
pag 3 Buurtkrant Oude Westen

Tijdens de afgelopen sneeuwpe-
riode heb ik mij aardig opgewon-
den over de slechte begaanbaar-
heid van de wegen in de smallere 
straten van Het Oude Westen. 
Het is begrijpelijk dat de gemeen-
telijke diensten niet overal kunnen 
schuiven en strooien. Maar voor 
auto’s is het niet gemakkelijk 
rijden, voor fietsers nog minder 
en voetgangers hebben het al 
helemaal moeilijk om op de been 
te blijven. Veel trottoirs zijn smal, 
lopen schuin af naar de straat en 
op de hobbelige, ijzige sneeuw is 
het voor mensen die niet meer zo 
snel ter been zijn levensgevaarlijk. 
En mensen die hun straatje 
schoon houden zijn een zeld-
zaamheid geworden. Zelfs voor 
de ingang van de Leeuwenhoek 
ging ik nog bijna onderuit. Zou 
men er daar maar van uit gaan 
dat bewoners toch niet naar bui-
ten gaan met dat weer? 

Mijn zuster Ans, waar ik mijn we-
kelijkse, verplichte bezoek moest 
afleggen (ik kom er echt niet voor 
de lol) had er zo als gewoonlijk 
weer een uitgesproken mening 
over. ‘Schandalig dat de gemeen-
te ons letterlijk en figuurlijk weer 
in de kou laat zitten’. ‘Ans, heb jij 
zelf jouw stoep schoon geveegd?’ 
‘Waarom zou ik de stoep moeten 
schoonvegen? Ben ik de enige 
hier op de trap? Daar hebben wij 
toch de gemeente voor. Zij hoe-
ven maar één keer door de straat 
te rijden.’ ‘Ja Ans, maar daarmee 
is de stoep nog niet sneeuwvrij. Jij 
kunt wél vliegensvlug naar de Aldi 
om een koopje te halen, maar de 
stoep vegen, ho maar.’

Afijn het werd een echte kift-
partij waarbij Ans af en toe rood 
aanliep, zeker toen ik suggereerde 
dat het haar gewoonte was om 
elke verantwoordelijkheid naar 
het bord van een ander te schui-
ven. In het schuurtje heb ik nog 
een schop staan en toen ik thuis 
kwam ben ik maar aan de slag 
gegaan. Een paar oude sokken 
over mijn schoenen gedaan om te 
voorkomen dat ik op mijn mik ga 
en ik heb een voetgangerspaadje 
vóór ons pand vrijgemaakt. 

Eigenlijk was het best lekker even 
buiten in de weer te zijn. En ik 
was helemáál tevreden over mijn 
werk toen ik zag dat veel mensen 
het paadje voor ons huis opzoch-
ten om tenminste een klein stukje 
ontspannen te kunnen lopen. 

In de maand februari zijn er weer Crea-
tieve Weken in Ruilpunt Oude Westen. 
We organiseren creatieve workshops, 
waar je meer te weten kunt komen 
over een bepaalde hobby of techniek.

Er is materiaal aanwezig om mee te 
oefenen of een begin te maken met 
een werkstuk. De workshops worden 
gegeven door leden van het Ruilpunt, 
op dinsdag- of vrijdagmiddag 13-15 
uur. 

U kunt deelnemen voor 5 punten. (lid 
worden is gratis). Inschrijven: uiterlijk 
een week voor de datum van de work-
shop bij het Ruilpunt.
Thema Creatief start vanaf 4 februari 
2013. Een deel van het programma is 
bekend, maar er is ruimte voor meer 
workshops. Informeer in de Ruilwinkel!
•  12 februari: Intuïtief Schilderen door  
 Adri Tock 
•  19 februari: Plastic Haken (kleed of  
 onderzetter) door Yvonne Zegers 

•  26 februari: Boekbinden (blokje of  
 boekje) door Marie-France Steenhuis 
•  Sieraden maken (ringetje of arm  -
 band) door Fadime Gursoy 
•  Man dala’s tekenen door Wilma 
 Kruger.
We proberen een kast te vullen met 
materialen, gereedschappen en 
werkstukken, die je voor punten kunt 
kopen. Kom eens kijken of er iets voor 
jou bij is. Misschien heb je zelf creatieve 
spullen om aan te bieden! 

Van 26 januari tot en met vrijdag 1 
februari hebben we Koopjesweek: alle 
oude spullen uit de winkel ruimen we 
op voor halve punten. 

Ruilpunt Oude Westen, 
Gaffeldwarsstraat 34, 
3014 RR Rotterdam. 010-225 0844.
www.ruilpuntoudewesten.nl 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
open van 12-16 uur.

