Het vernieuwde Oud-Crooswijk van 2030

Prettig wonen

In 2030 zijn er meer verschillende woningen. Betaalbare én duurdere woningen.
De woningen zijn goed geïsoleerd,
prettig wonen duurzaam gebouwd en een deel is al
schone wijk
aangesloten op de stadsverwarming,
voor een toekomstbestendige wijk zonder aardgas. Op die manier willen
meer verschillende mensen graag (blijven) wonen in
Oud-Crooswijk, van jong tot oud, starters en doorstromers
binnen de wijk zelf. In het Tamboer en Van Meekerengemeer verbinding
bied staan oud en nieuw gezellig naast elkaar. De straten
en pleinen zijn vernieuwd veilig
en aantrekkelijker.
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‘Ik hoop
dat
de woningen betaalbaar blijven in
ieder geval voor de mensen die hier geboren en
getogen zijn.’
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Kinderen kunnen veilig spelen in de buurt.
Er ligt in 2030 geen zwerfvuil meer op
straat. Je merkt in de buurt ook dat er al
schone wijk
meer dan tien jaar aan wordt gewerkt; het gevoel van
veiligheid is gegroeid. Bijvoorbeeld door criminaliteit
en jeugdoverlast aan te pakken en belangrijker nog: het
helpen te voorkomen. Zo’n aanpak kost tijd en alles lukt
niet in één keer, maar het werkt wel.

Oud-Crooswijk blijft Oud-Crooswijk.
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bewoners: jongeren, gezinnen en senioren, nieuwkomers en
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schone wijk
starters, oude bekenden en doorstromers. Waar steeds meer
bewoners zelfredzaam zijn en een betaalde baan hebben.
Hieronder zie je hoe we daar de komende jaren aan werken.
Meer groen en meer voorzieningen
meer verbinding
De komende jaren komt er meer groen
En hoe echte Oud-Crooswijkers de toekomst zien.
Gemeente en woningcorporatie Havensteder bundelen de krachten en
werken aan verbetering van Oud-Crooswijk. Op gebied van wonen, leefbaarheid en openbare ruimte. Samen met de mensen die het betreft; de bewoners.
Er zijn al goede stappen gezet de afgelopen jaren, maar een vervolg is hard
nodig. Op basis van ervaringen met en uit de wijk is dit toekomstbeeld samengesteld; het verhaal over Oud-Crooswijk in 2030. Om met elkaar toe te
werken naar een wijk waar plek is voor iedereen, waar mensen graag willen
wonen, naar elkaar omkijken, zich thuisvoelen en écht trots op zijn.
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Ook in 2030 hebben de mensen in
Oud-Crooswijk nog steeds het hart op
de tong. En natuurlijk wordt er af en
toe gemopperd. Maar wel met resmeer verbinding
pect voor elkaar. Want verschillen
mogen er zijn. Dat is een traditie die de Crooswijkers hoog
in het vaandel hebben staan. Ondertussen
veilig isin saamhorigheid iets waar je met elkaar aan moetdeblijven
buurt werken. En
meer
groen
dat vraagt soms meer energie en tijd.
Steeds meer mensen hebben vast werk gevonden, en
weten de regie te nemen over hun leven. Maar dat geldt
niet voor iedereen. Ondersteuning midden in de buurt
blijft belangrijk. Voor positieve opvoedhulp, voorlichting
over een gezonde leefstijl, schuldhulpverlening, etc. Bekende Oud-Crooswijkers helpen jongeren op weg om de
juiste keuzes te maken. Deze aanpak is een kwestie van
de lange adem.

Voor en met elkaar

Dit plan vóór de wijk is en wordt gemaakt mét de wijk.
Want hoe prettig wonen er precies uit ziet weten de
bewoners zelf het beste. Bewoners vertellen dat ze een
schone wijk belangrijk vinden, met genoeg betaalbare
parkeerplekken. Ook contact met de buren is belangrijk,
net als plekken in de wijk voor jongeren en (eenzame)
ouderen. En ruimte voor eigen buurtinitiatieven. Daar
houdt de gemeente rekening mee bij het maken van
plannen.
‘Nieuwe bewoners hebben toch de moeite
genomen om hier te komen wonen, ondanks de
naam van Crooswijk. Die mensen zijn genegen om
hun beste beentje voor te zetten’.
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‘De cijfers qua capaciteit in Crooswijk, het
vermogen jezelf te verbeteren, zijn laag. Dus je
moet daarop inzetten van bovenaf.’
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dichtbij huis. Met waterpleinen, bomen,
veilig
in en tuinen. Zo heb je minder
groene
gevels
de
buurt
meer groen overlast van regenbuien in herfst en voorjaar of van hitte in de zomer. Er is ook meer te beleven in
de buurt. Er zijn meer ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld
rond het Schuttersveld. Er zijn winkels, horeca, een nieuwe sporthal en een gezondheidscentrum.

‘Als iedereen de bloemetjes eens buitenzet, dan
wordt de wijk een stuk mooier.’
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