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Geen brug te ver!

Hij ligt er, de Gust Romijnbrug over het spoor naast de
Waalhavenboulevard.
De brug van 45 meter voor langzaam verkeer verbindt stadswijk
Charlois met de Waalhaven; oftewel de stad met de haven.
Wethouder Langenberg opent op maandag 21 maart om plm. 16.00 uur
de brug.
De Gust Romijn brug is er voor voetgangers en fietsers, die moeten
afstappen.

Voor bewoners in de omgeving is de brug
een mooie uitbreiding van het wandelgebied
zuiderpark. Immers de Waalhaven ligt nu
onder handbereik.
Met deze nieuwe brug ontstaat een
recreatieve route van het Zuiderpark tot aan
de Waal-Eemhaven.
De woonwijken Oud-Charlois, Wielewaal
en Pendrecht krijgen hierdoor fysiek
toegang tot de havenfronten.
Maar ook werknemers van de bedrijven
aan de Waalhaven, die dagelijks met
het openbaar vervoer reizen, zullen
door deze langzaamverkeersbrug
hun reistijd aanzienlijk verkort zien.
Immers de tramhaltes de
Wielewaal / Boergoensevliet/
Blommensteinweg/
Boergoense Vliet zijn nu op
een goede loopafstand van de
Waalhavenboulevard.
Stadshavens Rotterdam verandert
geleidelijk oude havengebieden
naar een stedelijke omgeving,
waarin stad en haven opnieuw
worden verbonden.
Daarbij geldt een dubbele
doelstelling: versterking van de
economische structuur van stad en
haven, en het scheppen van een
aantrekkelijk en hoogwaardig woon- en
werkmilieu.
Gust Romijn werd in 1922 geboren in
Noordwijkerhout en stierf in 2010. Hij was
een bekende Nederlandse beeldhouwer,
graficus en kunstschilder.
Romijn volgde aanvankelijk een opleiding
tot architect en begon in 1943 met
schilderen en beeldhouwen.
Samen met Louis van Roode en Piet
Rovers behoorde hij in de jaren 50 tot

de ‘Venstergroep’, bestaande uit jonge
Rotterdamse grafici.
In de jaren 60 woonde Romijn korte tijd in
New York.
Terug in Nederland werd hij docent aan
de Rotterdamse Academie en de Vrije
Academie in Den Haag.
Romijn woonde en werkte tot 1982 in
Rotterdam in wat bij de oudere Charloissers
bekend staat als “de stee van Timmers”,
Kromme Zandweg 110.
Later verhuisde hij naar het Dreischor
in Zeeland. Romijn werd onder meer
onderscheiden met de Nationale 5 mei
Grafiekprijs (1955) en de Prix Suisse
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Schneider zet sloopplannen
door
Het in onze vorige nieuwsflits
aangekondigde referendum lijkt
nu onvermijdelijk.
Het Rotterdamse stadsbestuur
gaat gewoon door met de
sloopplannen voor duizenden
goedkope woningen..

Naar verwachting zal dit raadgevend
referendum t in juni er komen
Het stadsbestuur heeft definitief ingestemd
met de Woonvisie 2030.
Daarin staat dat er van de 20.000 goedkope
woningen er 12000 moeten worden
gesloopt.
De andere 8000 worden ‘opgewaardeerd’ .
In Rotterdam zuid gaat het om zo’n 10.000
woningen.
Wethouder Schneider (Leefbaar) vindt
“Woonvisie 2030”is een heel belangrijk
document voor de toekomst van Rotterdam.
Hij vindt dat er veel teveel goedkope
woningen in Rotterdam zijn.
Er moeten meer woningen voor de voor
midden- en hogere inkomens komen, aldus
de wethouder in een persconferentie op 1
maart j.l.
De wethouder zet hiermee het beleid van
zijn voorganger Hamit Karakus (PvdA)
voort: Rotterdam ombouwen tot ‘een
aantrekkelijke woonstad’ voor de middenen hoge(re) inkomens.
We zien dit nu al in Pendrecht en Crooswijk.
Rotterdamse huurdersverenigingen en de SP
zijn dan ook begonnen met het verzamelen
van de benodigde 10.000 handtekeningen.
Schneider is geen tegenstander van het
referendum: hij ziet het als kans om zijn
verhaal te vertellen.
Om de 10.000 verouderde particuliere
woningen op Zuid op te kopen en te slopen
heeft de wethouder 50 miljoen euro per jaar
nodig!
Minister Blok is, aangespoord door de

tweede kamer, aan het studeren wie dat
moet gaan betalen.
In de nieuwste versie van Woonvisie 2030 is
het stuk dat de woningbouwcoöperaties dit
moesten ophoesten, geschrapt.
Critici vragen zich af waar bewoners met
een smalle beurs moeten blijven: ze worden
rücksichtslos de stad uitgejaagd.
Met zo’n raadgevend referendum willen ze
de kaalslagplannen tegenhouden.
De wethouder laat weten dat de stad moet
meer in balans komen: hij wil af van de
monocultuur van sociale woningen - vooral
op Rotterdam-Zuid, om zo de wijk en de
lokale economie te versterken.
Hij vindt dat meer dan genoeg woningen
voor de smalle beurs overblijven. en er ook
nog eens 36.000 woningen in het middenen het hogere segment worden toegevoegd.
Op de vraag of de goedkope woningen niet
broodnodig zijn in Rotterdam antwoordt
hij dat dat de Rotterdam al lang niet meer
de stad is met veel laagopgeleiden met het
laagste inkomen.
Rotterdam is, aldus de wethouder, een
andere aantrekkelijke stad geworden, die
mensen van buiten trekt.
“Deze stad verdient meer balans,
en gezinnen, natuurlijk.”
De lange wachtlijsten voor sociale
huurwoningen (gemiddeld zo’n 3, jaar)
vindt hij meevallen..
Professor Boelhouwers, hoogleraar
‘Woningmarkt’ aan de TU Delft. voorspelt
op termijn problemen:, er is nu al een tekort
aan betaalbare woningen!
Het argument dat er een overschot is aan
sociale woningen noemt hij ‘quatsch’.
De vraag naar woningen stijgt alleen maar ,
ook naar goedkope woningen.
Het aantal alleenstaanden groeit, ouderen
blijven langer thuis wonen en dan komen
daar ook nog de statushouders bij.
Ook deze groep maakt aanspraak op de
sociale woningvoorraad, Aldus de prof.

Laat uw stem horen op: http://woonreferendum.nl/
Stem voor het referendum.
Binnenkort digitaal mogelijk op deze website.
(1957).
(bron Wikipedia)
Het is de boerderij tegenover het Waaltje
pal naast het eindpunt van lijn 2. Deze
boerderij uit 1799 is een rijksmonument en
herinnert aan het agrarisch verleden van het
toenmalige dorp Charlois.
U komt hem als eerste tegen als u vanaf
de eindhalte van lijn 2 naar de nieuwe
voetgangersbrug, die naar hem is genoemd,
loopt.

Vanwege het referendum is het heel belangrijk dat
veel Charloisse lezers deze nieuwsbrief te zien krijgen.
Stuur hem daarom door naar uw Charloisse
kennissen.

