In Bloemhof zijn ook voorstanders van de woonplannen van de wethouder

'Sinds Pim Fortuyn dood is, stem ik niet meer'
onduidelijk of zijn sloopplannen ook
voor deze wijk gelden.

Bloemhof heeft 14.000 inwoners en
staat bekend als een probleemwijk.
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ROTTERDAM
In de wijk Bloemhof op RotterdamZuid wonen zowel voor als
tegenstanders van de woonplannen
van wethouder Schneider. De
vraag is of zij naar de stembus
gaan.
MARJOLEIN KOOYMAN

Als hij was gaan stemmen, had hij
tegen gestemd. Maar Alex
Ducardus uit de wijk Bloemhof in
Feijenoord heeft zijn stempas
onlangs bij het oud papier gegooid.
,,Tsja, sinds Pim Fortuyn dood is,
stem ik niet meer'', zegt de
Rotterdammer terwijl hij
verhuisdozen in een busje laadt.
Toch heeft Ducardus zich verdiept
in het onderwerp. ,,Ze willen
allemaal dure huizen bouwen. Dat
is toch belachelijk, wie kan dat
betalen? Nu is de wachtlijst al zo
lang voor een sociale woning.''
Dat weet de Rotterdammer omdat
hij op dit moment zijn dochter helpt
bij het verhuizen. ,,Haar vriend
stond al vier jaar ingeschreven, dus
daarom lukte het uiteindelijk met
veel pijn en moeite om een huisje
te vinden.''
Bloemhof heeft 14.000 inwoners en
staat bekend als een probleemwijk.
28 procent heeft een laag inkomen.
De gemiddelde woningwaarde is
110.000 euro en valt daarmee
onder het sloopcriterium van
wethouder Ronald Schneider
(wonen, Leefbaar). Het is nog
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Bewoners John en Suzanne van de
Knaap zien de bulldozers graag
komen naar hun arbeiderswijk.
,,Om een leefbare maatschappij te
houden, is meer diversiteit nodig in
de wijk'', zegt John van de Knaap.
,,Als er een bepaalde concentratie
van dezelfde bewoners is, gaat het
fout. Zoals hier. Hier leeft het
schuim van de maatschappij. Veel
buurtbewoners hebben geen werk,
het zou goed zijn als er duurdere
huizen bij worden gebouwd, die
andere bewoners aantrekken.''
Hoewel een deel van de woningen
een monumentale status heeft,
wordt er ook al volop gesloopt. Aan
de Dahliastraat bijvoorbeeld
hebben honderden oudere
woningen inmiddels plaatsgemaakt
voor gigantische nieuwbouwhuizen.
Wijkbewoner Roos Dullemond
maakt zich zorgen over die
ontwikkeling. Daarom stemt zij
morgen tegen de Woonvisie. ,,Mijn
zus woont al 30 jaar om de hoek bij
de Dahliastraat en zij wil daar niet
weg. Maar door de nieuwbouw, is
ze daar wel bang voor.'' Zelf woont
Dullemond al 50 jaar in Bloemhof.
,,Ik heb het hier naar mijn zin en
het is betaalbaar. Dat vind ik
belangrijk. Het leven is al duur
genoeg.''
Dullemond zag de afgelopen jaren
haar wijk achteruit gaan. ,,Ik voel
me af en toe onveilig, durf niet
alleen te pinnen.'' Maar het bouwen
van duurdere woningen, lost dat
probleem niet op, verwacht ze.
,,Het gaat om jongeren die de buurt
terroriseren. Zij gaan niet weg als
er duurdere huizen komen.''
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