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Vc:n de redaktie
Daar ligt'ie dan: het O-nummer van STEIGER! Een'vakblad voor de

Rotterdamse wijken en dus van groot belang voor alle mensen die ak-
tief zijn in die wijken. Maar ook van belang voor alle instanties die
met de (georganiseerde) bewoners in die wijken te maken hebben:
ambtenaren, politieke partijen, woningbouwkorporaties en wat dies
meer zij.
De uitgave van een stedelijk blad heeft vanaf de start van het Rio als
instituut waar alle bewonersondersteuning bij is ondergebracht, hoog
op het wensenlijstje gestaan. En dat was begrijpelijk, want was het ei-
genlijk niet gek dat er in Rotterdam, met z'n uitgebreide staat van
dienst wat betreft bewonersorganisaties en de sterke betrokkenheid
van die organisaties op het stedelijk beleid, er geen stedelijk blad was?
STEIGER wil verslag doen van de ervaringen in de wijken, wil de me-
ningsvorming op wijk en stedelijk nivo verder stimuleren en een bij-
drage leveren aan de versteviging van de positie van de bewoners(or-
ganisaties).
De artikelen in dit nummer geven een beeld van het brede skala van
onderwerpen dat wij aan de orde willen stellen. Natuurlijk zal de
stadsvernieuwing regelmatig aan de orde komen: het is nog steeds
een aktiviteit die veel wijken in haar greep houdt. Maar daar zullen
we ons zeker niet toe beperken. Aktiviteiten op het moeizame veld van
de werkgelegenheid zullen evenzeer de aandacht krijgen, als ook de
vele manieren waarop in de stad gewerkt wordt aan het beheer van de
woon- en leefomgeving. Naast informatieve en opiniërende artikelen
zal de methodiek van de bewonersondersteuning ook z'n plaats krij-
gen, zoals in dit nummer in het artikel over'de tent in de wijk.
Het spreekt voor zich dat in zo'n stedelijk blad ook ruimte wordt gebo-
den aan het ROB (Rotterdams Overleg Bewonersorganisaties) om ken-
nis te geven van hun aktiviteiten. De bereffende pagina's zullen een
vast en zelfstandig onderdeel vonnen van STEIGER met eigen inhoude-
lijke verannvoordelijkheid.
Wij hopen dat STEIGER gebruikt wordq als hulpmiddel bij de bouw
aan'Het Nieuwe Rotterdam', waarin de woon- en leefomstandigheden
van alle Rotterdammers centraal staan. Dat het een aanlegsteiger zal
zijn voor wijken om ewaringen uit te wisselen en met elkaar te diskus-
siëren. En dat daarbij geen blad voor de mond genomen wordt: van
STEIGER mag best eens iemand gaan steigeren!

Rolofon
STEIGER stelt zich ten doel de
uinrrisseling van enraringen in de Rot-
terdamse wijken te bevorderen, een
bijdrage te leveren aan de menings-
vorming en het gemeentelijk- en rijks-
beleid, voor zover van invloed op de
woon- en leefomstandigheden in de
wijken, kritirh te volgen.
STEIGER is een uitgave van het
Rotterdams instituut bewonereon-
dersteuning (fuo), Kortenaerstraat 1,
3012 VB Rotterdam, tel.010-411033
en verschijnt 8x perjaar.

Abonnementent
De abonnementsprijs bedraagt
F.25,- per jaar. Voor bewonersorgani-
saties in Rotterdam geldt een geredu-
ceerd tarief. Het abonnement wordt
voor de duur yan één kalenderjaar
aansegaan. Zonder schriftelijke op-
zegging vóór 1 januari wordt het
abonnement automatisch met 1 jaar
verlengd.

Copyrlght telet en lllueEade-
[.terlaalr
Teksten kunnen geciteerd worden
wanneer de bron vemeld wordt en
uiÉluitend na mondeling toestem-
ming van het fuo. Het is niet toeSe-
staan tekeningen of foto's uit dit blad
geheel of gedeeltelijk over te nemen,
zonder schriftelijke toestemming wn
het Rio.
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vernieuwing van de stadsvernieuwing

Witte Vlekken
'\/ernieuwing van de stadsvernieu-
wing', een prachtig ultgegeven nota
in een wat onhandige cassette. Opge-
klopte lucht? Dat zeker niet, het be-
leid wordt op veel punten helder ui-
teen gezet. Een grote
koersverandering? Vermeulen zegt
van niet, hij legt de nadruk op de be-
oogde aansluiting blj 'Het Nieuwe
Rotterdam"AVe wlllen voorkomen dat
oude wijken stadsvernieuwingseilan-
den ln Rotterdam worden. We willen
meer samenhang en daardoor nog be-
tere resultaten".
Maar j"is1 op het Pu.t van de sociale
samenhang van de stad vertoont de
nota grote witte vlekken.

