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GROETEN UIT GORECHT-WEST

’Een doorzonwoning lijkt mij ook heel mooi’
De wijk Gorecht-West in
Hoogezand-Sappemeer staat
aan de vooravond van grootschalige wijkvernieuwing.
Dagblad van het Noorden
peilt de stemming onder
betrokkenen. Aflevering 1:
Henk en Anneke Rath.
Door Louis van Kelckhoven
inds 1976 wonen Henk (63) en
Anneke Rath (56) aan de Goeman Borgesiusstraat in de Hoogezandster wijk Gorecht-West. Wanneer hun huurwoning in 2018
wordt gesloopt hebben ze er 42 jaar
gewoond. Hun twee kinderen zijn
er opgegroeid en zijn in dezelfde
straat gaan wonen. Allemaal willen
ze daar graag blijven. Zijn voorkeur

S

gaat uit naar een appartement. "Alles mooi gelijkvloers en geen werk
meer van de tuin. Je bent voor de
rest van je leven onder de pannen."
Anneke ziet meer in een levensloopbestendige woning met douche, toilet en slaapkamer beneden.
Alles is nog mogelijk, zolang niet
duidelijk is wat woningcorporatie
Lefier terug gaat bouwen. Veel van
de in de jaren zestig van de vorige
eeuw gebouwde woningen in Gorecht-West staan met de rug naar
de straat. De woonkamer kijkt uit
op de achtertuin, voorin zijn de
keuken en de hal. "Het huis is ons
altijd goed bevallen", zegt Anneke,
"al lijkt een doorzonwoning mij ook
wel heel mooi." De destijds snel en
goedkoop gebouwde woningen
hebben zo hun beperkingen. De
huizen zijn gehorig, slecht geïso-
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leerd, vochtig in bepaalde tijden
van het jaar en boven is geen toilet.
Dat Gorecht-West als wijk een
slechte naam zou hebben, daar

moet Anneke een beetje om lachen. "Ik spreek mensen aan op hun
gedrag. Tegen mensen met grof
taalgebruik zeg ik: ’denk aan de

kinderen, die nemen dat over’. Ik
krijg wel eens een grote mond terug, maar ik laat mij niet kennen!"
Als het straks zover is dat ze weg
moeten, willen Henk en Anneke
graag direct naar een nieuw huis.
"We willen niet twee keer moeten
verhuizen." Financieel zijn ze afhankelijk van de verhuisvergoeding. "We hebben al zes keer een
andere woning van Lefier aangeboden gekregen, maar als je geen
sloopbrief hebt gekregen, kom je
ook niet in aanmerking voor een
verhuisvergoeding. Wij blijven
eerst zitten waar we zitten."
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