
omslag in het Oude Westen

De aktiegroep 'Het Oude lAlesten'
heeft een riike geschiedenis. Ze stond
-en staat voor velen nog altijd- bekend
als een invloedrijke aktie-organisatie
op het stadsvernieuwingstoneel. In-
rniddels is het dekor veranderd. Met
nieuwbouw en renovatie werd een
nieuwe wijk te voorschiin getoverd,
bevolkt door bewoners met uiteenlo-
pende nationaliteiteÍr en leefstijlen.
Op dit nieuwe toneel spant de aktle-
groep zich in voor 'buurtbeheer'. Op
de werkvloer ontstaan nieuwe metho-
des en met de nodige spanningen ver-
andert daardoor ook de organisatie
van de aktiegroep.

Uitgangspunt beheer
Petra van den Berg en Sjaan Schaap ('Ja...het
is hier een wouwenklub. Dat scheeltln) wer-
ken als opbouwwerksters bij de Aktiegroep:
de één vier, de ander ruim twee jaar. Ze ma-
ken duidelijk dat in het Oude Westen veel tijd
gestoken is in het ontwikkelen van beheer-
strukturen, aan voorwaarden. Maar, naar be-
woners toe, is buurtbeheervooral: organise-
ren van projekterq aktiviteiten die kunnen
leiden tot het doorbreken van anonimiteit, be-
tere relaties tussen bewoners, solidariteit en
gezonde sociale kontrole. Op verzoek schud-
den ze een paar projekten uit de mouw: volks-
tuinerl pleinen, huiswerkklas, plantenbakak-
tie, intemationale ontrnoetingsdagen,
wijkparkje (kompleet met kwekerij en dieren-
hof) en een tennisbaan. Aan de hand van die
'tennisbaan' leggen ze uit hoe het werkt.

Dubbel en tennisklub
Petra vertelt: "3jaar geleden begon het. Het
terrein achter de Bajonetstraat zou gÍoen wor-
den. Van de twee scholen die er stonden,
moest er een§e toch blijven staan. De gïond
die wel wij l«vam, zou het pleín§e worden
van de overgebleven school. Op een vergade-
ring eisten de bewoners ook iets voor zich-
zelf. Uit een lollede kwam één van hen met
het idee van een tennisbaan op de proppen.
Not1 dat hebben we vastgehouden, ook al
werden we in het begin overal uitgelachen.
Uiteindelijk is er een plein van asfalt geko-
men, dat na schooltijd als tennisbaan dienst
kan doen". De baan loryam er dus, maar werd
niet aan /n lot overgelaten. Er werd een heu-
se tennisklub opgebouwd. Petra vervolgt: "Er
is een goedkope manier van sporten ontstaan.
Veel mensen komen erop af. De klub heeft nu
100 leden en een wachtlijst. In de buurfwin-
kel kunnen bewoners zich aanmelden als lid,
de baan reserveren en stickers (het betaalmid-
del in de klub, red.) kopen. Na een uur$e ten-

nissen moet je zo'n stickertje op een lijst plak-
ken, bij de baan. Dan hebje de baanhuur be-
taaldn. Ook het beheer werd geregeld: "De
buurtbewoners houden een oogie in het zeil
en één van hen, een wouw van 60 1aar, zorgt
voor het dagelijks beheer. Ze hangt het net
op, veegt de baan aan en kontroleert of iede-
reen wel een stickertje geplakt heeft".

Maatwerk leveren
De tennisklub draait inmiddels volop, zelf-
standig, maar wordt door de werkers van de
Aktiegroep op de voet gevolgd. Sjaan: nNu

tenÍrist iedereen er, jong en oud, allerlei natio-
naliteiten. Mensen komen met elkaar in kon-
takt, leren elkaar kennen. Dat is wezenlijkl Je
stimuleert dat dr.rs, je zorgt dat er regelmatig
toernooi§es zijn. Soms moet je konfronterend
optreden, helder maken dat de baan er voor
iedereen is en niet voor een bepaalde groep. SJaan Schaap(l) en Petra van

