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Theo Siebolt
Ik ben verantwoordelijk 
voor het onderhoud en 
schoonhouden van het 
Wijkpark, in opdracht 
van de gemeente. Mijn 
collega Raoul stond al 
in de vorige buurtkrant! 
Op dit moment doen 
we onderhoud aan 
de riolering, dat moet 
eens in het half jaar 
gebeuren, omdat die 
anders verstopt raakt 
door bladeren e.d. Het 
mooie aan dit werk vind 
ik vooral de dieren in de 
kinderboerderij. Als er 
zieke dieren zijn, weet ik 

wat ik moet doen. Verder weet ik veel van rozen snoeien, hees-

ters en bomen snoeien, en leer mijn collega’s de fi jne kneepjes 

van het vak. O ja, mag de buurtkrant Oude Westen ook bij 

ons in het park komen te liggen? Voor de mensen om mee te 

nemen? Zou mooi zijn!

Willem 
Fongers
Ik doe metingen in op-
dracht van de gemeen-
te in de buurt van 
bouwlocaties, om de 
settingen en deforma-
ties te controleren. Dat 
is vaktaal! Maar het 
komt er op neer, dat 
ik moet nagaan of de 
bouwwerkzaamheden 
geen verzakkingen of 

andere problemen veroorzaken. Nu zijn we bezig rondom het 
nieuwe Centraal Station. Het is echt mooi werk. Ik ben trouwens 
geboren en getogen in Rotterdam: mijn wiegje stond aan de 
Beukelsdijk.

Dhr. Zamen
Ik werk voor aannemings-
bedrijf Nijkamp en ben de 
uitvoerder van een klus 
voor de Stadsverwarming. 
We zijn hier met een heel 
team bezig aan een uit-
breiding van het netwerk, 
onder het gerenoveerde 
ronde gebouw aan de 
Diergaardesingel en het 
bijbehorende parkje. 
Buiten bezig zijn vind ik 
heerlijk, als het weer een 
beetje meewerkt tenmin-
ste... We zijn heel veel in 
Rotterdam bezig, en dat 
betekent dat je regelmatig op oorlogspuin stuit bij het 
graven.
In Rotterdam is de Stadsverwarming al kort na de 2e We-
reldoorlog aangelegd. Veel leidingen zijn dus verouderd, 
en doorlopend vindt her en der renovatie plaats aan dit 
systeem. Na de overstroming in de Koopgoot een paar jaar 
geleden, is Eneco extra alert op het onderhoud. Bovendien 
leveren nieuwe onderdelen een hoger rendement want ze 
houden de warmte beter vast. De warmte in dit systeem 
komt o.a. uit de vuilverbranding. Heel duurzaam dus die 
Stadsverwarming! Maar ook interessant om te horen dat er 
nog regelmatig uitbreidingen aangelegd worden.

Erik en Perik
Begin dit jaar kreeg De Haven-
loods een groot aantal brieven van 
bezorgde Rotterdammers met kritiek 
op de Rotterdamse corporaties. Die 
zouden niet goed omspringen met 
de belangen van hun huurders. Met 
name Woonstad kreeg nogal wat 
vegen uit de pan. De inhoud van de 
brieven kwamen overeen met de kri-
tiek die de gemeenteraad vorig jaar 
uitte. Op 24 november 2011 stelde 
die bij motie vast dat de bewoners 
van Het Oude Westen onvoldoende 
waren betrokken bij de plannen voor 
de toekomst van hun wijk. Of zoals 
Corinne het treffend samenvatte: 
“De Gemeente en Woonstad praten 
wel over ons ‘maar niet met ons!’”
Uiteraard legden kritische bewoners 
wethouder Karakus de vraag voor 
wat hij gaat doen om de belangen 
van deze Rotterdammers veilig te 
stellen. Maar de wethouder zwijgt in 
alle talen. Ondertussen werken wijk-
manager Ellen Perik (Deelgemeente 
Centrum) en programmamanager 
Erik Hoefl aak (Woonstad Rotterdam) 
eendrachtig aan een gezamenlijke 
reactie op de kritische moties van 
de gemeenteraad. Bewonerswerk-
groep BAAKS verwijt het duo dat ze 
dat doen, zoals ze dat al die tijd al 
deden, zonder de bewoners uit Het 
Oude Westen daarbij te betrekken. 
Het resultaat laat te wensen over. Na 
drie maanden zijn ze er nog steeds 
niet uit.
Woonstad en de Deelgemeente 
behandelen de bewoners als het 
derde wiel aan de wagen. De 
gemeenteraad ziet dat volkomen 
anders. Bewoners kunnen juist een 
zeer positieve bijdrage leveren aan 
de plannen. Als het aan de gemeen-
teraad ligt, overleggen gemeente, 

Bewonerswerkgroep BAAKS maakt zich zorgen over de plannen 
van Woonstad met de woningen in Bajonetstraat en omgeving. 
Op 20 februari verwoordde Corinne Wortel die zorg bij een 
vergadering van de Deelgemeenteraad. De bewonersinbreng is 
nog altijd het kind van de rekening. “De Gemeente en Woonstad 
praten wel over ons maar niet met ons!”

