
Ze zijn twee handen op een buik, 
vullen elkaars antwoorden aan en 
dagen elkaar uit met grappen. Er 
heerst een ontspannen en gezel-
lige sfeer in de garage. Ze hebben 
hart voor de zaak, de mensen die er 
werken, de klanten die er komen en 
de buurt waar hij staat. ‘We willen in 
onze garage graag de mensen uit de 
wijk bedienen. Een garage voor, door 
en in het Oude Westen.’ Ook stagiair 
Salah komt even om de hoek kijken, 
wordt meteen voorgesteld en moet 
mee op de foto. De mannen sporen 
hem aan zijn best te doen op school. 
‘Als hij deze week zijn toets niet haalt 
moet hij een hele week schoonma-
ken.’ 
Appie woont schuin tegenover de 
garage in de Bloemkwekersstraat. 

Hij was acht toen het gezin vanuit 
Marokko naar het Oude Westen 
verhuisde. ‘Veel weet ik er niet meer 
van, maar wel dat het koud was. 
Voor het weer zou ik wel terug willen 
naar Nador, maar verder heb ik het 
in Nederland prima naar mijn zin. 
Voorzieningen zijn hier veel beter 
geregeld dan daar, ziektekosten, ver-
zekeringen en als ondernemer ben je 
beter beschermd en dat is zeker nu 
erg belangrijk.’ Al jong wist hij dat hij 
later automonteur wilde worden. ‘Als 
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Dodenherdenking in Kapelle
Dit jaar ging er op 15 mei voor 
het eerst een bus van uit het 
Oude Westen richting Zeeland, 
om precies te zijn naar Kapelle, 
om dode soldaten te herdenken. 
(Mohammed had een bewonersi-
nitiatief ingediend en dat was 
beloond). Deze soldaten zaten 
allemaal in het Franse leger en 
kwamen o.a. uit Marokko en 
Algerije omdat dat in die tijd nog 
Franse koloniën waren.
Ik was ook gevraagd om mee te 
gaan en toen ik de bus in stapte 
viel het me op dat we met zoveel 
verschillende oudewestenaren 
waren. 

De aankomst op de begraafplaats 
vond ik indrukwekkend. Het monu-
ment was heel groot en er liepen veel 
militairen in verschillende uniformen 
rond. Uit alle delen van het land en 
daarbuiten waren mensen gekomen. 
Er was een tribune gebouwd en dat 
was maar goed ook want het was 
een lange zit voordat alle kransen op 
hun standaards stonden.
Na het officiële gedeelte mochten wij 
een roos bij een graf of het monu-
ment neerleggen.
Ik heb lang bij het monument stil ge-
staan met het besef dat ik door deze 
mannen in 1944 in bevrijd gebied 
geboren ben.
Mariane Maaskant

Met felle, in het oog springende, 
graffitiletters, zowel binnen als 
buiten, en de deuren die altijd open 
staan is Garage Oude Westen in de 
Bloemkwekersstraat niet te missen. 
Daarbij valt in de straat ook die auto 
behoorlijk op, waar in dezelfde graf-
fitistijl de skyline van Rotterdam, de 
naam Oude Westen en het telefoon-
nummer op staan. 
Appie Ahmidouch is deze keer niet 
echt ‘van de straat geplukt’, maar 
‘uit de garage‘. Samen met zijn neef 

de juf in de klas aan iedereen vroeg 
wat hij of zij wilde worden, was het 
mijn standaard antwoord.’ En dus 
volgde hij de opleiding auto-techniek 
aan het ROC Brabant. 
Samen met zijn neef startte hij al 
jong een garage, in de Maashaven. 
‘Op een echt bedrijventerrein. Buiten 
de klanten was er weinig aanloop, 
niet zo gezellig dus.’ Farid hield ech-
ter al die tijd het pand in de Bloem-
kwekersstraat in zijn achterhoofd, 
‘toen de vorige eigenaar weg ging 
liet hij mij dit weten en zo konden wij 
in januari van dit jaar eindelijk onze 
Garage Oude Westen starten.’ Ergens 
anders wonen en werken dan in deze 
wijk? Nee hoor. Appie heeft een tijdje 
in Brabant gewoond, maar pendelde 
ook toen veel heen en weer.’Ik weet 

het niet, het Oude Westen is gewoon 
vertrouwd. De mensen kennen 
elkaar, ik ben hier opgegroeid, ik 
voel mij op mijn gemak. Het is hier 
gemoedelijk.’ Farid woont nu in 
Zuid, ‘maar wanneer er hier iets vrij 
zou komen, verhuis ik meteen terug.’ 
Ze zaten op dezelfde basisschool en 
merken dat veel klasgenoten vaak 
wel even uit de wijk weg zijn ge-
weest, om te studeren bijvoorbeeld, 
maar dan toch weer terug verhuizen.
De paaltjes op de stoep zijn weg, 

