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Dikke onvoldoende
Na de gemeenteraad van Rotter-
dam stelde ook Deelgemeente 
Rotterdam Centrum vast dat de 
bewoners van Het Oude Westen 
onvoldoende werden betrokken 
bij de plannen voor hun wijk. 
De bewonersparticipatie is niet 
correct verlopen en net als de 
gemeenteraad roept nu ook de 
Deelgemeenteraad het college van 
B&W op om de participatie van 
bewoners uit Het Oude Westen 
serieus te nemen.

De aanleiding voor die oproep is 
de recente vaststelling van het 
bestemmingsplan Oude Westen. 
Volgens het college kon bewoners-
participatie bij het bestemmings-
plan achterwege blijven, omdat de 
bewoners hun zegje al hadden ge-
daan bij het masterplan. Maar 

daar wringt de schoen, omdat van 
die participatie weinig of niets 
terecht kwam.

Het Centrum voor onderzoek en 
statisitek (COS) stelde vorig jaar vast 
dat het participatietraject niet correct 
was uitgevoerd. En de gemeenteraad 
zette daar een dikke streep onder 
door raadsbreed de motie “Infor-
meren is niet hetzelfde als participe-
ren” aan te nemen. De raad vroeg 
wethouder Karakus daarom Deelge-
meente en Woonstad uit te nodigen 
om alsnog een participatietraject te 
starten.
Die uitnodiging kwam er niet en 
verdere actie bleef uit. 

Toen Deelgemeente Centrum zich 
op 12 maart over het bestemmings-
plan Oude Westen boog was de 

Eigenlijk wil ze helemaal niet in de schijnwerpers. Ze had zelfs 
gehoopt anoniem te blijven, want hoewel haar naam breed 
uitgemeten werd op pagina 2 van de vorige buurtkrant, wilde ze 
tot nu toe niet op de foto. Maar de redactie vond het hoog tijd 
voor een portret (in woord en beeld) want het is een heel bij-
zonder mens. Als je je gaat verdiepen in wat zij doet, kan je niet 
anders dan onder de indruk zijn van haar onuitputtelijke energie, 
warmte en sympathie voor mensen om haar heen die het moeilijk 
hebben.

DE STRAAT
De Bajonetstraat. Een straat die 
regelmatig in het nieuws was want 
hij vormt de spil van een gebied 
waar veel over te doen is. Het is ook 
de straat waar Corinne woont, drie 
hoog, met een fantastisch uitzicht uit 
haar zolderetage over de daken van 
het Oude Westen. Mede aan haar is 
het te danken dat de bewoners van 
haar buurt zich hebben verenigd in 
de werkgroep BAAKS, die zich sterk 
maakt voor inspraak in de op handen 

Withstraat. ‘Er werkten veel kunste-
naars, part-time om het hoofd boven 
water te houden, supergezellig was 
dat.’ Ook bij de NDU werkte ze, in 
diezelfde Witte de Withstraat, en bij 
het Vrije Volk. Toen nog een jaar of 
zes, inmiddels ook als grafisch vorm-
gever, bij een drukkerij in de Vlag-
gemanstraat in Blijdorp. Rond 1987 
besloot ze zelfstandig verder te gaan, 
omdat ze inmiddels moeder was 
geworden, en haar zoon alleen wilde 
opvoeden. Ze ging thuis werken en 

had gelukkig genoeg opdrachtgevers 
(huisstijlen, logo’s, dat soort dingen) 
om de boel draaiend te houden. 
De zolderetage in de Bajonetstraat 
werd woon- en werkplek en ze is 
nog altijd verknocht aan het huis. 
Staand voor haar erker-raam straalt 
ze helemaal: ‘Moet je toch zien, wat 
een licht! ‘s Morgens zie ik hier de 
zon opkomen, en vanuit mijn andere 
kamer zie ik hem weer ondergaan. 
In de loop der jaren heb ik veel aan 
de skyline zien veranderen: de oude 
puntdaken van het Oude Westen 
verdwenen, en erachter verschenen 
steeds meer grote kolossen. Het 
nieuwe gebouw Calypso aan de 
Mauritsweg belemmert helaas nu het 
zicht dat ik had op het Stadhuis.’

