
Wel op subsidies en voorzieningen
op het gebied van wijkeconomie,
welzijn en buitenruimte

Zet in op het al in functie zijnde
jongerenpanel waarin jongeren
hun mening kunnen geven

D66
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Actieve bewoners zijn belangrijk.
Maar opbouwwerk moet ook jongeren en ondernemers steunen.

Bewoners moeten wel geinformeerd
worden. Kan op verschillende wijze.
Bewoners hebben ook zelf een
verantwoordelijkeid om zich op de
hoogte te houden

Niet bereid te bezuinigen op onderwijs, veiligheid en Ô schoon en
heelÕ . Eventueel bezuinigen op zorg
en welzijn en op extern ingehuurde
deskundigheid

Voorzieningen als de nu opnieuw
gerealiseerde Thaiboksschool
zijn belangrijk voor jongeren

VVD
Belangrijkste
thema:
leefkwaliteit

Deels eens. Maar ook een taak op
zoek te gaan naar mensen die nog
niet actief zijn om hen vervolgens te
stimuleren.

Vindt dat er nu al veel inspanning
wordt geleverd en dat het de taak
van de deelgemeente is zoveel mogelijk mensen te informeren.

Niet bezuinigen op onderhoud van
straten en wegen omdat dit tot de
kerntaken van de overheid behoort.
Er zijn taken die door commerciele
en particuliere partijen overgenomen
kunnen worden. Dit levert kostenbesparingen op.

Belangrijkste is dat er aan
gewerkt wordt dat alle jongeren
een startkwaliﬁcatie hebben om
een optimale kans op de arbeidsmarkt te hebben

Groen Links
Belangrijkste
thema:
onderwijs

Eens. Opbouwwerk is er voor alle
mensen in de wijk, maar netwerk
van actieve bewoners moet ondersteund blijven.

Er moeten meer bewoners om de
tafel om te praten over de ontwikkeling van plannen. Ze moeten meer
betrokken worden.

Niet op welzijnsvoorzieningen. Dan
liever bezuinigen op ambtenaren
door de deelgemeenten af te schaffen.

Meer investeren in voorzieningen voor jongeren. Bij belangrijke beslissingen ook de mening
van jongeren vragen

Maandag 8 maart van 9.00-12.00 uur in Odeon

Woensdagmiddag 17 februari opende portefeuillehouder Welzijn van de deelgemeente Rotterdam Centrum, Marjolijn
Masselink, samen met de directeur van Stichting Buurtwerk Centrum, Carlo Breikers, het nieuwe buurtcentrum in het Oude
Westen. Het nieuwe buurtcentrum is gevestigd in het voormalige Servicepunt op het Adrianaplein 24.

Activiteiten ‘De Overkant’
De activiteiten in buurtcentrum ‘De Overkant’ worden
georganiseerd door de medewerkers van Stichting
Buurtwerk Centrum (SBC). Verschillende activiteiten
zijn al van start gegaan, zoals het kinderkookcafé, de
meidenlounge, huiswerkbegeleiding en yoga.
Het volledige programma is verkrijgbaar in het buurtcentrum. De komende tijd geeft SBC samen met de
inwoners verder invulling aan het activiteitenprogramma.

De verkiezingen van de Centrumraad

Donderdag 18 februari was er een Aktiegroep Cafe Politiek. Dit in verband met de komende verkiezingen voor de deelgemeente Centrum. Hiervoor waren alle lijsttrekkers uitgenodigd. De lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam was verhinderd. Zo ook die van D66 maar deze hadden nummer twee van de lijst gestuurd. In het schema is weergegeven hoe de
verschillende partijen denken over verschillende onderwerpen.

Marjolijn Masselink opent buurtcentrum ‘De Overkant’ in het Oude Westen

De afgelopen weken is het pand verbouwd en heeft
het een frisse inrichting gekregen. Er zijn nu een
gezellige ontmoetingsruimte en twee activiteitenruimtes. Tijdens de feestelijke opening woensdagmiddag
werd de naam van het buurtcentrum onthuld: ‘De
Overkant’.

Actiegroep Café Politiek

Belangrijk kritiekpunt uit zaal
was dat er wel vaak geinformeerd
wordt maar er weinig kans tot
meedenken is.

