
maar ook tot een voor de politiek. Met derge-
lijke uiteenlopende nota's kon besluioorming
binnen de gemeenteraad nauwelijks tot stand
komen. Om deze impasse te doorbreken is er
door wethouder Vermeulen een (ad-hoc)
Stuurgroep Overschie ingesteld bestaande uit
de directeuren van de diensten volkshuisves-
ting, woonruimtezaken, stadsontrarikkeling en
projektcoördinatorencollectief en de directeur
van het GWR. Het grondbedrijf zou op afroep
aanwezig zijn. Op de bijeenkomsten van deze
sturugÍoep, waar zelfs de projektcoordinator
niet bij aanwezig mocht zijrl is een nieuw
plan voor Overschie ontwikkeld. Inhoudelijk
liSt dit plan tussen het BVO en de GWR-nota
in. Een aantal uitgangspunten van het beleids-
plan worden verlaten om de financien klop-
pend te krijgen. Een kantorenstrook die ge-
pland was om als geluidsbuffer te dienen
verschijnt in de direliteurenversie als "tlema-
park" om de lokatie aantrekkelijk te maken
voor bedrijven. De functie als geluidsscherm
gaat daarmee verloren én er worden 400 wo-
ningen voor gesloopt. Daarnaast verschijnen
er marktlokaties in Kleinpolder-west en wordt
een gefaseerde sloop voorgesteld van 1000
woningen in Kleinpolder-oost.
Momenteel staat de behandeling in de com-
missie Stadsvernieuwing voor 29 juni gepland.

Exlrcriment.
Ondertussen is er wel verder gewerkt aan het
concretiseren van de verbetermogelijkheden.
Na een uitgebreide en vervelende discussie
binnen de projektgroep over de opdracht, is
aan buro
H. van Schagen gewaagd voor de woningen
van Welschen-7,4n van de experimentele
bouwslatemen in 4-laagse portieketageflats
van na de oorlog, de volgende mogelijkheden
te onderzoeken:
- nieuwbouw,

- terug bouwen op de bestaande funderingen,
- hoognivorenovatie.
Door Henk van Schagen werd al geruime tijd
meegewerkt aan de totstandkoming van het
beleidsplan.
Uit het onderzoek is gebleken dat hoog-nivo-
renovatie de meest gunstige variant voor be-
woners is. Financieceil aantrekkelijk en er
kan ook mee voldaan worden aan doelstellin-
gen van het BVO m.b.t. huu:stelling en wo-
ningdifferentiatie. (zie kader)

Bewoner:slnvloed.
Voor de bewonersorganisatie en andere
bewonersvertegenwoordigingen is deze perio-
de een moeilijke tijd. Na het beleidsplan van
februari 1988 is het steeds wachten geweest
op het vaststellen van de aanpak en het daad-
werkelijk starten ervan. De huidif situatie is
niet alleen zenuwslopend, maar ontneemt de
bewoners ook hun bernvloedingsmogelijkhe-
den. De (ad-hoc) Stuurgroep Overschie pro-
duceert een rapportage die niet aan de demo-
cratische controle van bewoners wordt
onderworpen zoals de p§ektgroep-stukken.
Vanuit hen is er geen gÍeep op de inhoud. Te-
gelijkertijd is wel de macht van zo'n stuk dui-
delijk en wordt de inhoud met persconfe-
renties uitgedragen. Dit benadrukt nog een
keer de onaftrankelijke positie die een aantal
topambtenaren zichzelf aanmeten. Hoe sterk
moet het verzet zijry van bewoners dan wel le-
den van de cie s.v., om een moeizaam bereikt
compromis van de vierde macht te keren. Is
29 juni 1989 de dag waarop de politieke
besluiworming begint of wordt dan het onaf-
hankelijke standpunt van vijf (of zes) direk-
teuren overgenomen. Een belangrijke waag
over de positie van bewoners bij de verbete-
ring van hun woning en woonomgeving
wordt dan beantr,voord.
Hans A\ Robertvan der Wouden
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In het gepresenteerde voorstel ko-
men enkele portieken te vervallen
en worden met in bajonet gesta-
pelde maisonnettes over drie la-
gen 4- en S-kamerwoningen
gerealiseerd. In één portiek wordt
een daaruoor speciaal ontwikkelde
lift aangebracht waardoor nul-
traps-woningen voor ouderen ge-
realiseerd worden in een portiek
en aan een galerij op de bovenste
laag.
Stedebouwkundig blijft de struc-
tuur gehandhaafd. Door in het
midden van het complex één blok
weg te nemen, wordt iets meer
ruimte in het centrum verkregen.
Op begane grond nivo kan door
herindeling van de straten, tuinen
en achterpaden de oorspronkelijke
ideeën van mevr. Lotte Beese-
Stam, de stedebouwkundige die
Overschie ontwierp, enigzins te-
rug gehaald worden en wordt zo
ook de problematiek van de
gemeenschappelijke tuinen opge-
lost. Op deze wijze worden de
kwaliteiten van het oorspronkelij-
ke plan en opzet, die ook door be-
woners gewaardeerd worden, zo-
als bezonning, groen en ruimte
behouden. Het onderzoek van
buro H. van Schagen zal deel uit-
maken van de rapportage van de
-projektgroep aan de commissie
Stadsvernieuwing.

