
gin, de hele dag druk doende geweest met
het smogprobleem, maakte de winnaar be-
kend.
De hoofdprijs ging naar het Friese projekt!
In een van de zeven buurtschappen van de ge-
meente ffierkstradiel, Eastermar, was een to-
taal verbeteringsplan voor het buurtschap
onnarikkeld. Het was een plan rran de lokale
overheid om samen met partikulieren de onge-
veer honderd oude, pittoreske huizen te ren-
overen en tevens gezamelijk de woonomge-
ving aan te pakken. Het succes van deze
eendrachtige aanpak was zo gÍoot dat het
buurtschap, dat dreigde weg te kwijnen en
leeg te loperl werd veranderd in een bloeien-
de gemeenschap, waarvan het inwonertal
weer stijgende is.

De overige organisaties kregen een aanmoedi-
gingsprijs, waarbij de jury uitdrukkelijk stelde
dat er geen onderscheid per projekt was. Al-
len waren gelijk qua beoordeling.

Het tij tegen, rnaar de inzet hoog.
Dejury konstateerde in haar rapport dat de
stadsvernieuwing nog heel erg hard nodig is,
maar het (politieke en maatschappelijke) tij
tegen heeft.
"Er is een ontpolitisering van de stadsvernieu-
wing aan de gang. De politiek maakt zich te-
genwoordig drukker om de milieuproblemen
dan om de volkshuisvesting. De Nota Volks-
huisvesting in dejaren 90 van staatssekretaris
Heerma bewijst dat er op de stadsvernieu-
wing wordt afgedingd. Zdra er een nieuwe
ideologie is, die politiek aarulaat, verslapt de
aandacht voor iets anders. Het financieel-eko-
nomisch belang gaat de boventoon voeren.
Woning- beheerders wegen eerst exploitatie-
kosten en rendement afvoor ze beslissen tot
woningverbetering. 'Bouwen voor de buurC is
nagenoeg verdwenen. Stadsvernieuwing
heeft het tij misschien tegen. De periode van
opbouw is achter de rug. Er is nu een rijden-
de stadsvernieuwingstrein, In zo'n sfeer ko-
men de tegenvallers meer in de picture te
staan dan de kleine positieve stappen, die
toch ook gezet worden. Dat bewijzen de in-
zendingen weer.'
Ik kan me daar (helaas) van harte bij aanslui-
ten!
P.B.

Bospolder-Tussendijken wint 1e prfis

Wijkkrant
Met als titel'Rotterdam heeft,t; de be
ste wijkkrant van 1988'werd op 13
juni het juryrapport n.a.v. deze verkle
zing gepresenteerd tn de wiikwlnkel
van Bewoners Organisatle Afrlkaan-
derw{ik. De wedstrtjd werd gewonflerl
door de WiJkkrant Boslrclder Tussen-
dijken. Deze nieuwe riluÍrmer één, dle
al 15Jaar bestaat, dong voor het eerct
mee naaÍ een prijs. Eerdere wlmraars
vvaren het Nieuwsblad van het Oude
Noorden ('86) en de B.O.A.-krant (,87).

Raymond Hermans (opbouwwerker in Bospol-
der Tussendijken) vertelt het een en ander
over het redaktiebeleid van de winnende

$lriiiEi rO

l«ant. Hii werkt inmiddels nvee jaar in deze
wijk. Het werd één van zijn taken om voor de
wijkkrant een redelijk georganiseerde redak-
tie op te zetten én iets te doen aan het uiter-
lijk en de inhoud van dit orgaan.
Raymond: "lk ben begonnen met het zoeken
naar wijwilligers. In deze wijk is dat gekom-
pliceerd maar uiteindelijk is dat gelukt. De
redaktie bestaat nu uit mree studentes met
liefde voor het schrijven §ederlands en
journalistiek), een vorÍngever, onze admini-
stratief medewerkster en mijzelf. Wij hebben
afgesproken dat wij zelf het níeuws inventa-
riseren, zelfartikelen schrijven en dat de ak-
tualiteit voorop moet staan. Omdat dat laat-
ste niet altijd lukt, werken wij ook met



