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Sprong in het duister
Op woensdag 21 september werd het Masterplan Oude Westen behandeld in de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. Als dat plan doorgaat worden nogal wat woningen in Het Oude Westen gesloopt of verkocht. Een flinke stoet Oude Westenaren ging die dag naar
het Stadhuis en volgde de bespreking vanaf de publieke tribune. Drie bewoners kregen ieder vijf
minuten om hun grieven te spuien, steevast gevolgd door luid applaus vanaf de publieke tribune.
De commissie stond uitvoerig stil bij het gebrek aan bewonersparticipatie en besloot het Masterplan voor te leggen aan de voltallige Gemeenteraad. Daar kunnen de leden wijzigingen voorstellen
en voor of tegen onderdelen van het plan stemmen. Ondertussen krijgen steeds meer mensen te
maken met de gevolgen van het Masterplan. Ze moeten hun huis uit omdat Woonstad het wil opknappen en als het eenmaal op orde is, wordt het verkocht aan een ander.
Woonstad laat de huurder niet helemaal aan zijn lot over, want die krijgt
een urgentieverklaring en een verhuiskostenvergoeding, maar verder
wordt toch vooral duidelijk gemaakt
dat het hoog tijd is om de woning
te verlaten. De bewoners krijgen de
garantie dat ze in Het Oude Westen
kunnen blijven wonen, maar wat
stelt die garantie eigenlijk voor? De
bewoners moeten zelf op zoek naar
een woning, ook al levert een zoektocht via Woonnet of Woonkrant
bijna nooit wat op.
In Het Oude Westen komen wel woningen vrij, maar die worden vaak te
koop gezet en als ze in de verhuur
blijven, worden ze niet via Woonnet
aangeboden. Woonstad houdt die
namelijk achter de hand voor het
geval zij actief moeten helpen bij het
zoeken naar een woning. Wie dat
laatste niet weet, en er niet nadrukkelijk naar vraagt, loopt dat aanbod
mis en wordt gedwongen om buiten
de wijk naar woonruimte zoeken.
Woonstad zou beter zijn best kunnen doen om bewoners aan de wijk
te binden.

Sprong in de prijs
De zoektocht naar betaalbare woningen is zo moeizaam omdat er te
weinig zijn. Vroeger noemde men
dat woningnood. Volgens de rijksoverheid zijn er woningen genoeg,
maar blijkbaar niet op de plek waar
mensen willen wonen. Het zoeken
is extra moeilijk omdat Woonstad
van de bewoners verlangt dat ze al
in een vroeg stadium zeggen wat
ze precies willen. Een mevrouw
van Woonstad legde de bewoners
van de Sint-Mariastraat onlangs de
keuze voor of ze in de straat willen
blijven of dat ze liever elders naar
een woning gaan zoeken. Als ze in
de straat blijven wonen, moeten ze
een veel hogere huur betalen. Dat
is natuurlijk niet erg aantrekkelijk,
maar bij gebrek aan betaalbare woningen elders is het ook niet verstandig om die optie af te wijzen.
De mevrouw van Woonstad wilde
ook weten of ze een renovatiewoning dan wel een kluswoning willen
huren. Zo’n kluswoning is goedkoper, maar het is nog volkomen
onduidelijk hoeveel daaraan moet

worden geklust en hoe dat straks
wordt georganiseerd. Woonstad
heeft de bewoners gevraagd om
een vereniging van huurders op te
richten die zelf de huur int en zelf
de woningen opknapt. Sommige
bewoners zien daar wel wat in, maar
ze weten nog te weinig om daar enthousiast voor te kiezen. Tenslotte:
wie genoeg geld heeft kan besluiten om een huis of een klushuis te
kopen. Wie een kluswoning in de
straat wil kopen, moet nog even
wachten, want die verkoop is nog
niet begonnen en de informatie
over prijs en voorwaarden zijn nog
niet bekend.
In of buiten de straat, renovatie klushuur- of kluskoopwoning? Voorlopig
zijn het allemaal sprongen in het
duister. Dat geldt alleen niet voor de
prijs. Die maakt in alle gevallen een
flinke sprong omhoog. Dat maakt
het aanbod behalve onduidelijk ook
allesbehalve aantrekkelijk.
Verkeerd bezig
Woonstad wil graag weten wat de
bewoners willen, maar voorlopig
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zit dat er niet in. Ze hebben te
weinig informatie om een goede
keuze te kunnen maken. Maar de
mevrouw van Woonstad zegt dat ze
een keuze MOETEN maken, en dat
Woonstad anders GEEN rekening
houdt met hun wensen. Als Woonstad op die manier druk uitoefent,
is het verkeerd bezig. De keuzes zijn
immers niet helder. Bovendien, wat
is erop tegen als bewoners meer

