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6e NIEUWSBRIEF
BEWONERSCOMMISSIE

HEEMSKERK-KEMPENAER-TALMASTRAAT
9 augustus

Beste buren,
De Bewonerscommissie is en blijft actief op alle fronten. Op de
bewonersvergadering op 5 augustus is daar uitgebreid over verteld. De stemming:
We maken zéker een kans, al gaat het niet makkelijk worden. Maar we hebben een
goed team dat er alles aan doet om het van Vestia te winnen.

Filmverslag Wijk TV

Wijk TV heeft een filmverslag gemaakt van de vergadering. De
Bewonerscommissie vertelde hoe de situatie er nu voor staat. In het filmverslag
o.a. interviews met Astrid Kockelkoren, fractievoorzitter a.i. Groenlinks
Rotterdam en lid van de Raadscommissie Bouwen, Wonen, Buitenruimte en
Menno Jansen, de mediastrateeg van o.a. de Tweebosbuurt. Hij pleit voor een
proactieve positionering in de media en in de wijk. Het filmverslag krijgen jullie
volgende week via de mail.

Bewonerscommissie in gesprek met Vestia

Op 14 augustus gaat de Bewonerscommissie voor de tweede keer in gesprek met
Vestia. Dit keer zal ook onze architect, Miel Karthaus, aanwezig zijn om namens
de bewoners de voortgang te bespreken. Karthaus is zeer ervaren met het
renoveren van oudbouw. In onze volgende nieuwsbrief (zaterdag 24 augustus)
meer hierover.

Videoclip in de Talmastraat op 1 september

Inge Bonthond, zangeres van o.a Gruppo Sportivo, houdt van haar knusse huisje
in de Talmastraat, en wil absoluut niet verhuizen. Daarom heeft zij een aantal
muzikale vrienden gemobiliseerd, waaronder Joris Lutz. Samen hebben ze een
vrolijk maar ook pittig protestlied gemaakt om onze situatie onder de aandacht te
brengen.
De videoclip voor bij dit nummer wordt gefilmd in de Talmastraat. Die clip wordt
landelijk gelanceerd, want als bekende artiesten hebben Joris en Inge hebben zo
hun contacten;)

Wij bewoners doen OOK mee!

Wij bewoners hebben ook een rol in de clip. Het is namelijk de bedoeling dat de
Talmastraat HELEMAAL volstaat met mensen terwijl Inge en Joris voor de
camera het lied zingen!



Dus schrijf de datum alvast in je agenda en nodig al je familie en al je vrienden uit
voor 1september. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rondom de clip?
Mail naar bewonerscommissiehkt@gmail.com. Zo kunnen we je bij bv. slecht
weer bijtijds informeren over een andere datum.
Datum: Zondag 1september
Locatie: Talmastraat
Tijd: 12 uur

Nieuwe posters

Er hangen al posters van Sloop ons niet in de Talmastraat en de De
Kempenaerstraat, maar er komt ook professionele posters in verschillende
formaten. Die gaan we door de hele wijk gaan verspreiden, zodat onze situatie
voor zoveel mogelijk mensen zichtbaar is. Zodra de poster voorhanden is, krijgen
jullie een mailtje. Hoe meer mensen de poster ophangen, hoe beter!

Spreekuur Talma Terras

Aanstaande maandag is er spreekuur voor bewoners van het HKT blok op het
Talma Terras. We praten je bij over de stand van zaken en beantwoorden zo
mogelijk alle vragen. Mocht je input hebben voor de Bewonerscommissie, of een
goed idee, dan zijn we daar natuurlijk ook in geïnteresseerd.
Het spreekuur wordt dit keer gehouden door Rosa Sluys.
Locatie: Talma Terras, aan de grote tafel op de Talmastraat, herkenbaar aan een
grote blauwe parasol - ook handig bij regen :)
Tijd: maandag 12 augustus, tussen 18:30 -19:30

Rechtszaak Tweebosbuurt

Op 14 augustus komt een aantal bewoners van de Tweebosbuurt die door Vestia
gedaagd zijn voor de rechter. Wij als HKT blok willen graag solidariteit tonen,
door aanwezig te zijn op de publieke tribune. Natuurlijk zijn we ook enorm
benieuwd naar deze rechtszaak. Want ook al is de kwestie Tweebosbuurt heel
anders dan de kwestie HKT blok, het gaat om mensen die, net als wij, hun woning
dreigen kwijt te raken.

Locatie: Gerechtsgebouw, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam
Verplichte aanwezigheid vanwege controle: 9.00 uur
Deur open: 9.30 uur

Zin om samen erheen te reizen? Een aantal bewoners neemt de tram van
8.28, vanaf de tramhalte Abram Kuyperlaan/ Schieweg, lijn 25.
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