Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus 13:30 uur dient de zaak van Woonstad tegen zeven
bewoners uit de Sint-Mariastraat. Woonstad wil hun huizen verkopen en
vraagt de rechter om ontbinding van de huurovereenkomsten.
Samen met Advokatenkollektief Rotterdam produceerden de Zeven
een doorwrocht juridisch verweer en een helder historisch overzicht van
de gang van zaken, getiteld 125 jaar in de Sint-Mariastraat (zie bijlage).
Corporaties zijn in het verleden opgezet om een doelgroep van minder
draagkrachtige huurders te bedienen, maar steeds vaker richten ze
zich op de kapitaalkrachtige doelgroep van kopers.
Als de corporaties hun koers niet verleggen dreigen veel meer huurders
hun woning kwijt te raken. De huurder met de kleine beurs verdient het
om weer in het centrum van hun belangstelling te staan. Dat is in alle
opzichten beter dan tegenover hen in de rechtszaal.
De Zeven van de Mariastraat kunnen uw steun goed gebruiken.
U kunt hen financieel steunen door een tientje over te maken op giro
665 853 920 ten name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun
Maria.

Woonstad tegen Maria

Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de Sint-Mariastraat voor
de kantonrechter. Woonstad wil hun huizen verkopen en vroeg de
kantonrechter om de huurovereenkomsten te ontbinden.
Tijdens de zitting stelde de rechter beide partijen nogal wat vragen.
Hij gaf hen bovendien huiswerk mee. Hij vroeg hen of de plannen van
Woonstad in overeenstemming zijn met het Bestemmingsplan Oude
Westen.
Dat zit zo. De huizen in de Sint-Mariastraat hebben 4 tot 6 woningen
per pand. Het zijn meergezinshuizen. Woonstad is van plan om ze als
ééngezinshuis aan de man brengen, met per pand dus slechts één
bewoner.
Het huidige bestemmingsplan is gemaakt in de jaren zeventig, bij de start
van de stadsvernieuwing. Omdat de bewoners van Het Oude Westen
behoefte hadden aan goede en betaalbare woningen, werd nadrukkelijk
voor sociale huur gekozen. Voor de zekerheid werd die keuze vastgelegd
in een bestemmingsplan.
Het merendeel van de huizen in Het Oude Westen kreeg de bestemming
‘Meergezinshuizen’. En het is dus eigenlijk helemaal niet toegestaan om
daar eengezinshuizen van te maken.
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
werkzaamheden aan fundering en gevel. Sterker nog: Woonstad is er
van overtuigd dat het op die manier goede en betaalbare woningen
realiseert.
Met verkoopprijzen van € 170.000 tot € 190.000 voor een half kluspand kun
je daar wel vraagtekens bij plaatsen, maar dat oordeel is aan de rechter.
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 giro 665 853 920
ten name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria

Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de Sint-Mariastraat voor de
rechter. Woonstad wil hun huizen verkopen en vroeg de kantonrechter om
de huurovereenkomsten te ontbinden.
Op 5 juni vonden ze een dagvaarding op hun mat, op 21 augustus
verschenen zij voor rechter Van der Wildt en op 12 oktober was het vonnis
voorzien. De rechtbank is echter overbelast en liet weten dat de uitspraak
pas op 9 november wordt verwacht. De zeven kunnen de feestdagen
dus in de Sint-Mariastraat vieren, hoewel ze natuurlijk liever horen dat ze
dat nog vele jaren kunnen doen.
Als de rechter de eis van Woonstad afwijst, wordt nog eens duidelijk dat
ook bewoners rechten hebben en dat bewoonde woningen dus niet
zomaar kunnen worden verkocht.
Het verzet tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen neemt toe en
menig renovatie- en nieuwbouwplan bezwijkt onder het eigen gewicht.
• Zo zag Woonstad zich gedwongen om de sloop van Gouvernestraat,
Bloemkwekersstraat en Gaffeldwarsstraat uit het hoofd te zetten.
• In de Gaffelstraat werden betaalbare huurwoningen gesloopt, maar de
nieuwbouw van koopwoningen komt alsmaar niet van de grond.
• Niemand ziet nog heil in de sloop van de Drievrienden(dwars)straat.
• In Bajonetstraat en Adrianastraat wil Woonstad 100 betaalbare
huurwoningen slopen om er een volkomen overbodige parkeergarage
met 30 koopwoningen voor terug te bouwen. Het project staat of valt met
een gemeentesubsidie van 4,5 miljoen euro. De vraag ligt voor de hand:
Kan Rotterdam zich dat eigenlijk wel veroorloven?
Maria maakt zich terecht zorgen over al die straten.
De Zeven van de Mariastraat kunnen uw steun goed gebruiken. U kunt
hen financieel steunen door een tientje over te maken op giro 665 853 920
ten name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de Sint-Mariastraat voor de
rechter. Woonstad wil hun huizen verkopen en vroeg de kantonrechter om
de huurovereenkomsten te ontbinden.
Op zaterdag 27 oktober leidt Woonstad potentiële kopers rond in de huizen
in de Sint-Mariastraat. Dat is wonderlijk. De zaak van de zeven bewoners
is immers nog onder de rechter en Woonstad krijgt pas op 9 november
te horen of de woningen ook werkelijk vrijkomen. Het is dus op zijn minst
voorbarig om daar potentiële kopers rond te leiden.
Datzelfde ongeduld zien we een paar straten verderop, in de
Drievrienden(dwars)straat. Woonstad wil dat monument slopen, maar staat
daarin zo goed als alleen. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
Bij de uitzetting van enkele krakers gaf Woonstad niettemin opdracht om
het sanitair van die panden te vernielen en de vloeren open te zagen.
Door die woningen ordentelijk te verhuren zou kraken veel eenvoudiger
voorkomen worden, maar dat was blijkbaar niet de bedoeling. Woonstad
nam alvast een voorschotje op de sloop.
Al meer dan vijf jaar heeft Woonstad zijn zinnen gezet op plannen voor de
Bajonetstraat, de Adrianastraat en het Adrianaplein. Die plannen zijn nog
erg vaag, maar een ding is zeker: Woonstad wil daar bewoners met een
dikkere portemonnee. De huidige bewoners hebben daar veel weerstand
tegen. Ook daar is het laatste woord niet over gezegd. Maar ook hier
neemt Woonstad alvast een voorschotje. Het onderhoud is hier het kind van
de rekening. Als bewoners daarover klagen, krijgen ze nul op het rekest.
Gezien de plannen wil Woonstad niet meer in investeren in onderhoud.
Maria houdt niet van dat soort voorschotjes op kosten van de bewoners.
Velen verblijdden ons met een financiële bijdrage. Veel dank daarvoor.
De Zeven van de Mariastraat kunnen uw steun goed gebruiken. Dat geldt
evenzeer voor bewoners van genoemde straten. U kunt ook hen financieel
steunen door een tientje over te maken op giro 665 853 920 ten name van
Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de
Sint-Mariastraat voor de rechter. Woonstad wil hun
huizen verkopen en vroeg de kantonrechter om
de huurovereenkomsten te ontbinden.
Het vonnis voor de bewoners van de Sint-Mariastraat is opnieuw met vier weken
uitgesteld. Op 10 december hopen we meer te weten. We hebben wel nieuws uit de
andere straten.
De gemeenteraad vraagt zich af of het nog wel verantwoord is om Woonstad € 2,4
miljoen te schenken voor de bouw van een parkeergarage tussen de Adrianastraat
en de Bajonetstraat. Rotterdam heeft immers al genoeg garages die half leeg staan.
Financieel gezien zijn het bovendien bodemloze putten.
Woonstad wil op die plek 89 huurwoningen slopen om er 30 koopwoningen en
zo’n peperdure parkeergarage voor terug te bouwen. Volgens Woonstad is alles al
geregeld. Die mededeling veroorzaakte grote onrust onder de bewoners. Een week
later werd die fijne mededeling gevolgd door een nieuwsbrief waarin Woonstad
trots liet zien wat er voor in plaats komt. Het laat zich raden hoe de bewoners over
dat gebrek aan inlevingsvermogen denken. Het laatste woord is daar nog niet over
gezegd.

