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Terwijl de gemeenteraad zich buigt 
over de bezuinigingen die nodig zijn 
om de begroting rond te krijgen, de-

Rotterdams geld in bodemloze putten
den enkele bewoners uit Het Oude 
Westen een opmerkelijk aanbod. Zij 
zien af van de 4,5 miljoen Euro die 

De parkeeroverlast kan volgens hen 
veel eenvoudiger worden opgelost. 
Rotterdam heeft de afgelopen jaren 
veel parkeercapaciteit bijgebouwd in 
de veronderstelling dat het autobezit 
flink zou groeien. Maar die groei 
bleef uit, reden voor het college om 
de parkeernorm flink te verlagen. 
Op 11 oktober nam de gemeen-
teraad dat voorstel aan. Daarmee 
heeft een wijk als Het Oude Westen 
ineens veel meer parkeergelegenheid 
dan de gemeente nodig vindt. Het 
straatparkeren kan dus gemakkelijk 
worden teruggedrongen zonder 
extra parkeergarages bij te bouwen. 
Die 4,5 miljoen Euro kan dus beslist 
beter worden besteed.

het gemeentebestuur wil steken in 
de bouw van een  parkeergarage 
in de wijk. “Wij vinden dat het geld 
voor de parkeergarage in de Bajo-
netstraat beter aan andere zaken kan 
worden besteed”, aldus Bewoners-
werkgroep BAAKS.
Het Oude Westen heeft smalle 
straten met aan beide zijden gepar-
keerde auto’s. Het gemeentebestuur 
wil het straatparkeren terugdringen 
en meer auto’s in parkeergaarages 
onderbrengen. De bewoners juichen 
toe dat de parkeerdruk afneemt, 
maar ze zien de bouw van extra 
garages niet als een oplossing. “De 
tijd dat Rotterdams geld in bodem-
loze putten kon worden gestort, is 
wel voorbij.” 

PROGRAMMA PROGRAMMA

Een week lang manifestaties van ideeën voor een leeszaal 

De voormalige hamam aan het Rijnhoutplein wordt ingericht als tijdelijke leeszaal. 
Mensen kunnen daar de hele dag met een kopje koffie of thee een krant lezen 

en boeken inzien, maar ook ideeën leveren en hun diensten aanbieden. 
Er zijn duizend weggeefboeken en er is een kijktentoonstelling van boeken 

uit de particuliere Rotterdam-collectie van Maarten van der Lugt. Per dag is er een 
ander programma dat betrekking heeft op een mogelijke functie van een leeszaal 

nieuwe stijl. 16 november, voorprogramma op Radio Rijnmond: een uur lang 
leeszaalfestival met o.a. Abdelkader Benali, als schrijver grootgebracht met de 

buurtbibliotheek van Het Oude Westen.

Maandag 19 november: 
dag van het leren 
Trade School 010: Korte cursussen en work-
shops voor jong en oud, zoals: lezen, breien & 
haken, omslagontwerp werkstuk, iPad gebruiken, 
Wordpress voor beginners,QR-me, spreken voor 
groepen, levensverhalen schrijven. (wordt nog 
verder aangevuld
16.00-18.00: Speciaal programma voor 
de Huiswerkklas van Het Oude Westen

Dinsdag 20 november: dag van het lezen
De rust van het lekker lezen wordt drie keer door-
broken door:
13.00: Maarten van der Lugt, verzamelaar van 
publicaties in en over Rotterdam vertelt over zijn 
collectie.
17.00: Schrijvers dragen voor uit eigen werk: 
Jana Beranová, Marco Nijmeijer, Lennart Pieters, 
Umeu Bartelds, João Pedro Monteiro Rodrigues, 
Nelly Soetens en anderen
20.00: Ontmoeting van leesclubjes, voorlezen 
recensies   

Woensdag 21 november: 
dag van het voorlezen
De hele dag activiteiten voor kinderen en ouders
10.00-11.30 : workshop voorlezen
Daarna parallelle voorleessessies
13.30: dansgroep Meekers met Helaas Pindakaas
15.30- 17.00: gedichten schrijven, verhalenvertel-
ler, letterclown, voorlezen
17.00: workshop voorlezen voor vaders.
20.00: workshop rappen 

Donderdag 22 november: 
dag van het ontmoeten
10.00-11.30:  Koffie voor ZZP-ers. De leeszaal, een 
werkplek voor ZZP’ers?, kom langs, drink met ons 
een bak koffie en lever ideeën aan voor de ideale 
werkplek.
13.00-16.00: Taalbeurs: beurs en presentatie van 
taalcursusaanbieders in Rotterdam
17.30-20.30: Leeuwenkuil, feestelijke netwerkbij-
eenkomst van en voor creatievelingen en anderen 
uit Rotterdam West en Centrum. Neem een boek 
mee, geef hem aan een ander en raak in gesprek. 
(18.00 -18.30 presentaties)
20.30 “Wij zijn dichters in beweging”, bij Rapa Nui, 
de bloemenwinkel op het Rijnhoutplein 

Vrijdag 23 november: dag van het delen
15.00: Presentatie van tijdschriftabonnementen in 
Rotterdam-West 
16.00: Gesprek over digitaal delen: Linux, open 
acces, digitale informatienetwerken, virtuele 
bibliotheken. 
18.00: Terugkijken en vooruitkijken met Juul Martin, 
uitdenker en uitprobeerder van ‘the sharing 
economy’.  
19.00: Feestelijke afsluiting van het festival met 
onder andere optreden van duo Jaap Blonk, stem-
kunstenaar/dichter en Klaas Hekman, bassaxofonist/
fluitist. 

Leeszaalfestival 
Rotterdam West

19-23 november 2012 

De buurtbibliotheek van het Oude Westen gaat per 
1 december dicht. Tijd voor iets nieuws: een leeszaal voor 

en door (aspirant) lezers. Om uit te zoeken of een leeszaal/
bibliotheek in (voornamelijk) zelfbeheer wenselijk 
en mogelijk is, organiseren we een ‘leeszaalfestival’
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Gevraagd: spullen en boeken
Voor de inrichting van de leeszaal hebben we 

nog lampen, houten stoelen, fauteuils, vloerkle-

den (geen stukken vloerbedekking) en computers 

nodig. En staat uw boekenkast te vol met boeken 

die u niet meer gaat herlezen, breng ze ook. 

Vanaf 1 november kunnen op alle ‘werkdagen’ 

van 16 tot 18 uur spullen gebracht worden. 

 

Gevraagd: helpende handen en hoofden
Wilt u een paar uurtjes gastvrouw/heer zijn, of 
een workshop geven, of op een andere manier 
meehelpen. Neem contact op met Joke van der 
Zwaard (mail: boeket@antenna.nl en 
010-4366576) of Maurice Specht: 
maurice@spechtindestad.nl.

 Verborgen bedrijvigheid 

Christy de Witt 
creatief 
ondernemer/
kunstenaar

Rijnhoutplein 3  Dagelijks open van 10 tot 22 uur

Foto: Sabina Jurjewicz

Voor het definitieve programma kijk op: 
https://leeszaalfestival.wordpress.com, 
of op facebook: leeszaal Rotterdam West 
of haal een folder op in de 
Buurtwinkel, Gaffelstraat 1. 
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