Positieve zaken
De nota Vernieuwing van de stadsvernieu-
wing' geeft een samenhangend overzicht van
het stadsvernieuwingsbeleid zoals dat nu
wordt voorgestaan. Naast beleid dat al lan-
ger geleden is vastgesteld, bevat de nota ook
nieuwe beleidsuitspraken die nu, door de aan-
vaarding van de nota door de raad, zijn vast-
gelegd.
De uitspraken die worden gedaan over de
aanpak van het beheer zijn zonder meer posi-
tief te noemen. De gemeente blijft de zorg
voor de vernieuwde wijken als een belang-
rijke taak van haar zelf beschouwen. De eisen
die door het R.O.B. (Rotterdams Overleg Be-
wonersorganisaties) naar voren zijn ge-
bracht, zijn in belangrijke mate overgeno-
men.
Ook de voorgestelde afbouw van de
projektorganisatie in de stadsvernieuwings-
wijken biedt mogelijkheden om tot een
zorgr.rrldige afronding te komen. De gemeen-
te stelt echter duidelijk in de nota dat ze niet
100% van alle woningen op de reeds jaren
beproefde manier zal aanpakken. Ook de aan-
pak van de 3e ringswijken en de na-oorlogse
wijken heeft een plaats gekregen binnen het
gemeentelijk beleid.
Dat alle wijken nu genoemd worden wil niet
zeggerL dat iedereen die in die wijken woont
of werkt gelukkig zal ztjn met het voor die
wijken geformuleerde beleid.

Meer invloed verhuurders
Het is duidelijk dat de gangbare aanpak uit
de 1e ring niet in alle ringen zal worden toe-
gepast. Maar wat er nu wel gaat gebeuren is
sterk aftrankelijk van de invulling van bepaal-
de begrippen en van van partikuliere verhuur-
ders en korporaties. In de nota wordt gesteld
dat zij een belangrijke plaats zullen krijgen in
de aanpak en het beheer van de 3e ring en de

na-oorlogse wijken. Maar nergens wordt ver-
meld welke eisen de gemeente aan hen stelt
en welke (dwang) middelen de gemeente
kan inzetten om de verhuurders eventueel bij
te sturen. Eenverdere verzelfstandigingvan
de korporaties met meer bevoegdheden voor
hen wordt ook op rijksnivo sterk aangehan-
gen. In dat opzicht is het konvenant dat in
het CORS (Coalitie Overleg Rotterdamse
Stadsvernieuwing) is afgesloten over de posi-
tie van de korporaties in de projektgroepen
van belang. Maar daar is niet alles in gere-
geld. Korporaties zijn niet via hun statuten
verplicht om binnen het wijkoverleg beheer
over hun onderhoudsplanningen te praten.
Ook de posities van bewoners, gemeente en
korporaties in de na-oorlogse wijken zijn nog
nauwelijks uitgewerkt.

Het Nieuwe Rotterd.am staat bijna da-
gelijks in de *hijnwerpers. Er word.en
zefs weer posters van d.e stad met
ingetekende fucu*ti.*he hoogbouw
aangebod.en. Die posters hangen niet
alleen aan d.e muur bij shooljongetju
met noi?ve toekorctdromen: beleids-
ambtenaren en buonersondersteuners
sieren er hun kamers mee. Maar ilie
foto's zijn vijwel allemaal op hetzelfde
punt gen o men : met d.e M a asbo ulanrt
of ile Coolsingel erop. De stad.*emieu-
wing was jarenlang het uithangbord.
van Rotterd.am, dat k duidelijkveran-
derd. Het Nieuwe Rotterd.am toont
zich door het World. Trade Center op
het beursgebouw of door Peper ilie
weer een paal voor een kantoorkolos
slaat. De stadsvemieuwing leek even

zoelg de nota Yemieuwing van d.e

stad*emieuwing' mo ut daar verand.e-

nng in brengen. Is dat gelukt?

'Het Nleuwe Rotterda.m'
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Hmgrrlvo-renorratle ln het
Oude Nordm

ltlitte vlekken of gebreken?
Naast onduidelijkheden komen we enkele be-
langrijke zaken niet of nauwelijks tegen in de
nota.
Witte vlekken zou je het kunnen noemen, of
gemiste kansen, maar dat is eigenlijk veel te
zacht uitgedrukt. Het is gewoon een gebrek
dat de gemeente Rotterdam in een omvatten-
de beleidsnota over de stadsvernieuwing prak-
tisch geheel voorbij gaat aan de
woonlastenproblematiek.
Te meer is dat een gebrek omdat er een duide-
Iijke relatie is tussen de stadsvernieuwings-
aanpak en de toename van de woonlasten
problemen. Natuurlijk is het noodzakelijk dat
de oude en slechte woningvooraad wordt
aangepakt. Maar bijna elke aanpak leidt tot
een huufl/erhoging. Het aantal goedkope wo-
ningen in de stad neemt door de stadsvernieu-
wing niet toe maar af. celijktijdig erkent de
gemeente dat er grote groepen zijn waarvoor
de huídige stadsvemieuwingsprodukten te
duur zijn: nog stds zijn er veel bewoners
die bij de naderende stadsvernieuwing naar
nog niet verbeterde woningen verhuizen om-
dat de woonlasten daarvan lager zijn. En ook
is bekend dat veel huurders van nieuwbouw
en hoog-nivo-renovatie met een SToot woon-
lastenprobleem zitten. Een uiwoerige
beschouwing over dit probleem zou in de
nota dan ook niet mogen hebben ontbroken.
In de nota vind je niets terug van de argumen-
ten en de konklusies van een werkgÍoep van
het CORS om te komen tot een woonlasten-
fonds voor zowel nieuwbouw als hoog-nivo-
renovatie, Nu staat er alleen in een korte ali-
nea aangegeven dat er een woonlastenfonds
komt voor de hoog-nivo-renovatie. Daarmee
wordt de woonlastenproblematiek afgedaan.

