VAN DEYSSELKRANT
rochdale.nl/vandeyssel • uitgave van Woningstichting Rochdale • december 2019

Het is alweer een jaar geleden dat u de
laatste Van Deysselkrant heeft ontvangen. Dit betekent niet dat er geen nieuws
was over de aanpak van de woningen.
Maar omdat de informatie per woonblok
verschilt en daardoor niet voor iedereen
even interessant is, hebben wij aparte
nieuwsbrieven verstuurd in plaats van
een krant voor de hele buurt.

STAND VAN ZAKEN STEDENBOUWKUNDIG PLAN MIDDEN EN ZUID

In deze krant informeren we u over
• hoe het gaat met de werkzaamheden
in de noordstrook
• hoe ver we zijn met het stedenbouwkundig plan voor voor het midden- en
zuidgebied
• en wat er verder speelt in uw buurt.
Specifieke informatie over de aanpak van
uw woonblok ontvangt u apart in een
nieuwsbrief.

‘IN JANUARI 2020
NODIGEN WE U UIT
OM IN GESPREK TE
GAAN OVER HET
STEDENBOUWKUNDIG
PLAN’
53

traat 19
Lodewijk van Deyssels

Rochdale heeft in samenwerking met onder andere
de gemeente en met input van bewoners, die
deelnemen aan het meedenk-netwerk, een
stedenbouwkundigplan gemaakt voor de Van Deyssel
midden en zuid.
In het voorjaar van 2019 hebben we een oproep gedaan
en bewoners van het midden en zuid gebied gevraagd
om met ons mee te denken. Met de bewoners die op deze
oproep hebben gereageerd zijn we in juni in gesprek
gegaan. Dit was een inspirerende bijeenkomst waar veel
ideeën zijn opgehaald. Zie op pagina 2 en 3 een aantal
van die ideeën.

Hoe nu verder?
Er moeten nog een aantal stappen gezet worden voordat
er een plan ligt. Hierbij moet u denken aan een bijeenkomst voor alle bewoners, overeenstemming met
belangrijke partners en een akkoord van onze Raad van
bestuur. Wel kunnen we al het volgende met u delen:

Informatiebijeenkomsten stedenbouwkundigplan
In januari 2020 organiseren we bijeenkomsten om u te
informeren, maar ook om met u in gesprek te gaan over
het stedenbouwkundig plan. U ontvangt van ons een
uitnodiging met informatie over datum, tijdstip en locatie.

> Lees op pagina 2 en 3 welke ideeën er op de
bewonersbijeenkomst naar voren kwamen

WAT IS EEN STEDENBOUWKUNDIG PLAN ?
Het stedenbouwkundig plan voor de Van
Deysselbuurt midden en zuid is een tekening
van de gewenste inrichting voor het gebied
waarop woningen, het groen, de wegen, de
parkeerplaatsen, etc. zijn weergegeven. Het
geeft dus aan hoe de buurt er in de toekomst
uit gaat zien.
Op basis van dit plan maken we een planning.
Dan wordt voor u duidelijk of er op korte termijn
al iets bij uw complex gaat gebeuren of dat uw
woonblok pas veel later aan de beurt is. Het
stedenbouwkundig plan is ook de basis voor
de uitwerking per complex.

Waarom gaan Rochdale en de gemeente het
gebied anders inrichten?

Wat vertelt het stedenbouwkundigplan mij over
mijn huidige woning?

De huidige inrichting is ruim vijftig jaar geleden
bedacht. Inmiddels is uw buurt en het gebruik van
de buurt veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld veel
meer auto’s dan vijftig jaar geleden, hebben de huidige bewoners andere woonwensen dan 50 jaar
geleden en is er in Amsterdam een groot tekort aan
woningen. Daarnaast zijn de woningen oud.
Daarom kijken we opnieuw naar wat de buurt nodig
heeft en hoe we de veiligheid, het gebruik en de
leefbaarheid kunnen verbeteren door de buurt
anders in te richten.

In het plan ziet u de gewenste toekomstige plek voor
de woningen. U ziet dus of uw huidige woning op
dezelfde plek staat, is aangepast of vervangen voor
nieuwbouw. Wat de precieze ingreep per woning gaat
zijn en wat dat voor uw persoonlijke situatie betekent
dat gaan we nog verder uitwerken. Dit gaan we doen
in samenwerking met de projectcommissie.
Meer informatie krijgt u tijdens de bijeenkomsten
die we na de jaarwisseling gaan organiseren.
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’HET IS GEWOON EEN LEUKE BUURT’
J

TOEKOMST VOOR DE BUURT

K

In het kort leest u hier terug wat er met bewoners aan de
verschillende gesprekstafels is besproken

WONINGEN
“ IN

HET ALGEMEEN MERKTEN WE
AAN ALLE TAFELS DAT MENSEN IN DE
BUURT WILLEN BLIJVEN WONEN.”

