k

nnen gebruiken. Ë,r ís natuurlijk ook een relatíe
naor het Volkh ísvutíngsplan en de disk]l.ssie rond de
níeuwbouwhrren. wij zijn er voorstoider van ofi het
geld ols eerste ín te zetten op d,. fondtkonstruktie, dan
help je de mensen die het meest in ile problefien zitten
het best, moar daaÍ horen ook de mensen bíj ilie in ile
nieuwbouw zitten!"
Alsje de werking van het fonds nu bekijkt in samenhanS met het c\ rR-bedrijísplan, kom je tot de konklusie dat het fonds echt een vangnet voor een be-

STEIGER woeS aan Jan Schot en Piet Iluisken§, bei-

de menigmaal woordvocrder over het woonlastenfonds namens het RoB, om een ee6te reaktie op het
cijfermateriaal. Jan Schot: 'Er it een hoop polítieke
tomtam geweest ronil het Íonak en dot het frnancieel
aLLemaol uit de hond zou lopen. AIs ile uitkeàngen nu
ro beperkt blijken te ztjn in aontal en omvang moet
het werkíngsgebíed miss.hien wel vernrimil worilen.
Het geld dat in totalíteit gereserveerd is moet h ieder
geval gebruikt worilen"

.

Uitbreiding in welke zin? "lk denk dan natuurlijk
aan ile nieuwbouw omilot otae grootste gri{ is d(tt
het Íonik iloar nu niet |on toepassing ir, maor je k]d'nt
ook denken aan de Rleine Beurt+-woningen. We heb-

perkte groep wordt en het 8ebruikt wordt om de
weg wij te maken voor algemene huurverhoSingen.

§

Daarmee komt het ver af te staan n jullie ukgangspunt dat het een regeling zou moeten zijn die
op een bieed vlak en struktureel iets aan de woonlasren doet. Jan Schot : "Dat gevaor is ínilerilaad aanwerig. Door zullen we voor fioeten waken. Ab wíj de
hele kwestíe weer ter sproke brengen zal wel blijken of
ilat ook ile opret it van ile gemeente. De iliskussie over
deze resultaten en het komenile vollJhuísvestíngsplcn
zullen duidelijk makm of het bij hun ernst ís on iets
oon ile woonlasten te d.oe\ of dat de laogstbetaawen
voortaan alleen nog maor naar ile renovatie kunnen".

ben toen ol gezegd dot het nict verkoopboor is oon
twee bejaaralen tuet een gelíjk inkomer\ dot de één ín
ile renovatie wel een bíjdrage kàjgt en de ander ín de
nieuwbotw níets", P.et vult aon: "Kíjl9 heÍ is indertijd
begonnen met de oJschafing van de retgelijkíngshuren
in ile nietwbo w m de renovatíe. In CoRs-verbanil is
er een helder verhaol ontwikkelL somen net ile korporaties en de geÍneente. Het kollege ,,,ond het e.hter te
ver gaon. We zouilen het nr opníeuw in het CORS
kunnen ínbrengen en bekijken hoe we het geld goed

Jan Schot aan het wootd

te denken over hoe het verder moet met het
woonlastenfonds. In het gemeenteraadsstuk
stond te lezen dat in de loop van 1990 een
eerste evaluatie plaats zou vinden."De vraag
of dan tot uitbreiding van het werkingsgebied
kan worden overgegaan kan daaóij alleen
maar aan de orde komen indien van buiten de
gemeente bijdragen aan het fonds ter beschikking komen",aldus het raadsstuk. De evaluatie zou met name gericht mo€ten zÍn op de ervaringen in de uitvoeringspraktijk. "Bijstelling

van de werkwijze, niet van de normatiek, kan

"Geld moet
in ieder ge-

val gebruikt worden."

hiervan het gevolg zijn",
of de gemeente nog steeds van mening is dat
een meer inhoudelijke eraluatie voorlopig
niet aan de orde is, moet afgewacht worden.
Een zo 8Íote afwijking van de progloses vereist een snellere reaktie. Uit de uitlatingen
n het ROB kunnen we opmaken dat het
fonds anders wel door hen ter sprake gebracht zal worden!
A.O.

