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Beste bewoners, de vakantieperiode is weer zo goed als achter de rug en we gaan weer
verder met de dagelijkse beslommeringen. Er zijn in ons complex toch nog wel enkele
covid19 besmettingen dus adviseren we nog steeds in de liften en openbare ruimten een
mondkapje te dragen, uiteraard is dit uw eigen vrijwillige keuze, laten we dat dan ook
respecteren van elkaar.
Noordmolenwerf.
Wij zijn nu al jaar en dag bezig om Havensteder aan hun afspraak te houden om de gevel
van de Noordmolenwerf jaarlijks te zemen, nu lijkt er eindelijk schot in te zitten en zou
het op korte termijn moeten gebeuren. De werkbakken van de dak installatie zijn
opnieuw gekeurd, certificaten in bezit van de wijkbeheerder en opdracht uitgezet, nu nog
zien wanneer het daadwerkelijk gaat gebeuren. Vanuit wijkbeheer is het idee geopperd
jaarlijkse kosten van de gevelreiniging onder te brengen in de servicekosten om er zeker
van te zijn dat het gecontinueerd wordt. Dit is natuurlijk door middel van offertes te
berekenen wat dit per maand, per woning gaat kosten maar belangrijker is om te weten
hoe u als bewoner hier tegen over staat, u beslist namelijk of u dit wilt of niet. We zijn
bezig in samenwerking met wijkbeheer offerte op te vragen om een berekening te
maken, 70% van de bewoners Noordmolenwerf moet ook akkoord gaan als we jaarlijks
willen laten zemen. De rekening die er nu ligt is behoorlijk en zal door, voor zo ver wij nu
weten door Havensteder voor haar rekening genomen worden. Er zit nu uiteraard veel
werk in omdat het al jaren niet schoongemaakt is, de rubbers vastgezet moeten worden
en diverse panelen op hun goede plek gezet moeten worden. We komen hier op terug als
er meer bekend is over de eventuele kosten.
Preventieronden.
Deze ronden worden in de Noordmolenwerf structureel door een aantal bewoners
gelopen, niet om u als bewoner te pesten maar om de leefbaarheid op peil te houden.
Tijdens deze ronden worden veel onderhoudsklachten geconstateerd en doorgezet naar
het wijkbeheer ter reparatie. Wat opvalt is dat er een aantal deurdrangers moedwillig
onklaar gemaakt wordt en er fietsen en huisraad op plaatsen aangetroffen worden waar
het niet thuishoort, deze worden gemeld en door de wijkbeheerder bestickerd en indien
nodig verwijderd. In het Pompenburgcomplex bevatten deze ronden veelal de
constatering van defecten.
Plan 250m. (Rise)
Vooropgesteld, we weten nog steeds niet of de plannen door gaan of niet. Omdat RED
Company en Havensteder natuurlijk wel doorwerken aan de verdere ontwikkelingen van
de plannen, blijven we met Havensteder, gemeente, diverse politieke partijen en RED
Company in gesprek. Na de laatste bewonersinformatie in juli 2021 van Havensteder,
zijn er geen nieuwe afspraken meer gemaakt. De gesprekken worden medio september
weer hervat. Uiteraard staan de volgende al gemaakte afspraken nog steeds
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Alle bewoners Pompenburgcomplex terug voor de huur die op moment van
verhuizing betaald wordt voor de huidige woning.
De zogenaamde “scheefwoners” keren ook terug voor de huidige huur.
Tenminste 226 sociale huurwoningen of meer in het nieuwe complex terug.
Vervangende woonruimte, inmiddels bekend dat 56 woningen tijdelijk verhuizen.
Zoveel mogelijk ontzorgen van bewoners

•

Maatwerk leveren daar waar nodig is

Inmiddels is bekend, en zijn de betrokken bewoners tijdens een informatieavond
geïnformeerd, dat bij eventuele doorgang van het project dat de bewoners van 56
woningen tijdelijk een woning krijgen in de Cooltower, Baan 52. Https://thecooltower.nl .
Deze woontoren moet nog opgeleverd worden en is in aanbouw, oplevering medio 2022.
Red Company heeft hier volgens afspraak zorg voor gedragen. Dus bent u niet
uitgenodigd voor de informatieavond blijft u in uw huidige woning tot het project klaar is
en verhuist u maar een keer, dit geld voor 170 woningen, nogmaals de beslissing of het
doorgaat moet nog genomen worden. Tijdens een constructief overleg hebben wij
betreffende de verhuizing 56 woningen een aantal scherpe kanten in samenspraak er af
kunnen halen en afspraken gemaakt.
Bij eventuele doorgang is het volgende pakket met minimale wensen neergelegd,
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De betrokken bewoners ontvangen per verhuizing verhuiskostenvergoeding.
Betrokken bewoners keren terug naar de nieuwbouw alhier.
Niemand wordt verplicht naar de Cooltower te verhuizen.
Naar elders verhuizen uit vrije wil en naar eigen keuze is mogelijk.
In een aantal gevallen is intern verhuizen in het Pompenburgcomplex mogelijk.
Volledige ontzorgen daar waar nodig is.
Een aantal vrijgekomen woningen ingezet worden als logeerwoning tot de
beslissing doorgang project is genomen.