Buurvrouw kom eens kijken naar de 
douche’, zei mijn oude buurman 
(80+) van beneden. Ik ging met 
hem mee en schrok enorm toen ik 
de douche zag, nog de allereerste 
douche van zo’n 30 jaar geleden en 
waarschijnlijk nooit iets aan gedaan. 
Dat is niet de schuld van Woonstad, 
maar er is nooit een klacht gemeld. 
De muur van de slaapkamer ernaast 
was kletsnat. Dat kon natuurlijk niet 
zo blijven.
Ik heb voor ze naar het Klanten Con-
tact Centrum van Woonstad gebeld 
(ze hebben zelf geen telefoon). Ge-
lukkig kwam er een paar dagen later 
al iemand kijken. Hij schrok ook en 
zei: ‘Hier kunnen we niets meer aan 

Zes jaar in de pijplijn

doen er moet een nieuwe douche in’. 
Hij heeft nog wat foto’s gemaakt.
We hebben een tijdje niets meer 
gehoord en ik ben toen maar 
weer gaan bellen. Er was nog niets 
bekend. We moesten op de offerte 
wachten. Ik heb het verhaal toen ook 
maar bij Samen Door Een Deur ver-
teld en een paar dagen later kregen 
we bericht dat er een nieuwe douche 
zou komen.
De werkzaamheden zouden onge-
veer een week gaan duren, dus een 
week geen water en verwarming. 
Dat kan natuurlijk niet in de winter. 
De mensen zelf zouden in december 
op vakantie gaan en gelukkig hebben 
we met de aannemer en de buren 

Samen met de buren

Creatieve 
weken

Vogels voeren in de sneeuw 
De kinderen van groep 3/4 van de Van Asch van Wijckschool hebben in de 
witste en koudste week van deze winter lekkere hapjes gemaakt voor de 
vogels in de Wijktuin. (foto’s Maria Wagener)

Heeft u klachten over repara-
tieverzoeken, serviceverlening, 
enzovoort? 

Neem dan altijd eerst contact op 
met Woonstad via 
www.woonstadrotterdam.nl of 010-
440 8800.
Het is ook mogelijk om langs te 
gaan bij de balie van het regiokan-
toor, Westblaak 210, op werkdagen 
tussen 8:30 en 16:30 uur. 
Heeft u uw verzoek  gemeld en bent 
u niet goed geholpen? 
Ga dan naar het Spreekuur van 
Samen Door Een Deur, Buurtwinkel, 
Gaffelstraat 1  
dinsdagmiddag 14:00-15:00 uur,  
woensdagochtend 10:30-11:30 uur, 
donderdagavond 18:30-19:30 uur.

kunnen afspreken dat de werkzaam-
heden dan plaatsvinden. De buren 
hebben de sleutel en zijn contactper-
soon. Op maandag zijn ze gestart. 
Wij (de buren) zijn regelmatig gaan 
kijken en op donderdag werden we 
gebeld: ‘Kom eens kijken hoe mooi 
het geworden is’. We zijn gaan kijken 
en waren verrast, het ziet er weer 
heel goed uit. Op vrijdag nog de 
laatste klusjes. Daarna hebben we 
nog opgeruimd en schoongemaakt.
Een goede samenwerking tussen 
Woonstad, de aannemer en de 
buren, met een prima resultaat.De 
mensen zelf zijn nog niet terug, maar 
ik weet zeker dat ze er heel erg blij 
mee zijn.

Odeon en omgeving
Na jaren van onzekerheid kregen de 
bewoners van Odeon en omgeving 
(Gouvernestraat, Gaffeldwarsstraat 
en Bloemkwekersstraat) in 2008 een 
woongarantie voor vijf jaar. Die vijf 
jaar zijn voorbij. De kans is klein dat 
de plannen voor Odeon en omge-
ving helemaal van de baan zijn, maar 
we krijgen ook niet de indruk dat ze 
elk moment uit het vriesvak kunnen 
worden gehaald. Woonstad heeft de 
handen vol aan de andere projecten.

Gaffelstraat 70-88
In juli 2009 verscheen een adverten-
tie in Werelds Oude Westen waarin 
Woonstad een tiental potentiële 
kopers uitnodigde om in de Gaf-
felstraat het huis van hun dromen 
te bouwen. Dat zou al mogelijk zijn 
vanaf €150.000. Het bleek een zware 
opgave met veel onzekerheden, maar 
inmiddels is de grond overgedragen, 
het definitief ontwerp is een heel eind 
op streek en wellicht kan de bouw 
eind 2013 worden aangevat. Veel 
hangt af van het resultaat van de aan-

besteding. Er wordt nog gezocht naar 
kandidaten voor vier van de tien hui-
zen (ca. 200.000 tot 330.000 Euro). 
Inmiddels is de Tussentuin toe aan zijn 
vierde seizoen.