zodat ze er makkelijker met de auto’s 
bij kunnen. De geveltuinen die 
vorige maand in de Bloemkwekers-
straat zijn aangelegd kunnen ook 
zijn goedkeuring wegdragen.‘Het 
ziet er meteen gezelliger uit. Vanuit 
mijn huis kan ik er zo over uit kijken. 
Nu de fietsenrekken nog verplaat-
sen, want op dit moment kunnen 
mensen met rolstoel of kinderwagen 
er vaak niet langs.’ Hoewel het voor 
de zaak beter uit zou komen wan-
neer het betaald parkeren ook zou 
verdwijnen, realiseren de mannen 
zich dat dat wel nooit zal gebeuren. 
‘Het moet hier ook niet vol komen te 
staan met auto’s die dubbel gepar-
keerd staan, we willen geen overlast 
veroorzaken voor de buurt. We pro-
beren de wagens nu zoveel mogelijk 
in de garage te plaatsen.’
Nog wensen? Een sportschool 
ontbreekt nog en een speelplek voor 
kinderen en jongeren binnen, ‘want 
die speelpleinen zijn leuk, maar 
het weer in Nederland is daar niet 
altijd geschikt voor.’ Misschien een 
idee om mee te nemen in nieuwe 
plannen voor Odeon? Beide heren 
kunnen zich nog herinneren dat zij 
vroeger vanuit school direct naar 
Odeon renden om te gaan voetbal-
len, voor karata of om met vriendjes 
te spelen. ‘En als het lekker weer is, 
de deuren open naar het park.’ Hoe 
vaak zij zelf tijd hebben om daar dan 
deel aan te nemen is de vraag, want 
de garage is zes dagen per week 
geopend. Dus voor al het werk aan 
uw auto, loop of rijd eens binnen bij 
Bloemkwekersstraat 90b.

Farid Youssef runt hij de zaak. Appie 
is de monteur, de technische van de 
twee, Farid doet de in- en verkoop 
en administratieve werkzaamheden. 
‘Maar als de een het druk heeft 
helpen we elkaar ook en wisselen de 
taken af.’ Een gesprek over hemzelf? 
Liever niet. ‘Ik ben niet zo interes-
sant.’ zegt Appie. Als het echter ook 
over de garage en de wijk mag gaan, 
dan wil hij wel geïnterviewd worden. 
Zolang zijn neef hem maar af en toe 
mag bijstaan in het gesprek. 

Garage Oude Westen
Een garage voor, door en in het Oude Westen

Woonstad heeft verschillende 
projecten in Het Oude Westen in 
de week staan: de Gaffelstraat, de 
Drievrienden(dwars)straat, de Sint-
Mariastraat, de Bajonetstraat, Adri-
anastraat, Adrianaplein en Kogel-
vangerstraat. Die hebben één ding 
gemeen: ze duren allemaal erg lang. 
Het is vaak niet eens duidelijk of 
zo’n project  op een haar na gevild 
is, dan wel op sterven na dood.

Als de huizen leeg staan hoeven sloop/
nieuwbouw- en renovatieprojecten 
niet zo lang te duren, maar de huizen 
zijn bewoond en Woonstad kan niet 
om al die bewoners heen. Bovendien 
is het bij wet verplicht om zijn plannen 
aan de zittende bewoners voor te 
leggen en die met hen te bespreken. 
Ook de gemeentelijke overheid heeft 
bewonersparticipatie hoog in het 
vaandel staan en Woonstad zelf zegt 
keer op keer dat het daar serieus werk 
van willen maken. Maar hoe krijg je 
bewoners aan de onderhandelingsta-
fel als je ze eigenlijk uit hun huis wil 
zetten?

Dromen
In de Sint-Mariastraat wil Woonstad 
het overgrote deel van de huizen 
verkopen, maar daarover zweeg het 
aanvankelijk in alle talen. Sterker nog: 
de bewoners werden uitgenodigd 
voor een droomsessie. Ze mochten 
met Woonstad dromen over de toe-
komst van hun straat. Die droom werd 
ruw vestoord toen een medewerker 
van de huisbaas zich liet ontvallen 
dat Woonstad het overgrote deel 
van de woningen wil verkopen. De 
meeste bewoners kunnen zich geen 
koophuis veroorloven. Ze waren boos 
en staakten het overleg. Regiodirec-
teur Vermeeren en bemiddelaar Piet 
Huiskens kwamen eraan te pas om de 
gemoederen tot bedaren te brengen. 
Het kostte enige moeite om de be-
woners weer rond de tafel te krijgen. 
Maar dat lukte.