DE STAD, DE CULTUUR
EN DE POLITIEK

door Andre Hart

MAART 2010

ZONDAG 7 FEBRUARI:
CULTUREEL POLITIEK DEBAT
TUSSEN D66, SP EN VVD IN
CAFE VOORHEEN VOIGHT
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Voor wie wordt het Oude Westen eigenlijk opgeknapt?

13

Steeds minder betaalbare huurwoningen
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Veertig jaar geleden kocht de gemeente alle huizen in het Oude Westen op om de stadsvernieuwing mogelijk te maken. In nauw overleg tussen gemeente en de Aktiegroep Oude
Westen werden betaalbare huurwoningen gebouwd, nieuwbouw en renovatie, die in beheer
werden gegeven bij de Maatschappij voor Volkswoningen. Toen de woningcorporaties later
geprivatiseerd werden, kregen ze de woningen met de opdracht om de huisvesting voor de
mensen met een kleine beurs te verzorgen. Voor die mensen lijkt in de huidige ‘metamorfose’ van de wijk echter steeds minder plaats te zijn. En van serieus meepraten en meebeslissen
is geen sprake meer.
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Café Voigt, Bloemkwekersstraat
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Café Voight is een goed
lopende bruine kroeg in
de Bloemkwekersstraat,
vlak bij de hoek met
de Nieuwe Binnenweg.
Deze zondagmiddag (7
feb) is er een cultureelpolitiek debat tussen :
Theo Cornelissen (SP),
de ravenzwart gekrulde
D66 voorzitster Salima
Belhaj, en in een bruin
ribjasje, Jeannette
Baljeu. De vrouwen
zijn in de meerderheid,
mede doordat Salima
versterking heeft van
drie sexy dames met
D66 buttons (Charlie’s
Angels). Verder in het
publiek o.a. kunstenares en party-animal
Willy van der Linde
en stadsdichteres Jana
Beranová.
“SUBSIDIE CULTUUR
AFSCHAFFEN”
Debatleider Menno Smit legt een
aantal stellingen voor, maar een
echt debat wil nog niet ontstaan.
Pas met de Wilderiaanse stelling “Subsidie voor Cultuur moet
worden afgeschaft” wordt een
open zenuw geraakt. SP en D66
keren zich hier direct tegen, maar
de VVD trekt het debat open
met het pragmatische “Er komen
bezuinigingen aan, dus je moet
keuzes maken”. De VVD kiest
dan voor “Culturele A-merken”

en neemt afscheid van “kleinere
initiatieven”. Duidelijke taal van
mevrouw Baljeu. Maar met de
volgende vraag “Waarom moeten
cultuurliefhebbers op jullie stemmen?” zijn de politici het (helaas)
alweer helemaal met elkaar eens
dat het “gedaan is met de cultuur
in Rotterdam als Leefbaar aan de
macht komt”.
Kijk, dat is nou weer een sterk
staaltje verkiezingsretoriek, c.q.
bangmakerij. Want zelfs al komt
Leefbaar in de raad, dan zal
het zich toch altijd nog moeten
‘verankeren’ in een programmaakkoord met andere partijen.
A-MERKEN
Na de pauze (sigaretjes, bier
& muziek van duo Strafkamp)
komt er wat meer levendigheid
in het debat als het publiek vragen mag stellen. “Waar worden
de A-merken van de toekomst
gekweekt?”
VVD : “Bij de SKVR” en enigszins
cynisch “op zolderkamers”. D66 :
“Grote instellingen doen ook aan
scouting. Er moet flexibel budget komen. Dichters moeten ook
betaald worden. De aanwezige
dichters zijn opeens klaarwakker!
Jana Beranova : “Er moeten broedplaatsen komen ! We moeten de
grote instellingen (lees Poetry) verplichten een kleine plek op muren
te geven voor gedichten.” (Hier
komt opeens een literaire koude
oorlog bovengronds) Debatleider
Menno Smit emotioneel :
“Poetry Internationaal HAAT de
Poetryslam”.
Waarop D66 voorzitster Salima
Belhaj haar eigen voorzet mag
inkoppen met “We missen de literatuur in de stad als kunstdiscipline”. Maar wat bedoelt mevrouw
Belhaj eigenlijk met dat laatste
? Want aan dichters ontbreekt

