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FBNC-actie in het Stadhuis op 26 januari

Nog meer FBNC-sympathisanten
De FBNC wil erkend worden als
de belangbehartiger van de Nieuw
Crooswijkers als het gaat om de
dreigende sloop van bijna onze
gehele wijk. Een gesprekspartner
die serieus genomen wordt door alle
betrokken partijen. Zowel door de
gemeente Rotterdam en de deel-
gemeente Kralingen-Crooswijk als
door het Woning Bedrijf Rotterdam
(WBR) en haar partners Proper-Stok
Woningen en ERA Bouw. Om dat te
kunnen bereiken moet de FBNC
aantonen dat veel Nieuw Croos-
wijkers achter haar standpunten
staan.

Nu al hebben meer dan 850
Nieuw Crooswijkers zo’n formu-

lier ingevuld, ondertekend en
ingeleverd. Ook meer dan twee-
honderd mensen buiten onze wijk
deden dat, uit solidariteit met ons
en onze wijk. Alle sympathisanten
hartelijk dank daarvoor! Maar
het moeten er nog veel meer
worden.

Daarom vraagt de FBNC
aan alle Nieuw Crooswijkers
van achttien jaar en ouder
vriendelijk doch dringend om
– voor zover dat zij dat nog
niet hebben gedaan – een
sympathisantenformulier in
te vullen. Het verplicht tot niets,
maar het geeft de FBNC de kracht
om door te gaan.

Bij Tabaksshop Koedam aan de
Rusthoflaan kunnen sympathisanten
formulieren worden opgehaald en
ingeleverd, maar het invullen van
een formulier kan ook heel eenvou-
dig op onze website:
www.crooswijk.com.

Zonder jullie steun kan de
FBNC niets bereiken, maar
met jullie steun heel veel!

Stichting FBNC een feit

Op woensdag 26 januari zal de gemeenteraadscommissie Wijken en Buiten-
ruimte vergaderen in Kamer 7 van het Stadhuis aan de Coolsingel. De vergade-
ring begint om 9.30 uur. Deze commissie zal binnenkort de gemeenteraad
adviseren over het Masterplan Nieuw Crooswijk. Uiteraard zal de FBNC
gebruik maken van het recht tot inspreken om de commissieleden te wijzen op
de grote en nadelige gevolgen van de huidige plannen.
Wij hopen dat heel veel Nieuw Crooswijkers daarbij op de publieke
tribune zullen zitten om zo de FBNC moreel te steunen. Het moet de
bestuurders duidelijk gemaakt worden dat de Nieuw Crooswijkers niet alles
klakkeloos willen accepteren wat voor hen wordt beslist.

Kom daarom tijdig, dus uiterlijk om 9.30 uur, naar Kamer 7 van het
Stadhuis en woon het inspraakuur bij.
Er zullen in de toekomst nog tal van acties worden georganiseerd. De FBNC

zal u daarover inlichten in de komende Nieuwsbrieven. We hopen dat wanneer
het nodig is velen van u steun zal willen betuigen aan onze acties.
Zonder jullie steun kan de FBNC niets bereiken,
maar met jullie steun heel veel!

Huiseigenaren
steunen FBNC

Op maandag 17 januari passeerde bij
de notaris de oprichtingsakte van de
Stichting Federatie Bewonerscomi-
tés Nieuw Crooswijk (kortweg:
Stichting FBNC). Hierdoor heeft de
FBNC ‘rechtspersoonlijkheid’
verworven. Dat is nodig om erkend
te worden als ‘direct belang-
hebbende’ bij het Masterplan Nieuw
Crooswijk. Vanaf nu zal de FBNC
als direct belanghebbende kunnen
meepraten over de toekomst van
Nieuw Crooswijk, ook als anderen
dat niet nodig zouden vinden.