Werklozenprojekt op volle kracht vooruit

Croosboot
RotteÍdam heeft er deze prachtlge zomer een nieuwe toeristische attraktie
bij, een bijzonderer een werklozenprojekt dat vanuit Crooswijk is opgestart.
"Je moet aantonen dat er een markt
voor is. Je rnoet je zelf korrstant verkopen", aldus Dick Aaij, één van de initlatlefnemers.

&m

7,ï

sinds

I juli

vaart die elke dag: de Croosboot.

Een geregelde dienst van de Zaagmolenbrug

{

langs oud-verlaat naar het paviljoen 'Meer
en bo6' aan de Rottemeren. op werkdagen
twee keer heen en weer, in het week-end drie
keer per dag. Arlderhalf uur heen, een l«vartiertje aanleggen bij het paviljoen en weer terug. Er kunnen 28 pelsonen tegelijk op de
booq op het dek bij mooi wee!, binnen als het

$lrllli S

Al gauw bleek dat het híer om een projekt
gaat, dat zíjn bestaansref,ht kan bewijzen; het
loopt Jantostísch!'

op pÍoef

.ë8

'Het k hter prachtlS én zo
dlchtb! Rotterdam. Zelf
woon lk op zuld, lt toD hlcr

wel eens op de fletr maar elgënluL noolt verdcÍ dan TeÍbreage. Nu tomJé hclèmaal
op de Rott€e€ren ed dat
voor een aerelltae pÍUe. Tlen
Sulden per pèrioon vtnd lI.
nlet veel, dat lr Soed t. do.n
aet het aeztn, D€t t'n vtcr€n. BénJG toch dÍle Gn eèn
half uur voor ondér dé pànnen. Beo tocht e E€t de Spldo van lets meeÍ dan 2 uur
lost Je -als ,c no8 wat ae.
brult t- 3nël f.lOO,-'. Aldus
een teEedèn passaatèr op

slechter is. De Rottemeren zijn daarmee ook
bereikbaar geworden voor diegene die niet
meer kan of wil fietsen. openbaar vervoer is
er verder niet. Als je wilt kun je ook 's ochtends heen en aan het eind ran de middag terug, Het werklozen projekt De Croosboot veÍkeert in een proefoeriode. Dit jaa! zal
bewezen moeten worden dat het projekt kansen heeft om op termijn zelfstandig te Saan
draaien. Als het aan Dick Aaij ligt, voorzitter
van Stichting De Croosboot, woÍdt het een

blijvertje.

JaÍen dooÍzetten
"In 1986 zei

Riel<s WestriN de opbouwwerker,
tegen mij dat
aqr eens naar een plan van
Kees de Ruyter (werkzaam bij stir:hting Rotter-

i*

dam werkt) moest kijken. Kees had een
werklozenproj ekt bedasht met roadvssrtboten
voor Rotterdam. Rieks zag daar wat in voor de
Rottemeren en hij wist dat i* zeeman was. Ik
hà dat toen eens gelezen en gezegd laten we
het maar rískeren. we hebbeft voor eet week-

gàuurd. met een schipper erbíj.
Reklame gemaakt op de braderte van de Noorderboulevard en we hadden de boot vol zitten.
Het idee sloeg dus ctanIn'87 hebben we nog een keer een proefiaart
gemaakt, toen met minder sulseu omdat de
wening niet zo goed wos. Het idee heeft me
niet losgelaten. We zijn door gegaan. Er een
stichtíng opgezet, er ís morktonderzoek gedaan
en er is veel gepraat met allerlei irutanties. Je
moet oantonen dot je niet konkurrentie vervalsend werkt en ga zo maar door.
Er ís in díe tijd tegen mij getegd ^Dirk, wot ze
gaan doen is het plan naar beneden halen, ze
zulLen zeggen dat het niet kan. Ab je daar doorheen komt heb je kons op sulu"c' En we zíjn er
doorheen gekomen! Ook door de verhalen van
de D.M.K. (Díenst Mídden en Kleín Bedijfl,
die ,eiden dat het niet kon omdat het ín de
Bíesbosch ook niet echt haolbaar wos geweat.
Uíteindelijk konden we toch in juli met de
proef er.ht startea nadot we ol een paor keer ín
een week-etd. eens een tocht hadden gemoakt.
end een boot

