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Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk is het samenwerkingsverband van de bewonerscomités 1) Crooswijksebocht, 2) Groot Trapezium
3) Klein Trapezium, 4) Paradijs I, 5) Paradijs II, 6) Rakstraat, 7) Schutterskwartier, 8) Kunstenaars Nieuw Croowijk.

Zoals bekend heeft Pop haar ta-
baksshop aan de Rusthoflaan op 
12 september gesloten en is zij nu 
bezig een nieuwe winkel, ook aan 
de Rusthoflaan, voor ruitersport-
artikelen op te zetten. 
 Het FBNC-bestuur betreurt na-
tuurlijk haar besluit om af te tre-
den, maar heeft er tegelijkertijd 
ook alle begrip voor. Pop is vanaf 
het prille begin in 2004 een boeg-
beeld geweest van het verzet in 
Nieuw Crooswijk tegen de niets-

ontziende sloop en zij heeft enorm 
veel werk verzet, zowel binnen als 
buiten onze federatie. Het bestuur 
van de FBNC is Pop daarvoor heel 
erkentelijk, dankt haar voor alles 
wat zij heeft gedaan en wenst haar 
veel succes in het realiseren van 
haar plannen. 
 Natuurlijk zal de FBNC door-
gaan met haar werk voor een be-
tere toekomst van Nieuw Croos-
wijk, daaraan hoeft niet te worden 
getwijfeld!

Pop treedt af als penningmeester
Pop Koedam is afgetreden als penningmeester van de Stichting 
FBNC. Zij zal tot eind 2009 de administratie blijven beheren, maar 
vanaf 1 januari 2010 zal een nieuwe penningmeester de financiële 
zaken van de FBNC moeten gaan behartigen.

Zoals eerder gemeld hebben de 
Deelgemeente Kralingen-Croos-
wijk en de FBNC in een ‘conve-
nant’ afgesproken dat er in Nieuw 
Crooswijk buiten het Wandeloord-
gebied niet zal worden gesloopt 
voordat tenminste de helft van 
de 778 te realiseren woningen in 
Wandeloord zal zijn verkocht of 
verhuurd aan bewoners oftewel 
echt zal worden bewoond. Het 
aantal bewoners in het Nieuw Tra-
pezium is dan ook heel belangrijk 

voor het tempo van de voorgeno-
men herstructurering van Nieuw 
Crooswijk. 
 Geruchten zeggen echter dat de 
verkoop niet zo voorspoedig ver-
loopt als de OCNC had gehoopt; 
de meeste sociale-huurwoningen 
blijken vergeven te zijn aan niet-
Nieuw Crooswijkers en er zijn 
waarschijnlijk pas een vijftal wo-
ningen verkocht. De tijd zal leren 
waarop het zal uitdraaien.

Nieuw Trapezium bijna voltooid
Zo langzamerhand nadert het Nieuw Trapezium eindelijk zijn vol-
tooiing, zo’n drie jaar na het slaan van de eerste paal. Het wachten 
is nu op de nieuwe bewoners. 

De FBNC is op zoek naar ver-
sterking van haar bestuur.

Alle ‘deelnemers van de FBNC’ 
hebben het recht om vooraf-
gaand aan de ‘vergadering 
van deelnemers’ zichzelf of 
iemand anders als kandidaat-
bestuurslid voor te dragen. 
Een deelnemer van de FBNC 
is elke meerderjarige Nieuw 
Crooswijker (m/v) die vooraf 
schriftelijk heeft verklaard de 
uitgangspunten van de FBNC 
– zoals ‘slopen waar nodig’ 
en ‘renoveren waar mogelijk’ 
– te ondersteunen. Naast het 
voordragen van een kandidaat 
kunnen de deelnemers te zij-
ner tijd hun stem uitbrengen 
op de voorgedragen kandida-
ten.
 
Laat de FBNC daarom zo 
spoedig mogelijk weten wie 
u als kandidaat wilt voor-
dragen, zodat het bestuur op 
korte termijn de kandidaten-
lijst kan opstellen en datum-
tijdstip-plaats kan vaststellen 
voor de deelnemersvergade-
ring. Het bestuur van de FBNC 
draagt als kandidaten voor (in 
alfabetische volgorde): Menno 
Janssen, Willem de Kovel, Bart 
Montijn en Hennie Pak.
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Binnenkort, zo omstreeks de jaar-
wisseling, zal er een aangepast 
Bestemmingsplan Nieuw Croos-
wijk ter visie worden gelegd. De 
FBNC is heel benieuwd op welke 
wijze de gemeenteraad, na meer 

dan anderhalf jaar na de uitspraak 
van de Raad van State, tegemoet 
denkt te komen aan de uitspraak 
van de Raad van State. De FBNC 
staat open voor alle suggesties tot 
verbetering, maar zij zal ook niet 

aarzelen aan de bel te trekken als 
de veranderingen geen verbete-
ringen blijken te zijn, maar alleen 
bedoeld zijn als ‘doekjes voor het 
bloeden’. 

Zoals eerder gemeld heeft de Raad van State de oorspronkelijke Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk op 
19 maart 2008 vernietigd: de FBNC kreeg immers op drie belangrijke punten gelijk. 

“Onnodig slopen is er niet mee bij”, 
aldus wethouder Hamit Karakus 
in o.a. de Metro van 11 november, 
“we gaan bestaande woningen op-
knappen en energiezuinig maken”. 
De trend van de afgelopen jaren 
om veel nieuwbouw neer te zetten 
om hoger-opgeleiden te trekken 
lijkt daarmee gekeerd. “Het con-
cept kluswoning is ook een goed 
middel om die groep aan de stad 
te binden. Bovendien geeft het de 
buurten een enorme impuls.” 
 Zouden de ideeën en argumen-
ten van de FBNC (en overigens 
ook die van vele anderen) dan ein-

delijk gehoor vinden bij het stads-
bestuur? De FBNC zal de ontwik-
kelingen met belangstelling vol-
gen, maar de verwachtingen zijn 
zo langzamerhand niet meer hoog 
gespannen. Zoals zo vaak, vreest 
de FBNC: veel goedbedoelde 
ideeën, maar uiteindelijk toch geen 
concrete verbetering voor Nieuw 
Crooswijk.
 

De FBNC hoopt daarom oprecht 
dat alle partijen weer eens om de 
tafel kunnen gaan zitten om de 
plannen voor Nieuw Crooswijk 
aan te passen aan de huidige om-
standigheden en, wellicht door de 
nood gedwongen, eindelijk eens 
tegemoet te komen aan het princi-
pe van de FBNC: “slopen waar no-
dig en renoveren waar mogelijk”.

Nieuw Bestemmingsplan 
Nieuw Crooswijk

Rotterdam stopt met onnodig slopen

Het laatste nieuws lees je op  
www.crooswijk.com