Bouwen voor de stad'
Jarenlang is het Rotterdamse stadsvernieu-
wingsbeleid gebaseerd op de uitgangspunten
'bouwen voor de buurt' en'1OO% sociale wo-
ningbouu/. Toegegeven, dat leidde misschien
wel eens tot verstarring. De bewoners die
graag een goedkope koopwoning zouden wil-
len hebben waren verplicht elders hun heil te
zoeken. Hetzelfde geldt voor het beperkte
aantal bewoners met een zo hoog inkomen
dat zij geen recht hebben op een woningwet-

woning: zij waren aangewezen op het cen-
trum of de buitenwijken. In de nota wordt ge-
steld dat bezien moet worden op welke loka-
ties bouwen door de marktsektor (duurdere
huurwoningen van beleggers of Koopwonin-
gen) mogelijk is.
Met de intoduktie van de slogan'bouwen
voor de buurt en stad'lijkt het dat er alleen
maar iets toegevoegd wordt aan het uitgangs-
punt'bouwen voor de buurt'. Zo simpel is het
echter niet. Ten eerste komt de waag op wie
beslist of een bepaalde lokatie bestemd moet
worden voor sociale woningbouw of voor
duurdere huur- of koopwoningen. De zeggen-
schap van de projektgroep wordt aangetast.
Ten tweede doemt de vïaag op wat de positie
is van de bewoners(organisatie) bij zo'n pro-
jekt. Zijn beleggers en projektontwikkelaars
ook voor hen aanspreekbaar? En als blijkt dat
veel van de huidige bewoners van de buurt
liever naar elders verhuizen, voor wie ben je
dan eigeniijk bezig? Misschien was de duide-
ldlJreid van'10070 sociale woningbouu/ wel
wat verstarrend, maar wat het nieuwe beleid
inhoudt is nog niet helder.

Veel vragen
Duidelijk is dat de nota een momentopname
geeft.Er moet nog veel uitgewerkt worden.
Dat benadnrkte Vermeulen ook op de
diskussieavond die door het Rio en het ROB
werd georganiseerd. Hij gaf toe dat de nota
geen antwoord bevatte op de waag aan wel-
ke woningen kwa huurnivo nu behoefte is en
of met het voorgestelde proSÍamma daar aan
tegemoet wordt gekomen. En ook op tal van
andere punten dienen er nog zaken uitge-
zocht worden.
Nog heel wat huiswerk te doen dus, maar dat
geldt ook voor de bewonersorganisaties. De
nota roept ook voor hen veel vragen op:
*voor wie bouw je?

"help je met de woningen die je bouwt ciok
de laagste inkomensgroepen?
*hoe moetje je opstellen tegenover koopwo-
ningen en duurdere huurwoningen?
*is de huidige organisatievorm van de bewo-
nersorganisatie wel de meest geschikte?
Bij het laatste gaat het dan met name om de
vraag ofeen politiek en aktiegerichte organi-
satie met centrale eisen voor de gehele wijk,
ook de beste uitgangspositie biedt als er
onderhandeld moet worden met korporaties
en als er sprake is van verschillende doelgroe-
pen binnen een wijk. Misschien wordt het wel
meer noodzakelijk om enerzijds de organisa-
tie op kompleksnivo te versterken en ander-
zijds wijkgrenzenoverstijgende samenwer-
kingsverbanden op te zetten per verhuurder.
Alhoewel de vormgeving van de nota van Ver-
meulen iets definitieft en standbeeldachtigs
uitsuaalt, lijkt het van belang om er een ande-
re status aan toe te kennen. Die van diskussie-
nota, een kristallisatiepunt om het beleid
weer eens goed te bespreken. De gemeente-
raad mag de nota dan inmiddels vastgesteld
hebben, dat let de bewonersorganisaties niet
om er op hun eigen wijze mee om te gaan.
A.O.

$lEI[1ï 4



sfeer in de flats is opgeruimder

TeÍrt in
Het Rode Neuzenclrkus, Lady Come-
die, Famllie Teixera, De Ver:schrlkke[i-
ke Mendozies, Theatergroep de Zwar-
te Hand, Het Groot Niet Te Verm{den
Dansorkess en nog veel rneer, ze wa-
ren allemaal het afgelopen naJaar ln
de Tent van het Rotterdams Volkc-
theater. En te midden van dat alles
"Rotterdam worstelt rnet het vull", een
tragl-komlsch spektakel van het Volks-
theater. De tent stond ln Alexande4rcl-
der, Cool, Middelland Charlole Zuld-
wijk, Oud Mathenesse en Hoogvllet.
Een verslag uit Alexanderpolder.

