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Ik had al weer te lang binnen ge-
zeten, dus tijd om even de benen 
te strekken. Ik ben naar het park 
gelopen, heb even stil gestaan bij 
de beweegtoestellen voor senio-
ren. Gewikt en gewogen of ik er 
op zou gaan en toch niet gedaan. 
Misschien moet ik toch in zo’n 
groepje dat daar geregeld komt 
om oefeningen te doen. Ik ben 
verder gelopen. Het was heerlijk 
stil en er was niemand. Behalve 
dan de hardlopende chineese 
mevrouw die ik daar wel vaker 
zie. Dat ze dat volhoudt, ik heb er 
toch wel een stille bewondering 
voor. Ik zou het niet kunnen. Ik 
liep verder en was helemaal ver-
baasd dat het park er zo schoon 
uitzag. Dat ziet het meestal wel, 
maar die dag ervoor was de open 
dag geweest omdat het wijkpark 
Oude Westen 25 jaar bestond. 
Het was een hele leuke dag met 
muziekoptredens, een kinder-
speelplek, stands, workshops, 
een terras, er was een leestafel en 
op het theeterras in de wijktuin 
waren dichters. Ja, ik moet zeg-
gen het was een geslaagde dag. 
Maar dat die rommel zo snel weg 
was, daar viel mijn mond toch 
wel van open. Ik kom wel vaker in 
het park na activiteiten en dan is 
het echt anders. Mensen gooien 
hun rommel maar neer terwijl er 
genoeg bakken staan en degene 
die verantwoordelijk zijn voor die 
activiteiten ruimen niet zo goed 
op. Ik hoor dan de mannen van 
het dierenhof wel eens klagen. 
Ik weet ook wel dat de mensen 
van de aktiegroep en zo die open 
dag hebben georganiseerd en 
dan moet je het goede voorbeeld 
geven. Maar toch, iedereen zou 
zijn verantwoordelijkheid moeten 
nemen.  

Leeszaalfestival een stap dichterbij

Woonstad tegen Maria

Geen cadeautje!

Drie groe-
pen – een 
bouwteam, 
een kinder-
groep en 
een groep 
diversen 
– hebben 
nagedacht 
over de in-
vulling van 
de verschil-
lende fes-

tivaldagen. De ideeën liepen uiteen 
van klein en concreet (voorlezen voor 
kinderen en ouderen), tot groot (een 
privécollectie van 50000 boeken over 
Rotterdam inzichtelijk maken), ietwat 
onduidelijk (meertalig scrabblen) en 
spannend (heeft iemand zin in een 
combinatie van literatuur en vuur-
spuwen?). Nog niet alle dagthema’s 
– studenten, (bijzondere) collecties, 
kinderen en voorlezen, ZZP-ers, en 
tijdschriften – kregen een precieze 
invulling,  maar er kwamen zoveel 
ideeën los dat we er van overtuigd 
zijn dat dit goed komt.  De bouw-
groep heeft genoeg ideeën voor een 
hele straat en de kindergroep voor 
een festival van een maand. De grote 
uitdaging is om al deze ideeën om 

te zetten in acties. De verschillende 
groepen gaan daar al voorzichtig 
mee aan de slag en op de volgende 
bijeenkomst gaan we een echt werk-
plan maken.
Dus lijkt het je leuk om mee te 
denken over een van de thema’s? Of 
ken je mensen met een bijzondere 
boekencollectie die ze willen laten 
zien? Wil je helpen met het bouwen 
van vogelhuisboekenkastjes, of liever 
helpen met voorlezen? Of zou je een 
workshop snellezen willen verzor-
gen of helpen met het opbouwen 
van een gevarieerde 1000 boeken 
tellende collectie? Wil je tijdens het 
festival gastvrouw zijn, of gedichten 
voordragen, in het Nederlands of 
Chinees of Arabisch of een andere 
taal… Heb je nog een heel ander 
idee… Neem dan contact met ons 
op: Joke van der Zwaard (boeket@
antenna.nl) of Maurice Specht (mau-
rice@spechtindestad.nl) Wij kunnen 
je dan misschien koppelen aan men-
sen met vergelijkbare ideeën. 
Of kom naar de volgende bijeen-
komst op 9 oktober. Vanaf 20.00 
verzamelen we dan wederom bij 
Aktiegroep Het Oude Westen 
(Gaffelstraat 1-3). 