Ook deze keer gingen we oranje jasjes spotten in het Oude Westen. Dus de 
straat op om de mensen te portretteren die daar hun werkterrein hebben. 
Weer of geen weer, zij doen hun ding en - dat valt op - ze houden van hun werk.

Wij zijn er klaar voor...

Woonstad en buurtbewoners voort-
aan samen over de toekomst van de 
wijk, in de zogenaamd “gouden drie-
hoek”. De huidige gang van zaken 
voldoet daar helemaal niet aan en 
wordt in Het Oude Westen ook wel 
spottend het model “Erik en Perik” 
genoemd. Gemeente en Woonstad 
zijn dikke vrienden, de bewoners 
staan buitenspel.

Bestemmingsplan
Binnenkort staat het nieuwe bestem-
mingsplan voor Het Oude Westen op 
de agenda bij het college van B&W. 
Zo’n bestemmingsplan geeft voor 
elk stukje grond in Het Oude Westen 
aan waar de straat, het water, de 
tuin of het openbaar groen ligt, maar 
ook op welke stukjes een woonhuis, 
winkel of kantoor mag staan en aan 
welke eisen die gebouwen moeten 
voldoen, bijvoorbeeld hoe hoog ze 
mogen zijn. Op die manier wordt 
voorkomen dat iedereen zijn eigen 
gang kan gaan. 
Het huidige bestemmingsplan is 35 
jaar oud, maar het moet op korte 
termijn worden vernieuwd. Volgens 
de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening 
mogen gemeenten vanaf 1 juli 2013 
geen heffi ngen meer in rekening 
brengen voor bouwvergunningen als 
het bestemmingsplan ouder is dan 
10 jaar. Het gemeentebestuur pro-
beert daarom zo snel mogelijk alle 
bestemmingsplannen te vernieuwen. 
Het grijpt de gelegenheid aan om 
ruimte te scheppen voor de reno-
vatie- en nieuwbouwplannen van 
Woonstad en voor het uitvoeren van 
de eigen wensen in de buitenruimte. 
Hoog op het verlanglijstje van het 
gemeentebestuur staat de wens om 
eenzijdig parkeren in te voeren. In 
de smalle straatjes van Het Oude 

Westen staan de auto’s dubbeldik. 
Het zou een zegen zijn als die ruimte 
anders kon worden benut, maar de 
vraag is dan: waar blijf je met al die 
auto’s. Het bestemmingsplan ziet 
ze het liefst in een parkeergarage 
verdwijnen en rekent ons voor dat 
de huidige 678 plekken dan moeten 
worden uitgebreid met 500 extra 
parkeergarageplekken. De gemeente 
is niet van plan om zelf nieuwe par-
keergarages te bouwen, maar heeft 
grote verwachtingen van Woonstad: 
“Met de koppeling van extra parkeer-
capaciteit aan nieuwbouwprojecten 
is een belangrijk deel van de opgave 
in te lossen.”
Maar die verwachtingen blijken te 
hoog gespannen. Eigenlijk kan de 
gemeente slechts bij één nieuw-
bouwplan extra parkeercapaciteit 
realiseren. Het plan om 30 koop-
woningen in de Bajonetstraat te 
bouwen, biedt ruimte voor hooguit 
40 extra parkeerplaatsen. Dat kun je 
onmogelijk een “belangrijk deel van 
de opgave” noemen (8 procent). Die 
extra parkeercapaciteit gaat boven-

dien ten koste van 4,5 miljoen euro 
gemeentelijke subsidie en de sloop 
van 96 bruikbare woningen. Tel uit je 
winst.

Handen vrij
B&W wil de handen graag vrij houden 
en heeft de nieuwe parkeergarage 
in de Bajonetstraat daarom alvast 
onder voorbehoud opgenomen in 
het Bestemmingsplan. Daar zou veel 
voor te zeggen zijn, ware het niet dat 
de bewoners zelf nog steeds niet zijn 
geïnformeerd over die plannen. Die 
zijn niet, zoals het hoort, in een vroeg 
stadium aan de bewoners voorgelegd. 
Woonstad heeft weliswaar een tipje 
van de sluier opgelicht, maar daar is 
het bij gebleven. Bewoners moeten 
hemel en aarde bewegen om iets te 
weten te komen. Volgens de Bewo-
nerswerkgroep kan dat zo niet langer: 
‘Onlangs nog vroegen de bewoners in-
formatie over de kosten en baten van 
het project in de Bajonetstraat. De re-
actie die Stadsontwikkeling gaf, sprak 
boekdelen: “Zoals ik u al telefonisch 
heb toegelicht is de besluitvorming 
inzake de ISV 3 middelen bestuurlijk 
nog niet afgerond en er kan derhalve 
geen informatie over worden verstrekt. 
Groet Teun van Ameijden, Gebiedsma-
nager Binnenstad Stadsontwikkeling.”’
Eind 2010 kon B&W er nog gemaks-
halve (en enigszins gemakzuchtig) van 
uitgaan dat inspraak, voorafgaand aan 