het niet in Rotterdam. Is het een
steek onder water naar het elitaire
Poetry, of een oproep voor meer
structuur ?
CULTURELE BLUNDERPUT
Nog een vraag uit het publiek :
“Culturele blunderput Lantaren/
Venster : Waarom iets wat werkt in
het centrum naar zuid verplaatsen
?”
SP: “Lantaren gaat naar zuid
omdat verbouwen (4 miljoen) te
duur zou zijn. Inmiddels zitten we
al op 12 miljoen”.
VVD: “En Cinerama gaat over een
paar jaar ook weg. Er moet een
filmhuisfunctie in het centrum blijven”. Partygirl Willy van der Linde:
“Ik heb vannacht nog tot 5 uur
gedanst in de Lantaren. Was het
maar altijd Filmfestival. Laat mij
het Venster overnemen voor één
Euro…..Disco Lantaren”.
En tegelijkertijd een paar straten verder Rutger Wolfson: “Het
Filmfestival blijft voorlopig nog in
“Lantaren-Venster”. De projectoren blijven dus.
AFSLUITER
Menno sluit het af met : “Wat heb
je altijd al tegen elkaar willen zeggen?”
Theo “SP” Cornelissen: “Laten
we gaan swingen in de oude
Lantaren”.
Jeannette Baljeu: “Het lijkt in deze
tijd wel of we altijd ruzie hebben.
Dat is niet zo”.
Salima Belhaj: “Denk niet links,
denk niet rechts. Deze stad wordt
gegijzeld door twee hele grote
partijen”. Maar beste Salima,
“denk niet links, denk niet rechts”,
is dat niet wat mevrouw Verdonk
altijd zegt? En voor Rita, de heer
Janmaat? Het bleef nog lang
gezellig in de Voight.
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Aktiegroep Het Oude Westen, Gaffelstraat 1
Batavier Educatief Centrum
Basiseducatie Batavierenstraat 15-35
Bibliotheek, Gaffelstraat 59a
Dierenhof, Gouvernedwarsstraat 1
Gezondheidscentrum/SMDC, St. Mariastraat 75
De Kunstmarkt, van Speykstraat 129
Stichting Jong, Mathenesserlaan 173, Gaffelstraat 61a
Ruilwinkel, Gaffeldwarsstraat 34
Taaldrukwerkplaats, Gaffelstraat 61b
Turks Participatieplatform, Gaffelstraat 1
SBC Stichting Buurtwerk Centrum, Adrianaplein 24-26
Verpleeghuis Antonius Nieuwe Binnenweg 33
Wijkgebouw Odeon, Gouvernestraat 56
Huisarts I.H.P. Oudeman
Zorgcentrum Leeuwenhoek, West Kruiskade 54
Tennisclub Tiendstraat
Speeltuin Weena
Tennispark Het Centrum
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niveau renovatie zullen krijgen. De
bewoners waren verbijsterd. In het
laatste persbericht van Woonstad
over de metamorfose van het
Oude Westen staat nog dat de
plannen voor de Sint-Mariastraat
samen met de bewoners worden gemaakt. De praktijk is dat
Woonstad alle voorstellen van
bewoners ‘toetste’ en naar eigen
inzicht schrapte. Aan die besluiten
is geen bewoner te pas gekomen.
De plannen werden hoofdzakelijk
beoordeeld op hun financiële rendement voor Woonstad. Dat pakt
voor de bewoners erg nadelig uit,
zij blijven met hun wensen in de
kou staan.
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48 woningen. Echter, als het aan
Woonstad ligt wordt 70 procent
van de opgeknapte en samengevoegde woningen verkocht. Dan
blijven er naar schatting 18 huurwoningen over. Veel te weinig
dus. De meeste bewoners van de
Sint-Mariastraat kunnen zich geen
hoge huur veroorloven, laat staan
een koopwoning. Het is schandalig

allerlei commerciële avonturen’
(NRC 6-2-10) Zo is het maar net.
Binnenkort horen de bewoners
van ontwikkellokatie Bajonetstraat
wat er over hun huizen is besloten. Ze houden hun hart vast,
want let wel: het is maar zeer de
vraag of er vervangende huurwoningen in het Oude Westen
beschikbaar zullen zijn, want in

dat Woonstad daar geen rekening
mee houdt. Het is vernederend
om als eerste argument te horen
dat die renovatie Woonstad zoveel
geld kost: alsof huurders een lastige kostenpost zijn. Het is ronduit
stuitend dat de bewoners werden
uitgenodigd om hun eigen graf te
graven.

tal van straten worden de vrijkomende huurwoningen in de
verkoop gezet. Wat de totaalsom
van dit verkoopbeleid is, kan niemand vertellen. Alles lijkt gericht
op maar één doel: meer koopkrachtige bewoners in de wijk.
Onder het motto: ontbinden en
misleiden.

