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FBNC-protestmars naar de Coolsingel
Impressie van een Nieuw Crooswijkse

Op  donderdag  2 maart  2006  om  kwart  over  zeven  ’s avonds 
sta  ik met  vele anderen op het Paradijsplein. Het weerbericht 
adviseerde  ons  om  binnenshuis  te  blijven,  maar  dat  doen  we 
toch lekker niet. Het is immers te belangrijk om hoe dan ook de 
straat op te gaan en zo aan iedereen te laten zien dat wij het niet 
eens zijn met het Masterplan Nieuw Crooswijk. Wij  laten toch 
niet onze hele wijk – met inbegrip van onze relaties met buren, 
vrienden en familieleden – zomaar slopen? Wij willen hier, met 
ons allen, blijven wonen in onze goede en betaalbare woningen 
in onze plezierige wijk.
Ondanks  het  slechte  weer  –  koud  en  met  de  dreiging  van 
sneeuwbuien – is de opkomst goed. Zo’n 150 man lopen in de 
optocht mee en onderweg sluiten er zich nog zo’n 50 man bij 
ons aan. We lopen op de maat van klikkende paardenhoeven en 
dreunende grote trommels. De fakkels verspreiden een sprook-
jesachtig licht. Via de megafoon wordt de leus geroepen ‘Stop 
de sloop, Nieuw Crooswijk is van ons!’ en wij schreeuwen ons 
schor. Het geluid bereikt de achterlinie in de stoet niet doordat 
het gedoofd wordt door de sneeuw, maar de sfeer  is goed en 
krachtig. Aangemoedigd door omstanders marcheren wij door. 
De begrafeniskist fier op de schouders van de doodgravers en de 
fakkels warm brandend mee in de stoet. Wanneer we uiteindelijk 
via de Meent de Coolsingel op lopen, staan daar nog eens twee 
bussen vol met sympathisanten op ons te wachten. We staan er 
duidelijk niet alleen voor! 
Met zo’n 250 man staan uiteindelijk in de hal van ons Stadhuis. 
We vragen de gemeenteraadsleden het Masterplan symbolisch 
te begraven en hebben daarvoor Nieuw Crooswijks zand en een 
schop meegebracht. De SP, de Stadspartij en GroenLinks willen 
wel. De overige gemeenteraadsleden – zoals die van Leefbaar 
Rotterdam, de PvdA, het CDA en de VVD – staan erbij en kijken 
er naar.
Desalniettemin,  een  geweldige  zowel  ludieke  als  waardige 
 actie! Het is belangrijk dat de politici weten dat wij nog steeds 
strijdbaar zijn en ons niet zomaar gewonnen zullen geven. Ook 
wij hebben een lange adem en wij zullen volhouden en voor ons 
recht blijven vechten! Dank aan iedereen die heeft meegelopen; 
samen komen we er wel!

Bezorgers voor de FBNC-Nieuwsbrief gezocht
De FBNC doet een beroep op ieder van u die kan helpen (al was het maar af en toe) bij het 
bezorgen van de FBNC-Nieuwsbrieven. Hoe meer mensen van tijd tot tijd hun steentje willen 
en kunnen bijdragen, hoe minder tijd het elk van ons gaat kosten. Een half uurtje per maand is 
al meer dan genoeg. Meldt u zich alstublieft aan bij Pop Koedam in haar Tabak Speciaalshop 
aan de Rusthoflaan. Bij voorbaat onze dank. 

