Het Mr. Jacq. Dutilhhuis:
Mooie naam, maar wie was dat nou?
Jacques Dutilh (Rotterdam, 19 juni 1884 – Rotterdam, 25 juni 1960) was
een Nederlandse advocaat, bankier en 30 jaar lang gemeenteraadslid. Jacques Dutilh was een typisch
liberale, sociaal bewogen figuur. Als jongeman werd hij reeds lid van de Gezondheidscommissie, in
het verlengde van welke werkzaamheid hij zich inzette voor verbetering van de
woonomstandigheden. Vanwege zijn bijzondere verdiensten is in 1959 aan Dutilh de Van
Oldenbarneveltpenning toegekend, de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de
stad Rotterdam.
Nou, een reden genoeg om ons 55+ complex aan de Grindweg in Hillegersberg naar hem te
vernoemen. In 1976 werd de eerste paal voor dit complex geslagen en in 1978 vond de opening
plaats door. Dat betekend dus dat ons complex in 2018 een 40-jarig jubileum te vieren heeft. Hoewel
veel buitenstaanders denken dat het complex alleen door bejaarden wordt bewoond, moeten ik
zeggen dat er vanaf 55 jaar gehuurd kan worden. Het is er goed wonen, 208 behagelijke woningen,
verwarmd door stadsverwarming en de werkdagelijks aanwezigheid van een huismeester. De sociale
controle is groot, net als de bevordering van de sociale contacten. De activiteitencommissie doet erg
zijn best om iedereen zich thuis te laten voelen. Onze oudste bewoonster van dit moment is 105 jaar
en woont er al vanaf het begin. Dat zegt toch wel wat.
Op dit moment is Havensteder de verhuurder en Silvia Offermann is de woonconsulent. Met haar
hebben we een prettig contact en ze is regelmatig bij onze vergadering aanwezig om de lijnen zo kort
mogelijk te houden.
De verhuur gaat volgens het Wens & Wachtmodel. Dit biedt huurders de kans om zich eenvoudig in
te schrijven voor dit 55+complex. Wilt u als woningzoeker bijvoorbeeld heel graag in ons complex
wonen, dan geeft Woonnet Rijnmond u de mogelijkheid om in te tekenen op een wachtlijst voor ons
complex. Zodra er een woning beschikbaar komt en u bovenaan de lijst staat, krijg u direct bericht
van Havensteder dat de woning voor u beschikbaar is! Zo bent u nooit te laat met reageren!

Om de Ketting mooi lang en sluitend te maken, nodigen wij de bewonerscommissie van Lupine blok 2
uit om ook zichzelf toe te voegen als schakel aan deze ketting.

