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Op 3 februari werd door de Rotter-
damse gemeenteraad het Masterplan
Nieuw Crooswijk behandeld. Ruim
250 Nieuw Crooswijkers waren naar
het stadhuis op de Coolsingel
gegaan om blijk te geven aan hun
grote bezorgdheid over de voorge-
nomen sloop. Een uitzonderlijk
grote opkomst, waarvoor de
FBNC haar achterban heel erken-
telijk is.

Op de publieke tribune is slechts
plaats voor zo’n vijftig toe-
schouwers. De overige belang-
stellenden moesten dan ook worden
ondergebracht in een andere zaal.
Ondanks dat de FBNC tijdig had
aangekondigd dat er veel publiek
mocht worden verwacht werden de
camera’s niet bediend. Men kon dus
wel alles horen, maar niets zien.
Hierdoor was niet altijd duidelijk
door wie wat werd gezegd. Voor de
vertegenwoordigers van WBR,
Proper-Stok Woningen en ERA
Bouw waren prominente plaatsen
gereserveerd op de ‘eregalerij’. De
FBNC vond het maar een armzalige
bedoening, die niet van respect
getuigde voor de Rotterdamse
burgers in het algemeen en de
Nieuw Crooswijkers in het bij-
zonder.

Na een langdurige en soms
heftige discussie besloot de meer-

De gemeenteraad
akkoord met Masterplan
Nieuw Crooswijk

derheid van de gemeenteraad
akkoord te gaan met het Master-
plan. Van de veertig aanwezige
raadsleden – vijf raadsleden
hadden verstek laten gaan – beslo-
ten er 33 akkoord te gaan met
Masterplan. Voorstanders van de
sloop van Nieuw Crooswijk
waren de fracties van Leefbaar
Rotterdam, PvdA, CDA,  en
VVD.

De 7 tegenstemmers waren
(in alfabetische volgorde):

1. Brahim Bourzik, Fractie Bourzik
2. Theo Cornelissen, Socialistische

Partij
3. Joop van Heijgen, Fractie Van

Heijgen
4. Elbert Kelholt, GroenLinks
5. Manuel Kneepkens, Stadspartij
6. Els Kuijper, Partij van de

Arbeid
Let wel, als enige van de PvdA-
fractie stemde Els Kuijper tegen
het Masterplan!

7. Agostinho dos Santos, Fractie
Dos Santos

De FBNC heeft deze zeven tegen-
stemmers hartelijk bedankt voor hun
stellingname.

Hoewel de FBNC een ongunstig
gemeenteraadsbesluit had verwacht,

was het toch een bittere teleurstel-
ling dat een zo grote meerderheid
van de gemeenteraad uiteindelijk
akkoord ging met het Masterplan.
Zelfs aan het verzoek om uitstel
van onze Commissie van Wijzen –
zeven erkende autoriteiten op het

gebied van volkshuisvesting, wo-
ningbeheer en stedenbouw – zodat
nader onderzoek zou kunnen wor-
den uitgevoerd, werd geen gehoor
gegeven. Een gemiste kans voor
het gemeentebestuur om te luiste-
ren naar haar burgers!

Vervolg
De strijd voor wat de FBNC
betreft nog lang niet afgelopen,
want we zijn nog maar net goed
op dreef. De FBNC is vastbesloten
om op de ingeslagen weg door te
gaan en gebruik te maken van alle
wettelijke middelen om de wijk te
behouden.

Het verzet van Nieuw Crooswijk
tegen de voorgenomen sloop is in
heel Nederland bekend geworden.
De FBNC heeft met haar serieuze
optreden veel goede publiciteit
gekregen. Niet alleen gedegen
artikelen en documentaires in
regionale bladen en op TV, maar
ook de landelijke pers heeft aan-
dacht voor onze zaak. We staan er
echt niet alleen voor!