Drievrienden(dwars)straat
Het gemeentebestuur kreeg een 
storm van kritiek over zich heen toen 
het een sloopvergunning afgaf voor 
het complex Drievriendenstraat/
Drievriendendwarsstraat. De gemeen-
teraad stelde voor om er een ge-
meentelijk monument van te maken. 
Architectenbureau Dapper toonde 
overtuigend aan dat een opknapbeurt 
winst gevend kan worden uitgevoerd. 
Woonstad had daar weinig vertrou-
wen in, maar de oproep aan parti-
culiere ontwikkelaars om de klus te 
klaren had succes. De onderhandelin-
gen zijn in een vergevorderd stadium, 
mogelijk zelfs al afgerond. 

Sint-Mariastraat
In 2010 kondigde Woonstad een 
huurstop af voor de Sint-Mariastraat. 
Tweeënhalf jaar later zijn de meeste 

huurders naar elders verhuisd en 
wordt de Sint-Mariastraat bewoond 
door een groot aantal tijdelijke bewo-
ners en zeven vaste huurders. 
Op 21 augustus 2012 daagde 
Woonstad die zeven huurders voor de 
rechtbank en vorderde de beëindi-
ging van hun huurovereenkomst. De 
Rechtbank heeft het vonnis in die zaak 
al enkele keren uitgesteld. Op 11 fe-
bruari hopen zij meer te horen. Zowel 
voor de zeven huurders als voor de 
negentig tijdelijke bewoners blijft het 
dus voorlopig spannend wonen in de 
Sint-Mariastraat.

Bajonet/Adrianastraat/Adrianaplein
Woonstad knapt buitenkant en bui-
tenruimte op van de blokken tussen 
Adrianaplein en Schiet baanstraat. De 
bewoners drongen erop aan het geld 
niet in de buitenkant maar in hun wo-
ningen te steken; Woonstad besloot 
anders. 
Aan de andere kant van het Adriana-
plein, tussen Bajonet en Adrianastraat 
is sloop voorzien (89 sociale huurwo-
ningen). Woonstad wil daar 30 eenge-
zinshuizen bouwen voor de verkoop. 
De bouw kan pas beginnen als alle 
89 bewoners aan een andere woning 
geholpen zijn. Doorgaans is daar min-
stens een jaar of twee mee gemoeid. 
Bij dit blok belooft het een extra las-
tige opgave te worden. Veel mensen 
wonen er al dertig jaar of langer en 
zijn nogal honkvast. De gemeenteraad 
heeft Woonstad bovendien op het 
hart gebonden om hier maatwerk te 
leveren.

Woonstad wil de komende tien jaar ongeveer 600 woningen in Het Oude 
Westen opknappen en verkopen. Die plannen zijn niet van vandaag of 
morgen. Op 3 november 2006 gaf Woonstad opdracht om de funderingen 
van 700 woningen in Het Oude Westen te onderzoeken. In 2007 werden 
de resultaten bekend. Kort daarop werden de eerste besprekingen met 
bewoners belegd. De Buurtkrant volgde de verrichtingen kritisch. We zijn 
nu zes jaar verder. Wat zit er allemaal nog in de pijplijn.

Wijkmanager Biesheuvel bevestigt dat 
Woonstad de verhuizing zorgvuldig 
wil aanpakken, maar veel tijd wordt 
daar niet voor uitgetrokken. Vorige 
week kondigde wijkmanager Bies-
heuvel aan dat Woonstad de huur 
op 15 juli 2013 opzegt en dat het 
blok uiterlijk maart 2014 leeg moet 
zijn. Woonstad heeft subsidiegever 
Rotterdam namelijk toegezegd  dat 
de nieuwbouw medio 2015 wordt 
opgeleverd.
Haast en zorgvuldigheid gaan slecht 
samen. Als Woonstad inderdaad maat-
werk wil leveren en de vereiste zorg-
vuldigheid wil betrachten, dan moet 
het daar veel meer tijd voor reserve-
ren. Door nu al met huuropzegging 
te dreigen maakt Woonstad een valse 
start. Hier is vertrouwen verloren waar 
het juist gewonnen moest worden.
     
Bestemmingsplan
De plannen voor al die straten hebben 
twee dingen gemeen. Ze duren veel 
langer dan verwacht en ze komen tot 
stand zonder veel bewonersinbreng. 
Er is veel verzet tegen de plannen van 
Woonstad en tegen het alles overkoe-
pelende ontwerp-bestemmingsplan. 
De gemeenteraad betreurde het 
gebrek aan inspraak, maar een motie 
van de SP om daar conclusies aan te 
verbinden, werd verworpen. Op 24 
januari stelde de gemeenteraad het 
bestemmingsplan vast. Verschillende 
bewoners overwegen om daar beroep 
tegen aan te tekenen.
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