VnjwilligersbedrU f gestart

T\,vee steekspaden, drle snoeischaren,
een takkenschaar, een doos hand-
schoenen, schoffels en schopp'en, een
grasmaaier en een hark met 1O tand-
jes. Zo zag de eerste boodschappen-
lijst erult voor de aanschafvan ge-
reedschap voor het proJekt Groene
Vingers. De Groene Vingers behoren
bij vrijwilfigers die de tuinen willen
onderhouden van ouderen ln Vreew-
tjk. Het ls een bedrijfe ln oprichting,
waarbij loonvorrning geen do,el is,

Gtoene Vingets
maar evenzogoed geen repÍesentarf,t
wil zijn van "de zolgzatne burenhulp-.

Het mooiste tuindorp van Europa zo wordr s
gezcgd en geschreven. Vreewijk is een gelid-
de wijk om in te wonen. Gewaardeerd worí:
het om zijn fraaie bomerl binnentereinen e.
om zijn eengezinswoningen met achternris
De cijfers met betrekking tot de bevolking;-
bouw en verhuizingen naar andere delen r=:
de stad geven aan dat maarweinig bewoae=
de wijk nemen. Alle bewoners blijven zine:
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waat ze zitten (misschien een straa§e opge-
schoven vanwege de stadwernieuwing) en
dat zo lang als het maar kan. Het aantal oude-
ren is dan ook gegroeid in de loop derjaren.
Ongeveer een l«vart van de wijkbevolking is
de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd.
Om op die leeftijd de eigen tuin bij te houden
is niet voor iedereen weggelegd. Een aantal
heeft de fysieke kracht niet meer om de tuin
te onderhouden. Links en rechts werd er ge'tn-
formeerd of niet iemand een handje kon hel-
pen in de tuin. Hetzelfde verzoek voor hulp
bereikte ook het dienstencentrum in de wijk.
Het dienstencentrum probeerde via uitwi§sel-
ling van wijwilligers en neen adresje' in de
voornaam§te lTaag te voorzien.
Gewapend met de elektriese heggeschaar
(nde rest van het tuingereedschap hebben de
ouderen zelf wel') werd de wijwilliger uitge-
zonden naar eerr adres waar de tuin onder-
handen genomen moest worden. Een kleine
vergoeding, een kopje koffie en een veelbete-
kenend schouderklopje viel de wijwilliger ten
deel.
Enige jaren werden de ouderen in de wijk op
dezewijze met wisselend sukses geholpen,
totdat de laatste wijwilliger definitief de
heggeschaar in het vet zette.

