MOTIE BLIJVEN WONEN IN DE WIJK
De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 29 november 2018 ter
bespreking van de transformatie Tweebosbuurt.
Constaterende dat
• Een deel van de bewoners in de Tweebosbuurt een sterke band heeft met de
buurt en de medebewoners en niet zit te wachten op een verhuizing;
• Een hoog percentage van circa 42,1% van de bewoners op dit moment aangeeft
terug te willen keren in de buurt;
• Het aantal nieuwe (sociale) woningen dat wordt teruggebouwd niet toereikend is
om direct aan deze vraag te kunnen voldoen;
• Het niet haalbaar is gebleken in de fasering eerst nieuwe woningen te bouwen en
dan pas te slopen;
Overwegende dat
• Een gedwongen verhuizing een enorme impact heeft op het leven bewoners;
• Veel bewoners van de Tweebosbuurt aangeven een groot belang te hechten aan
de sociale netwerken en contacten die ze hebben in de wijk;
• De Tweebosbuurt zich op loopafstand van veel voorzieningen bevindt als goed OV,
de Afrikaandermarkt, bibliotheek, gezondheidsvoorzieningen etc. en deze
nabijheid voor bewoners van belang is voor hun dagelijks ritme;
• Een deel van de bewoners van de Tweebosbuurt bang is straks te moeten
verhuizen naar de andere kant van Rotterdam en zich daarom in de steek gelaten
voelt;
• Andere transformatieprojecten hebben aangetoond dat met het goed regelen van
de mogelijkheid tot terugkeren in de eigen wijk een deel van die angst kan
worden weggenomen;
Verzoekt het college
• Afspraken te maken met Vestia dat bewoners die hebben aangegeven in of
rondom de Afrikaanderwijk terug te willen keren maar daar na een actieve
zoektocht niet in geslaagd zijn direct bemiddeld worden bij het vinden van een
passende woning in de Afrikaanderwijk (of bredere cirkel rondom de
Tweebosbuurt binnen stadsdeel Feijenoord).
• Deze afspraak op een voor bewoners heldere wijze vast te leggen met een
toelichting wat er onder een actieve zoektocht wordt verstaan, voor welke periode
die geldt en hoe daar objectief aan getoetst kan worden zodat er geen geschillen
kunnen ontstaan.
En gaat over tot de orde van de dag.
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