
Sloop ons niet verder! 
 

Wil je niet uit je huis? 
Dit moet je doen: 
 

- Hang die poster voor je raam en laat 'm 
lang hangen! 
  
- 7 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis 
ben  je erbij. 
 

Woensdag 7 september, zaal 7 van het Stadhuis aan de Coolsingel 40  

 
Wil je lopen of samen met bus 38 naar het stadhuis?  

  

We vertrekken om 19.00 uur samen vanaf Café Wandeloord naast de ALDI en shoarma El 

Aviv daar tegenover. Op de hoek van de Kerkhoflaan, Crooswijksebocht en de Paradijslaan.  

Voor die avond heet het daar even:  Croosplein. 

 

FBNC:  Federatie Bewoners Nieuw Crooswijk, sinds 2004, e-mail:  info@crooswijk.com 
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Nieuwsbrief FBNC eind augustus / september 2011 
 
Sinds februari 2004 is het al aan de gang. Crooswijkers hebben alles uit de kast gehaald om sloop 
van onze wijk te voorkomen. Het z.g. masterplan Nieuw Crooswijk wil de vooroorlogse woninge slopen 
voor dure en kolossale flats en wat eengezinswoningen. Voor andere mensen….  
De meeste Crooswijkers kunnen dan niet terugkomen.  Ondertussen zijn al bewoners van meer dan 
duizend  woningen uitverhuisd  her en der elders in de stad. 
 
Sloop ons niet verder!    
 
Ondertussen weet iedereen dat ze niet alleen de huizen slopen, maar ook datgene wat de 
Crooswijkers, die al generaties met elkaar een wijk delen, samen hebben.  
Al een tijd is er niet meer gesloopt, zeker ook door de overwinning van de FBNC bij de raad van State. 
Daardoor staat je huis er nog!   Het z.g. masterplan loopt voor geen meter, maar is nog niet van tafel. 
Tot nu toe zijn  jullie woningen aan de Kerkhoflaan, Crooswijksebocht, Paradijslaan en 
Schutterskwartier bijvoorbeeld nog niet gered van de sloophamer. 
 
Crooswijkers willen niet weg! 
 
Binnenkort is het moment voor een wel heel heel  belangrijke beslissing. De gemeenteraad kan dan in 
feite dat z.g. masterplan van tafel vegen. Het gaat om het besluit over het bestemmingsplan dat nodig 
is om sloop en de nieuwbouw voor vooral andere mensen uit te voeren.  Als geschreven; bij het eerste 
bestemmingsplan in 2008 gaf de Raad van State de FBNC op belangrijke punten gelijk. Maar 
Woonstad, Proper Stok en Era Contour gaan het nu opnieuw proberen… 
 
Nu moet je er bij zijn! 
 
Woensdag avond, 7 september, zaal 7 van het stadhuis moet je erbij zijn.  Laat zien als je nog 
steeds niet uit je huis wilt! Dit is dus zo’n moment waar je  echt bij moet zijn! Nu is weer één zo’n 
moment, dat Crooswijkers zich moeten laten zien. Echt wel!  
Misschien voor één keertje nog maar.  Er is al genoeg kapotgemaakt… 
 
Ja, maar wie dan? 
 
Alle oude nieuw Crooswijkers die hier al 80 jaar vier of vijf generaties wonen, ook alle nieuwkomers 
die hier pas 20 jaar wonen. Maar zeker ook alle nieuwkomers die hier net komen kijken met 1 of 2 
jaartjes. Die net als wij in de gaten hebben wat een allemachtig fijn wijk-ie dit toch is. Dus ook alle Ad 
Hoc’ers en tijdelijk huurders. Misschien zelfs juist jullie… Zorg dat je er allemaal bij bent! 
 
Hang die poster snel op!  
 
Vanaf  woensdag/donderdag  is er een nieuwe poster. Hang die voor je raam waar die goed te zien is. 
En ook lang kan blijven hangen! Wees er zuinig op, wij hebben ze zelf betaald. 
De poster kan je halen op de volgende adressen: 
Rusthoflaan: Bruinstroop Steenhouwerij, kapper Ron Buitelaar, de zonnebank en de Aantrekker tapijt.  
Paradijslaan: 132- Ukelelwinkel, 130- Rock en Rommel kleding, 106/108-het Kledingparadijs,  
107- snackbar Mr. Potato Head 
Kerkhoflaan: café wandeloord, shoarma El Aviv en café daarnaast >>>>>>naam! 
 
Dit is belangrijk ! In het kort: 
 
-Haal die poster en hang ‘m op en laat ‘m hangen 
- 7 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis ben  je erbij. 
 
Meer weten? 
 
Donderdag 1 september zit de FBNC van 18.00 tot 19.30 uur buiten en binnen bij café Wandeloord 
vlak naast de ALDI.  Voor al je vragen en alles wat je wilt weten. Ook om je poster op te halen. 
 
*FBNC = Federatie Bewoners  Nieuw Crooswijk, sinds 2004, e-mail: info@crooswijk.com 