Uiteraard zijn we over onder andere de tijdelijke huisvesting nog volop in gesprek met
Havensteder. Hierover zult u dus nog meer van ons horen.
Medio oktober staat de nota van uitgangspunten op de agenda bij de commissie Bouwen,
Wonen en Buitenruimte, zodra hier een beslissing is genomen gaat het door naar de
gemeenteraad. Er bestaat een mogelijkheid om in te spreken bij de commissie Bouwen,
Wonen, Buitenruimte en de gemeenteraad, u dient zich hiervoor aan te melden. Wij
adviseren u wel om een aantal van dit soort vergaderingen te volgen of te bekijken zodat
u weet wat u kunt verwachten, het is voor uzelf prettiger en zal zeker uw
inspreekmoment ten goede komen. Verwachting is dat Havensteder eind 2021
duidelijkheid verstrekt over wel of niet doorgaan van plan Rise. Wij zijn als bestuur en
ook als bewoner, ons er zeer van bewust wat voor impact deze plannen en beslissing
kunnen hebben voor u als bewoner, dit zal voor iedereen verschillend zijn, de een zal er
veel moeite mee hebben of neutraal zijn of het als een leuke uitdaging en
toekomstperspectief zien, we zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde.
Wij blijven als bestuur er neutraal instaan en proberen het goede eruit te halen en zo
nodig bij te stellen, zonder specifiek voor of tegen te zijn. Ieder zijn mening wordt
gerespecteerd. Iedereen naar zijn zin maken zal zeker niet lukken maar met zijn allen
elkaar respecteren en het er beste van maken moet haalbaar zijn.
Bewonersinformatie.
Tijdens de bewonersavond voor de 56 woningen kwam duidelijk naar voren dat de
bewoners meer informatiemomenten op prijs stellen. In overleg met de
bewonersvereniging heeft Havensteder besloten op zaterdag 18 september een
informatiemarkt te organiseren. Hierbij zal Havensteder, Red company, Gemeente
Rotterdam en uiteraard de Bewonersvereniging Delftse Poort aanwezig zijn,
laatstgenoemde stelt de ruimte beschikbaar en zal hier aanwezig zijn voor de
versnaperingen en voor wie behoefte heeft om met ons in gesprek te gaan. U ontvangt
hier nog een uitnodiging voor van Havensteder. De informatiemarkt zal plaats vinden in