i
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De Croosboot draait nu op proef. Nadat er
een startsubsidie van f.15.ooo,- is verleend
door het SBAW (Stedelijk BuIo Ander werk)
en de bank een doorlopend kediet heeft verleend op basis van garantstellingen door de
Stichting Welzijn Crooswijk en wederom het
SBAW Kon men beginnen. Er werd een boot
met een schipper gehuurd tot eind september.
Op dit moment wordt het overige werk ge
daan door gewone wijwilligers die daawoor

niets ontlrangen.
Over de proefperiode dit jaar wordt een verslag gemaakt en een kosten-baten-anal),se.
Daaruit zal moeten blijken of het plan voortgezet kan worden, dan met ínzet \,an werker
varingsplaatsen voor werklozen. Dat betekent
dat de b€treffende werklozen met behoud
lan uitkering en een toelage van f.5,- per dag
aktief zijn. In de huidige opzet zouden het er
4 kunnen zijn. Zij zouden daamaast scholing
kunnen krijgen via dezelfde regeling.

Echte ondernerning
Als het pla! doorgezet kan worden, kan het
volgend jaar ook veel meer omvatten. Er moeten dan tenminste twee rondvaartboten komen. Samen met een ponton en nog tlvee
schepen met materiaal en een kantoortje is
dat over te nemen ','an een bedrijf in l,eiden.
Dat velgt wel een investering vall een paar
ton. De gemeente zal dan over de brug moeten komen. Volgens Dick Laij is die investering in een periode van 5 jaar terry te verdienen. In het plan wordt er van uitgegaan dat
er twe€ mensen last in dienst komen om de
hele ondememing te ru$ten. De twee Íondvaartboten zouden bezet moeten worden
door wijwilligers die werkervaring opdoen.
Het zou mooi zijn als er daamaast nog een
derde schip zou zÍn om Sroepen te kunnen
rondvaren. Dat is met de huidige kapaciteit
jammergenoeg nauwelijks mogelijk. De twee
rondvaartschepen zouden allebei een deel
van het huidige trajekt kunnen nemen. Omdat ze lager zijn en ondeÍ bruggen dooÍ kurnen zou het startpunt verlegd kururen worden
tot in het centrum !?n de stad. To€risten kun
nen dan makkelijker opstappen. Wordt de
route in twee delen opgesplitsq dan is een hogere frekwentie mogelijk en kumen er ook
beter mensen onderweg opstappen.
Om zover te komen is het zaak om duidelijk
te maken dat die extra schepen noodzakelijk

zijn.
klanten nodig. Je moet aantonen dat er een
markt voor is. Je moet je zelÍ konstant verkopen, we proberen het de mensen zo goed mogeIíjk naar de zin te maken. Uítleg over het projekt, over de díngen die op de route te zien zijn
en een goede verzorging met koffie en límonadq dat hoort daar allemaal bij. Wat dat betreft it het een @hte onderneming', aldus Dick

Aaij.

'We kunnen de groepen nu nog niet hebbm omdat we anders te veel Losse klo.nten moeten teleurstellen, maar we zeggat wel gelijk dqt dqt
hopelijk over enige ríjd wel kon. De bezettíngsgraad is tot nu toe pimq even boten de 6096.
Het afgeLopen week-end hebben we in tomal
zelÍs 56 mensen moeten teleurstellen, we ritten
nu midden in de vakanr.e. Als in ougustus de
scholen weer beginnen gaan we de week emoor
de bejaardenhuizen en andere mogelíjke groepen opbellen om hun ínterase op te wekken.
We hopen de peiode tot eind september zo op
te kunnen vullen' .

tage op Stads TV, het helpt allemaal mee om
de Croosboot tot een bliivende athaktie te
maken. En ni€t te vergeten het goede weer
van deze zomert
De aantekelingen in het gastenboek van de
Croosboot zijn dan ook overduidelijk: "Prima
tocht, reuze aardige bemaoning die alles voor
je doet", "Geweldig initiatief. "Heb met volle
t€ugen genoten, vlak bij huis, eenvoudiger
kan niet". "ongekompliceerd, zonder kapsones". "Fantastische tocht". "Eindelijk een bootreis naaÍ de Rottemeren mogellk'.
En die opmeÍkingen kunnen allemaal onderschreven woÍdent
A-O.