themanummers. Een voorbeeld daarvan is
het nummer dat grotendeels aan de "Nota
Normering kinderopvang' gewijd was. Daarin
bespraken wij niet zozeer die normering zelf,
maar wel wat er aan kinderopvang in de wijk
is, dus welke soorten er zijn en hoelang de
wachtlijsten zijn. En... uiteraard riepen wij
dat het onzin is dat er uren ingeleverd moe-
ten worden.
Wij hebben een verschijningscyclus van zes
weken en komen acht keer perjaar uit. In de
eerste week kiezen wij de onderwerpen. Na
drie weken zijn de teksten in principe klaar
en kijken wij ze na op inhoud en stijl. Wij kij-
ken ook naar de lengte van de zinnen", Hij
verduidelijkt (!): "Mensen met een hoge ople!
ding hebben altijd de neiging om lange zin-
nen te schrijven die je ook in twee of drie
stukken kunt hakken. Ook schrijven we niet
over 'de dienst Volkshuisvesting'. Mooi woord
hoor, maarje kunt ook gewoon gemeente
neerzetten. Alleen beroepsmensen moeten
deze termen weten.......
De weken erna bekijken we de resterende
stukjes (bekommentarieerde stukken worden
door de schrijvers zelfherschreven) en hou-
den wij een lay-outvergadering. We hebben
een vaste lay-outer (vormgever, red.) die met
een voorstel komt. Hij heeft een aantal rand-
voorwaarden meegekregen waarbinnen hij
moet werken.

Kijk- en leeskrant
Het prodult moet een kombinatie van kijk-
en leeskrant zijn. In het verleden was het
voornamelijk een kijkkrant. Wel mooi, maar
hij schoot z'n doel voorbij door voornamelijk
een onrustige bladspiegel (boven-, onder- en
zijkant van een bladzijde, red.), heel veel ver-
schillende lettertypes en het gebrek aan een
vaste kolom(regel, red.)-breedte. Het lay-out-
voorstel wordt door de redaktie besproken en
na enig schuiven worden vanzelf een logische
artikelvolgorde en de juiste illustraties gevon-
den'.

Geen obJektivitelt
Op de waag of de redaktie uit'journalisten'
of 'aktievoerders' bestaa! antwoordt Ray-
mond begrijpend dat hier het thema objekti-
viteit aan de orde komt: "De krant is een uit-
gave van de bewonersorganisatie. Dat
betekent dat hij als aankondiger van wijkak-
tiviteiten ook iets moet weerspiegelen van de
opvattingen van de uitgever. Hij moet iets sti-
mulerends hebben dat de aktieve gÍoep€n on-
dersteunt. Streven naar objektiviteit moetje
niet introduceren, Je moet schrijven vanuit de
bewonersorganisatie en niet de mening van al-
les en iedereen weergeven."
Over de mate van onafhankelijkheid van de
redaktie vertelt Raymond: nVij hebben geen
redaktiestatuten. In prlncipe is de redaktie
verantwoording schuldig aan de agendaklub,
ons dagelijks bestuur. Ik zit daar zelfook in.
Het is dan ook mijn verantwoordelijkheid om
de redaktionele lijn uit te stippelen. Dat is
ook duidelijk gemaakt aan de wij*il-
lig(st)ers".

B,etaald verapreld
Hij vewolgt: "De krant (8.0O0 stuks) wordt
door 2 of 3 mensen betaald verspreid. Je kunt
er ook voor kiezen om hem door wijwilligers
te laten bezorgen maar vaak blijkt er dan een
gebrek aan kontinuiteit". Hij benadrukt: 'Als
je een krant echt belanSrijk vindt, zorgje dat
'ie optimaal verspreid wordtl Daamaast is het
betalen van L à 1 cent per bezorgde krant
goedkoper dan dat ik, of een andere betaalde
kracht bij elke uitgave achter wijwilligers aan
moet sjokken. Elke niet verspreide krant is
ook een verliepost. Vrijwilligers krijgen bo-
vendien de indruk dat zij voor niets schrijven,
hetgeen niet motiverend is".

Het winnen van de wedstrijd 'Beste wijk-
krant' zal ongetrrijfeld wel motiverend wer-
ken. Waaraan wijt Raymond de geringe
belangstelling om mee te doen?
Raymond: "Misschien is het voor sommige or-
ganisaties geen prioriteit of zijn er geldproble-
men omdat men niet weet hoe er aan geld te
komen is. Wij krijgen geld van Welzijnszaken
en gebruiken stadsvernieuwings (voorlich-
tings)geld. Wij steken er relatief veel in. Ze-
ventien à achtrienduizend gulden perjaar. De
kwaliteit die wij nu hebben heeft dat nodig",
besluit hij, nog nagenietend van het ermee be-
haalde resultaat.
E.L.

Pr{fcultrelhlng ln de buurt-
wlnhel van de Bewonero Or-
ganlaatle Afrlkaanderw{f k
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