Samenwerken
Vermeeren beloofde beterschap. Ze zei 
dat de plannen nog niet vast stonden 
en erkende dat Woonstad in het ver-

Uit huis maar aan tafel
volg meer rekening zou houden met 
de belangen van de bewoners. Het 
was de bedoeling dat het plan nu echt 
samen met de bewoners werd ontwik-
keld. En om daar zeker van te zijn, 
tekende zij een samenwerkingsover-
eenkomst. Daarin werd geregeld hoe 
de samenwerking diende te verlopen, 
welke rol de bewoners daarbij kregen 
en wat hun rechten waren. 
De bewoners waren natuurlijk nog 
wel achterdochtig, maar ze staken 
opnieuw heel veel tijd in het overleg 
met  Woonstad. Achteraf stellen ze 
vast dat Woonstad vrijwel geen van de 
afspraken uit de samenwerkingsover-
eenkomst is nagekomen. Woonstad 
hield onvoldoende rekening met 
de belangen van de bewoners, het 
hield informatie achter en het stelde 
de bewoners keer op keer voor een 
voldongen zaak. 
Het was allemaal erg teleurstellend en 
de belangstelling voor het overleg met 
Woonstad nam zienderogen af, maar 
Woonstad keerde het tij door een 
nieuw plan aan de bewoners voor te 
leggen. Ook dat lukte.

Zelfbeheer
Woonstad verklaarde zich bereid om 
enkele panden voor 1500 euro per 
stuk (6 woningen) aan een vereniging 
van bewoners te verhuren. Het was de 
bedoeling dat de bewoners de huur 
inden en dat ze het onderhoud van 
de binnenkant van de panden voor 
hun rekening namen. Op die manier 
zouden de huren ongeveer honderd-
vijftig euro pp lager kunnen uitvallen. 
De bewoners waren enthousiast en 
staken er opnieuw veel enthousiasme 
in. Nog voor de jaarwisseling lag er al 
een voorstel van de bewoners ter tafel. 
Inmiddels zijn ook de statuten en het 
huishoudelijk reglement gereed.
De bijdrage van Woonstad bleef 
beperkt tot een intentieverklaring die 
tot ieders verbazing niet de intentie 
van Woonstad weergaf, maar de 
voorwaarden opsomde waaraan de 
zelfbeheerders moesten voldoen. Ze 
werden geacht in te stemmen met de 
huuropzeggingsprocedure die inmid-
dels was gestart. Praten met de pers 
was uit den boze en voor juridisch 

advies moesten ze zich verlaten op 
een door Woonstad aangewezen 
adviseur. Toen de bewoners daar niet 
op ingingen trok Woonstad de stekker 
uit het zelfbeheer.
De bewoners beklaagden zich op-
nieuw over de gang van zaken, deze 
keer tegenover de directie en de raad 
van commissarissen van Woonstad en 
deze keer in een brief van zes kantjes. 
De bewoners laten zich bovendien 
juridische adviseren om te voorkomen 
dat Woonstad opnieuw loze beloften 
doet. Wat hen betreft lukt dat deze 
keer niet.

Belofte maakt schuld
In de Sint-Mariastraat liet Woonstad de 
bewoners dromen over hun toekomst 
terwijl het wist dat daar binnen de 
plannen geen ruimte voor was. Het 
tekende een samenwerkingsover-
eenkomst, maar werkte niet samen. 
Het zegde zijn medewerking toe aan 
een zelfbeheerproject, maar stelde 
onrealistische eisen en staakte de 
medewerking terwijl het project nog 
in de kinderschoenen stond. Dit soort 
ervaringen blijven jammer genoeg niet 
beperkt tot de Sint-Mariastraat.
Huurders uit allerlei wijken zonden 
tientallen ingezonden brieven aan 
de Havenloods. Daarin verweten ze 
Woonstad dat het niet recht door zee 
is en dat het allerlei toezeggingen 
deed die het vervolgens niet nakwam 
(zie www.aktiegroepoudewesten.nl). 
Bestuursvoorzitter Molenaar nodigde 
de brievenschrijvers uit voor een 
gesprek, maar blies die ontmoeting 
op het laatste moment af. Woonstad 
verkoos de veilige omgeving van de 
eigen website voor een reactie onder 
de kop “We kunnen wel veel maar niet 
alles”. 
Volgens Woonstad is de kritiek in de 
pers afkomstig van ‘een handjevol 
bewoners’ die hun huur laag willen 
houden. In het artikel treffen we geen 
spoor van zelfkritiek, ook geen reactie 
op het verwijt dat Woonstad zijn 
afspraken niet nakomt. We vinden het 
niet zo vreemd als bewoners gehecht 
zijn aan een lage huur, maar wie zijn 
afspraken niet nakomt, heeft wat uit te 
leggen. Belofte maakt schuld.
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