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

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

Financiële bijdragen
voor de FBNC voortaan
op giro 54.32.685
Sinds kort beschikt de FBNC over
een girorekening. Wilt u de FBNC
financieel steunen, ook kleine
bedragen zijn meer dan wel-
kom, dan kunt u die overmaken
op giro 54.32.685 t.n.v. Stichting
FBNC, Rotterdam. Bij voorbaat
onze hartelijke dank!

Overleg tussen de OCNC en de FBNC

Bewoners van
het Geuzenveld
hebben gewonnen

Aan de zijlijn,
daar stonden wij!
Op vrijdag 25 februari werd het
‘Cruyf Court Oranje Veld’ op het
Schuttersveld feestelijk geopend.
Met een spandoek waarop: ‘Het
Masterplan maakt hier een
hockeyveld van’ hield de FBNC
een ingetogen demonstratie.

Omdat het een feest voor de
jeugd was, deden we het rustig
aan en hebben ons beperkt tot het
uitdelen van FBNC-briefkaarten.
Er was ruime belangstelling van
pers en radio en TV.

Serieuze acties kunnen goede
resultaten opleveren, zoals onlangs
in het Amsterdamse Geuzenveld is
gebleken. De bewoners van buurt 5
in het Geuzenveld – onderdeel van
het Amsterdamse stadsdeel Geuzen-
veld-Slotermeer – hebben de sloop
van hun woningen weten te voorko-
men. Tegenover de sloopplannen
van het stadsdeel en de woning-
corporatie ‘Far West’ bestond veel
protest. ‘Waarom goede woningen
slopen?’ zo vroegen de bewoners
zich af.

Samen met architect Hein de
Haan ontwierpen de bewoners een
alternatief. Bij dit alternatief blijven
alle met sloop bedreigde huizen
staan en worden 176 nieuwe wonin-
gen gebouwd.
Hieruit blijkt maar weer dat
serieus verzet bieden resultaat
oplevert!

Blijf zitten waar je zit
en verroer je niet!!

Als u zich nog niet aangemeld
als sympathisant, doe dat dan
nu! Bij Tabaksshop Koedam aan
de Rusthoflaan kunnen
sympathisantenformulieren
worden opgehaald en in-
geleverd, maar het invullen van
een formulier kan ook heel
eenvoudig op onze website:

De FBNC zet zich in voor
ALLE Nieuw Crooswijkers !

www.crooswijk.com.
Met jullie steun kan de FBNC
nog véél meer bereiken.

Hoewel de gemeenteraad het
Masterplan dus heeft goedgekeurd
is er nog geen enkele reden om
daarom alvast te gaan verhuizen.
Hierna komt er nog een lang
bestuurlijk traject, waarin onder
meer het bestemmingsplan moet
worden gewijzigd, de bezwaren
van de FBNC daartegen moeten
worden behandeld, een goed-
keuring van Provinciale Staten
moet worden verkregen. Mis-
schien zullen zelfs rechterlijke
instanties zich over het een en
ander moeten buigen. Pas daarna
kunnen sloopvergunningen wor-
den aangevraagd. Kortom, het
laatste woord is nog lang niet
gesproken!

Daarom het dringende advies
van de FBNC: Woont u momenteel
naar uw zin? Blijf dan zitten waar
u zit! Het laatste woord over het
Masterplan is nog lang niet gespro-
ken.

De Ontwikkelingscombinatie Nieuw
Crooswijk (OCNC) enerzijds –
WBR, Proper-Stok en Era Bouw –
en de FBNC anderzijds hebben
afgesproken om op korte termijn
een bespreking te hebben.

De FBNC is blij dat de OCNC
ingezien heeft dat serieus overleg

onvermijdelijk is. Dit overleg zal er
hopelijk toe leiden dat het Master-
plan zo ingrijpend zal worden
aangepast dat er voor alle partijen
een acceptabele uitkomst wordt
bereikt.
Het behoud van Nieuw Crooswijk
is dat immers meer dan waard!