trantaetisch
wat publiciteit beEeft heeft

Elte daa, ier uttzonde na

varr iaandaS, waalt de Croos-

boot tweè kee. naar dè Rottemeren. op dln6daa t/ayÍlJda8 om tlen en twee uur, op
zatclaag err zondag drle
keer per da8' negen en
twaalfuu! €Il oE half vt€r.
H€t startpunt ls aan dè Lln.
Le! RotteÈade, bU de zaaaEolenlrrua. RcseÍveÍen ts
ze€t aàn te tevelen, dat Lan
telefontuch van dtnsdag t,/D
vÍUdaa tu63en 9 en 12 uu!!

,trr535a.

Eèn tetou Je Lo3t f 1O,-,
65+{B f 7,5O en LlnileÍèn f
5,-.

de Croosboot
niet te klagen. Artikelen in de Rotterdamse
bladen, reklarne bij de ANWB en het WV, die
beide de plannen ook bekeken hebben. Aandacht op Radio fujnmond en een mooie repor-

mooiste plein van Rotterdam?

Berkelplein

AIs het aan de b€wonera en de bewoner:sorganlsade ln Krallngen- weot
ligt wordt het Berkelplein het mooiste
pleln van RotteÍdam, een aleraad voor
de stad. Een pleln waaÍ naaat de 'gewone' lnrlchdng speclale aandacht besteed zal worden aan de kurEt. Op dit
moment nog een zandheuvel maar als
alles goed gaat -en dat weet Je ln de

rING BENKEL?LEIN
PLEIN.ONTWERP

MATERS
wlE BË
EEN SAMENWERKINGSPROJEKT VAN;
DIÏ
'S BÈELDENDE KUNSÍ § STADSONTWKKEL1NG
CENïRUM

GÉMEENÍÉWÉRKEN è GRONDBEDRIJF

DEELGEMÉENTE XBALINGÉN EN BEWONERS

OPLEVERING MËI 1990

BEWONERSVER ENIGING KRALINGEN WEST
PBESENTEEBÍ
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OP 'T PLEIN'

MEI' Eg-ll/lE!90
EEN JAAR LANG FÉEST OP
BERKËLPLEIN
HET

atad6vernieuwiÍrg maar nooit- straks
een fraal geel, wit en paars gekleurd

plein. Een plein dat extra veÍfraaid
zal zijn door de aanwezlgheid van een
6 meter hoog kunstvoorweÍp op eerr
opvallende plek.
Bouwen kuffren ze in Rotterdam wel. Overal
schieten woontorens als paddestoelen uit de
grond. Hijskanen en bouwplaatsen zijn een
verEouwd gezicht in de stad, Na enige tijd
staan daar dan nieuwbouwblokken of renovatieprojekten in talloze variaties en kleuren.
over de kwaliteit en schoonheid van al dit
nieuws wordt rnenig woord gewisseld. Deze
onstuitbare dadendrang woÍdt door de buitenwacht met afSunst en bewondering gade
geslagen. Onlangs nog werd het stadsbestuur
beloond met de prestigieuze architectuurprijs van de Bond ran Nederlandse Architecten. Nee, met het bouwen zit het wel goed in
Rotterdam.
Met de woonomgeving daarentegen is het pro
blematischer gesteld. Vooral de pleinen zijn
een zorgenJcindje. Het Crote Viss€rijplein, het
Eendrachtsplein, het Henegouwerplein en
niet te vergeten het Schouwburgplein (waar
ik nog nooit een Rotterdammer enthousiast
over heb horen praten, behalve bij de manifestatie op 27 mei en zomers bij de openlucht
film), het zijn allemaal pleinen die uitblinken
in saaiheid en vaak chaotisch zijn ingericht.
Aan de herinrichting lan deze pleinen wordt
nu hard gewerkt, al of niet aan de hand van
buitenlandse ontwerpen.
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