den Berg: opbourvrverksterc ln
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Mec cnlJdt aan vele kanten
De aanpak van het buurtbeheer in
het Oude Westen komt neer op
het opbouwen van nefwerken.
Netwerken van bewoners, die zich
ontwikkelen rond kleinschalige en
zelfstandige projekten. De buurt-
winkel levert hand- en spandien-
sten en fungeert zo als het knoop-
punt in al deze nerwerken. AJs
katalysator en bewaker van de
kontinuïteit spelen de werkers van
de Altiegroep een belangrijke rol.
Overlegstrukturen dienen om
e.e.a. kort te sluiten met de Ge-
meente, korpcraties en instellin.
8en.
Ales bijelkaar Senomen, snijdt het
mes van deze netwerk-methode
daardoor naar vele kanten: sa-
menlevingsopbouw naar de letter
(integratie, klimaat en sociale
kontrole), beheer van de ruimte,
extra voorzieningen in zelfbeheer,
informatiesysteem en methode om
kontakt met de buurt te onder-
houden.
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Regeltjes worden nu en dan ook overtreden,
zoals laatst toen er valse stickers in omloop
waren. Dan moet je helpen om er een einde
aan te maken. In de zijlijn heb je als werker
dus een belangrijke taak. Je kracht is datje
van buiten komt, oog hebt voor kontinurteit,
bekend en aanspreekbaar bent. Petra vult
aan: iJa, regelmatig moet je je gezicht laten
zien. Niet teveel, want dan word je al gauw
scheidsrechter en voor alles verantwoordelijk.
Niet te weinig want dan raak je het kontakt
kwijt of zijn de problemen al te ver heen. Het
is een loarestie van timing, inturtie en gevoel.
Maatwerk dus".

Andere methode voor kontakt
Sjaan gaat tenslotte nog in op een aspekt van
de tennisklub, datze heel belangrijk vÍndt.
Het blijkt een positieve methode te zijn om
met de buurt in kontakt te staan. "Rond de
Bajonetstraat zijn veel klachten over de uitge-
voerde renovatie. Daar gaat na 3 jaar einde-
lijk wat aan gebeuren. Als je in die 3 jaar al-
leen daarover met de buurt in kontakt had
gestaan, dan werk je mee aan het ontstaan
van een negatief klimaat: kankeren en als
mensen daar éénmaal mee bezig zijn, komt er
van alles los. Zo'n tennisklub geeft tegengas.
En je haalt er je broodnodige informatie over
de buurt mee binnen. In dezelfde straat is op
dit moment overlast van junkies in aÍbraak-
panden. Als zoiets via een buurtvergadering
aan de orde komt, dan bepaalt dat gelijk de
rest van de bijeenkomst; 't zijn buitenlanders
en weet ik wat nog meer. Nu krijg j" het ook
te horen, heel snel zelfs, en kan het direkt
aanpakt wordeq zonder relaties in een straat
te verstoren of een negatieve stemming op te
roepen".

Douwen helpt niet meer
Hoe is de aanpak, waaryan de tennisbaan
slechts één voorbeeld is, ontstaan? En staat
die niet op gespannen voet met het beeld van

de Aktiegroep als'aktie-organisatie'. Een orga-
nisatie die de vele bedreigingen waaraan de
wijk bloot stond, kon pareren en Het Oude
Westen via de stadsvemieuwing weer toe-
komst heeft gegeven? Er moet blijkbaar veel
veranderd zijn. Petra: Vier, vijf jaar terug
íverd buurtbeheer noodzakelijk. De nieuwe
wijk was haast klaar en werd bevolkt door de
meest uiteenlopende gÍoepen. Algauw bleek
dat je het van kleinschaligheid en maatwerk
moest hebben om positieve dingen te kÍeëren
in het Oude Westen. Dat leverde spanningen
op. De oude achterban van de Aktiegroep
was te sterk vergïoeid met de centrale aktie-
gïoep en haar kultuur. 't Is ook een verschil
ofje je roert op een gÍote aktiegroepbijeen-
komst of een wijwilliger bent in het wijkpark-
je, terwijl dat laatste een enorrne uitstraling
in de buurt kan hebben". Sjaan illustreert het
verhaal van Petra met de buurtgloepen, die
destijds de schakel waren tussen de aktie-
groep en de buurt: nDat waren groepen die
ontstaan waren rond stadsvernieuwingspro-
jekten. Nederlandse gezelschappen, met een
vaste werkwijze van jaren en een eigen kli-
maat. In een diskussie over de Adrianabuurt
is eerst geprobeerd om via de buurtgroep al-
daar tot een aanpak voor buurtbeheer te ko-
men. Maar diezal vast in douwer; douwen,
douwen, eisen stellen en opdrachten uitde-
len. Daaruit hebben we een konklusie getrok-
ken: als we wat willen, dan is het onverstan-
dig om konseloarent die groep, de
buurtgroepen, aan te spreken. Er moet een an-
dere manier komen, waardoor ook andere
buurtbewoners bereikt kunnen worden".