de kerkzaal van de voormalige doopsgezinde gemeente, gebouw Droom en Daad. De
bijeenkomst zal i.i.g. in de middag plaats vinden tussen 13.30 en 17.00 uur.
Wij hopen u allen te kunnen verwelkomen.
Seniorensport.
Er zijn weer enkele plaatsen vrijgekomen bij de seniorensport welke elke
maandagochtend van 11.00 tot 11.45 gegeven word, het sporten vindt plaats onder
begeleiding van fysiotherapie Karin Abutan. Wij zijn v.a. 10.00 uur aanwezig voor koffie
en thee vooraf. Na het sporten gelegenheid om even bij te komen en iets te drinken.
Kosten € 4.00 per kalendermaand. De eerste maand als proef gratis. Aanmelden bij
Marijke of Cor, gezellig binnenlopen mag ook. Locatie kerkzaal gebouw Droom en Daad
Noordmolenwerf 1-3 (voormalige doopsgezinde gemeente).
Containerruimte.
De containerruimtedeur is voorzien van een elektronische deuropener welke met de
gebruikelijke tag opengaat. De deur gaat nog langzaam open maar dit wordt binnenkort
afgesteld. Binnen links op de muur zit een druk knop om de deur van binnenuit te
openen. Graag uw vuil in een container gooien die leeg is, dus niet uw zak naar binnen
smijten, de schoonmaker heeft steeds meer werk aan het opruimen van uw troep en dat
gaan we merken aan de servicekosten afrekening eind dit jaar.
Plaatsing openbare ruimten.
Steeds vaker komen er klachten over fietsen, scooters en schootmobielen welke in
openbare ruimten gestald worden. Gezien de brand welke plaats heeft gevonden in
Ommoord in de ERA-flat aan de Elliotplaats is het begrijpelijk dat hier nu veel aandacht
voor is. Havensteder mag en kan alles verwijderen wat niet thuis hoort in de openbare
ruimten, hier worden dan kosten voor in rekening gebracht, rekening verwijderen is voor
eigenaar/ bewoner.
Klankbordgroep.
Zoals bekend is er een klankbordgroep opgezet om, mocht het plan Rise doorgaan, de
deelnemers aan deze groep actief mee gaan denken en werken om het zo goed, leuk,
makkelijk, efficiënt en plezierig mogelijk te maken voor de bewoners. Omdat het ook
voor ons een geheel nieuw project is waarbij ook wij in het diepe zijn gesprongen, zijn
wij in overleg gegaan met het team “Service design Zeewaardig”. Dit bedrijf bestaat uit
een aantal mensen die derden begeleiden in moeilijke processen en hebben als taak de
klankbordgroep te begeleiden in het gehele proces om veilig te stellen dat het goed
gebeurd en er het beste voor alle bewoners uitgehaald gaat worden. Toegegeven wij
staan er sceptisch tegenover maar na een goed gesprek hebben wij gezamenlijk besloten
om Service design Zeewaardig te laten bekijken of we met zijn allen een plan kunnen
schrijven, hoe we het aan moeten pakken als plan Rise doorgaat. Doelstelling is er voor
zorgen dat het naadloos verloopt voor alle partijen waarbij de bewoner de hoofdrol heeft.
Op dit moment hebben we twee maal een bijeenkomst georganiseerd om elkaar bij te
praten en een aantal meningen te pijlen, verder nog niets want we hebben nog geen
definitief besluit over doorgang. De groep bestaat uit een 10 tal bewoners die er
neutraal, positief of negatief instaan maar de instelling hebben er het beste van te willen
maken. Ook u kunt deel uitmaken van deze groep, meld u zelf aan bij het bestuur,
voorwaarde is wel dat u daadwerkelijk bewoner bent van een van onze complexen
Lidmaatschap 2022

Wilt u lid blijven of lid worden van de bewonersvereniging Delftse Poort dat is uw
lidmaatschap a € 8.00 welkom op rekening BEWONERSVERENIGING POMPENBURG
NL15 INGB 0007 8313 36 onder vermelding van uw naam en adres.

Sleutelbewaring.
Voor een aantal bewoners van onze complexen hebben wij de huissleutel in bewaring
voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat, helaas hebben wij in korte tijd dit
systeem moeten gebruiken en een woning moeten betreden omdat de bewoner onwel
geworden was, alle keren is bewoner opgenomen om zeer dringen de redenen.
Wij stellen wel dat wij alleen sleutels in bewaring nemen van woningen waar een
persoonsgebonden alarm is aangebracht. Dit persoonsalarm wordt in veel gevallen door
de zorgverzekering kosteloos geleverd, bestaande uit een speciale telefoon en een
paniekknop welke u op uw lichaam kan dragen. De alarmopvolging word waargenomen
door Eurocross welke in geval van nood politie, ambulance en een van de bestuursleden
waarschuwt, waarop wij zorgen dat de deur geopend wordt, mocht het noodzakelijk zijn
verlenen wij ook direct hulp. De sleutels worden bewaard in een sleutelkluis in een
afgesloten ruimte voorzien van alarm. Indien u deel wilt nemen wordt er een contract
opgesteld en door beide partijen getekend. U kunt om deel te nemen contact opnemen
met bestuur Delftse Poort of WMO radar, Mieke Melis.

Tot zo ver de nieuwsbrief, naar eer en geweten opgesteld. Wij hopen dat u er iets aan
heeft en het u inzicht geeft waar we mee bezig zijn. We hopen toch dit jaar nog een
bewonersavond en vergadering te kunnen houden onder genot van een broodje, koffie of
iets ander en dan van gedachten kunnen wisselen. Uw inbreng blijft voor ons dan ook
voor groot belang, ook al zijn het vaak momenten in de lift, garage, brievenbus of elders,
we luisteren en nemen het mee maar nogmaals we hebben met 226 woningen te maken.

Blijf gezond en tot ziens
Bestuur Delftse Poort

Aanmelding Klankbordgroep.
Ja ik stel het op prijs om uitgenodigd te worden voor de klankbordgroep en constructief
mee te werken.
Naam
Adres
Tel
E-mail
Inleveren via witte bewonersbrievenbus naast boekenkast Doelstraat

