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Ludieke FBNC-actie: ‘Nieuw Crooswijk
een zelfstandige gemeente’

Overleg tussen
FBNC en OCNC

Ludieke FBNC-actie: ‘Bevolkingspolitiek’

Bezoek van vier leden van
de Provinciale Staten aan
Nieuw Crooswijk

Op initiatief van de FBNC werd
23 maart een bord onthuld met de
tekst “Nieuw Crooswijk 2005”.
Daarmee werd zogenaamd de
nieuwe gemeente Nieuw Croos-
wijk een feit. Gelukkig was er
weer volop belangstelling van de
pers, zodat er opnieuw aandacht is
voor de onzalige sloopplannen van
Woning Bedrijf Rotterdam,
Proper-Stok Woningen en ERA
Bouw en de nog steeds groeiende

weerstand van de Nieuw Croos-
wijkers daartegen.
Niemand minder dan Manuel
Kneepkens, gemeenteraadslid
voor de Stadspartij, bleek bereid
om ‘waarnemend burgemeester’
van Nieuw Crooswijk te worden
en hij benoemde meteen Theo
Cornelissen tot ‘waarnemend
loco-burgemeester’.
Menno Janssen van de FBNC
bedankte in zijn toespraak de

zeven gemeenteraadsleden die
tegen het Masterplan hadden
gestemd en hij benoemde hen
meteen tot ‘ereburger’.

Op 30 maart brachten de SP-fractie
in onze Provinciale Staten een
bezoek aan Nieuw Crooswijk. Zij
wilden zelf wel eens zien hoe de
wijk eraan toe is. Zij waren verbijs-
terd dat men zo’n goede wijk als
Nieuw Crooswijk vrijwel helemaal
wil plat gooien. Zij zullen bekijken
wat zij hieraan kunnen doen.
Op TV heeft RNN7 ruim aandacht
aan het bezoek besteed.

Langs de A20 vanuit Gouda – ter
hoogte van Nieuw Terbregge – staat
een groot reclamebord van Proper-
Stok Woningen. Op woensdag 6
april, tijdens de avondspits, was de
FBNC met twintig actievoerders en
een spandoek: (Proper-Stok …)
‘werkt aan bevolkingspolitiek’. Dat
spandoek hebben wij onder het
grote bord opgehangen. Ook hier

weer grote belangstelling van de
pers.
De plannen om onze volkswijk te
slopen en daarna huizen te bouwen
voor de hogere inkomens zijn
gemaakt vanuit het idee van bevol-
kingspolitiek. ‘Koop je een huis bij
Proper-Stok, dan jaag je iemand
anders zijn huis uit.’Alle mensen
moeten dat weten!

BUURTFEEST IN NIEUW CROOSWIJK
Op 5 mei – tegelijkertijd Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag – zal er van
twee uur ’s middags tot half zeven ’s avonds feest zijn op het Paradijs-
plein en in de Rusthoflaan. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! Ook
voor de kinderen zal er het een en ander te doen zijn.
Wij zoeken wijkgenoten die aan dit feest een bijdrage willen leveren.
Alles mag en niets moet! Muziek, zang en dans? Exotisch
koken? Verzin het maar, als het maar leuk is! Elke bijdrage is
meer dan welkom. Alleen samen kunnen we er iets moois van maken!
U kunt u opgeven bij Pop Koedams tabaksspeciaalshop aan de Rusthoflaan
en bij Ineke van Akelijen, Crooswijksebocht 19a, tel. (010) 413 49 33
(alleen ’s avonds).

Op 12 april heeft de FBNC overlegd
met de Ontwikkelingscombinatie
Nieuw Crooswijk (OCNC) – u weet
wel, het samenwerkingsverband van
Woningbedrijf Rotterdam (WBR),
Proper-Stok Woningen en ERA
Bouw. De bespreking vond plaats in
het chique Inntel aan de Leuvehaven
en stond onder leiding van ir. Ernst
Storm als onpartijdige voorzitter.
Er werd indringend over het Master-
plan van gedachten gewisseld en aan
het eind werd besloten om over een
maand weer bijeen te komen om tot
concretere afspraken te komen.