de formele bestemmingsplanproce-
dure, achterwege kan blijven. B&W 
was toen nog in de veronderstelling 
dat de wijkbewoners  hun zegje al 
hadden gedaan bij het Masterplan 
Oude Westen. Maar op 24 november 
2011 velde de gemeenteraad een 
vernietigend oordeel over de gebrek-
kige participatie rond het Master-
plan. Het college kan er sedertdien 
niet langer gemakshalve (en enigs-
zins gemakzuchtig) van uitgaan dat 
inspraak achterwege kan blijven. 
De deelgemeente is weliswaar 100 
procent verantwoordelijk voor de 
mislukte inspraak rond het master-
plan, maar sinds 24 november 2012 
heeft het een uitgelezen kans om 
zich te revancheren. Zij hoeft niet 
langer te doen alsof de neus bloedt, 
maar kan haar verantwoordelijkheid 
aanvaarden en ruimte claimen voor 
inspraak binnen de gouden driehoek. 
Bewonerswerkgroep BAAKS moedigt 
de deelgemeente aan om die kans te 
grijpen en ‘de inspraak, voorafgaand 
aan de formele bestemmingsplan-
procedure, goed te regelen, anders 
gezegd: in lijn met “Samen bouwen 
in Rotterdam”’ De bewonerswerk-
groep is er klaar voor! 

Bewonerswerkgroep Bajonetstraat, 
Adrianastraat, Adrianaplein, Kogelvan-
gerstraat, Schietbaanstraat (BAAKS) 

Nog een 
mede-
werker 
van Dhr. 
Zamen: 
Anthony

Vanavond spreekt u over 
de toekomst van Het Oude 
Westen. Wij wonen in Het 
Oude Westen en het gaat 
dus ook over onze toekomst. 
Wij houden van Het Oude 
Westen en willen er dan 
ook graag blijven wonen. 
Woonstad heeft echter grote 
plannen met onze wonin-
gen, maar wat die plannen 
zijn wij weten het niet. Wij 
hebben alleen te horen ge-
kregen dat er koopwoningen 
komen en wij onze wonin-
gen moeten verlaten.
Enkele weken geleden zag 
ik in het programma “De 
slag om Nederland” een 
inspraakdeskundige. Zij 
vertelde dat alle gemeenten 
dezelfde fout maken. Het 
begrip participatie wordt 
opgevat als informeren. 

Er wordt een klankbord-
groep samengesteld en 
die klankbordgroep wordt 
geïnformeerd. Dat is geen 
participatie. Inspraak is 
samen met de bewoners om 
de tafel zitten en over de 
plannen praten.
Ook in Het Oude Westen is 
er tot nu toe geen sprake 
van bewonersparticipa-
tie. Er wordt wel over ons 
gesproken maar niet met 
ons. De klankbordgroep die 
ons beloofd is, is er zelfs 
nooit gekomen. Enkele jaren 
geleden hebben we ons 
daar wel voor opgegeven bij 
Woonstad, maar nooit meer 
iets van gehoord.
Wij hebben toen maar zelf 
een bewonerswerkgroep 
opgericht. De bewoners-
werkgroep komt op voor de 

belangen van de bewoners 
en informeert de bewoners 
zo goed mogelijk. Wij schrij-
ven stukjes in de Buurtkrant 
en sturen brieven naar de 
Havenloods. We zijn naar 
de vergaderingen van de 
raadscommissie Fysieke In-
frastructuur en Buitenruimte 
geweest en hebben daar 
ingesproken om ons stand-
punt duidelijk te maken. 
Ook hebben we gesprekken 
gehad met gemeenteraads-
leden.
Het resultaat was de motie 
“Informeren is niet hetzelfde 
als participeren” die op 24 
november 2011 unaniem 
door de gemeenteraad is 
aangenomen. Op 24 januari 
2012 hebben wij u en ook 
de wethouder(wonen) een 
brief gestuurd om u daaraan 

te herinneren.
Wij hebben er al veel tijd 
en energie in gestopt en 
dat alles om inspraak te 
krijgen. Het overleg tussen 
Gemeente, Woonstad en de 
bewoners duldt geen verder 
uitstel. Dat zal zo spoedig 
mogelijk van de grond 
moeten komen, anders zijn 
belangrijke besluiten over 
de toekomst van de wijk al 
genomen. Als u nu niets on-
derneemt is het risico groot 
dat die besluiten zonder 
bewonersparticipatie tot 
stand komen.

Inspraak, wij zijn er 
klaar voor!

Corinne Wortel, 
Bewonerswerkgroep BAAKS

Geachte leden van de Deelgemeenteraad,
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