
zeil houden, of buurtbewoners vragen dit te
doen. Mensen die niet zo geïsoleerd willen le-
ven, willen we laten zien wat er allemaal in
de wijk gebeurt, waaÍ ze aan deel kunnen ne-
men. Dat zijn we nu nog op een rijtje aan het
zetten. Als dat is gebeurd, stappen we de
wijk in. Er zljnal een aantal ouderen die wil-
len meehelpen. Dat is natuurlijk het mooiste:
als mensen het zelf willen doen, a1s ze elkaar
willen helpen."
Ouderen moeten het zelf doen, is ook in Oud-
Mathenesse het motto. Daar ging twee .jaar
geleden het experiment ouderen en sociale
vernieuwing van start. Met zoveel succes dat
nu al duidelijk is dat het zeker nog drie jaar
voortgezet zal worden. Doel van het project:
het verminderen en voorkomen van isole-
ment van ouderen. Ingrid van Gijzei, sinds
kort coördinator van het geheel, vefte1t: "Ook
bij ons was de stadsvernieuwing de aanlei-
ding om iets voor ouderen te gaan doen.
Door alle veranderingen waren zij veel con-
tacten kwijt geraakt, onderling en met
organisaties in de wijk. Het idee was om men-
sen te helpen bij het opbouwen van de contac-
ten en om zo de zeTfredzaamheid te bevorde-
ren. "

Informeel
Oud-Mathenesse haalde het voorbeeld hier-
voor uit het Oude Westen. "Daar had men er-
varing met netwerkvorming, maar dan met
name gericht op de instellingen in de wijk.
Hier is het opgepikt met het idee dat je mid-
dels netwerkvorming ouderen kunt stimule-
ren om zelf aan te pakken. Er was toentertijd
al een jeu de boulesgroep, daar is de schijn-
werper op gezet. Toen dat eenmaal was aan-
geslagen. zijn er andere activiteiten van start
gegaan. Koersbal bijvoorbeeld, ontmoetings-
middagen voor ouderen, telefooncirkels en er
worden geregeld dagjes uit georganiseerd. Al-
lemaal onder het motto dat iedereen die dat
wil kan meedoen en dat de ouderen het ver-
der zoveel mogelijk zelf moeten regelen.
Vanuit de organisaties in de wijk wordt al-
leen gezorgd voor de middelen en voor de
ontwikkeling van de netwerken."
Wat hiermee bereikt moet worden is dat men-
sen elkaar op een informele manier leren ken-
nen, initiatieven ontplooien en onderling de
contacten vergroten. "Vanuit de bewonersor-
ganisatie zijn we eigenlijk simpelweg begon-
nen met het idee van de netwerken. Er was a.1

een actieve ouderengroep van waaruit ideeën
kwamen die verder uitgewerkt konden wor-
den. Al gauw zijn toen ook het diensten-

centrum en het club- en buurthuiswerk erbii
betrokken."

Toekomst
Inmiddels zijn er zo'n honderd ouderen bin-
nen de verschillende netwerken actief. "Op
een totaal van tweeduizend lijkt dat niet vee1,
maar ik denk dat we toch tevreden mogen
zijn dat we nu al zoveel mensen bereiken.
Een vraag voor de toekomst is hoe je nog
meer ouderen hierbij betrekt. We willen daar-
om ook andere werkers in de wijk inschake-
len: huisartsen bijvoorbeeld, fysiotherapeuten
en het pastoraal werk. Ook zullen we blijven
zoeken naar mogelijkheden om nieuwe net-
werken op te telten en om nog meer organisa-
ties hierbij te betrekken."
Het succes van deze manier van werken be-
wijst volgens Van Gijzel dat je als bewoners-
organisatie ook best buiten de gebaande pa-
den van de belangenbehartiging mag treden.
"Je hebt niets aan een wijk waar de mensen
weliswaar heel mooi wonen, maar elkaar niet
kennen, geïsoleerd leven en elkaar niet aan
durven spreken op bepaalde zaken. De
beiangenbehartiging is wat ons betreft duide-
lijk verschoven naar de opbouw van contac-
ten. Hopelijk gaan steeds meer bewonersorga-
nisaties die omschakeling maken."