Wat kan beter?
• Verkeersveiligheid, bijv. snelheidsremmende
maatregelen
• De auto minder nadrukkelijk aanwezig in
de buurt; zodat er meer (speel)ruimte is.
• Aantal auto’s niet minder geworden door
de blauwe zone (handhaving!)
• Last van de auto’s, maar ook fietsers en
scooters die in de Deysselstraat op de
stoepen rijden.
• Meer ruimte voor fietsentstallingen en stoepen.
• Eenrichtingsverkeer om sluipverkeer te
voorkomen.
• Betaald parkeren: meningen verdeeld.
• Onveilig door geparkeerde auto’s
• Ondergronds parkeren is niet het
wondermiddel.
• Autoluwe stad, bijvoorbeeld deelauto’s,
parkeerhub buiten de buurt

OPENBARE RUIMTE /
SPEELPLEKKEN
“IK MIS EEN ONTMOETINGSPLEK IN
DE BUURT, EEN LEUKE SPEELTUIN
BIJVOORBEELD. DAAR KAN IK MET
MIJN KINDEREN NAAR TOE. NU GA
IK NAAR SPEELTUINEN BUITEN DE
BUURT EN ZO LEER IK MIJN BUREN
HELEMAAL NIET KENNEN.“
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INRICHTING GROEN
“M EER RUIMTE VOOR SPELEN EN
ONTMOETEN.”

• Speelplekken mogen ‘ouderwetser’ (schommels
en wipkippen).
• Stoep erg smal en daardoor gevaarlijk.
• Behoefte aan een grote speeltuin in de buurt, ook
om elkaar te ontmoeten. Nu brengen bewoners
kinderen met de auto naar een speeltuin in een
andere buurt.
• Groen toegankelijk maken voor kinderen om te
spelen (hekken weg)
• Ook ontmoetingsplekken voor ouderen en een
plek voor jongeren (buurthuis)
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STAND VAN Z

‘EN VOOR KINDEREN EEN
BOOM OM IN TE KLIMMEN...
EN UIT TE KUKELEN’

MEER WONINGEN /
GEMENGDE WIJK
“ZORGWONINGEN IN DE NIEUWBOUW (MET DE LIFT) ZOU VOOR
MIJN OUDERS ECHT SUPER ZIJN”

MEEP

Wat kan beter?
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• Veel privetuinen worden slecht onderhouden.
Tip: beter handhaven.
• Meer ruimte voor ontmoeting in het groen

• Mensen willen graag een plan zien
• Vrees voor de hoogte (‘gouden rand’) van de
nieuwbouw aan de Burg. Roellstraat en het
effect daarvan op de buurt
• Weinig mensen willen van sociale huur naar
koop
• Meer diversiteit (gemengde wijk) en hierdoor
gemengde voorzieningen, bijvoorbeeld scholen.
• Iedereen snapt de noodzaak van nieuwbouw
vanwege de behoefte aan meer woningen en
meer diversiteit. Nu is het aanbod qua woningtype te eenzijdig.
• Mensen willen graag in de buurt blijven!
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Wat kan beter?
Wat kan beter?
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“ALS JE MEER PARKEERRUIMTE WILT,
DAN BETEKENT DAT AUTOMATISCH
MINDER SPEELRUIMTE EN
ONVEILIGER STRATEN.”

• Tevreden over de individuele berging
• Bergingen op zolders worden minder gebruikt,
maar de extra ruimte is wel praktisch

• Indeling individuele bergingen is onhandig en
soms te krap
• Ontwerp (ook gangpaden), veiligheid en beheer
• Aandacht voor portieken, nu trekken ze hangjongeren aan
• Een alternatief voor de bergingen
• Meer ruimte voor fietsenstallingen en stoepen,
fietsenrekken of fietsnietjes.
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AUTO’S EN PARKEREN

Wat gaat goed?

Wat kan beter?