De kosten van de FBNC 
werden en worden nog 
steeds door maar een klein 
aantal mensen betaald. Dat 
doen zij geheel en al vrij-
willig, naast het vele werk 
dat zij ook nog eens voor de 
FBNC en dus voor u verzet-
ten. Zij doen het graag, maar 
toch!
Zeker nu er steeds meer 
gerechtelijke procedures 
gaan lopen, stijgen de kos-
ten. De FBNC doet daarom 
een dringend beroep op al 
haar sympathisanten om 
(liefst maandelijks) een be-
scheiden bedragje over te 
maken naar de FBNC. Het 
hoeft niet veel te zijn: ‘Vele 
kleintjes maken immers één 
grote’, als het maar iets is. 
Alle bedragen zijn welkom, 
grote maar zeker ook kleine 

De FBNC heeft dringend geld nodig
bedragen. We hebben het 
tenslotte niet allemaal even 
breed.
Bij Pop Koedam kunnen 
binnenkort machtigingsfor-
mulieren worden ingevuld 
waarmee u automatisch 
maandelijks een bedragje 
kunt laten overmaken. Na-
tuurlijk kunt u zo’n mach-
tiging op elk moment weer 
intrekken. U zit er dus nooit 
langer aan vast dan dat u dat 
zelf wilt! 
De FBNC zou niet anders 
willen.

Hoe staan de 
zaken ervoor?
Inmiddels lopen er twee rechtszaken bij de bestuursrechter: 
een beroep tegen de vergunning voor de woningonttrekking 
aan de Rakstraat en een beroep tegen de vergunningen voor 
woningonttrekking en sloop van het Klein Trapezium. Het feit 
dat de (onafhankelijke) Algemene Bezwaarschriftencommissie 
van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk de FBNC in beide 
gevallen (vrijwel alle) FBNC-bezwaren gegrond verklaarde, 
geeft ons de zekerheid dat wij goed bezig zijn. Het Dagelijks 
Bestuur van de deelgemeente houdt echter steeds weer voet 
bij stuk en toont zich keer op keer doof en blind voor welk 
redelijk argument dan ook. Ongetwijfeld zal de bestuursrech-
ter het goed onderbouwde oordeel van de onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie laten meewegen in zijn (of haar) 
uitspraak. 
Inmiddels heeft de kantonrechter laten weten dat hij niet 
op 26 april maar pas op 24 mei uitspraak zal doen inzake de 
door het WBR geëiste beëindiging van de huurovereenkomst 
met een aantal bewoners van de kop van het Klein Trapezium. 
De FBNC houdt u op de hoogte. 



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

Kappen van bomen in Nieuw Crooswijk
Bij de aanvraag van de kapvergunning voor de bomen op het Paradijsplein en het 
Klein Trapezium heeft de verkeerde partij (OCNC) de aanvraag ingediend bij de 
deelgemeente. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom de aanvraag daardoor niet in 
behandeling genomen. Dat is een geluk voor onze parkjes en misschien wel uitstel 
van de bouw van de Brede School. Deze zomer kunnen we dus nog genieten van de 
natuur en rust rondom de Katholieke Begraafplaats.

De (vorige) gemeenteraad heeft het 
nieuwe Bestemmingsplan Nieuw 
Crooswijk vlak voor de gemeente-
raadsverkiezing vastgesteld. Zowel de 
kop van het Klein Trapezium als het 
Wandeloordgebied mogen, zo vond 
de (vorige) gemeenteraad, zo spoedig 
mogelijk worden gesloopt. Een motie 
van de PvdA om een nader onderzoek 
te laten doen naar de cultuurhistori-
sche waarde van de Reserveboezem 
III werd aangenomen. Ook de tweede 
motie van de PvdA – waarin wordt 
 bepaald dat de gemeenteraad steeds 
opnieuw toestemming zal moeten 

Oproep aan alle  
huurders met een  
tijdelijk contract
De FBNC doet een beroep op alle 
bewoners van Nieuw Crooswijk 
met een tijdelijk huurcontract (‘Ad 
hoc’, ‘Igon’, ‘Om niet’ of welk tij-
delijk huurcontract dan ook). La-
ten zij zich melden bij Pop Koedam 
in haar Tabak Speciaalshop aan de 
Rusthoflaan, zodat er gekeken kan 
worden hoe de FBNC de belangen-
behartiging van deze specifieke 
groep wijkgenoten gestalte kan 
geven. Uw belang is immers óók 
ons belang!
Met name Ad-hoc-ers kunnen zich 
niet benadelen door contact met 
de FBNC. Natuurlijk zullen uw per-
soonlijke gegevens strikt vertrou-
welijk worden behandeld. Alleen 
al door een uitstel van de sloop 
van uw woning komt u in een veel 
betere positie.