ERA-flats
Plaats van handeling, de vier dertien verdie-
pingen hoge ERA flats in de Alexanderpolder.
Geiboleerd liggend in, het binnenkort vol te
bouwen, polderlandschap van prinsenland.
Rond 1983,21984 ontstonden er problemen.
Slecht beheer, een onzorgvuldige toewijzing
en een kakkerlakkenplaag hadden een zorg-
wekkende leegstand tot gevolg. De bewoners-
kommissie van de huurdersvereniging ging
met de Maatschappij voorVolkswoningen in
de slag. Het resultaat was een werkoverleg
tussen bewoners en beheerder. Het accent lag
op technische ingrepen en vandalisme-onder-
houd. Een exua schilderbuurt en beter
schoonmaaloarerk moesten het woonklimaat
verbeteren. Daarnaast werden blj Woonnrim-
tezaken bredere toewijzingsregels afge-
dwongen. Een en ander was succesvol: de
leegstand werd opgeheven. Toch was er bij
veel mensen nog een desinteresse in de
woonomgeving.
Om verder te werken was er meer nodig:
meer kontakt met bewoners en meer kontak-
ten van bewoners onderling. Er moest een
sfeer van vernieuwing ontstaan. Meer nieuwe
mensen moesten aan de woonomgeving gaan
werken, met als prioriteiten de ge-
meenschappelijke tuin, openbaar groen en so-
ciale veiligheid.

Naar de bewonets toe
Bewonersvergaderingen in kerkzaaltjes trok-
ken wel een deel van de bewoner§, maar niet
alle goepen. We moesten naar de bewoners
toe. Proberen zoveel mogelijk mensen op ei-
gen wijze aan te spreken. Een feest met de
Tent van het Rotterdam Volkstheater leek een
goede nieuwe ingang. We kozen rroor een bre-
de opzet.
Er moesten zakdke punten aan de orde ko-
men. Zoals het presenteren en toetsen van het
prograrnma van eisen van de bewonersgroep
voor de aanpak van het beheer. En er moes-

ten ook leuke dingen gebeuren voor alle
leeftijdsgoepen. De Tent zou een weekend
lang het centrale punt zijn waar alles zou
plaas vinden.

Vergadering en theater
Op wijdag werd de Tent opgezet om,s
avonds onderdak te geven aan de bewoners-
vergadering. De bewoners konden flink hun
hart luchten. Duidelijke knelpunten waren
kakkerlakken en de schoonmaak aktiviteiten.
In de pauze van de vergadering werd de thea-
terproduktie rran het Rotterdams Vollathea-
ter "Rotterdam worstelt met het vuil" ge
speeld. Na de pauze werden afspraken
gemaakt over het programma van eisen -de
komst van een huismeester zonder huunrer-
hogíng en het veranderen van de ingang van
één van de vier flats als experiment- en de
klachten die naar voren kwamen: de ROTEB
kon gebeld worden om de kakkerlakken te
bestrijden, voor rekening van de Maaschap
Pij.
Het schoorunaakbedrijf zou goed in de gaten
gehouden worden en bij nalatigheden in het
werk wordt het kontrakt opgezegd. Een flink
aantal bewoners melde zich aan om voor het
maken van een plan voor verbeteringen in de
woonomgeving.

Klnderaktlvltelten
Zaterdag was gereserveerd voor kinderen.
Paalklimmen en zaklopen en een playbacks-
how. Met entJrousiaste deelnemers en heel,
heel veel publiek. Na deze Hennie Huisman
imitatie was het hoorspel van de Jan Bijloo
school aan de beurt. Op school hadden de
kinderen een middag aan het onderwerp rnril

Opborrw vm de Tent tu.cen de
ERA-flats.
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besteed. Na een kringgesprek werden er teke-
ningen en opstellen over rnril gemaakt. In de
tentwerd met de kinderen een hoorspel ge-

maakg n.a.v. de opstellen. Een zeer geslaagd
projekt waar kinderen en school teweden
over waÍen. De avond werd genrld met dans-
muziek voorjong en oud.

Zeskarnp
's Zondags werd een zeskamp gehouden tus-
sen teams van de vier flats, met als inzet de
nl€o-Dumee-tofee". Het was fantastisch weer
en de zeephelling was een 8Íoot succes. De
tribunes van de Tent stonden langs de arena.
Flatbewoners zaten op het balkon aan te moe-
digen, anderen kwamen met tuinmeubels
naar beneden en zochten een plaasje in de
zon. Een perfekte sfeer en de strijd was eerlijk
maar fanatiek.
Na de prijsuitreiking trad in de tent de Steel-
band 'Flash Tropical Steel" op. Flash woont
zelf in een van de ERA-flats. Dansend op
nbuurmansn swingende muziek werd het week-
end door een heel divers publiek uitgeluid.

Tent was goede keus
De bewoners zijn bezig met de voorbereidin-
gen van het volgend ERA-feest. De sfeer in de
flats is nu opgeruimder. Bewoners spreken el-
kaar makkelijker aan en de plaquettes in de
hal van de flat maken duidelijk dat dit jaar in
de zeskamp revanche genomen moet worden.
De groengroep heeft een herinrichtingsplan
voor de woonomgeving gemaakt.
Kortom: het weekend met de Tent heeft een
zeer duidelijk vervolg gekregen. Het was een
goede keus.
De tent is een plek waar een ieder zich ttruis-
voelt. Het biedt een podium waarop toneel,
muziek en aktie kunnen samengaan. Het is
een sfeermaker van jewelste en een publieks-
en publiciteisnekker puÍ sang.
Vincent Floijn.