GELUKSVOGEL
Wat er ook gebeurd is in haar leven, 
of nog staat te gebeuren, Corinne 
vindt zichzelf een geluksvogel. Ze 
geniet intens van het leven. Dat be-
sef van geluk heeft ze vooral sinds ze 
in 1994 de strijd tegen kanker won. 
Na een ingrijpende behandeling die 
geen mens ongeschonden doorstaat, 
gaat het nu al jaren lang uitstekend 
met haar. Haar directe woonomge-
ving heeft daaraan veel bijgedragen. 
‘De mensen hier in de buurt zijn 

fantastisch. Er woont hier een Kaap-
verdische man, al tientallen jaren, 
die de hele buurt fris en opgeruimd 
houdt. Geheel uit eigen beweging 
en zonder daarvoor iets terug te ver-
wachten. Zijn zoon en de mijne zijn 
als broertjes opgegroeid. En dat is zo 
mooi aan het Oude Westen. In een 
dorp als bijvoorbeeld Oostvoorne 
(waar ik een caravan heb staan), zou 
ik nooit kunnen aarden. Daar zijn 
zoveel vooroordelen en kortzichtig-
heid. Mijn zoon zegt altijd: ‘Ik ben 
blij dat dat ik in het Oude Westen 
ben opgegroeid. Ik heb nooit gewe-
ten wat discriminatie was.’ En ook ik 
ben een stadsmens, maar ook een 
wereldburger. Een humanist, zou je 
kunnen zeggen.’

Humanist is Corinne ongetwijfeld.. 
Niet alleen is ze altijd in de weer 
geweest als ‘overblijfmoeder’ in het 
onderwijs, in medezeggenschaps-
raden en bewonersverenigingen, ze 
helpt zonder ook maar een moment 
te aarzelen mensen die in de ver-
drukking zijn geraakt. Er is het schrij-
nende voorbeeld van een buurjon-
gen van 19 jaar die uit Afghanistan 
vluchtte, en inmiddels als asielzoeker 
is geaccepteerd, maar totaal aan de 
grond dreigde te raken doordat hij 
niet werd begeleid in zijn pogingen 
in Nederland een eigen bestaan 
op te bouwen. Corinne heeft alle 
bureaucratische problemen voor 
hem uitgezocht, en hem geleerd hoe 
hij met zijn minimale inkomen kan 
overleven. Hij gaat nu naar school en 
werkt heel hard aan zijn toekomst.
Mensen als Corinne zijn er gelukkig 
veel in onze wijk; het zijn de doeners 
die de gaten in de samenleving 
opvullen die door nalatig beleid zijn 
gevallen. Opkomen voor kwetsbare 
mensen, bijvoorbeeld de oudjes van 
in de 80 die hun hele leven in deze 
wijk hebben gewoond, altijd netjes 
hun huur hebben betaald en nu uit 
hun huis moeten. Nu maar hopen 
dat Corinne zelf zonder al te veel 
kleerscheuren door de renovatiemo-
len heen komt .

Corinne Wortel: Wereldburger
‘multicultureel... oh je bedoelt: 
zoals de wereld’ (loesje)

zijnde renovatie van hun buurt. 
Bajonetstraat-Adrianastraat-Adriana-
plein (deel)-Kogelvangerstraat (deel). 
De S stond voor Schietbaanstraat, 
maar die is in principe afgevallen, 
omdat daar de plannen nu minder 
ingrijpend zijn geworden. 
Corinne: ‘Van die plannen wisten we 
al jaren natuurlijk, en we stonden in 
principe positief tegenover renovatie, 
totdat duidelijk werd wat Woonstad 
eigenlijk wilde: het grootste deel van 
de sociale huurwoningen vervangen 