Binnenkort zal er een Algemene Leden 
Vergadering worden gehouden waaraan 
alle leden van de FBNC, niet alleen de 
actieve leden maar ook alle sympathi-

De PvdA heeft de gemeenteraadsver-
kiezing op dinsdag 7 maart gewonnen 
met het veroveren van maar liefst 18 
(40 procent) van de 45 zetels. Proficiat 
met deze come back! 
Onze politieke vrienden in het gemeen-
tebestuur in de strijd voor het behoud 
van Nieuw Crooswijk – ‘Slopen waar 
nodig en renoveren waar mogelijk’ – te 
weten de SP en GroenLinks kregen 
3 (7 procent) en 2 (4 procent) zetels. 
Jammer dat de Stadspartij geen zetels 
heeft weten te bemachtigen. We zullen 
de oprechte bevlogenheid van Manuel 
Kneepkens – nog steeds de ‘waarne-
mend burgemeester van Nieuw Croos-
wijk’ – in de gemeentelijke arena heel 
erg missen. 
Leefbaar Rotterdam (LR) bleek met 
14 (31 procent) zetels een zeer goede 
tweede. Ondanks dit goede resultaat 
wil LR toch geen deel gaan uitmaken 
van een nieuw college. Marco Pastors 
en Ronald Sørensen tonen zich, zoals 
verwacht, slechte verliezers. 
Jammer, dat de kans dat de SP in het 
College komt inmiddels verkeken lijkt, 
het is niet anders, ook al is de SP-frac-
tie gegroeid van 1 tot niet minder dan 
3 leden. Hiervoor onze oprechte geluk-
wensen. De SP heeft zich steeds weer 
een trouwe bondgenoot van de Nieuw 
Crooswijkers getoond en de nieuwe SP-
fractie – Theo Cornelissen, nog steeds 
de ‘waarnemend loco-burgemeester van 

Bestemmingsplan Nieuw Crooswijk
 geven voor elk van de volgende fasen 
in het Masterplan – werd aangeno-
men. De FBNC heeft dus wel degelijk 
al heel wat bereikt, maar nog steeds 
geldt dat het laatste woord nog lang 
niet is gesproken.
 De FBNC heeft op 29 maart 2006 
bezwaar aangetekend bij de Gede-
puteerde Staten (GS) van Zuid-Hol-
land vanwege het besluit van GS om 
 hogere grenswaarden voor geluids-
hinder toe te staan voor het nieuwe 
bestemmingsplan Nieuw Crooswijk. 
De FBNC zal u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen.

Rotterdamse  
gemeenteraadsverkiezing

Nieuw Crooswijk’, Josine Strörmann 
en Leo de Kleijn – zal dat ongetwijfeld 
voortzetten. Wij wensen hen heel veel 
succes. Daarnaast bestaat nog steeds 
de mogelijkheid dat GroenLinks in het 
College van B en W komt. We wachten 
af en hopen er het beste van.

Algemene ledenvergadering FBNC
santen, kunnen deelnemen. Ook kunnen 
nieuwe kandidaten worden voorgedra-
gen voor bestuursfuncties. Laat van u 
horen!

Voortaan zullen de FBNC-vergaderingen 
plaatsvinden op elke eerste woensdag van 
de maand, zoals altijd in wijkgebouw de 
Tamboer. Laat iedereen die ook maar even 

Maandelijkse vergaderingen FBNC

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 

tijd en gelegenheid heeft voortaan hierbij 
aanwezig zijn. 
Bedenk: alleen gezamenlijk kunnen we 
iets bereiken. 