Aad van der Graaf
Yvonne Koop
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Nota Nood en deugd

Al maandenlang wordt er flink gepo-
kerd tussen Gemeente en Rijk over de
hoogte yan het stadsvernieuwings-
fonds in de komende jaren. Het Rijk
wil minder middelen inzetten en een
harde einddatum hanteren. Rotter-
dam ziet zich daardoor gedwongen
om het huidige programma met3íVa
te korten. Terwijl yooral ambtelijk ge-
praat wordt oyer de vraag hoe daarbij
de schaar te hanteren, ontstaan er op
wijkniveau nieuwe inzichten oyer de
aanpak Yan de problemen.

Bilvoorbeeld dat de huidige Sint Juttemis-
etikefien enkel de verpaupering van buurten
in de hand werken. Dat er naast het stadsver-
nieuwi-ngsfonds andere geldbronnen bestaan
die veel te weinig worden aangeboord, zoals
de vermogens van particuliere beleggers en
corporaties, van eigenaar-bewoners en onder-
nemers. En niet alleen geldbronnen, maar
ook de vermogens van wijkbewoners Íotzelf-
heheer-
Die trend wordt aangegeven in de nota
'Nood en deugd, geschreven door een 'denk-
tank' onder de bezielende leiding van Gerard
de Kleijn.
De notitie is niet anti-stadsvernieuwing. Ge-
kozen wordt voor een weloverwogen en ge-
richte stadsvernieuwing en voor een gericht
en intensiefbeheer.
Er worden vier strategische lijnen uitgezet:
1. Maximale druk op het Kabinet om de
stadsvernieuwingsbehoefte tot het jaar 2005
te honoreren-
2. Intrekken van alle etiketten met een jaartal
1995 en verder. ln plaats daarvan een nieuwe
keuze maken met intensief beheer als nadruk-
kelijk alternatief.
3. Bezuinigingen in stadsrernieuwing ge-
paard laten gaan met extra middelen voor be-
heer ("geen bedrijfssluiting zonder een soci-
aal plan").
4. Vergroten van het werkgelegenheidseffect
van stadsvernieuwing en beheer door toepas-
sing van het principe van Wederzijds Profijt.



Versneld verval
De punten 2 en 3 wil ik in deze bijdrage wat
verder uitwerken. Ze zíjn gebaseerd op het
idee dat stadsvernieuwingsetiketten zelÍ een
nadelig effect hebben. Niemand in de straat
doet na het bekend worden van de ingreepda-
tum nog iets aan onderhoud en beheer. Het
verval van een buufl wordt erdoor versneld.
Iedere buurt of staat met een etiket voor
1996 oflater staat aldus voor een moeilijke
afweging: of kiezen voor een 'te late' stads-
vemieuwing of voor een tijdig intensief be-
heer. Voor die keuze staan delen van Span-
gen, Bergpolder Noord, de Millinxbuurt, de
Gashouderbuurt en nog veel meer gebieden
in de stad. Het is een keuze die niet van bo-
venaf gemaakt kan worden. Gedetailleerde
kennis over de mogelijkheden van een buurl
is daarvoor noodzakelijk.

lntensiefbeheer
Een van de eersle gebieden waar voor inlen-
sief beheer is gekozen is Dirk Dane in Span-
gen. Deze buurl ligt ingeklemd tussen de Ma-
thenesserdijk en de Mathenesserweg aan de
kant van Europoint. Er staat gemengd eigen-
dom en eÍ wonen veel migranlen. jongeren
en enkele bejaarden. Jarenlang is de buurt
verwaarloosd door een lange termijn etiket
(deels sloop, deels HNR). Nu is voor een an-
dere aanpak gekozen, langs drie lijnen:
- sociale buurtopbouw door Opzoomeractivi-
teiten. Elke woensdagmiddag worden er kin-
derspelen georganiseerd door en vlak voor de
enige buuftvoorziening, een patatzaak (zie
foto).
- verbetering van de woonomgeving door de
aanieg van twee kinderspeelplaatsen en een
straatverbeteringsplan.
- oprichten van een samenwerkingsverband
tussen alle huiseigenaren (GWR, verhuurders
en eigenaar-bewoners). Het meest vergaande
plan daarbij is om via herverkaveling tot een
aaneengesloten slooplokatie te komen, waar
door het samenwerkingsverband zelf wordt
teruggebouwd. Eike pessimisÍ zal ztch afvra-

gen of intensief beheer ook een antwoord is
voor de langere termijn. Maar elke realist ziet
hoe lang de buurt moet wachten bij ongewij-
zigd beleid. Zeker is dat door intensief be-
heer de leefuaarheid op korte termijn kan ver-
beteren. En daaraan is grote behoefte in Span-
gen.

