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Klantenraad Woonstad Rotterdam - KR-Berichten

Beste huurders en kopers van Woonstad

Met dit KR bericht willen we jullie informeren over:
• de prestatieafspraken, 
• de stand van zaken rondom een Rotterdams Sociaal Statuut, 
• en uitnodiging voor online bijeenkomst op 19 januari 2022 over het 

sociaal statuut, 
• twee uitgebrachte adviezen.

We wensen jullie allemaal fijne dagen toe en een goed 2022.

Niet tekenen van de prestatieafspraken 
De Klantenraad heeft, gesteund door jullie tijdens de onlinebijeenkomst 
op 30 november jl.,  samen met de drie andere grote Huurdersraden de 
prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam niet getekend. 
De belangrijkste reden om niet te tekenen is dat de gemeente blijft inzetten 
op het verminderen van de sociale woningvoorraad. Gezien de zeer 
gespannen situatie op de woningmarkt is dat een onverantwoorde en 
verkeerde keuze. Wij willen én kunnen het niet voor onze rekening nemen 
om dat beleid te onderschrijven. 
De brief die de huurdersorganisaties gezamenlijk hebben geschreven, kunt 
u op onze website vinden, www.kwsr.nl.

Een Rotterdams Sociaal Statuut
De huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente Rot-
terdam zijn in overleg over de hoofdpunten voor een Rotterdams Sociaal 
Statuut. Als deze vaststaan en getekend zijn, gaan we verder met de invul-
ling ervan. We hopen dat deze hoofdpunten vastgesteld kunnen worden 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, uiterlijk dus begin februari 2022. Het 
gaat om zaken als het recht op terugkeer van bewoners die te maken krij-
gen met sloop en nieuwbouw, het type ingrepen waarop het gemeentelijke 
Sociaal Statuut van invloed zal zijn, de invloed van bewoners bij de projec-
ten en of en zo ja op welke wijze onafhankelijke bewonersondersteuning 
georganiseerd gaat worden. Als deze hoofdpunten vaststaan, kunnen we 
daarna verder met de precieze invulling van het sociaal statuut.

https://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-13Brief-huurdersorganisaties-Verklaring-van-niet-ondertekenen-prestatieafspraken.pdf
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19 Januari van 20.00 tot 21.00 uur: Online bijeenkomst 
hoofdpunten gemeentelijk Sociaal Statuut
Op 19 januari organiseren de huurdersorganisaties gezamenlijk een bijeen-
komst over de hoofdpunten van het gemeentelijk Sociaal Statuut. Tijdens 
de bijeenkomst informeren we u en horen we graag hoe u er tegen aan 
kijkt. U kunt zich nu al via de mail (info@kwsr.nl) hiervoor opgeven. In januari 
zal er nog een uitnodiging voor komen.

Adviezen Rozemarijn-Violierstraat en Berkel-Sophiastraat
De Klantenraad heeft een tussentijds advies gegeven over het slooppro-
ject Rozemarijn-Violierstraat. We hebben hier vooral nog een aantal vragen 
aan Woonstad gesteld. We zijn in gesprek met Woonstad over hoe op een 
goede manier de bewoners hierbij ondersteunt moeten worden en met hen 
gecommuniceerd. Graag horen we de ervaringen van de bewoners zelf, om 
deze mee te kunnen nemen bij deze gesprekken. 
Over de Sophiastraat-Berkelstraat, een klein project in Kralingen, hebben 
we een positief advies uitgebracht. Beide adviezen staan op onze website.

Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van dit bericht, laat het ons
weten. 

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