M

F

RATEN

VEILIGHEID
• Bij sommige horecazaken hebben bewoners
een onveilig gevoel
• Hang- en sluitwerk is genoemd.
• Videofoon
• Wens om heropenen van het politiebureau in
de wijk.
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Du Perronstraat 11-43 • Jacob van
Maerlantstraat 4-18
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• Projectcommissie en bewoners positief over
het plan
• Ingrijpende renovatie van 120 woningen
• Peildatum (Stadsvernieuwingsurgentie) is
binnen
• Bewoners hebben de mogelijkheid om te verhuizen, terugkeren naar de woning mag ook
• Verwachtte startdatum werkzaamheden
najaar 2020

AKEN PER BLOK: ZUID
WINKELS, HORECA EN
ANDERE VOORZIENINGEN
“MEER BUURTWINKELS DIE ‘OPEN’
ZIJN QUA UITSTRALING, EEN
BAKKER OF EEN GROENTEBOER.”
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• Bewoners van de eengezinswoningen
(K blokken) zijn geïnformeerd over de aanpak,
namelijk sloop/nieuwbouw
• In januari 2020 informeren we de bewoners
over de aanpak van de blokken JLMNO
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Wat kan beter?
• “Niet meer zoals vroeger”
• Lodewijk van Deysselstraat heeft teveel
bedrijfsruimtes die een gesloten uitstraling hebben. Draagt niet bij aan buurtgevoel/veiligheid.
• Zelf doen mensen weinig inkopen meer in de
buurt; vroeger veel meer, maar toen waren er
nog winkels voor de dagelijkse boodschappen.
• Lodewijk van Deysselstraat is wel belangrijk,
maar niet als het bijzondere icoon van de buurt.
Architectuur mag levendiger
• Liever meer kleine restaurantjes (wereldkeuken
o.i.d.) en winkels voor bewoners en anders liever woningen en geen bedrijfsruimte
• Werkervaringsplekken en stageplekken (bijvoorbeeld zoals de Eendagszaak)
• Leegstaande bedrijfsruimte invullen met goede
voorzieningen voor de buurt

EN VERDER…
• Regelmatig een schouw organiseren
• Opmerking over studenten van buiten de wijk in
de tijdelijke woningen? Waarom geen jongeren
in de wijk in die woningen?
• Aan een van de tafels waren bewoners kritisch
over de kwaliteit van de woningen in hun complex. Die vinden dat deze woningen gesloopt
moeten worden vanwege o.a. onhandige indeling.
Bovendien wordt er niet passend gewoond
(grootte huis past niet bij gezinsgrootte)
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24 woningen: Jan van Boendalestraat 1-4 •
Burgemeester van Leeuwenlaan 103 -109 •
Van Koetsveldstraat 13-16 • Justus van
Maurikstraat 13-16 • Adèle Opzoomerstaat
13-16 • Carry van Bruggenstraat 1-4
• Mei 2019 gestart
• Eerste woningen zijn opgeknapt en
opgeleverd
• Eind 2020 klaar met alle 24 woningen
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Anna Bijnsstraat 2-24 (even) • Van
Koetsveldstraat 1-12 • Justus van Maurikstraat 1-12 • Adele Opzoomerstraat 1-12]
• Rochdale en de projectcommissie in overleg
• Bewoners zijn geïnformeerd over het plan
• Ingrijpende renovatie van 196 woningen
• Komende maanden plan afmaken samen met
de projectcommissie
In januari 2020 inforerem we de overige
bewoners over de aanpak van blok G, H en I
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Martinus Nijhoffstraat 1-23 • Van
Moerkerkenstraat 24-46
• Juni 2019 gestart
• Eerste portieken van Moerkerkenstraat zijn
opgeknapt en opgeleverd
• Begin 2020 starten eerste portiek Martinus
Nijhoffstraat
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DUURZAAMHEID

SOCIAAL SPREEKUUR
EN HET BUURTPUNT

WIST U DAT...

Dagelijks wordt er gesproken over klimaatverandering in de pers.
Bij de vernieuwing van de buurt krijgen we hiermee ook te maken.

• u met al uw vragen terecht kunt in Buurtpunt de
Leeuw op Burgemeester van Leeuwenlaan 63?
• uw vragen over uw woning, uw woongebouw en
de aanpak of renovatie elke dag kunt stellen aan
Rochdale (de openingstijden vindt u hieronder)?
• u op dinsdag tussen 13 en 15 uur welkom bent op
het sociaal spreekuur?
• u op het sociaal spreekuur uw vragen over werk,
inkomen, het lezen of beantwoorden van brieven,
formulieren en nog veel meer kunt stellen?
• medewerkers van Rochdale, Werk Participatie &
Inkomen, SEZO, Samen Doen, en
Stadsdeel Nieuw-West u bijna altijd
meteen verder kunnen helpen?

Nieuwbouwwoningen krijgen
bijvoorbeeld geen gasaansluitingen meer. Dit betekent
dat er nagedacht moet worden
over een andere manier van
verwarmen en koken. Dit onderdeel nemen we uiteraard mee in
de planvorming.
Duurzaamheid gaat ook over
zaken zoals isolatie en hoe er
wordt omgegaan met water in
het openbaar gebied, hoe zorgen we ervoor dat het water dat
valt bij stevige regenbuien beter
wordt opgevangen, hoe zorg je
ervoor dat tijdens de hete
zomers het toch aangenaam is
binnenshuis en buitenshuis etc.
Al deze onderdelen zijn onder-

Wees welkom!

