
selbramen(wijk) feest in samenwerking met
de Tent van het Rotterdams Volkstheater.
Hasselbramen zijn een verzinsel van Annie
M.G. Schmidt. Als je er als volwassene van
eet word je weer kind. Tijdens het feest werd
aangegeven dat kinderinspraak de betrokken-
heid bij de wijk vergroot.

Wachten op geld
tnmiddels is er een begeleidingsgroep opge-
richt bestaand uit een lid van het Wijkoverleg

beheer, een vertegenwoordiger van de Dienst
Recreatie RotterdanL een wijkbewoonster en
Anneke. Hierdoor is het project een vast agen-
dapunt op het beheeroverleg geworden en
kunnen de diensten beter aangesproken word-
den voor wat betreft hun eigen planningen.

Het wachten is nu op zekerheid dat de Dienst
Recreatie met het benodigde geld over de
brug komt zodat'de kinderen weten wat ze
kunnen besteden.

Hart van Charlois

Charlois is op zoek flÉrar een nieuw
hart. Het oude, begrensd door de
Grondherenweg, Clemensstraat en
Doklaan, is ondanks 15jaat stadsver-
nieuwing dichtgeslibd rnet afbraak-
panden. Daartoe ontvouwde de bewo-
nersorganisatie lVerkgroep
Oud-Charlois op 24 oktoberj.l. een
ambitieus plan om de wijk meer uit-
atraling te geven. Het project voorziet
vla sloop en nieuwbouw in 23O wonin-
gerq 45OO m2 winkelruimte waaron-
der een superrnark§ een basisschool
met gymzaat een wiikaccommodatie
met bibliotteek en eventueel een par-
keergarage. De totale kosten van het
plan belopen enkele tientallen miljoe-
nen guldens.

IGrakteristiek in de operatie die firssen 1992
en 1996 zijn beslag moet krijgen is het losla-
ten van het klassieke tlema'bouwen voor de
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Alternatief
buurt'. Van de nieuw te bouwen woningen
moet ongeveer een derde gerealiseerd wor-
den in de duurdere huur- of koopsector. Dui-
delijk bedoeld om mensen van buitenaf te in-
teresseren zich in Charlois te vestigen. Pim
Vermeulerg wethouder stadsvernieuwing
toonde zich bij de planpresentatíe bllj verrast.
'Als wij hier vier jaar geleden mee op de prop-
pen waren gekomerl waren we in de Nieuwe
Maas gedonderd." Harrie Claassery voorzitter
van de Stichting Hart van Charlois, is nog
steeds in zijn nopjes met de reactie van Ver-
meulen. 'Dat kan ik alleen maar als positief
beoordelen. Het uitgangspunt van 24 oktober
was de boel open te houden. Geen nee te krij-
gen vanuit de politiek. Dat is gelukt."

Itleggeslobberd
B{j Claasserl eigenaar-bewoner in Charlois en
a1 dertien jaar wijwilliger bij de bewonersor-
ganisatie, vatte zo'n vierjaar geleden het idee
post voor een ingreep die afweek van de aan-
pak die tot dan normaal was in stadsvernieu-
wingsgebieden. nBouwen voor de buurt is in
Rotterdam altijd erg eng opgevat. Het was be-
doeld voor die buurtbewoners die op dat mo-
ment het slechtst gehuisvest waren. Op zich
terechq maar er is nooit naar gekeken ofeen
buurt aan een aantal functies kan voldoen.
Een buurt is een leefgemeenschap met eigen
voorzieningen. Op de manier waarop dat tot
nu toe vertaald is in Bouwen voor de buurt, is
dat weggeslobberd. Tientallen mensen met
hogere inkomens zijn verdwenen uit Charlois.
In de sociale woningbouw was voor hen geen
plaats meer. Alternatieven waren er niet en
zijn ook nooit ontwikkeld. De stadsvernieu-
wing is zwak geweest al die jaren. Veel socia-
le strrcturen zijn afgebroken en nooit her-
steld. Het gevaar is dat je op die manier
doorloophuizen creëert. Wanneer je straks
koopwoningen bouwt, trek je mensen aan die
er voor kiezen hier te gaan wonen. Je koopt
geen huis om een jaar later weer te verdwij-
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nen. Daarin kanje een sociale structuur op-
bouwen.n

Brutaal
Om de ideeën uit te werken tot een visie nam
de bewonersorganisatie begin 1991 het Bu-
reau voor Stadvernieuwing (Sjef Seuren) in
de arm. ln juni volgde de stap om een stich-
ting op te richten om het totaalplan te verwe-
zenlijken. Claassen: "Het plan zoals het nu
voorligt bestond uit zeven deelplannen. De
bewonersorganisatie is zo bnrtaal geweest
om er één plan van te maken. TWee jaar gele-
den zijn we daar serieus mee aan de slag ge-
gaan. Vanuit het projectbureau is daar al ijd
veel weerstand tegen geweest. Ons verzoek
om de bestuurlijk verantruoordelijken rond de
tafel te kdgen om ze met het plan te confron-
teren is nooit ingewilligd. En als je dan op
planteam-niveau het niet met elkaar eens
wordt, kan je tr,rree dingen doen. Je poot stijf
houden en naar de stuurgroep stadsvernieu-
wing stappen, maar mijn ervaring met direc-
teuren van diensten is dat ze de ambtenaren
de hand boven het hoofd houden. Via een
stichting konden we dat doorbreken en ons
rechtstreeks wenden tot het stadsbestuur.n De
stichting moet nog meer vnrchten gaan afwer-
pen. Fondsenwerving bij beleggers en projec-
tontwikkelaars is één, kwaliteit van produkt
en kwaliteit in beheer zijn rwee en drie. "Je
kan veel harder onderhandelen met aanne-
mers", denkt Claassen. nAfspraken maken

over onderhoud in de toekomst. Zo'n onder-
houdsplan moet worden meegenomen in de
prijs. Zo maak je aannemers medeplichtig en
kijken ze wel uit hoe ze bouwen.n

Hobbels
Voordat het plan realiteit kan worden, dienen
er nog wel enkele hobbels genomen te wor-
den. Grootste obstakel is de nieuwbouw van
de Clemensschool. Daaraan gekoppeld is de
realisering van winkelvoorzieningen en de
wijkaccommodatie. De bouw van de school
zou ta 1992 van start moeten gaaa, ware het
niet dat Den Haag een landelijke bouwstop
heeft afgekondigd. "De school is cruciaal",
geeft Claassen toe. "Als die niet voorgefinan-
cierd wordt, zitten we met dilemma van een
uitgekleed plan. De deelgemeente heeft al la-
ten weten dat niet te zien zitten. Een slecht
plan komt dejaren daarna keihard terug, re-
deneert men daar.n Claassen zelf schat in dat
het integrale plan zichzelf terugbetaalt. Hij
wijst onder meer op de posítieve effecten op
de werkgelegenheid. Verder zou de meerprijs
voor de grond die de gemeente ontvangt bij
het bouwen van koopwoningen gestoken kun-
nen worden in de financiering van de school.
"Alle aspecten moeten bij elkaar opgeteld
wordenn, concludeert Claassen. nDaarover zal
de discussie rond de alternatieve financiering
moeten gaan. Er zal een aantal muur$es tus-
sen de verschillende hokjes moeten worden
afgebroken."
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