Xlnderen ln de Tent, zo
alc hler ln Oud-Mathe

nea*

wijkont

In de cchaduw van gtootschalige ont-
wtkkelingsproJekten ln onze stad
wordt een ldee ultgebroed om ook op
klelnere schaal te geraken tot produk-
deve kombinatles van publieke en pri-
vate sektor.
Een gemeenschappe[ik aanpak van
de ondernemeÍe, gemeente (enbewo-
ners) op wflkntvo. Als mtddel voor de
aanpak wordt de wlJk-
ontwlkkellngsmaatschapptj (W.O.M.)
voorgesteld.
Hoe haalbaar ls de W.O.M.?
En wordt het wel een goede broed-
plaats voor nieuwe lnitiatieven?

Opzet
Begin'89 bracht het adviesburo Seinpost rap-
port uit over de opzet van een Wijkontwikke-
lingsmaatschappij. Het advies werd in op-
dracht van het gemeentebestuur opgesteld
onder toeziend oog van een begeleidingskom-
missie vanuit ekonomiese zakeq dienst mid-
den- en kleinbedrijf, grondbedrijf en de pro-
jektorganisatie voor de stadsvernieuwing. De
W.O.M. zou zelf de ontwikkeling van projek-
ten of ondernemingen moeten stimuleren die
werken op ekonomiese basis, een bijdrage le-
veren aan het voorzieningennivo in de wijk en
de vermindering van de werkloosheid en ge-
baseerd zijn op samenwerking van publieke
en private partijen (zegmaar: gemeente en
ondernemers). De W.O.M. adviseert t.a.v. de
opzet van door derden aangedragen projek-
ten en toetst deze op haalbaarheid. Voorwaar-
de voor akseptatie als "\rV.O.M.-projektn vormt
een deelname door de private sektor van in
de regel 500/o met een minimum van 25%. De
W.O.M. zou zelf een verÍnogen ter beschik-
king moeten hebben (start-kapitaal 3 mil-
joen) om financieel in projekten te kunnen
participeren.
Belangrijke funktie van de W.O.M. is verder
de koördinatie bij het onturikkelen van geak-
septeerde projekten. In het rapport wordt
voorgesteld de W.O.M. niet op te zetten als
een ambtelijke dienst, maar als onderneming
waarin wordt geparticipeerd door de gemeen-
te, IGmer van Koophandel, banken en be-
leggers. De laatste gaven overigens te kennen
meer ge'rnteresseerd te zijn in participatie in
konkrete projekten dan in de W.O.M. als orga-
nisatie.

ProJekten
StimulererL ontwikkelen, koördineren van
projekten, het klinkt allemaal prachtig maar
wat moet je daar nu voor projekten bij voor-
stellen?

SlsliiEi O



wikke lin gs m a ats ch ap p ij
haalbaar of niet ?

In het advies worden verschillende soorten ge-
noemd.
* Revitalisering van winkelgebieden, denk
aan de Noorderboulevard, de Nieuwe Binnen-
weg, West l(ruiskade, Zuiderboulevard enz.
* Buurtevitalisering: projekten die "plekver-
sterkend' zijn voor niet optimaal gebnrilrte lo-
katies in de wijk. Als voorbeelden worden
Deli-plein (horeca en rekreatieve onnarikkeli-
ng, zie het kader) Oostplein (horeca) en
Oleanderbuurt (bedrijvigheid en voor-
zieningen voor etnische groepen) genoemd.
* Accomodaties voor bedrijven, kunst of re-
kreatie, voor zover daarin niet wordt voouien
door bedrij fsverzamelgebouwen.
* Wijkbedrijvenplannen: initiatieven vanuit
wijken die de stimulering van bedrijvigheid
en werkgelegenheid tot doel hebben, vaak
naar aanleiding van stadsvernieuwingsingre-

Pen.
* Eigen initiatieven van de W.O.M. ten aan-
zien van werk en scholing en met rurme wer-
kervaringsprojekten bij bedrijven, in aanvul-
ling op de Stichting Rotterdam Werkt die zich
beperkt tot de kollektieve sektor.
* Naast deze positief genoemde projekten
werden ook voorbeelden genoemd die niet
haalbaar zouden zijrq zoals het Van Meeke-
renpand in Crooswijk. Dit pand zou volgens
een voorstel uit de wijk geschikt moeten wor-
den gemaakt voor huisvesting en werkmim-
ten.