Op 21 augustus stonden zeven 
bewoners uit de Sint-Mariastraat 
voor de kantonrechter. Woonstad wil 
hun huizen verkopen en vroeg de 
rechter om de huurovereenkomsten 
te ontbinden.
Zowel Woonstad als de bewoners 
schreven uitgebreide toelichtingen 

om de rechter te overtuigen dat zij 
het gelijk aan hun zijde hebben. De 
rechter had het allemaal gelezen en 
stelde op de zitting nog heel veel 
aanvullende vragen. Hij gaf boven-
dien huiswerk op. Hij wilde van beide 
partijen weten hoe ze dachten over 
de wijziging van de bestemming.

In de Sint-Mariastraat bevat een huis 
namelijk 4 tot 6 woningen. Het zijn 
meergezinshuizen. Woonstad wil 
die panden als ééngezinshuis aan 
de man brengen, oftewel met slecht 
één woning per huis. Volgens het 
Bestemmingsplan Oude Westen kan 
dat helemaal niet. De straat heeft de 
bestemming meergezinshuizen en 
het is dus niet toegestaan om daar 
eengezinshuizen van te maken. 

Het huidige bestemmingsplan voor 
Het Oude Westen is gemaakt in de 
jaren zeventig, bij de start van de 
stadsvernieuwing. Om voor de hand 
liggende redenen koos het nadrukke-
lijk voor sociale huur, want: ‘Voor de 
bewoners zijn goede en betaalbare 
woningen het belangrijkste.’ Voor de 
zekerheid legde het die keuze vast in 
het bestemmingsplan door bijna alle 
huizen de bestemming ‘Meergezins-
huizen’ te geven.
Woonstad probeert de rechter nu te 
overtuigen dat het bestemmingsplan 
van later zorg is en dat de zeven er 
hoe dan ook uit moeten vanwege de 
werkzaamheden aan fundering en 
gevel. Woonstad is er zelfs van over-
tuigd dat het op die manier goede 
en betaalbare woningen kan reali-
seren. Maar met verkoopprijzen van 
E170.000 tot E190.000 voor een 
half kluspand kun je daar vraagtekens 
plaatsen. Vonnis 12 oktober.

De Zeven van de Mariastraat kunnen 
uw steun goed gebruiken. 
U kunt hen financieel steunen door 
een tientje over te maken op gironum-
mer 665 853 920 ten name van Jan 
van den Noort, Rotterdam ovv Steun 
Maria.

Sinds een half jaar denkt en praat een groeiende groep mensen 
over de Leeszaal Rotterdam West: een nieuw soort bibliotheek 
georganiseerd voor en door de mensen van Rotterdam West. Een 
plek waar lezen, werken, ontmoeten, luisteren en ontspannen 
hand in hand gaan. Om het idee en het draagvlak uit te testen 
wordt toegewerkt naar een leeszaalfestival, van 19 tot 23 novem-
ber. Op het wijkparkfeest is het idee gepresenteerd als Verbeelde 
Leeszaal. Op 20 september organiseerde de initiatiefgroep een 
werkbijeenkomst, waar zo’n twintig mensen op af kwamen. 
Conclusie van die avond: steeds meer mogelijkheden, steeds meer 
actief betrokken mensen, en dus steeds meer zin in. 

Wil je eerst iets meer weten? Kijk op 
www.eerstdenkendandoen.net, 
onder projecten – leeszaal. Of kijk op 
onze Facebook-pagina. Hier vind je 
foto’s van de Verbeelde Leeszaal en 
een uitgebreider verslag van de bij-
eenkomst van 20 september met alle 

geopperde ideeën. Sluit vooral aan 
als je iets ziet wat je aanspreekt, als je 
meent dat er echt nog iets ontbreekt, 
of als je kunt helpen iets te realiseren. 