dan één voorkeur hebben? Woonstad houdt zelf toch ook alle opties
open? Woonstad doet er goed aan
zijn mensen te instrueren dat het
niet hun taak is om de woningen zo
snel mogelijk leeg te krijgen, maar
om de mensen zo goed mogelijk te
informeren over de alternatieven.
Hulp bij het vinden van een passende woning is hard nodig.

Jan van den Noort

28 oktober: Turks Republieksfeest

Leven ‘gespot’ in het Wijkpark

Traditiegetrouw organiseert de Turkse
werkgroep Oude Westen voor de 24e
keer het Republiekfeest. Net als voorgaande jaren wordt het feest in Odeon
gehouden op vrijdagavond 28 oktober. De voorbereiding voor dit feest
wordt vooral door jongeren binnen de
Turkse groep gedaan. De jongeren zijn

Juffrouw Touria werkt al meer dan twintig jaar op de Augustinusschool. Ze vertelt dat ze vaak gebruik maakt van het park, vooral
in de zomer is zij met de schoolkinderen er vaak te vinden. Niet
alleen om te sporten maar ook om de natuur te bestuderen.
De juffen bedenken samen met de kinderen een thema en dan
gaan ze op pad. En in de lente brengen ze altijd een bezoek aan
de pasgeborenen in de Dierenhof.

op zoek gegaan naar sponsors en zijn
hard bezig om leuke programma voor
deze avond voor elkaar te krijgen. Het
belooft een zinderend feest te worden
met muziek , dansen en verrassingen .
Het feest is toegankelijk voor alle bewoners van het Oude Westen.

Kruiskadegirls: Kampioen straatvoetbal
Zaterdag 25 juni streden in Diemen
meer dan vijftig straatvoetbalteams
uit heel Nederland om de nationale
titel in zijn of haar leeftijdscategorie.
Wat op 5 mei was begonnen met
regionale voorrondes waarin meer
dan 1000 teams meespeelden
eindigde toen in finales waar maar
liefst 3 teams uit het Oude Westen
aan mochten meedoen: de Straatratten, die in de regionale voorronde 3e in de jongens categorie 10-12
jaar waren geworden, de Kruiskadegirls 1e in de categorie meisjes
13-15 jaar en ABC, de jongens in

de categorie 16+ die ook 1e waren
geworden.
Op 25 juni, de dag van de grote
finale, vertrokken de teams in drie
busjes vanuit het Oude Westen
richting Diemen samen met de
begeleiders Milton (SenR), Melissa
en Ramish (TOS).
Het weer was erg slecht en toch
speelden de jongens en meisjes, die
onze buurt vertegenwoordigden,
super goed.
De meisjes speelden sterk samen
en moesten het in de finale opnemen tegen Roermond. Sheralin

zette de Kruiskadegirls op een 1-0
voorsprong. Vier minuten voor tijd
maakten de meisjes uit Roermond
1-1. De meiden bleven rustig en
op het laatste moment wist Selma
de 2-1 binnen te schieten! Edgar
Davids, die heel de wedstrijd heeft
bekeken, feliciteerde hen met het
behalen van de nationale titel.
ABC werd knap 4e en de Straatratten, die heel goed speelden en een
grote kans op de titel maakten,
moesten zich afmelden vanwege het
uitlopen van het toernooi wegens
slechte weersomstandigheden.