Wegspoelen voorkomen
De kosten van intensief beheer zijn moeilijk
in te schatten. Er zal gebruik worden ge-
maakt van veel budgetten en van de bijdrage
van velen. Het lijkt vanzelfsprekend dat,
naast corporaties, bewoners en deelgemeen-
ten, ook de gemeente bijdraagt in de kosten.
In 'Nood en deugd' wordt voorgesteld dat de
gemeente een kwart van het bedrag dat bezui-
nigd wordt op de aankoop van panden vrij
maakt voor intensief beheer. Het zou mooi
zijn, maar essentieel is dat de gemeente haar
financieringsstromen weet in te voegen in de
samenwerking op wijkniveau. Voorkomen
dient te worden dat alle samenwerkingsvor-
men worden weggespoeld.

Wat de nota 'Nood en deugd' aangeeft is dat
de toekomst van straten, buurten en wijken
vooral bepaald moet worden door de meest
betrokkenen. Heretikettering en ontetikette-
ring vereisen een nauwkeurig inzicht in de
nog niet aangeboorde mogelijkheden van een
gebied. ln het stadsdeel West is een nieuwe
samenwerking opgericht, bestaande uit corpo-
raties, bewonersorganisaties en de beheeror-
ganisatie. Deze partijen willen zelf een actie-
ve rol spelen bij de vaststelling van het pro-
gramma. Zij willen daartoe hun middelen zo
goed mogelijk afstemmen op wijk- en deelge-
meenteniveau (zie kader)

Planning genuanceerd
In Spangen, Bospolder-Tussendijken en Het
Nieuwe Westen worden nieuwe plannen ge-
smeed en lokaties aangewezen voor gecon-
centreerde stadsvemieuwing (waar vervan-
ging of verbetering echt nodig is) en lokaties
voor intensief beheer. De planning zoals die
tot nu toe gehanteerd werd, wordt op die ma-
nier genuanceerd. Die discussie is nog maar
net begonnen en nog lang niet afgerond.
Belangrijk is dat de gemeente haar middelen
(contingenten en fondsen) zodanig gaatrnzet-
ten dat de nieuwe aanpak een werkelijke bij-
drage kan leveren aan het leefbaar maken
van het gebied. Daarbij claimen de partijen
geen onevenredig groot aandeel, maar zij ei-
sen wel een meerjarige zekerheid van de kant
van gemeente en rijk. Tevens vragen zij de
gemeente om opdracht te geven aan de amb-
telijke diensten (dS+V en OBR) om mee te
werken aan een integrale aanpak zoals op
wijk- en deelgemeenteniveau wordt ontwik-
keld.
Ook in andere delen van de stad (op Ztid en
in Bergpolder) zijn dergelijke ontwikkelin-
gen gaande. Waar aan gewerkt wordt, of wat
we meemaken, is de geboorte van een nieu-
we coalitie.

Àrie van der Krogt
Servicetrureau Beheer

Die afstemmrng van middelen op wijk- en deelgemeenteniveau betreft meerdere zaken:

1.Het garanderen van een basisniveau in alle wijken:
" zorgvuldige woningexploitatie (corporaties)
" ondersteuning voor a1le wijkbewoners (bew.org.)
" basisbeheer in het gehele deelgemeentegebied (Interim Organisatie Beheer).

2.Extra inspanningen in aangewezen SV-Iokaties:* opdrachtverlening en waar nodig risicodragend invesÍeren (corporaties)
" extra ondersteuning bij inspraak, belangenbehartiging en activering (bew.org.)* stimuleren van investeringen door voorwaardenscheppend, tijdelijk en ondersteunend beheer (IOB)

3.Extra inspanningen in aangewezen plekken voor intensief beheer in etiketloze gebieden:
" extra onderhoud in aangekocht bezit, zonodig door verwerving in eigendom (corporatie)* extÍa ondemteuning t.b.v. activering en zeltbeheer (bewonersorganisaties)* extra onderhoud buitenruimte, toezicht en beheer (IOB).
4.Ondersteunen van gezamenlijk geformuleerde projecten, zoals KIDS, Eye-eye en de 'imago-verbete-
ring' van het nieuwe Delfshaven.
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