door koopwoningen. Maar voor het 
zover was, werd er langdurig om de 
hete brij heen gedraaid.’
BAAKS komt ongeveer eens in de 
maand bijeen. Corinne was éen van 
de oprichters en de aanleiding was 
een eerste zeer teleurstellende ‘in-
formatiebijeenkomst’, waar in feite 
zo goed als geen informatie werd 
gegeven. Inmiddels is de werk-
groep een belangrijk aanspreek- en 
informatiepunt geworden, zoals u 
al in de vorige krant heeft kunnen 

lezen. Door het vele werk dat zij 
met deze groep verzette, werd zij 
ook uitgenodigd om deel te nemen 
aan de vergaderingen van Samen 
Door Een Deur, het samenwerkings-
project tussen de Aktiegroep en 
Woonstad. Al deze werkzaamheden 
hebben haar vele nieuwe inzichten 
gebracht over hoe dingen werken 
bij stadsvernieuwingsprocessen.

De Bajonetstraat... hoe lang woont 
Corinne er al? ‘Al achtentwin-
tig jaar! Ik kwam hier wonen als 
alleenstaande moeder met mijn 
zoontje van drie maanden. Inmid-
dels is hij al weer zes jaar het huis 
uit. Ik ben geboren in Zuid, aan de 
Wolphaertsbocht, schuin boven de 
C&A, en opgegroeid in Zuidwijk. 
In die tijd was Zuid nog behoorlijk 
geïsoleerd. Noord en Zuid waren 
eigenlijk twee aparte steden, tot de 
metro werd aangelegd.’

ONTWERPEN EN MOEDER ZIJN
Ze deed een grafische opleiding en 
vond werk bij de Havenloods op 
het Noordereiland. Opmaken van 
de krantenpagina’s, en ‘s avonds, 
als alles naar de drukker was, was 
het een dolle boel met de collega’s 
in de kroegen rond de Witte de 

kritiek dan ook niet van de lucht. 
Dagelijks bestuurslid Marjolijn 
Masselink hield staande dat de 
participatie goed was verlopen, 
maar een grote meerderheid van 
de raad legde in een motie vast 
dat het DB met B&W op zoek 
moet naar mogelijkheden om de 
bewonersinbreng alsnog veilig te 
stellen. In de woorden van raads-
lid Aart van Boeijen: “We hebben 
een dikke onvoldoende gekregen 
en dan kunnen we niet blijven 
denken dat we het goed hebben 
gedaan.”

Het ontwerp-bestemmingsplan 
Oude Westen staat o.a. op 
www.aktiegroepoudewesten.
nl en is, met de bijbehorende 
stukken, ook in te zien in de 
Stadswinkel Centrum, 
Stadhuis, Coolsingel 40 
ingang zijde Doelwater. 
Dit kan nog t/m 19 april.  

Humanitas zoekt gezinsmaatjes
Humanitas Home-Start zoekt vrijwilligers die zich in willen zetten als maatje in gezinnen 
waar het even niet lekker loopt. Het gaat om jonge gezinnen met tenminste1 kind van  
6 jaar of jonger. Heeft u een paar uurtjes per week tijd, bent u positief ingesteld en weet 
u dat opvoeden best pittig kan zijn?  Bent u moeder of vader, oma of opa of iemand die 
het gezinsleven goed kent en een steuntje in de rug wilt zijn? Vindt u het leuk om iets 
voor een ander gezin te betekenen? Bel dan voor informatie naar 010-265 39 30 (Rot-
terdam Noord) of  010-419 61 93 (Rotterdam Zuid) 
of kijk op www.home-start.nl of www.humanitasjeugdhulpverlening.nl. 
U krijgt een training vooraf en reiskosten worden vergoed.
Er starten trainingen in april en juni. 
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