Een andere aanpak.
De Bewonersorganisatie Vreewijk (BOu
werd door het dienstencentrum gevraagd mee
te werken aan een oplossing in de waag van
de ouderen.
De BOV zoekt de oplossing meer in de rich-
ting van de projektmatige aanpak. In samen-
werking met het SBAW (Stedelijk Buro Ander
Werk) werd in korte tijd het projekt Groene
Vingers in het leven geroepen. Het idee ont-
stond de tuinen niet te onderhouden via de
ouderwetse wijze van burenhulp, maar door
middel n een (wijwilligers)bedrij§e. Een be-
drij§e dat de beschikking heeft over haar ei-
gen gereedschap, zelf de boer op gaat om
klanten te verweryen en bepaalt wie, wan-
neer aan de beurt is voor het tuinonderhoud.
Een bedrijfe met inkomsten en uitgaven waa-
rin het kollektíef van wijwilligers bepaalt
waar al dan niet in wordt gernvesteerd of wel-
ke scholing en kennis van het tuinwerk
noodzakelijk is.

Werving
De werving van de groene medewerkers duur-
de langer dan gewenst was. De fout die daa-
rin werd gemaakt was dat de werving aller-
eerst alleen gericht was op de eigen wijk.
Bij een tweede acquisitie werd er gebruik ge-
maakt van onder andere een affiche en rvas
het wervingsgebied uitgebreid tot heel Zuid.
Een zevental aanmeldingen was het resultaat.
De medewerkers (mannen en vrouwen) ko-
men uitVreewijk zelf en uit de omliggende
wijken Bloemhof en Lombardijen. Een eerste
kennismakingsgesprek werd gehouden. Geen
van de medewerkers had een betaalde baan
in dezelfde branche met deze aanmelding
voor ogen. Nee, de aanmelding had te maken
met lekker bezig zijn in de buitenlucht, hobby

uitoefenen en meer leren van tuinieren en zoi-
ets als overdag de tijd hebben om te klussen
en wat te rommelen in de tuin.
Na de kennismaking werden er bijeenkom-
sten georganiseerd om afspraken te maken
hoe er te werk gegaan zou worden. De aan te
schaffen materialen werden besproken, af-
spraken over de wijze van administratie en fi-
nanciële aflnndeling werden gemaakt.
Diskussies over de werk-aanpak waren er ook
direkt: moet een tuin nou wel of niet zonodig
helemaal omgespitworden; wordt er onbe-
perkt naar de markt gegaan om goedkoop
planten en zomergoed aan te s,chaffen voor
de ouderen?
Om zichzelf te promoten en te presenteren
liet de klup van Sroene vingers zich fotografe-
ren voor het meest in de wijk ingekeken blad
nHet Zuiden". Op de eerste mei werd het ge-
rdschap voor het eerst uit de schuur ge-
haald om erÍnee aan het werk te gaan.

Toekomst?
De tijd zal het leren inhoeverre zo'n bedrijfe
als de Groene Vingers zichzelf in stand houdt.
Het zal niet liggen aan de waag, klanten zijn
er genoeg. De waag is meer inhoevere wijwil-
ligers zich in deze vorm genesteld weten.
Elementen die daartoe een belangrijke bijdra-
ge kunnen leveren zijn in mijn ogen:
- kollegialiteit: rekenen op je maat @!voor-
beeld bij ziekte weten dat iemand anders
voor je i*p.ingt, zodat je geen schuldgevoel
hoeft te hebben, van de ander kunnen leren,
gezelligheid, mogelijkheid tot een sociaal net-
werk;
- kwaliteiten weten te leveren en dat als zoda-
nig kunnen presenteren;
- beschikking hebben over geld om goed ge-
reedschap aan te schaffen geld dat niet door
een zelf georganiseerde oud-papier-inzame-
lingsaktie is opgebracht;
- niet aftrankelijk zijn van alleen de schouder-
klopjes van klanten;
- het uiterlijk is het visite-kaartje (naam en
vigrreO
Het zijn juist deze elementen die dit soort wij-
willigerswerk onderscheidt van de op "naas-
tenliefde" appellerende zotgz:.me burenhulp
waar Brinkman en konsorten het over hebben
Renév.d. Voorn
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