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Beste klanten van Woonstad, huurders, kopers en 
ondernemers
Hierbij ontvangt u ons vierde KR-bericht. Wij houden u graag op de hoogte 
van het laatste nieuws omtrent de activiteiten van de Klantenraad.
De onderwerpen zijn deze keer: 
• Demonstratie Woonopstand Rotterdam.
• De bijeenkomst van de wijkambassadeurs.
• Aftrap Sociaal Statuut.
• Tip duurzaamheid.

Woonopstand Rotterdam!
Op 17 oktober 2021 vindt er een grote demonstratie plaats in 
Rotterdam voor een beter woonbeleid. De Klantenraad zal ook van de partij 
zijn.
Wij nodigen u allen uit om samen met ons te verzamelen zodat we 
gezamenlijk mee lopen met deze demonstratie. We verzamelen om 
13.45 uur bij Koffiehandel Pretoria, Bloemfonteinstraat 78c. Dit ligt 
tussen station Rijnhaven en het Afrikaanderplein (https://goo.gl/maps/
nNCBdDj7i4JSqTnY6 ). De demonstratie start om 14.00 uur op het 
Afrikaanderplein. Daarna wordt een mars gelopen over de Erasmusbrug 
naar de Markthal. We hebben sjaals laten maken (de winter staat voor de 
deur). Iedereen die zich meldt bij het verzamelpunt krijgt er een, totdat ze 
op zijn.
 
Problemen volkshuisvesting zijn verergerd
De afgelopen decennia is de woononzekerheid ook in Nederland toege-
nomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. 
Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en 
geliberaliseerd, terwijl de vrije huursector duur en onzeker is. Koopwoningen 
zijn voor velen onbereikbaar en de woonlasten stijgen. Minder kapitaal-
krachtigen worden verdrongen uit de stad, terwijl ook de middeninkomens 
tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten 
hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijd de veiligste 
investering voor wie winst wil maken.

Doe mee, deel deze boodschap en sluit bij ons aan
Op 17 oktober a.s. organiseert Woonopstand in Rotterdam een landelijke 
demonstratie om het rijk en gemeenten ter verantwoording te roepen. 
Wonen is een mensenrecht, daarom eist Woonopstand dat het woonbeleid 
toegang tot goede, betaalbare en zekere huisvesting garandeert. De Klan-
tenraad steunt dit initiatief en roept iedereen op aanwezig te zijn. Laat van 

https://goo.gl/maps/nNCBdDj7i4JSqTnY6
https://goo.gl/maps/nNCBdDj7i4JSqTnY6
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je horen! Stuur deze oproep zoveel als mogelijk door. En sluit bij ons aan.
Meer informatie over de Woonopstand
Kijk voor meer informatie over onze eisen op www.woonopstand.nl en lees 
het gezamenlijke manifest van Woonprotest en Woonopstand op woonma-
nifest.nl
 
 
De bijeenkomst van de wijkambassadeurs
In juni hebben we een bijeenkomst met de wijkambassadeurs gehad. 
Onder het genot van een lekker bakkie koffie of thee hebben we in kleine 
groepjes met de wijkambassadeurs gepraat over de wensen en vragen 
vanuit hun wijk. Hier kwam interessante informatie uit, waar we verder mee 
aan de slag gaan. Zo gaan bijvoorbeeld Prinsenland en het Lage Land van 
het gas af, want Woonstad gaat over op stadsverwarming. Maar hier zijn 
slechte ervaringen mee in de Prinsessenflats, waar bewoners tot € 300 per 
jaar duurder uit zijn. En in Bloemhof hebben bewoners last van daken die 
lekken en zij graag groene daken zouden willen. In een andere wijk trokken 
bewoners aan de bel over te weinig ruimte voor het stallen van fietsen en 
scooters, maar is er nog niks aan gedaan. Men was positief gesteld over de 
betalingsregeling die Woonstad heeft gehanteerd tijdens de coronacrisis. 
Een wijkambassadeur heeft samen met bewoners het initiatief genomen 
om geveltuintjes in de buurt te maken. Via de wijkambassadeurs willen wij 
op de hoogte blijven wat er overal speelt in de complexen van Woonstad.

Aftrap sociaal statuut
Op 20 september jl. kwamen de gemeente Rotterdam, de woningbouwcor-
poraties en alle huurdersraden bij elkaar om een start te maken met het 
opstellen van een sociaal statuut. Voor de Klantenraad is dit erg belang-
rijk: alle Rotterdammers hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn bij 
groot onderhoud, renovatie of sloop. Daarnaast heeft onder andere het 
recht op terugkeer bij sloop of renovatie de hoogste prioriteit. De komende 
periode gaan de drie partijen hier mee aan de slag. We houden u op de 
hoogte.

Tip duurzaamheid: waterbesparende douchekop
 Met een waterbesparende douchekop douche je net zo lekker als anders, 
maar bespaar je tot wel 20 procent warm water; je helpt zowel het klimaat 
als je portemonnee. Een waterbesparende douchekop vind je bij de bouw-

http://www.woonopstand.nl/
http://woonmanifest.nl
http://woonmanifest.nl
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markt of in de sanitairwinkel. Let bij je aankoop op het aantal liter water dat 
de douchekop doorlaat: een spaardouchekop laat maximaal 7,2 liter per 
minuut door. Kijk ook naar de volumestroomklasse op de verpakking. Klasse 
Z is het zuinigst met warm water. Daarna volgen A, S, B, C en D. Waarbij vo-
lumestroomklasse D het meeste water doorlaat en dus het minst zuinig is.
Bespaar gas en geld: met een waterbesparende douchekop bespaar je al 
gauw ongeveer € 50,00 per jaar!

Nieuw lid Klantenraad
Sinds de zomer heeft de Klantenraad een nieuw lid, Nina Onland, woonach-
tig in het Oude Noorden. We missen nu alleen nog iemand uit het gebied 
Charlois.

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, laat het ons we-
ten. 

Met vriendelijke groeten, 
De Klantenraad Woonstad Rotterdam
info@kwsr.nl 
www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl
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