Eerste reaktie
In een bespreking van het voorstel met verte-
genwoordigers van zo'n 10 bewonersorganisa-
ties en Seinpost bleek bij de wijken voors-
hands een afwachtende opstelling. Het
gevaar werd gesignaleerd dat kommerciële
partijen via de WOM met belastinggeld de
krenten uit de pap halen. Welke kommerciëel
interessante projekten zijn mogelijk in oude
wijken met weinig koopkracht? Is het via de
WOM wel mogelijk om goedkope bedrijfs- en
winkelruimte te realiseren?
Als interessante initiatieven voor de wijken
werd het ontwikkelen van marktlallen ge-

noemd en het samenbrengen van trrteede
handswinkels in diverse branches in zijstraten
van gÍote winkelstraten. De huurprijs zou dan
gekoppeld moeten worden aan de omzet. Ook
werd het gevaar gesignaleerd dat de WOM
een nieuw exna loket wordt. Crooswijk had
dat gevoel gekregen n.a.v. het Van Meekren-
pand. Gekonstateerd werd verder dat de in-
vloed van de politiek -slechts het benoemen
van enkele commissarissen- op het beleid van
de WOM gering is en van bewonersorgani-
saties nihil. Alleen door het kopen van een

Dellpleln
Op Katendrecht wordt al een aantal jaren gepoogd nieuwe bedrijvigheid te stimuleren. In samenwer-
king met het Grondbedrijf zijn al wec bedrijfwerzamelgebouwen gerealiseerd voor kleine bedrijven.
Nu wordt er rcl aandacht besteed aan de renorratie ran het Deliplein, dat in de loop rran 1989 op-
nieuw tot blei met komen met de bestaande maar vooral ook met nieuwe horecabedrijven. In totaal
gaat het om ca. 25 bedrijfsruimten. Om dit plan rot een sukses te maken, is het niet alleen nodig de

bedrijfsruimten te beheren en toe te wijzen aan ondememers, maar vooral ook aktiviteiten te organi-
seren en publiek te trekken.
Met een dergelijke aanpak hebben de traditionele beherders geen ervaring.
De meizme ontwikkeling van het Deliplein rcmde voor de OWG (Onze Wmn Gemeenrhap) één
van de hoofdargr.rmenten om alle inpandíge bedrijfsruimten op Katendrmht aan het Grondbedrijf
over te dragen. Het Grondbedrijf wil het wel aanpakken, maar wet het mk niet zo ged. Overleg met
diverse professionele instellingen heft uitgewezen dat in dat circuit nauwelijks kennis en eruaring
bestaat m.b.t. dergelijke prcjekten.
De WOM zou de aanpak van dit soort projekten moeten stimuleren en begeleiden.
Aansluitend op het Deliplein-plein is inmiddels een rcrlrcnt-verbinding met de Rechter Maamver
ingesteld als werkgelegenheidsprojekt. Het Museum Katendmht wordt momenteel als werkloos-
heidsprojekt uitgevoerd. Terwijl deze plannen lange tijd alle schijn tegen zich hebben gehad \ranweSe

het geï'solerde kamkter van I(atendrecht, is die situatie mer de plannen voor de 'Kop van Zuid" ver-
anderd.

aandeel in de WOM zouden bewoners-
organisaties een vinger in de pap kunnen krij-
gen.
Stien Weygertse en Janny Hack (Crooswijk)
kwamen tot de konklusie dat de WOM niet
hoeft: nEr gaan ondertussen miljoenen naar al-
lerlei organisaties, maar hoeveel mensen krij-
gen daardoor werk? Je kunt het geld beter be-
steden aan uitzendburo's. "

Richting?
Wat voegt de WOM nu toe ten opzichte van
de aktiviteiten van andere instanties?
De ideevorming lijkt ergens halverwege te blij-
ven steken. Het concept leunt sterk aan tegen
het werkingsgebied van Grondbedrijt DMK
en PCC. Slechts een toegevoegde waarde
voor verplaatsingen van winkels en bedrijven
in de stadsvemieuwing, hergebruik van ge-
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bouwen en herinrichting van terreinen lijkt
het resultaat te zijn. In het rapport staat de
konstatering dat bij de huidige aktiviteiten te
veel de gebouwen centaal staan, Door de
stadsvernieuwing moeten gebouwen gesloopt
worden en bedrijven verplaatst en anderszins
komen er gebouwen leeg. Te weinig wordt er
nu gelet op de mensen en aktiviteitm. Er
wordt gekonstateerd dat het sta{punt van de
WOM daar moet liggen: de behoeften aan
voorzieningen voor een wijk, een scholingscen-
trunu faciliteiten v@r starters enz., en niet
een gebouw dat leeg staat en dat moet wor-
den gebruikt. Initiatieven voor aktiviteiten dus
die omgezet kunnen worden in een bedrijfs-
matige opzet waarbij over het algemeen niet
huisvesting het grootste knelpuntvormt maar
een goed bedrijfsplan.
Het is van belang dat deze konstatering ook
bij de uitwerking cenraal staat. Programma-

punten voor de WOM die uit die optiek voort-
vloeien, maar in de opzet niet met zoveel
woorden teruggekomen zijn: marktonderzoek
in de brede zin van het woord (in welke maat-
schappelijke behoefte wordt onvoldoende
voorzien?) en het kweken van ondernemers
en ontwikkelaars die oog hebben voor de
rrraag die er ligt in het grensgebied van infor-
mele, kollektieve en kommerciële sektor. Een
kruisbestuiving van mensen die werken in de
kommerciële en in de kollektieve sektor kan
belangrijk onderdeel nan zo'n proSÍarnma
zijn. Dat zou een specifieke kwaliteit zijn die
nu nog veel te weinig aan bod komt. wat we-
ten wij als opbouwwerkers en volkshuisvester
per slot van rekening',ran nachtergestelde le-
ningen" en "risikodragend kapitaal"?
Ondememers gewaagd kortom!
A.v.V.

