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FBNC: ook op de braderie!

Historisch ‘Nieuw’
Crooswijk
Naast nieuwbouw en renovatiewo-
ningen blijkt Nieuw Crooswijk ook
woningen met historische waarde
te hebben. Dat heeft Wijnand Rijn-
ders, van het bouwteam van de SP,
ontdekt.
Het gaat om wooncomplex Reser-
veBoezem III; het blok Kerkhoflaan
– Kerkhofstraat – Rusthofstraat.
Dat blijkt namelijk ontworpen te
zijn door een, in de architectuurwe-
reld, zeer bekende architect, Gran-
pré Molière. Het wooncomplex
geeft de ontwikkeling weer van de
volkshuisvesting in de stad.
Daarom moet dit volgens de FBNC
en het SP-bouwteam behouden
worden. De FBNC en het SP-bouw-
team zijn nu druk bezig met het
schrijven van een voorstel om dit
wooncomplex op de monumenten-
lijst te krijgen en zo weer een
stukje Nieuw Crooswijk te behou-
den.

Tijdens de braderie op de Rusthoflaan
en de Crooswijkseweg van afgelopen
25 september was ook de FBNC aan-
wezig. In de kraam lagen allerlei fol-
ders met informatie over de voorgeno-
men sloop van de wijk en de rechten
en plichten van bewoners.
De FBNC had in samenwerking met

Informatieavonden voor anderstalige
Nieuw Crooswijkers

De eerste verhuizingen…
In de laatste ‘Nieuwsbrief Nieuw
Crooswijk’ van de deelgemeente, de
OCNC en het WBR staan drie inter-
views met inmiddels ex-Nieuw
Crooswijkers. Het zijn de eerste men-
sen die zijn verhuisd en zij zeggen in
het interview dat zij erg gelukkig zijn
met hun verhuizing. Het bewonersco-
mité Klein Trapezium is hier niet blij
mee omdat het niet helemaal klopt
zoals het daar staat. ‘Deze mensen
waren toch wel verhuisd, de sloop-
plannen hadden er niets mee te ma-
ken. Eén is namelijk naar een verzor-

gingshuis gegaan en een ander naar
een aanleunwoning,’ zegt Wil van
Zessen van dit bewonerscomité.  Ook
merkt het bewonerscomité Klein
Trapezium dat hierdoor de schrik er
flink in zit bij de overgebleven bewo-
ners. ‘Maar,’ zegt Nel de Groot van
het bewonerscomité, ‘we hoeven nog
helemaal niet weg! Er is namelijk
nog steeds geen sloopvergunning.
Nee hoor, gewoon blijven zitten en
alle brieven van het WBR bij ons
brengen, bij Wil of bij mij, Boezem-
laan 36, wij weten er wel raad mee.’

Jan Locht speciaal voor deze dag een
serie van 5 ansichtkaarten laten ont-
werpen door Saskia Wigbold. Bezoe-
kers konden een setje kopen en daar-
bij een kaart uitzoeken om naar Mar-
co Pastors, de wethouder van Volks-
huisvesting, te sturen met hun per-
soonlijke mening over de voorgeno-
men sloop. De FBNC zal binnenkort
de kaarten persoonlijk aan hem over-
handigen.
Naast de vele leuke reacties op de lu-
dieke Croosje-posters waren er ook
de nodige discussies. Logisch, want
er wonen in Nieuw Crooswijk zeker
ook mensen in woningen die zo
slecht zijn dat zij beter kunnen wor-
den gesloopt.
Voor velen was FBNC-kraam een eer-
ste echte kennismaking met de federa-
tie. Veel mensen raakten enthousiast
en tekenden ter plekke een bon om zo
aan te geven dat ook zij wat voor de
wijk willen doen. Dit kan nog steeds,
achterop vindt u daarvoor de bon.

De FBNC heeft in september twee
informatieavonden georganiseerd
voor anderstalige Nieuw Crooswij-
kers. Een voor Turks en een voor
Berber-Arabisch sprekende wijkbe-
woners.
Gezien de opkomst bleek dit een
goed idee van de FBNC. Veel van de
anderstalige wijkbewoners was na-
melijk nauwelijks op de hoogte van
de omvang van de voorgenomen
sloop en de uiteindelijke gevolgen
voor hun woonsituatie. Jammer

genoeg bleek hieruit dat het WBR en
de OCNC tekort schoot in het infor-
meren van deze groep wijkbewo-
ners.
Bemoedigend was dat er op beide
avonden enkele leden van de deelge-
meenteraad aanwezig waren, onder
andere de heren La Croix (CDA) en
Yilmaz (GroenLinks). Een uitermate
plezierige bijkomstigheid was dat de
heer Yilmaz bereid bleek om als
vertaler op te treden. De FBNC is
hem daar dankbaar voor.
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Vul onderstaande strook in en lever die in bij takakspeciaalzaak ‘Koedam’ op
de Rusthoflaan. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht!

