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Bewonerscomité met de lange naam
Rond de jaarwisseling is Bewonerscomité Adrianaplein, Adriana-, Bajonet,
Kogelvanger- en Schietbaanstraat opgericht. De bijeenkomsten van het
bewonerscomité met de lange naam worden goed bezocht. De bewoners
besloten om twee zaken aan te pakken: het achterstallig onderhoud en de
onzekerheid over de toekomst van de straten.
Achterstallig onderhoud
Begin dit jaar werden vragenlijsten
in de brievenbussen gedaan. Veel
bewoners gaven daarop aan dat ze
onderhoudsklachten hebben. Het
Bewonerscomité heeft die klachten
namens de bewoners bij Woonstad
ingediend, maar kreeg onmiddellijk de reactie dat de bewoners het
indienen persoonlijk moesten doen.
We kunnen ons voorstellen dat
Woonstad schrok van de waslijst,
maar die afwijzende reactie sloeg
natuurlijk helemaal nergens op.
Het Bewonerscomité met de lange
naam wil dat de klachten ter sprake
komen bij ‘Samen door een deur’.
Daar praat Woonstad met Aktiegroep
Het Oude Westen over de afhandeling van klachten. Maar dan moet
Woonstad daar wel aan meewerken.
Woonstad werd daarom uitgenodigd voor een gesprek met het
Bewonerscomité.

Het zal nooit meer zo
stormen in Rotterdam
In het ziekenhuis
overleed op
vrijdag 15 april j.l.
op 65-jarige leeftijd
Nora Storm.
Nora was jarenlang
voorzitster van de
Rotterdamse junkiebond en runde het
uitzendbureau voor
verslaafden Topscore.
De laatste jaren ving
zij vooral nog ex-verslaafden en daklozen
op in ‘Nora’s Nest’.
Ruim 20 jaar stond het leven van
Nora vooral in het teken van verslaafden een identiteit en gezicht
geven en hen perspectieven voor
een toekomst en kansen op werk
bieden.
In haar aanpak was Nora uniek.
Zorgzaam, maar zo nodig ook snoeihard in haar eisen en het nakomen
van afspraken. En dit zowel naar de
verslaafden als naar politici. Maar
zo overtuigend in de bedoelingen
en resultaten van haar aanpak dat
zij door menigeen daarom gewaardeerd of op z’n minst toch bewonderd werd. Zij ontving daarvoor dan
ook menige onderscheiding.
Vorig jaar verscheen haar boek:
“Van junken naar gebruikers” waarin
de werkwijze van Nora’s succes-

volle aanpak wordt
beschreven. Door
middel van dit boek
valt er voor velen
nog wat te leren van
Nora. Velen zullen
haar missen. Vooral
ook de mensen waar
zij zich voluit voor
ingezet heeft.
Opbouwwerkster
Natalie Dupon herinnert zich Nora vooral
ook als betrokken
bewoonster in de Saftlevenstraat:
“Ik had al een hoop over Nora
gehoord, Moeder der Swiebers en de
uitwerking daarvan: het Soephuis
en Topscore. De aantijgingen over
de zogenaamde ‘fraude’ is destijds
niet helemaal aan mijn neus voorbij
gegaan. Ik weet nog heel goed dat ik
dacht: ‘Laat die vrouw toch met rust
man!’ Mijn eerste persoonlijke
ontmoeting met Nora verliep niet
helemaal vlekkeloos. In het kader van
‘Mensen maken de Stad’ organiseerde
ik met een collega een straatfeest en
een grofvuilactie, waarbij bewoners al
het grofvuil in een keer in de container
konden gooien. Mijn collega had van
te voren aan Nora gevraagd of zij de
soep wilde maken. Natuurlijk deed ze
dat! De planning was dat de materi-

Op woensdagmiddag 13 april hadden de bewoners in de Buurtwinkel
een bespreking met Aat Biesheuvel
(wijkmanager Oude Westen) en
Marc Lansink (projectleider wijken).
Samen door een deur was vertegenwoordigd door Theo van Sprundel
(Aktiegroep Het Oude Westen).
Die middag is afgesproken dat
Samen door een deur de klachten in
behandeling neemt. Die zijn inmiddels ook al doorgegeven aan
Theo van Sprundel en in behandeling genomen door ‘Samen door een
deur’. Daarmee is niet gezegd dat de
klachten allemaal meteen verholpen
worden. Het blijft verstandig om
Woonstad er iedere keer weer aan
te herinneren dat u onderhoudsklachten heeft. De aanhouder wint.
Onzekerheid over de toekomst
Woonstad heeft jaren geleden aangekondigd dat er plannen zijn met

alen voor de activiteit om 12.00 uur
klaar zouden staan. Nou, dat ging dus
niet helemaal volgens plan.
Tegen de tijd dat ik aankwam, vertelde mijn collega dat Nora super boos
was en er zeker niet van gediend was
dat mensen zich niet aan afspraken
houden. Ik wist dat ze gelijk had en
durfde eigenlijk niet eens bij haar naar
binnen. Ik had ook wel eens gehoord
dat ze het beter kon vinden met mannen dan met vrouwen. Dus mijn collega ging voorop.
Om een lang verhaal kort te maken:
ze heeft ons er verbaal flink van langs
gegeven en wij hebben ons excuses
aangeboden en toen was het weer
helemaal goed.
Ja, voor mij was Nora en vrouw naar
mijn hart. Recht voor z’n raap, geen
geouwehoer en afspraak is afspraak!
Daarna is mijn contact met haar
altijd heel goed gebleven. Het tot
stand komen van de speelplek op
het binnenterrein Saftlevenstraat/
Ochterveltstraat hebben de buurtbewoners in de eerste plaats aan haar te
danken!”
Op het afscheidsfeest van Nora in
Odeon op 21 april sprak ook burgemeester Aboutaleb zijn bewondering voor haar uit. Hij eindigde zijn
speech met de woorden:
‘In Rotterdam waait het altijd. Maar
het zal hier nooit meer zo stormen
zoals Nora dat kon veroorzaken’.
We moeten vrezen dat dat waarheid
zal worden.