Grllze grauwe wollen dr{fvcn
langzaan over een Èoooteloze
GJ. de Jonghwcg. Dc GEB-to
ren {lht en GeruE[G wachter
ln de nacht. Nl,etr w{pt elop
dat hler de rtppelrcnc v.n Rot-
terdan le gelegen. Slechtr twë
wltte {fnel op h€t bottolr an
een {fn met ccn wltte T op dc
lan-taarnpalen geven aan drt
hler apralre l,e vrn een gedoog.
zone. Wle wll cr ln godenaan

grondprijs lijkt beslissend

Donderdagavond, 12 januarl om
kwart voor achg sloot met een zucht
burgemeesteÍ Bram Peper het agenda-
punt evaluade tippelzone GJ. de
Jonghweg af. Het voorstel van wethou-
der Hendeson om de huidige zone de-
flnldef te rnaken was van tafel, een on-
derzo,ek naar andere locadec zou
blnnen een halfJaar op tafel llggen.
Dat had de wethouder de ledenvan de
raadscommlsale Algemene BestuurÉza-
ken toegezegd. Maar heeft h{f dat al
nlet eens eerder toegezegd? Z{in er
wel alternadeve locaties? En ls de Ge-

meente wel bereld serleus te zoeken?
De grote vraag het komend halfJaar
zal zljn: wat lc de tippelzone Rotterl
dam financlëel waard en welke dlenst
delft het ondersplt biJ de str{id om
prostitrrttevdie lokatiee?
Straa§rrosdtutle verJaagd
Iedere havenstad heeft wel een uitgaanswijk
of havenls /artier waar duistere kroegen en
dames rran lichte zeden het getolereerde
straatbeeld voÍrnen. In Rotterdam was dat
IGtendrecht. Was, want aan het begin van de
jaren zeventig werden de prostitutie en harde
horeca door de bewoners van de IGap verdre.
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ven.De prostitutie-handel verplaatste zich
naar het ceÍrtum en het westen van de stad.
Nergens gewenst en overal verdreven leidden
vele prostituées een semi-nomadisch bestaan.
Van Coolsingel tot aan de Schie kwamen
buurtbewoners massaal in het geweer tegen
de -mede door de explosieve toename van het
gebruik van het verdovende middelen onder
de prostituees- groeiende overlast. De
raamprostitutie verdween, het beeld van de
Rotterdamse prostitutie werd de straathoer
met de sexhotels en de autosex. De gee6t was
uit de fles en zou daar niet meer in terug ke-
ren.
In 1983 besloot het College van Burgemees-
ter en WetJrouders in 1983, buiten alles en ie-
dereen om, een gemeentelijke gedoogzone
voor sEaatprostitutie op de GJ. de Jonghweg
in te stellen. De gedoogzone, in de volksmond
al snel tippelzone genoemd, was direct ge-
legen aan de rand van de wijk Middelland.

Middelland: wijk van de rekenlng
Het bleef niet bij de GJ. de Jonghweg: waar
getippeld wordt, wordt uitgegaan: de harde
horeca kwam op de Nieuwe Binnenweg en de
sex-hotels en nachtclubs op de aangrenzende
'sGravendijl«aral, de Heemraadssingel en de
Claes de Vrieslaan. Het tippelen breidde zich
uit naar de Rochussenstraat, HeemÍaadssin-
gel en Claes de Vrieslaan.
In het begin van de jaren tachtig werd ook in
Middelland op gÍote schaal begonnen aan de
stadsvernieuwing. Met name in Middelland-
Zuid was dat hard nodig. Door
sloop,/nieuwbouwplaruren laaramen hele stra-
ten met dichtgetimmerde panden te staarl
vaak velejaren lang. Bewoners verhuisden zo-
dra ze de kans kregen naar elders. Middel-
land-Zuid werd een wijplaats voor tippelarij
en herione-handel.

Gedoogzone aangevochten
Boos over het gemeentebesluit besloot een
vijftigtal bewoners naar de rechter te stap-
pr,. Zij tekenden bezwaar aan tegen het in-
stellen van de zone. De kantonrechter deelde
hun bezwaren echter niet, waarop de aankla-
gers besloten in hoger beroep te gaan. Dat
was twee jaar geleden. Sinddien loopt het
hoger beroep bij het Hoger Gerechtshofin
Den Haag. Vlak voor de evaluatie dit jaar wil-
de het hof van de betrokkenen uitleg over de
huidige situatie rondom de zone en wilde zij
weten wat de gemeente van plan was met de
GJ. de Jongweg. Wat de gemeente wilde
bleek spoedig.

