Bewoners te hoop tegen woningsloop
al niet meer te betalen. Als er een
tweekamerwoning leegkomt,
gooien ze er voor de nieuwe
huurders zomaar 200 euro
bovenop. Voor een woning van 34
jaar oud. Waar práten we over.''
Er is zojuist een protestbord
onthuld, met een tekst die aan
duidelijkheid niets te wensen
overlaat: 'Rotterdam moet bouwen,
niet slopen'. Door bij het
woonreferendum tégen de
Woonvisie te stemmen, zo luidt de
oproep, kan de 'afbraak van 20.000
betaalbare woningen' worden
afgewend.

mensen doen? Laten
opsodemieteren naar Spijkenisse?
Wat we moeten doen in Rotterdam
is 20.000 sociale woningen
bijbouwen, in plaats van slopen.''
Het Woonreferendum staat centraal
bij het 010 Debat, op 26 oktober in
het Nationale Nederlanden DECafé. Start 20.00 uur.

Haar ogen schieten vuur: ,,Daar
komen dan woningen voor terug
die helemaal niet meer te betalen
zijn. Reken maar op 900, 1000
euro per stuk. Tel uit je winst. En
waar moeten de huidige bewoners
dan blijven? Moeten die naar een
tentenkamp of zo?''

Het protestbord, met Crooswijkse Stien
Weijgertse.
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In de aanloop naar het
Woonreferendum van 30
november, slijpen de tegenstanders
hun messen. In hartje Crooswijk
werd de stedelijke campagne tegen
de Woonvisie afgetrapt. ,,Want die
getuigt van harteloosheid.''
Natúúrlijk staat de 'burgemeester
van Crooswijk' Stien Weijgertse actievoerster pur sang - op de
barricade als de nood aan de man
is. Op de Paradijslaan maakt ze
van haar hart geen moordkuil.
,,Schandalig wat ze willen doen'',
fulmineert ze, ,,de woningen zijn nu
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Ze zet de toon bij de goed
bezochte start van het anti-sloopoffensief, opgezet door het
Actiecomité Woonreferendum.
Volgens SP-raadslid Querien Velter
is het nonsens om duizenden
goedkopere woningen af te breken,
en zo plaats te maken voor
exemplaren in het duurdere
segment.
,,Die huizen kun je beter bouwen
op plekken die nu nog braak liggen,
zoals in Pendrecht, Hoogvliet,
Smeetsland en hier in Crooswijk.
Ga eerst daar aan de slag.''
Fotograaf Menno Janssen,
bewoner van Nieuw-Crooswijk, is
het van harte met haar eens. ,,Dit
plan getuigt van harteloosheid'',
luidt zijn mening. Hij heeft geen
goed woord over voor het
verhuizen van bewoners, die vaak
'gewend en geworteld zijn' in een
oude buurt. ,,We moeten ons juist
over deze mensen ontfermen.''
Ook elders zullen de actievoerders
zich de komende weken roeren.
Inclusief Cool-bewoner Cees
Ottevanger. ,,Wat wil je met al die
maandag 24 oktober 2016
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