De gemeenteraad wil het complex Drievrienden(dwars)straat behouden en
heeft al aangekondigd er desnoods een monument van te maken. Woonstad
koos voor sloop en nieuwbouw omdat behoud onbetaalbaar zou zijn. Dat blijkt
enigszins overdreven. Belangstellende investeerders zijn daarom opgeroepen
renovatieplannen in te dienen. En als het hen wel lukt, mogen ze het complex
overnemen.
Velen verblijdden ons met een financiële bijdrage. Veel dank daarvoor.
De Zeven van de Mariastraat kunnen uw steun goed gebruiken. Dat geldt
evenzeer voor bewoners van genoemde straten. U kunt ook hen financieel
steunen door een tientje over te maken op giro 665 853 920 ten name van Jan
van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de
Sint-Mariastraat voor de rechter. Woonstad wil
hun huizen verkopen en vroeg de kantonrechter
om de huurovereenkomsten te ontbinden.
De Rechtbank heeft het erg druk. Het vonnis in de
zaak tegen de 7 huurders is daarom voor de derde
keer uitgesteld, vanweg de feestdagen zelfs met 5
weken. Het blijft spannend voor die zeven huurders,
maar wellicht krijgen ze op 14 januari eindelijk te horen
hoe het vonnis luidt. Dat oordeel heeft niet alleen
gevolgen voor de 7 huurders. De 90 tijdelijke bewoners
die de Sint-Mariastraat bevolken kijken ook met
spanning uit naar 14 januari.
Als de huurovereenkomsten van de 7 worden ontbonden en Woonstad de verkoop van de
woningen doorzet, moeten immers niet alleen de vaste maar ook de tijdelijke bewoners het veld
ruimen. De wereld van de tijdelijk bewoners ziet er heel anders uit als de rechtbank de eis van
Woonstad afwijst en de huurders hier mogen blijven wonen. Woonstad moet dan uit een ander
vaatje tappen en een plan maken dat rekening houdt met de huidige bewoners, vaste en
tijdelijke.
Een paar welen geleden stelde de gemeenteraad zonder blikken op blozen 2,4 miljoen
beschikbaar voor de bouw van een parkeergarage tussen de Adrianastraat en de Bajonetstraat.
Alleen Groen Links en de SP hadden de tegenwoordigheid van geest om tegen die bodemloze
put te stemmen.
Woensdag 12 december, ‘s morgens om half tien begint de openbare hoorzitting over het
Bestemmingsplan Oude Westen. Een honderdtal Oude Westenaren heeft daar begin dit jaar
bezwaren tegen ingediend en enkele van hen geven een toelichting. Mocht je de hoorzitting bij
willen wonen, die is openbaar en wordt gehouden in zaal 7 van het Stadhuis.

Velen verblijdden ons met een financiële bijdrage. Hartelijk dank daarvoor. De Zeven van
de Mariastraat kunnen uw steun goed gebruiken. Dat geldt evenzeer voor bewoners van
genoemde straten. U kunt ook hen financieel steunen door een tientje over te maken op
giro 665 853 920 ten name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit de
Sint-Mariastraat voor de rechter. Woonstad wil hun
huizen verkopen en vroeg de kantonrechter om
de huurovereenkomsten te ontbinden.
De Rechtbank heeft het vonnis in de zaak tegen
de zeven huurders voor de vierde keer uitgesteld.
We hopen op 11 februari meer te horen. Zowel
voor de zeven huurders als voor de negentig tijde
lijke bewoners blijft het dus voorlopig spannend
wonen in de Sint-Mariastraat.
Er is veel verzet tegen de plannen van Woonstad voor Het Oude Westen. Een honderdtal
bewoners maakte bezwaar tegen het ontwerp-Bestemmingsplan. Op 12 december gaven
enkele van hen een toelichting ten stadhuize aan de gemeenteraadscommissie voor Fysieke
Infrastructuur en Buitenruimte.
Woensdagochtend 16 januari komt de commissie opnieuw bijeen om te horen of de wethou
der al vorderingen heeft gemaakt met de moties die meer dan een jaar geleden door de
gemeenteraad werden aangenomen.
• Zowel de gemeenteraad als de deelgemeenteraad waren toen niet te spreken over de
aanpak van de bewonersparticipatie door het dagelijks bestuur van Deelgemeente Centrum.
Zij legden die ontevredenheid vast in breed gedragen moties. Ondanks die duidelijke signalen
nam PvdA-wethouder Karakus de uitleg van Deelgemeente Centrum voor lief. Hij greep niet
in en de plannen voor Het Oude Westen kwamen dus tot stand zonder bewonersparticipatie.
• Bij gedwongen verhuizingen garandeert Woonstad het vinden van een woning in Het Oude
Westen, maar die garantie is flinterdun, omdat die woningen er domweg niet zijn, Woonstad
gaat ze ook niet zoeken. Toch neemt wethouder Karakus die garantie voor lief.
• Inmiddels is overtuigend aangetoond dat behoud van de Drievrienden(dwars)straat mo
gelijk is, sterker nog: winstgevend. Maar die gedachte komt niet bij de wethouder vandaan.
• Particuliere plannen bieden weliswaar perspectief op behoud, maar alleen als de particu
liere ontwikkelaar voldoende ruimte krijgt om zijn investering in de panden te steken, dus niet
in de kas van Woonstad. Wethouder Karakus zou dat soort zaken moeten bewaken.
Velen verblijdden ons met een financiële bijdrage. Hartelijk dank daarvoor. Financiële steun
blijft welkom. Dat kan bijvoorbeeld door een tientje over te maken op giro 665 853 920 ten
name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria
Op 21 augustus stonden zeven bewoners uit
de Sint-Mariastraat voor de rechter. Woonstad wil hun huizen verkopen en vroeg de
kantonrechter om de huurovereenkomsten
te ontbinden.
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Woonstad tegen Maria