Twee sporen
Om die andere weg te vinden wordt een twee-
sporenbeleid, zoals Petra dat noem! uitgezet.
De Aktiegroep wordt in z'n waarde gelaten en
tegerlijkertijd kreëren de werkers ruimte om
te experimenteren met buurtbeheer. Gaande-
weg wordt steeds minder in het één en steeds
meer in het ander gernvesteerd. Men hoopte
met projekten ook het kader te kunnen ver-
nieuwen. Dit twee-sporenbeleid zorgde voor
een spannende tijd van diskussies, incidenten
en kritiek. Sjaan: "Algauw vond de oude ach-
terban natuurlijk dat de Aktiegroep geen ak-
tie meer voerde, Het stelde allemaal niets
meer voor. Toen hier allemaal meiden loara-
men werken was het natuurlijk ook: 'Ze wer-
ken wel hard, maar hebben ze wel verstand
van zaken?' Diskussies..... bijvoorbeeld over
de grote aktiegroepvergadering, die woeger
heel belangrijk was, maar steeds minder
plaatsvond. Petra: nEn dan werd er gevraagd
waarom er zo weinig grote vergaderingen wa-
ren. Toen bijvoorbeeld de herorne speelde,
was het duidelijk waarom je vergaderde.
Maar ja, die grote aktiepunten waren er niet
meer. Vergaderen, ja waarover? Over de hon-
denpoep? Met z'n allen konstateren dat die
overlast geeft? Dat roept alleen maar tegen-
stellingen op tussen mensen die wel en geen
hondje hebben en dus een rotsfeer. En nu
noem ik maar even een onderwerp waar niet



direkt buitenlanders bijgehaald kunnen wor-
denn.

Zeggingskracht geeft doorslag
De twee sporen zijn arbeidsintensief. Petra en
Sjaan noemen allerlei voorbeelden waarin
werkers voortdurend klaar moesten staan
voor diskussie, om kritiek op te vangerl te be-
middelen, tegengas te geverL informele ge-
sprekken te voeren en de sfeer op peil te hou-
den. Petra: 'Je mocht niet verslappen. Als je
dacht: 'Nou heb ik er even geen zin in', dan
konje de volgende dag er nog harder tegen-
aann. Gaandeweg verdringt het'nieuwe', het
'oude'. Sjaan: nDe nieuwe koers heeft zich be-
wezen. Al die projekten hebben zich gewoon
waargemaakt. Ik denk dat de meeste mensen
van woeger ook wel uots zijn. Er zijn in elk
geval mensen bijgedraaid, somÍnigen hebben
afgehaakt. Anderen bekijken het in de zijlijn
nog met arSusogen. Voor zover ik weet,
maakt niemand er nog een probleem van dat
er zo weinig centrale vergaderingen zijn. En,
als ze er zijn, vooral informatief zijn. De mees-
te besluiten vallen nu natuurlijk in de projek-
ten'. De zeggingskracht van de nieuwe projek-
ten en netwerken die de werkers hebben
ontwikkeld, Iijkt doorslaggevender geweest
te zijn dan de instroom van nieuw kader. Die
vond namelijk niet massaal plaats. Petra:
nNieuw kader, dat was een doel. De meesten
zijn echter niet gernteresseerd in de centrale
organisatie. Ze blijven kontaktpersonen, die
volop bezig zijn in hun straat of projekt.
Slechts enkelen tonen interesse in de hele or-

ganisatie. Achteraf ook logisch, het is klein-
schalig en richt zich niet op'de'wijk". In het
Oude Westen puzzelt men nu dan ook met de
waag hoe een andere organisatie van de Ak-
tiegroep het beste in het vat gestoken kan
worden.
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Tweesporenbeleld ln beeld.
De leeuw, sJrmbool van de ak-
tle-organlsatle. Het gÍoen
een aanknoplnSapunt Yoor
netwerken.

Nieuwe Westen en de kriminaliteit

Roethofprijs
Nieuwe Westen op 27 augustus j.l. de
Hein Roethofprijs. Deze prijs is inge-
steld door het Ministerie van Justitie
en wordt jaarlijks uitgereikt aan het
meest suksesvolle projekt ter bestrij-
ding van de kleine krirninaliteit.
Naast de eer en de oorkonde bestaat
de prijs uit 1O.OOO gulden. Het was
overigens de tweede maal dat een Rot-
terdamse inzending won. Eerder werd
het straathoelrwerk op het Winkelcen-
trum Zuidplein bekroond.

Geen doelwit meer
Voor het projekt l/erbeter de buurt, begin bij
jezelf staat de imiddels landelijk bekende Op-
zoomerstraat model. In deze straat geven be-
woners allerlei'doe het zelf-antwoorden op
vervrriling, gebrekkige straawerlichting en in-
braken in auto's en woningen. Zo hebben be-
woners massaal een lampje bij de voordeur
bevestigd, die de straat bijnamen als'Kerst-
boom'en'Parijs' heeft opgeleverd, en zijn er

Om aan de grote vraag naar inforrna-
tie te kunnen voldoen, liggen in het
Nieuwe Westen de persmappen klaar.
Even bellen naar de Aktiegroep
(4778477) en je krijgt uitvoerige doku-
mentatie toegestuurd over'sociale
Veiligheid en ouderen' en'Verbeter de
buurt, begin bij jezelf'.
Met deze twee projekten, door de jury
tot één inzending gebundeld, won het
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