de woningen in de Bajonetstraat en
omgeving, maar de bewoners weten
nog steeds niet wat die plannen
inhouden. Woonstad weet dat wel,
maar de gemeente heeft ook wensen
en tot nog toe zijn ze er samen niet
uitgekomen. De gemeenteraad heeft
begin vorig jaar besloten dat bij
dat soort gesprekken ook bewoners
moeten worden betrokken. Dat overleg tussen gemeente, Woonstad en
bewoners wordt de gouden driehoek
genoemd. Maar hoe mooi die naam
ook is, tot nog toe zijn de bewoners
niet uitgenodigd.
Op woensdagochtend 13 april is
het Bewonerscomité daarom naar
de gemeenteraadscommissie FIB
gegaan. Die commissie heet zo
omdat de echte naam nauwelijks uit
te spreken valt. De bewoners hebben
de gemeenteraadsleden uitgelegd
dat ze duidelijkheid willen over de
toekomst van hun straat. Ze willen

ook meepraten over de plannen.
De gemeenteraadsleden begrepen
waar de bewoners het over hadden,
want ze hadden zelf ook al signalen
opgevangen dat het in Het Oude
Westen niet helemaal goed was verlopen met de inspraak.
Wethouder Karakus zegde toe dat hij
Deelgemeente Centrum om tekst en
uitleg zou vragen en de commissie
liet duidelijk blijken dat het Masterplan Oude Westen voor hen geen
hamerstuk was. Dat was een mooi
resultaat, maar wie denkt dat
Woonstad en de gemeente nu onmiddellijk hun leven beteren, kan
wel eens bedrogen uitkomen. Toen
de bewoners ‘s middags met wijkmanager Aat Biesheuvel over de
onderhoudsklachten spraken, bleek
dat Woonstad en de gemeente begin
mei een gesprek hebben over de
toekomst van de huizen. Woonstad
hoopt de bewoners daarna meer
duidelijkheid te kunnen geven over
de plannen. Het is mooi als de bewoners dan eindelijk weten wat er met
hun huizen gebeurt, maar het is minder fraai dat bij dat gesprek begin
mei opnieuw geen bewoners zitten.
Kortom er is wel wat bereikt, maar
de eindstreep is nog niet in zicht.

De bibliotheek in Het Oude Westen
moet open blijven
Aan de oproep van Heleen Flier,
bewoner van de Sint Mariastraat
en voorheen hoofd van de wijkbibliotheek, om in verzet te komen
tegen de sluiting van de bibliotheek
is gevolg gegeven. Ze deed deze
oproep in het Aktiegroep café van
donderdag 24 maart. Drie weken later
kwam er een zeer gemêleerde groep
van gebruikers en sympathisanten van
de bibliotheek in de buurtwinkel van
de Aktiegroep bij elkaar. Iedereen,
waaronder een groepje Chinese
mensen, wist heel goed duidelijk te
maken waarom de bibliotheek in het
Oude Westen open moet blijven.

Ze zijn nu gestart met het verzamelen
van handtekeningen om duidelijk
te maken hoeveel bewoners uit het
Oude Westen het belangrijk vinden
dat de bibliotheek openblijft. Ze hebben ook nog andere plannen. Op 19
mei om 16.00 uur gaan ze deze plannen verder uitwerken. Wilt u ook uw
steentje bijdragen kom dan naar dit
overleg of ondersteun bij het ophalen
van handtekeningen. Lijsten zijn in
de Buurtwinkel van de Aktiegroep
op te halen. Het is een kleine moeite
om deze actie te ondersteunen door
onderstaand formulier in te vullen en
bij de Buurtwinkel in te leveren.

Ik vind dat de bibliotheek in het Oude Westen moet blijven...
O Omdat het belangrijk is dat bewoners in het Oude Westen dicht bij
huis boeken kunnen lenen, over
boeken kunnen praten en voorgelezen kunnen worden.Taalontwikkeling is in het Oude Westen heel 		
belangrijk.
O Doordat de bibliotheek dichtbij is
kunnen kinderen, jongeren (vooral
meisjes), ouderen en mensen met
een handicap zelfstandig naar de
bibliotheek komen.
O Vooral jongeren die geen computer
hebben maken in de bibliotheek
gebruik van het internet.
O De bibliotheek is een belangrijke
en veilige ontmoetingsplek voor 		
jonge kinderen, ouderen en meisjes.
Alle nationaliteiten ontmoeten
elkaar hier.
O Er is kennis over boeken (het is geen
sluitpost van andere werkzaamheden).

O Bewoners, vooral ouderen, kunnen 		
hier gratis en dicht bij huis
verschillende (internationale)
kranten lezen. Ook Chinese mensen
maken hier veel gebruik van.
O In deze kleine bibliotheek word je
gekend.
O Sluiten van de bibliotheek is ook
kapitaalvernietiging.
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