Woonstad vindt dat het gezien de slechte
staat van de fundering echt niet langer kon
wachten. Dat is overdreven, maar de rechter zag er een zwaarwegend argument in.
Hij vindt dat de bewoners moeten verkassen
omdat Woonstad de panden wil renoveren.
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Woonstad renoveert echter slechts 3 van de

de Sint-Mariastraat voor de rechter. Woon-

20 panden. De rest wordt pas gerenoveerd

stad wil hun huizen verkopen en vroeg de

na verkoop, voor rekening en verantwoor-

kantonrechter om de huurovereenkomsten

ding van de kopers/klussers.

te ontbinden.

Een groot deel van de argumenten is
eigenlijk alleen van toepassing op die ene

Voor de toekomst van de Sint-Mariastraat

bewoner in de toekomstige renovatiewo-

zijn twee routes uitgestippeld. Drie panden

ning. Als renovatie in het geding is moeten

staan op de nominatie om te worden gere-

huurders dikwijls wijken, maar voor de toe-

noveerd. Woonstad knapt ze binnenkort op

komstige kluswoningen gaat die vlieger niet

en als het een beetje meezit leven tevreden

op. Die panden worden immers niet gereno-

huurders daar nog lang en gelukkig.

veerd. Je zou kunnen zeggen dat de rech-

Zeventien panden gaan een toekomst als
kluspand tegemoet. Woonstad herstelt de

ter de witte en de bonte was bij elkaar heeft
gekwakt.

fundering en restaureert de gevel. Zeventien

De vijf bewoners in de toekomstige klus-

kopers renoveren het pand en als het een

huizen overwegen beroep aan te tekenen.

beetje meezit leven de tevreden eigenaren

De renovatiepanden blijven dan buiten

daar ook nog lang en gelukkig.

beschouwing en wellicht vallen de renova-

Voor de huidige bewoners van de Sint-

tieargumenten dan ook door de mand. De

Mariastraat lijkt ‘lang en gelukkig’ verder

vijf beginnen echter met een handicap. De

weg dan ooit. Van de negenentachtig oor-

rechter vindt namelijk dat Woonstad niet

spronkelijke huurders wonen er nu nog zes in

hoeft te wachten tot de beroepsprocedure

de straat, vijf in zo’n potentieel kluspand en

is afgerond. Op 1 juni mag het hun huurover-

één in een toekomstig renovatiepand.

eenkomsten al beëindigen. Wordt vervolgd.

Vorig jaar juni daagde Woonstad hen alle
zes voor de rechter. Die stelde zijn vonnis

U kunt de bewoners van de Sint-Mariastraat

zes keer uit, maar onlangs vonniste hij in het

steunen, bijvoorbeeld door een tientje over

voordeel van Woonstad. Hij stemde in met

te maken op giro 665 853 920 ten name van

beëindiging van de huurovereenkomsten

Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun

op 1 juni 2013.

Maria.

Woonstad tegen Maria
Het sociaal statuut moet huurders tegen dit soort willekeur beschermen, maar wie houdt Woonstad tegen als het die afspraken terzijde schuift en kritische
huurders straft? Verhuurders staan niet te wachten
op huurders die hun recht zoeken. Maar als zij dat
afstraffen worden grondrechten aangetast.
De zes drongen er bij Woonstad op aan om de
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toezeggingen alsnog na te komen en terugkeer in

toe: de zes van de Sint-Mariastraat moeten hun wo-

een renovatiewoning in de straat mogelijk te ma-

ning vóór 6 juni leeg opleveren. Hoe nu verder?

ken. Woonstad reageerde daar verrassend positief

De bewoners van de Sint-Mariastraat is steeds
voorgehouden dat ze kunnen rekenen op een ur-
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tuut bij herstructurering’ van toepassing.

inrichtingskosten moeten betalen. Voor de zes is die

Voor de zes van de Sint-Mariastraat lijkt die vlieger

sociale gedachte evenwel verlaten. Zij moeten hals

niet op te gaan. De urgentieverklaring is per 1 juni

over kop verhuizen naar een woning die ze niet wil-

vervallen, de terugkeergarantie is terzijde gescho-

len en straks nog een keer naar hun eigen straat,

ven en het sociaal statuut is buiten werking gesteld.

tenzij Woonstad zich weer eens bedenkt.

