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Seniorenpartij schaart zich achter plan bewoners Wielewaal
De Seniorenpartij Rotterdam schaart zich achter de bewoners van de Rotterdamse wijk de Wielewaal
die met een eigen sociaal woningbouwplan komen. Lijsttrekker Ria de Sutter (lijst 14) heeft
gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van het plan ‘Van Wielewalers, voor Wielewalers’ en
heeft hen alle steun aangeboden om spoedige sloop van de circa 550 in 1949 gebouwde tijdelijke
noodwoningen te bewerkstelligen en hiervoor betaalbare en eigentijdse woningen voor terug te
bouwen. ‘Het wachten is vooral op Woonstad. De woningbouwcorporatie is eigenaar van de woningen
en heeft zelf ook plannen voor nieuwbouw maar wil slechts 50 sociale huur- en 85 koopwoningen
terugbouwen en zo’n 415 woningen in de middelbare en duurdere prijsklasse waar geen behoefte aan
is en waardoor een flink aantal van de huidige en vooral oudere bewoners straks na de sloop niet meer
in hun vertrouwde woonomgeving terug kunnen keren. Dat vinden wij op z’n zachts gezegd niet
sociaal’ aldus De Sutter die ook laat weten dat een ander plan om de slecht onderhouden woningen
voor ruim 35 miljoen te renoveren niet alleen lapwerk is maar ook geldverspilling. ‘Wij nemen
hierover binnenkort ook zelf contact op met de directie van Woonstad’.
De Sutter: ‘Woonstad gaat voorbij aan het feit dat zij zich bezig dient te houden met haar kerntaak, te
weten de sociale woningbouw, zoals met minister Blok is afgesproken. Wij zien het plan van de
Wielewalers als een voorbeeld van bewonersparticipatie. Ruim 90% staat achter de plannen van de
heren De Ben en Verschuren, zelf ook bewoners van deze wijk. Tussen sloop en het betrekken van de
nieuwe woning zit slechts 4 weken. Het inpakken en uitpakken gebeurt door een verhuisbedrijf zodat
de bewoners 4 weken lang elders kunnen verblijven. Aangezien er veel ouderen in de Wielewaal
wonen, juichen wij deze service van harte toe. Het plan past binnen het huidige bestemmingplan en er
kan binnen 2 maanden begonnen worden met slopen en bouwen. Wij vragen van Woonstad alleen
maar medewerking om deze unieke wijk aan te pakken. Kortom met deze aanpak wordt de bewoner
goed en klantvriendelijk behandeld. De Seniorenpartij Rotterdam ondersteunt dit plan en deze aanpak
van harte!’ aldus Ria de Sutter die daar kernachtig aantoevoegt; ‘dus Woonstad en gemeente: aan de
slag! Wij blijven dit volgen!’

