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Het gaat ommensen
niet om stenen

I

e sloopwoede inRotterdam gaat onverminderd
door - enhet zijnniet alleen de achterstands¬
wijkendie eraan moeten geloven.Inde wijk
Bergpolder,Rotterdam-Noord, valt van de ra¬
men van een woonblok een aantalnoodkreten
te lezen. ‘Sloop ons niet’. ‘Mijn hart woont

hier’. Terwijl ik langs de op het oog degelijke woningen loop
enme afvraag wat hier tochmis mee is, stuit ik geheel toeval¬
ligop één van debewoners, die net haar fiets op slot zet.

Vera Godijn (42) nodigt me uit voor eenkopje thee om te
praten. Ze vat de voorgeschiedeniskort samen: inmaart dit
jaar kregenbewoners van woningcorporatie Vestia tehoren
dat hun sociale woonblok ingrijpend gerenoveerd zou wor¬
den.Een verkapt sloopplan, want alleende gevel enbuiten¬
muren zouden inhet kader vanbeschermd stadsgezicht blij¬
ven staan. Het aantalhuurwoningen zal veel minder zijn dan
nu, enbovendien veel kleiner (soms niet meer dan twee ka¬
mers) of duurder (720 euro, de maximale sociale huurprijs).
Dat zouGodijnop dit moment niet kunnenophoesten.

Mietenwahnsinn, zeggen ze inDuitsland.Huurwaanzin.De
prijzen rijzen al jaren de pan uit en er is een chronisch gebrek
aanbetaalbare woningen voor mensen met een smallebeurs.

Het Rotterdamse woonbeleid sloopt de
diversiteit waar de gemeente prat op gaat

ebewoners, met Vera Godijn voorop,kwameninver¬
zet tegen de plannen.Dat er iets moet gebeuren aan de
(door de corporatie verwaarloosde) woningen erken¬

nen ze, maar is er geen alternatief verbouwingsplanmoge¬
lijk? Ze hebbeneenarchitect inde armgenomen eninmid¬
dels is Vestia bereid om te praten over andere oplossingen.

Maar de onzekerheidblijft, zegt Godijn, en dat levert een
hoop stress opbij de bewoners.Uiteindelijk draait het om
geld. „De gesprekken die we nu voeren lijkenhoopvol,maar
aan het eind gaat zo'n plannaar de toezichthouders”, vertelt
ze. „Dat zijnmannen in pak en stropdas die er zakelijk naar
gaankijken. Die kennen ons niet. Is het onrendabel, dan gaat
er een streep doorheen.”

De gemeente gaat er prat op dat Rotterdam een diverse
stad is,maar Godijn ziet hoe het huidige woonbeleid de di¬
versiteit juist sloopt. „In dit woonblok wonen verschillende
soorten mensen, jongen oud,nieuwkomers en mensen die
hier al 30, 40 jaar wonen. De sociale cohesie is sterk, dat heb
ik wel gemerkt de afgelopenmaanden.”

Ze vreest niet alleen voor haar toekomst en die van haar
buren, maar ook die van de rest van de stad. Dat het nevenef¬
fect uiteindelijk „gettovorming” zal zijn. Franse toestanden.

De strijd tegen de sloopplannen eist bij sommige bewoners
ondertussen zijn tol. „Ze trekken het niet meer en geven op.
Ook mijn leven staat stil door de onzekerheid. Maar ik ga
door, ook voor mijnburen.”

Dit is wat de gemeente en corporatie maar niet lijken te
willen beseffen: het gaat hier om mensen,niet om stenen.

Lotfi El Hamidi (LelHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid) schrijft op
deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.