Op 22 februari 2012 schreef wijkmanager Biesheuvel nog: “Uw recht op terugkeer in een dergelijke

De zes van de Sint-Mariastraat vormen slechts het

woning blijft uiteraard bestaan.” Jammer genoeg

topje van een ijsberg van gedwongen verhuizin-

was het “uiteraard” van Biesheuvel al binnen drie

gen. Zo wil Woonstad 89 sociale huurwoningen slo-

maanden over de houdbaarheidsdatum.

pen in Adrianastraat, Adrianaplein en Bajonetstraat

Toen de zes de rechtmatigheid van hun huuropzeggingen in twijfel trokken, bleek dat Woonstad de

en daar woningen voor een andere doelgroep
bouwen.

terugkeergarantie vooral ziet als lokaas: Wie niet in-

Volgens wijkmanager Biesheuvel staat bij het uit-

stemt met huuropzegging, mag niet terugkeren in

verhuizen van de huidige bewoners voorop dat zij er

een gerenoveerde woning in de straat.

niet op achteruit hoeven te gaan. De 36 woningen
die inmiddels werden aangeboden zijn echter bijna

Op zijn website blijft Woonstad volhouden dat de

allemaal kleiner dan de kleinste van de huidige wo-

zes ook in aanmerking komen voor een renovatie-

ningen, de huren vrijwel steeds een stuk hoger.

woning in hun straat. Maar bij navraag blijkt terug-

De huur bedraagt nu gemiddeld amper 4 euro

keer in de straat een gepasseerd station. De zes

per m2, terwijl het aanbod van Woonstad gemid-

moeten genoegen nemen met wat hen wordt aan-

deld meer dan een tientje per m2 kost. Conclusie:

geboden. Dat aanbod is minstens € 200 per maand

de bewoners gaan er flink op achteruit, tenzij de

duurder en staat haaks op het sociaal statuut.

nieuwe woningen heel veel extra’s bieden.

Twee voorbeelden: Hinko woont al zijn hele leven
in een benedenwoning. Volgens het sociaal sta-

Er valt dus nog veel goed werk te verzetten. Wij zijn

tuut heeft hij recht op een benedenwoning, maar

dankbaar voor de steun die we kregen. Ook voor

Woonstad biedt hem een 1e verdieping aan.

de toekomst is actie nuttig en nodig. U kunt daar-

Sako, 72 jaar oud en slecht ter been, hoort eigen-

aan bijdragen, bijvoorbeeld door een tientje over

lijk thuis in een benedenwoning, maar Woonstad

te maken op giro 665 853 920 ten name van Jan

biedt hem een 3e verdieping aan.

van den Noort, Rotterdam ovv Steun Maria.

Woonstad tegen Maria

Maria gaat naar het Hof - 16 juni 2013
Begin april wees de kantonrechter de eis van Woonstad toe: de zes van de Sint-Mariastraat moeten de
straat verlaten en hun woning leeg opleveren. Na
enig getouwtrek deed Woonstad de toezegging
dat ze maart volgend jaar kunnen terugkeren in de
dan gerenoveerde panden in de straat. Tot die tijd
zouden de zes in wisselwoningen met een lage huur
worden gehuisvest, althans daar rekenden ze wel
op. Maar voor kritische bewoners gelden blijkbaar
andere regels. Woonstad bood hen woningen aan
die 200 tot 300 euro per maand duurder zijn.
Natuurlijk waren de bewoners teleurgesteld, maar
zij lieten zich niet van de wijs brengen en pakten
hun biezen. Dat moest op stel en sprong, want
Woonstad gunde hen geen dag langer in de SintMariastraat. Eendrachtig verhuisden zij hun spullen.
En toen de klus geklaard was, vroegen ze hun advocaat om bij het Gerechtshof in Den Haag beroep
aan te tekenen. Het vonnis van de kantonrechter is
dus niet het laatste woord in deze zaak. Maria gaat
naar het Hof.
Dankzij de financiële steun van velen kunnen we de
juridische procedure voortzetten. Uw bijdrage blijft
broodnodig. U kunt bijdragen, bijvoorbeeld door
een tientje over te maken op giro 665 853 920 ten
name van Jan van den Noort, Rotterdam ovv Steun
Maria.

