
Een groep bewoners rond de
Nieuwe Crooswijkseweg verzet
zich tegen de renovatieplan-
nen voor 72 woningen. ,,Op zijn
Rotterdams gezegd moeten we
oprotten en onze muil houden.’’

Gerrit van Loon
Rotterdam

In vier straten gaat woningbouw-
vereniging Havensteder 72 wo-
ningen en 20 bedrijfsruimtes re-
noveren, omdat deze erg verou-
derd zijn. Er komen 58 woningen
en drie bedrijfsruimtes in de
Rusthoflaan, Vaandrigstraat,
Nieuwe Crooswijkseweg en
Nieuwe Boezemstraat voor terug.
De huidige bewoners krijgen van
Havensteder geen terugkeerga-
rantie en zijn ingeschreven bij
Woonnet Rijnmond. Ze hebben
18 maanden de tijd om een
nieuwe woning te zoeken.
Havensteder biedt bewoners

een vergoeding aan van 5.910 euro
als ze verhuizen naar elders. Een
extra bedrag van 500 euro is te
verkrijgen als bewoners binnen
een half jaar vertrokken zijn. De
nieuwe huren komen rond de 700
euro per maand te liggen. Voor
veel huurders is dat een forse
prijsstijging, als ze op dezelfde

plek willen blijven wonen. 
Volgens Ed Tromp van Bewo-

nersbelangen Nieuwe Crooswijk-
seweg zijn de pijnpunten indivi-
dueel voor iedereen anders. ,,Wij
zijn het met een aantal punten
van Havensteder totaal niet eens.
Mag een verhuurder ons onge-
vraagd inschrijven bij Woonnet
Rijnmond wanneer je dat hele-
maal niet wil? En is het mogelijk
om mensen te weigeren terug te
keren naar hun huurwoning door
de huur met 50 procent te verho-
gen? Wij willen hier blijven wo-
nen en zijn niet van plan om meer
dan de jaarlijkse huurverhoging te
betalen na de renovatie.’’

Impact
,,Wij snappen dat dit bericht be-
hoorlijke impact heeft en plannen
met iedereen een gesprek’’, zegt
Daniëlle Rungs, woordvoerder
van Havensteder. ,,Het huurcon-
tract van de huidige bewoners
ontbinden wij. De hoogte van de
huur van de nieuwe woningen
bepalen we aan de hand van het
huurpuntenstelsel. De ervaring
leert dat bij een terugkeergarantie
een groot deel van de bewoners
daar vaak geen gebruik van maakt,
omdat ze dan inmiddels gesetteld
zijn op hun nieuwe plek.’’

Crooswijkers in verzet
tegen renovatieplan

Zorgbed in wijk voor zieke oudere

Adrianne de Koning
Rotterdam

Een oudere heer die zijn pols breekt,
waardoor hij niet meer zelf zijn broek
kan optrekken na een bezoekje aan
de wc. Of een oudere dame die even
wat extra hulp nodig heeft, omdat ze
zich door een blaasontsteking ziek
voelt en een beetje verward is. 
Na het verdwijnen van de verzor-

gingshuizen was het lastig voor huis-
artsen een plek te vinden, waar deze
oudere patiënten tijdelijk heen kun-
nen om op te knappen. ,,Soms kwam
zo iemand dan terecht op de spoedei-
sende hulp, en daarna in een bed in
het ziekenhuis of een verpleeghuis.
Terwijl dit eigenlijk niet nodig was’’,
vertelt huisarts Hilde van Meer.

Mantelzorger
De huisartsen in Kralingen, Croos-
wijk en omgeving  besloten samen
met verpleeghuis Pniël aan de Oude-
dijk een oplossing te zoeken voor
deze onnodige ziekenhuisopnames
als een oudere plotseling achteruit
gaat. Of als de mantelzorger tijdelijk
niet thuis kan blijven. 
Het Zorgbed in de wijk is het ant-

woord op deze problemen. In een
apart deel van het verpleeghuis zijn
zes kamers met zorgbedden inge-

richt. Hier loopt niet 24 uur per dag
een verpleegkundige rond, maar na
één druk op een alarmknop is hulp
snel ter plekke. Binnen enkele minu-
ten. 
Dit is ook zo als iemand hulp nodig

heeft om ’s nachts naar de wc te gaan,
omdat hij na een val niet meer alleen
uit bed komt. De oudere hoeft ook
niet zelf te koken. Verder is er een
huiskamer, met een Senseo om zelf

een kopje koffie te zetten. ,,Er kan
een televisie voor op de kamer wor-
den gehuurd’’, vertelt Dorine Vogel,
manager van verpleeghuis Pniël, on-
derdeel van de Lelie zorggroep.
,,Maar als iemand tot half één 
’s nachts televisie wil kijken, is er
niemand die zegt dat dit niet mag.’’
Als het weer goed gaat, kan de oudere
weer naar huis. 
De huisartsen zijn blij met deze op-

� Huisarts Hilde
van Meer (rechts)
en Dorine Vogel
van verpleeghuis
Pniël bij het Zorg-
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Voor Rotterdammers
op leeftijd die het thuis
even niet redden, is er 
nu het Zorgbed in de wijk.
Zolang het nodig is, is 24
uur per dag hulp dichtbij.

lossing. Van Meer: ,,Het is erg belang-
rijk dat we iemand in zijn eigen omge-
ving kunnen opvangen en dat mantel-
zorgers niet extra ver hoeven te reizen,
als ze op bezoek willen komen.’’ Een
ander groot voordeel is, dat de eigen
huisarts, maar bijvoorbeeld ook de ei-
gen fysiotherapeut, hier langs kan ko-
men. De oudere houdt dus bekende
gezichten om zich heen.
Vooralsnog heeft alleen in verplee-

ghuis Pniël deze zorgbedden, maar

alle betrokken partijen hopen onder-
zoeken of dit type zorg er ook in an-
dere wijken kan komen. Een van de
voordelen is dat het Zorgbed veel
goedkoper is dan een bed in een zie-
kenhuis of een verpleeghuis, waar
betaalt wordt voor zorg die voor deze
oudere eigenlijk helemaal niet nodig
is. Bovendien kan dit bed ook zomaar
aan de andere kant van de stad staan.

App
Er is een app gemaakt, om het alle
huisartsen makkelijk te maken ie-
mand door te verwijzen naar een
Zorgbed. 
Zowel voor overdag als voor 

’s avonds en in het weekeinde zijn de
telefoonnummers te vinden. Als het
lukt om meer van deze tijdelijke
zorgplekken te maken, kunnen deze
in dezelfde app komen. 
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Soms kwam iemand
terecht op de
spoedseisende hulp als
dat niet nodig was 
—huisarts Hilde van Meer