Maandag 13 -16 uur
Dinsdag 9 - 12 uur
Woensdag 9 -12 uur
Donderdag 13 - 16 uur
Vrijdag 9 - 12 uur

werp van gesprek en nemen we
mee in de vernieuwing van de
buurt.

‘ER MOET
NAGEDACHT
WORDEN OVER
EEN ANDERE
MANIER VAN
VERWARMEN
EN KOKEN’

Sociaal spreekuur
Dinsdag van 13 - 15 uur

BENT U ONDERNEMER IN DE BUURT?
WIJ WILLEN GRAAG SAMENWERKEN!
U onderneemt in deze buurt en de
vernieuwing van de buurt betekent dus
ook iets voor u. In dit bericht leest u daar
meer over.

Vooruitlopend op de aanpak is Rochdale nu
al bezig om de Lodewijk van Deysselstraat
te verbeteren. Het moet een straat van betekenis worden in plaats van een doorgaande
weg. Het aanbod van de bedrijven moet aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Ook
kijken we naar de uitstraling van de bedrijfsruimtes en willen we dat die iets bijdraagt
aan de kwaliteit van de straat.

Het tekort in de bouwsector merken
we nog steeds. Wel is het ons gelukt
om verder te gaan met het opknappen
van 127 woningen in Van Deyssel
Noord. We hebben goede afspraken
gemaakt met de aannemer over de
kwaliteit van het werk en de planning.
Inmiddels zijn we bijna klaar met de
24 kleine eengezinswoningen (B blokken) en zijn we gestart met de
appartementen aan de Van Moerkerkenstraat (D blok).

Contact & informatie

Maandag 13 -16 uur
Dinsdag 9 - 12 uur
+ Sociaal spreekuur 13 - 15 uur
Woensdag 9 -12 uur
Donderdag 13 - 16 uur
Vrijdag 9 - 12 uur
Uw bewonersbegeleider
Romana Vujica
06 30 39 81 59
rvujica@rochdale.nl

De plannen bedrijfsruimte nog uitwerken

Nu al dingen verbeteren

In de vorige editie bent u
geïnformeerd over het tekort
aan goed personeel in de
bouwsector. Hoe staat het daar
nu mee en wat heeft Rochdale
gedaan om alsnog te kunnen
starten?

Heeft u vragen? Wij helpen u
in Buurtpunt de Leeuw
Burgemeester van
Leeuwenlaan 63

U heeft waarschijnlijk al meegekregen dat
Rochdale de komende jaren de woningen in
de Lodewijk van Deysselbuurt gaat aanpakken. Vanwege de omvang doen we dit in
fases. Ook doen we niet overal hetzelfde,
want we hebben met verschillende gebouwtypes te maken.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de
plannen zijn voor de bedrijfsruimten.
We maken op dit moment een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat hoe dit gebied
eruit kan gaan zien en welke uitstraling
daarbij hoort. Het is nog geen uitgewerkt
plan voor de woningen of bedrijfsruimten.

HOE GAAT HET
NU MET DE
BOUWBEDRIJVEN?

‘SAMEN MET U
DE LEEFBAARHEID
VERSTERKEN’

locatie? Bijvoorbeeld een lichtere etalage,
andere belettering etc. Loop dan even binnen
bij de Eendagszaak (Cascoland) in de Van
Deysselstraat 57.

Samenwerking met Cascoland

Uitnodiging

Rochdale heeft Cascoland gevraagd om mee
te helpen om de uitstraling van de bedrijfsruimtes in de Deysselstraat te verbeteren.
Een aantal van u doet al mee door ’s avonds
de verlichting aan te laten. Dat helpt en geeft
al een heel ander gevoel. Wilt u ook hulp bij
het aanpakken van de uitstraling van uw

Binnenkort nodigen wij u uit voor een vervolgbijeenkomst speciaal voor ondernemers
over de plannen voor de buurt. Wij willen
graag met u als ondernemers actief samenwerken om zo met elkaar de wijkeconomie
en de leefbaarheid in de Van Deysselbuurt
versterken.

Uw wijkbeheerder
Neem contact op met Faisal Adli
met uw vragen over uw woon
gebouw of als er overlast is.
U bereikt hem op het buurtpunt
via 020 215 00 00 of
info@rochdale.nl
Algemene contactgegevens
020 215 00 00
info@rochdale.nl
rochdale.nl/vandeyssel
06 4080 8009
@rochdale_nl
facebook.com/
woningstichtingrochdale