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

Leefbaar Rotterdam
op bezoek in
Nieuw Crooswijk
Op 30 maart hebben Ronald Søren-
sen en Dries Mosch – beiden lid
van de gemeenteraad voor Leefbaar
Rotterdam – in de Tamboer gepro-
beerd aan de Nieuw Crooswijkers
uit te leggen waarom zij in de
gemeenteraad voor de sloop van
onze wijk hadden gestemd. Beiden
bleken nauwelijks op de hoogte van
de situatie in Nieuw Crooswijk.
Een beschamende vertoning!

Gaat ‘fijn stof’ in Nieuw Crooswijk
roet in het eten gooien?
Een advies van de Raad van
State over luchtvervuiling heeft
de uitvoering van talloze wegen-
aanleg- en bouwprojecten onze-
ker gemaakt. De Raad van State
haalt een forse streep door de
versoepeling van de milieu-
normen, zoals de staatssecretaris
voor Milieu Pieter van Geel die
graag zou willen.
Veel grote projecten staan nu op
losse schroeven, sinds de Raad van
State heeft uitgemaakt dat de

regering en andere overheden zich
strikt moeten houden aan een
richtlijn van de Europese Com-
missie over stikstofdioxide (NO2

)
en het zogeheten ‘fijn stof’ (zoals
roet van dieselmotoren) in de
lucht.
Maar daar blijft het niet bij. In
gebieden waar de luchtkwaliteit
toch al beneden de maat is – en
dat zijn vooral Zuidwest-Neder-
land en de Randstad – kan vanaf
nu ieder plannetje voor een
kantoorgebouw een woning-
project, een bedrijventerrein of
een parkeergarage bij de
bestuursrechter worden aange-
vochten. Met grote kans op succes.
Daar zorgen organisaties als
Milieudefensie wel voor, die met
deze uitspraak van Raad van State
in de hand in de startblokken
staan om een lawine aan procedu-
res op de overheid los te laten.

Huurliberalisatie van minister
Dekker gaat misschien toch door
Minister Dekker van VROM (Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer) wil de huren van de
woningen met een waarde van
115.000 euro of meer vrijgeven. Dit
betekent dat de verhuurder de huur
‘marktconform’ wil maken, waardoor
de huur van veel van deze woningen
in korte tijd fors zullen stijgen.
Voor veel Nieuw Crooswijkers zal
dit tot gevolg hebben dat de nieuw te
bouwen 423 ‘sociale’ huurwoningen
van het Masterplan onbereikbaar
zullen worden. Immers, deze wonin-

gen zullen zeker een hogere waarde
hebben dan € 115.000, tenzij het
WBR bereid is om mensen met een
terugkeergarantie te zijner tijd toch
een ‘bereikbare’ huur in rekening te
brengen.

De FBNC zet zich in voor
alle Nieuw Crooswijkers!
Als u zich nog niet heeft aangemeld als sympathisant van de federatie,
doe dat dan nu! Bij Tabaksshop Koedam aan de Rusthoflaan kunnen
sympathisantenformulieren worden opgehaald en ingeleverd, maar het
invullen van een formulier kan ook heel eenvoudig op de FBNC-website
www.crooswijk.com. Met jullie steun kan de FBNC nog véél meer
bereiken.

11 juni: Verantwoordingsdag. U kunt de burgemeester en wethouders aanspreken op het door hen gevoerde beleid.
Denk mee hoe de FBNC haar kritiek op ons stadsbestuur kan vormgeven die dag en laat het ons weten.

Financiële bijdragen
voor de FBNC
Wilt u de FBNC financieel steunen –
ook kleine bedragen zijn meer
dan welkom – dan kunt u een
bedrag overmaken op giro 54.32.685
t.n.v. Stichting FBNC, Rotterdam. Bij
voorbaat onze hartelijke dank!