Verbeterde woningen voor
andere mensen
Deze nieuwe koers heeft allereerst gevolgen voor de bewoners
van de zogenaamde ‘ontwikkellokaties’. Om te beginnen
Zijdewindestraat/Akeleistraat. Daar
werden 72 huurwoningen omgetoverd in 11 cascowoningen en 30
hoog renovatiewoningen, waarvan er 3 verhuurd zijn aan oudbewoners. De rest moest verkocht
worden. Voor de mensen boven
Odeon wordt het spannend.
Deze mooiste plek van het Oude
Westen is uiteraard ook ontwikkellokatie voor dure koopwoningen.
Door akties is afgedwongen dat
Odeon niet zal verdwijnen zolang
er geen andere plek is waar de
(sport)aktiviteiten kunnen plaatsvinden. In het nieuwste voorzieningenplan dat onlangs door de
Centrumraad is aangenomen, is
een nieuwe sporthal in het park
gepland. Als dat door gaat, kan
Odeon gesloopt worden, inclusief
de huizen erboven en de huizen
ernaast, de Gouvernedwarsstraat.
Bewoners Sint-Mariastraat
106-146 hardhandig uit de
droom geholpen
En dan de Sint-Mariastraat. Met
het boekje ‘Het cultureel kapitaal van een afgeschreven straat’
hebben de bewoners zich in de
schijnwerpers gezet. Let op: in die
oude verwaarloosde huizen wonen
mensen die je niet weg zou moeten sturen. En het werkte. Najaar
2008 liet Woonstad weten de SintMariastraat “waardevol” te vinden.
“Dit geldt zowel voor de huidige
bewoners als voor het straatbeeld. Zij wil de toekomst van de

straat daarom met de bewoners
bepalen. Technisch is vrijwel alles
mogelijk. Het wordt de kunst
om uiteindelijk een haalbaar
plan te hebben waarin iedereen
zich in grote lijnen kan vinden.”
Anderhalf jaar lang droomden de
bewoners onder regie van projectleider Trevor James over de verbetering van hun verwaarloosde huizen. Hun streven was om diverse
opties, aangepast aan de kwaliteit
van de woningen en de mogelijkheden en wensen van bewoners,
mogelijk te maken. Op 27 januari
jongstleden liet Woonstad echter
weten dat alle huizen een hoog

Zomer 2009 inventariseerden
bewoners de onderhoudsklachten.
Aan deze waslijst van achterstallig onderhoudsklachten is een half
jaar later nog steeds niets gedaan.
Een herhaald verzoek om bewoners die nu al weg willen te helpen
met een woning en een verhuiskostenvergoeding werd niet gehonoreerd. 27 januari bleek bovendien dat hun huizen hoofdzakelijk
worden opgeknapt om daar anderen in te huisvesten. Uit de huisbezoeken van Woonstad is gebleken
dat meer dan de helft van de
bewoners in de Sint-Mariastraat
wil blijven wonen, voor het overgrote deel als huurder, dat zijn

Morele steun van
minister van der Laan
De bewoners vinden dat
Woonstad zijn huurders en zijn
eigen beloftes serieus moet nemen
en met een voorstel voor de straat
moet komen waarin plaats is voor
alle bewoners die willen blijven.
Er zullen dus meer betaalbare
huurwoningen moeten worden
ingepland. Woonstad wil in april
zijn definitieve plannen presenteren. De planning is dat zomer
2011 de woningen leeg zijn. De
bewoners laten zich echter niet
wegsturen voordat ze zeker weten
dat ze ook onderdeel zijn van de
toekomst van de straat. Eén medestander hebben ze al: minister Van
der Laan van Wonen Wijken en
Integratie. Hij zei onlangs in een
interview: ‘Waartoe zijn de corporaties op aarde? Voor de mensen
met een smalle beurs, niet voor

Van de straat
geplukt...

Soufyane
Abbadi