Hart voor Nieuw Crooswijk en tegen onnodig slopen?

Kom de FBNC versterken!

JA Ik wil de FBNC komen versterken!

Voor  het laatste nieuws, maar ook oude nieuwsbrieven, persberichten,
foto’s van de wijk en het protest en nog veel meer kunt u kijken op:

www.crooswijk.com En dan nog dit…
In september heeft de SP-afdeling Rot-
terdam een Huisvestingskrant uitgege-
ven. U kunt die zo snel mogelijk in uw
brievenbus verwachten als u die nog
niet heeft gekregen. Maar u kunt de
Huisvestingskrant natuurlijk ook opha-
len bij Tabaksspeciaalzaak Pop Koedam
op de Rusthoflaan.
U kunt daar ook nog steeds anti-
sloopposters halen als u er nog niet
een heeft en de kaartjes die de
FBNC heeft laten maken zijn daar te
koop. Heeft u nog geen kaartje aan
wethouder Pastors geschreven?
Geen punt! Ook dat kan bij Tabaks-
speciaalzaak Pop Koedam!

Huisvestingsdebat in
Bibliotheektheater

AIR-debat in Zaal De Unie
Het Architectuur Instituut Rotterdam,
AIR, organiseerde op  29 september
in zaal De Unie aan de Mauritsweg
een openbaar debat over het Master-
plan Nieuw Crooswijk. De publieke
belangstelling bleek zeer groot.
In het vijfkoppige panel werd de
FBNC vertegenwoordigd door Wijn-
and Rijnders, lid van het bouwteam
SP. De overige panelleden waren
Edzo Bindels (hoofdontwerper van
het Masterplan), Wim van Es (deskun-
dige op het gebied van volkshuis-
vesting), Peter van der Gugten (direc-
teur Proper-Stok Woningen) en Jean-
ne van Heeswijk (Project Dwaallicht).

Niet alleen Wijnand Rijnders bleek
afwijzend te staan tegenover de voor-
genomen sloop, ook Van Es verwees
het Masterplan in ferme bewoordin-
gen naar de prullenbak. Daarentegen
vonden Bindels en Van der Gugten de
sloop van Nieuw Crooswijk onver-
mijdelijk.
Nadat elk van de panelleden zijn of
haar zegje had gedaan, kwam er een
levendige discussie op gang tussen de
diverse panelleden en het publiek. Tal
van belangstellenden, onder wie ar-
chitecten en stedenbouwkundigen,
uitten forse kritiek op met name de
grootschaligheid van de sloop. De
FBNC weet zich hierdoor gesterkt in
haar mening.

Op dinsdag 26 oktober aanstaande
organiseert de SP afdeling Rotter-
dam een Huisvestingsdebat in het
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110.
Er zijn die avond diverse sprekers
zoals de directeur van Woonbron-
Maasoever, Martien Kromwijk,
Marja Elzinga, onderzoeker van de

TU Delft, de fractievoorzitter van de
SP in Rotterdam, Theo Cornelissen
en Remi Poppe, ex-Tweede- Kamer-
lid voor de SP. U kunt die avond met
hen in discussie gaan.
De avond start om 20.00u, zaal is
open vanaf 19.30u en de toegang is
gratis.

Hand in hand…
Bewonerscomité Klein Trapezium
organiseert dinsdagmiddag 26 ok-
tober een ludieke actie. Zij willen
met zo veel mogelijk mensen rond
het complex ‘Klein Trapezium’, Boe-
zemlaan – Nieuwe Crooswijkseweg
– Couwaelstraat – Paradijslaan, een
ketting van mensen maken. Om de
bewoners van het Klein Trapezium
te beschermen tegen sloop en om
te laten zien dat zij niet alleen
staan in hun strijd!

Het programma is als volgt:

15.30 uur
Verzamelen in het binnenterrein
van het Trapezium om (poort
Couwaelstraat)

16.00 uur
Ketting ‘Hand in hand’ rond

Einde actie rond 16.30 – 17.00 uur

Kinderen wordt gevraagd voor deze
dag een tekening over sloop te ma-
ken en die mee te nemen naar het
binnenterrein. Wat er met die teke-
ningen gaat gebeuren blijft nog een
verassing!