Bij de FBNC is nu ook een bewo-
nerscomité van huiseigenaren
aangesloten. We gaan door met
de strijd in het belang van alle
Nieuw Crooswijkers! Als u nog
niet bent aangemeld, doe dat dan
alsnog!



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. Info: www.crooswijk.com

De FBNC is bang dat door de
sloop van onze wijk een groot deel
van de huidige Nieuw Croos-
wijkers straks ‘stadsnomaden’
zullen worden. Dat zijn mensen die
steeds opnieuw zullen moeten
verhuizen van de ene naar de
andere nog betaalbare wijk. Steeds
weer achtervolgd door een volgend
sloopproject. Dat mag en zal nooit
gebeuren, vindt de FBNC.

Om de aandacht op dit dreigen-
de probleem te vestigen, zette de
FBNC op woensdag 29 december
een heus ‘tentenkamp voor stads-
nomaden’ op aan de Rusthoflaan.
Een grote tent en een aantal klein-
tjes en met verlichting, houtvuren,
eten en drinken. Het leverde, zeker
toen het donker was geworden, een
sprookjesachtig schouwspel op.
Veel bewoners, maar ook mensen

Actie Tentenkamp
voor stadsnomaden

van buiten onze wijk, bezochten in
de loop van de avond het tenten-
kamp en er heerste een goede
sfeer.

Velen vulden bovendien een
sympathisantenformulier in om
duidelijk te maken dat zij achter de
standpunten van de FBNC staan:
‘Slopen, waar nodig’ en ‘Reno-
veren, waar mogelijk.’

Ook de verantwoordelijke
wethouder Lucas Bolsius (Sociale
Zaken, Wijken en Buitenruimte)
was bij ons te gast. Hij bleek het
echter niet eens te zijn onze met
standpunten en zeker niet met onze
actie. Dat was voor de FBNC geen
verrassing, maar het blijft toch
jammer dat de wethouder niet wil
luisteren naar wat de Nieuw
Crooswijkers willen.

Er was grote belangstelling van

zowel TV als kranten. NOS-
Journaal, RTL4 en TV Rijnmond
besteedden aandacht aan onze actie
en in veel kranten – NRC-Handels-
blad, Rotterdams Dagblad, Maas-
stad, Algemeen Dagblad, Ster en
Metro – stonden grote positieve
artikelen, soms zelfs met foto.

Informatieavond 14 december 2004
De FBNC organiseerde op 14 de-
cember een informatieavond voor
de Nieuw Crooswijkers in het
wijkgebouw De Tamboer. Steeds
moesten er stoelen worden bijgezet
vanwege de grote opkomst. Uitein-
delijk was de zaal helemaal vol. Er
werd in drie talen uitgelegd hoeveel
woningen gesloopt dreigen te
worden – bijna alle woningen in de
wijk dus – en wat wij moeten doen
om gewoon in onze woning te
kunnen blijven wonen.

Het werd ons opnieuw duidelijk
hoeveel mensen vanuit alle wind-
hoeken een thuis hebben gevonden

in Nieuw Crooswijk en dat zij daar
graag willen blijven wonen. Voor de
FBNC-leden een bemoediging om
door te gaan met hun werk voor
Nieuw Crooswijk en de Nieuw
Crooswijkers. De FBNC dankt jullie
voor de grote opkomst.
Zonder jullie steun kan de
FBNC niets bereiken, maar
met jullie steun heel veel!

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

Cadeautje
van Croosje

Giften aan de FBNC
De FBNC heeft inmiddels van een
fors aantal FBNC-sympathisanten
een vrijwillige bijdrage in geld
ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor!

Bij de tabakszaak van Pop
Koedam aan de Rusthoflaan
werden twee dozen met T-
shirts afgegeven in de maten
M, L en XL. Er was een briefje
bij waarin Croosje schrijft:
‘Deze T-shirts mogen cadeau
worden gedaan aan iedereen
die € 9,– of meer schenkt aan
de FBNC.’