Want de Leeszaal, dat is wat we 
er met elkaar van maken.

Op 20 september informeerde 
Woonstad de bewoners van 
Bajonetstraat 47-161 over de 
toekomst van hun blok (117 
woningen, 11 portieken, 2 poor-
ten en een binnenterrein). Een 
vijftiental bewoners was voor de 
gelegenheid naar de school in de 
Schietbaanstraat gekomen. 

Nieuwe projectleider Theo Noorder-
meer zei het maar meteen duidelijk. 
Het duurt nog minstens vijf jaar eer 
Woonstad een besluit neemt over 
de toekomst van de panden aan de 
westzijde van de Bajonetstraat tussen 
Adrianaplein en Schietbaanstraat 
(blok 2, rood op het kaartje).
Voorlopig wordt alleen de buitenkant 
van de panden onder handen geno-
men. Daar komen andere deuren in 
en andere belborden aan. De gevels 
worden geverfd en de goten gerepa-
reerd.
Verschillende bewoners zagen dat geld 
liever in de binnenkant gestoken, in 
de woningen zelf. Zij hadden name-
lijk nogal wat klachten over lekkages, 
kapotte balkons, kapotte badkamers, 
stank en schimmel. Volgens Noorder-

meer konden dergelijke klachten het 
beste op de gebruikelijke wijze aan 
Woonstad worden doorgegeven, via 
het klachtcontactcentrum. Hij ging 
eraan voorbij dat die bewoners dat 
al enkele malen hadden gedaan en 
dat hun klacht desondanks niet was 
verholpen.
Woonstad bood aan om een klein 
deel van het budget voor de opknap-
beurt samen met de bewoners in te 
vullen: 55.000 euro voor portieken 
en bergingen en 20.000 euro voor 
de buitenruimte. Dat leverde al snel 
een lijstje op met zaken die dringend 
onder handen moesten worden 
genomen, zoals schimmel en stank, 
kapotte vloeren en trapleuningen, 
repareren van de verlichting, sauzen 
van de gangmuren enzovoort. Bijna 
zonder uitzondering hoort dat tot 
het onderhoud dat normaal gespro-
ken voor rekening van Woonstad 
komt. Maar Noordermeer liet weten 
dat het nu alleen wordt uitgevoerd 
als het binnen genoemd budget 
past. Met panden die nog minstens 
vijf jaar mee moeten, mag Woonstad 
daar eigenlijk niet op bezuinigen, 
maar dat lijkt wel de opzet.
In het verleden is al veel geklaagd 
over het gebrek aan bewonersparti-
cipatie. Woonstad beweert dat de be-
woners van de Bajonetstraat meebe-

slissen over hun straat, maar bij het 
overgrote deel van de opknapbeurt 
(de buitenkant) hebben zij geen 
enkele inbreng. Bij de portieken, 
bergingen en buitenruimte laat 
Woonstad de bewoners wel kiezen. 
Die mogen zeggen welk deel van 
het achterstallig onderhoud moet 
worden aangepakt. Dat is op zijn 
minst wonderlijk, omdat Woonstad 
eigenlijk al het achterstallig onder-
houd moet aanpakken. Het is geen 
cadeautje!

Projectleider Noordermeer eindigde 
met een positief geluid. Een deel 
van de bomen achter de Bajonet-
straat, in de tuin van de Finse Zee-
manskerk, wordt zeer binnenkort 
gekapt, een deel wordt gesnoeid. 
Op die manier worden de achter-
kanten van de huizen weer in het 
zonnetje gezet.

Tenslotte nog een goed advies: Als 
u uw klachten bij Woonstad hebt 
gemeld en ze worden niet gerepa-
reerd, kom dan langs bij ‘Samen 
door een deur’, Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1, op dinsdagmiddag 
14:00-15:00, woensdagochtend 
10:30-11:30 en donderdagavond 
18:30-19:30.
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