Een alternatieve locatie gevonden?
Donderdag 12 januarijl. werd voor de vierde
keer door de raadscommissie Algemene Be-
stuurszaken het experiment gedoogzone be-
handeld. Wethouder Henderson wilde af van
de jaarlijkse evaluatie. Bij gebrek aan beter
stelde hij voor de zone op de GJ. de Jongh-
weg definitief te maken. Dit leek wel heel
merkwaardig omdat er voor de eerste keer bij
de evaluatiestukken een voorstel was voor
een andere lokatie. De stuurgroep Boog stel-

de de St. Jobsweg voor als alternatief (zie
kantlijn). Deze stuurgroep was een uiwloeisel
van een onderzoek van de St. Boog naar het
functioneren van de tippelzone.

Het nleuwe Rotterdam ln het geding?
Het voornemen van Henderson sloeg ín als
een bom bij de stadwernieuwers van Rotter-
dam 1990. WethouderVermeulen heeft im-
mers 8rootse plannen met het gebied rond de
GEB-toren waar de tippelzone nu ligt. HÍ wil
daar hand in hand met projektontwikkelaars
iets moois bouwen voor de gegoede
Rotterdammer. Een definitieve tippelzone op
die plek zou die samenwerking wel eens ern-
stig in gevaar kunnen brengen. Daags voor de
vergadering uitte hij dan ook via Radio Rijn-
mond zijn ongenoegen over het voornemen
van zijn collega. Een steuntje in de rug van
Middelland.
Tijdens de commissievergadering bleken de
adviezen van de gemeentelijke diensten Stads-
onturikkeling en de DROS niet eensluidend te
zijn. Stadsontwikkeling kantte zich namelijk
tegen het alternatief aan de St. Jobsweg om-
dat zij voor die lokatie mooie plannen heb-
ben. De raadsleden raakten verward. Daarop
zegde de wetlouder hen toe om over een half
jaar met een rapportage te komen over alter-
natieve locaties waarbij ook nader ingegaan
zal worden op de St. Jobsweg. Op verzoek
zegde hij tevens toe extra voonieningen aan
te brengen op de huidige zone en zou de RO-
TEB extra gelden krijgen om de zone intensie-
ver te kunnen schoonmaken.

Gevecht tussen de dlensten
De uitslag van de raadscommissie liet velen
met een onbevredigend gevoel achter. De be-
woneÍs van Middelland-Zuid omdat de zone
niet weg is, de bewonersorganisatie omdat zij
het verhaal van het zoeken naar andere loca-
ties al vaker gehoord had, en de St. Boog om-
dat zij zich gepasseerd voelde.
Een ding was wel duidelijk: vanaf nu wordt
het probleem van de staatprostitutie binnen-
skamers uitgevochten tussen ambtenaren van
verschillende dieruten.
Sinds het aantden van mevïouw Bakker als
direkteur Stadsontwikkeling schiet die dienst
haar nieuwe ideëen als pijlen op de stadsver-
nieuwers af, hoewel niet altijd even gericht.
Naast de rraag welke dienst het in Rotterdam
voor het zeggen heeft, Stadsonnnrikkeling of
de DROS, zal de grote waag zijn: wat is het
prijskaartje van de GJ. de Jonghweg vergele-
ken met andere lokaties?
Daarbij zal het niet als eerste gaan om de
maatschappelijke prijs die het bestuur van de
stad wil betalen of de prijs die bewoners gren-
zend aan een tippelzone moeten betalen. Het
zal een rekensomme§e worden over de waar-
den van lokaties en de opbrengsten van loka-
ties. Het nieuwe Rotterdam is er in de eerste
plaats voor de buitenwacht, maar wie mo€t er
in het nieuwe Rotterdam wonen en hoe
wordt het belang van de huidige bewoners
meegewogen?
P.B.

StuuÍtrÉp Boog
De sruurgroep Boog kstond uit gebrui-
kerc vaa de zone (prostiruées en klan-
ten),enkele buurtbuoners en vertegen-
wootdigers van gemeentelijke diensten
en d.e onderzoekers. Zíj l*omen enige
tijd geleden met een profelxhets waar-
aan een god.e tippelzone in Rottetdam
mu moeten voldoen.
Een mne moet niet in een woonwijk
maar wel bij een woonwíjk gelegen

zijry moet vold.oend.e ruimte bieden
aan de gebrui*ers van de zone dat wil
zesen er moet een tweebaarcweg met
parkeerstroken zijn. De zone moet ge-

makkelijk te bereiken zijn m* het
openboar vetttoer, en voorzien zijn van
rdelijke bexhutting en veilig voor de
prostituu en bheersboar voor d.e po-
litie.
Verd,er dienen op een tippelsone aanwe-
àg te zijn: verlichting" een god,e zicht-
bare klolg minimal twee telefooncel-
len, v oldo ende alv alba kke4 laag
smri§ruos of groerg een aantal
ho reagelqenhden e n o pv angmoge-
líjkhden à la de Keet en ook kamers
d.ie voor een laag bedrag gehuurd kun-
nen wotden. Terclotte dient d,e nne
iloor ile politie gekontroleerd. te wor-
d.en en is een politiepost in de direte
nabíjheid gewenst.
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Onder de tltel'de Kop van Zrrid'moet
op een deel van de oude havengeble.
den van Rotterdam het meest arnbld-
euze nleuwbouwlrrojekt verrijzen van
na de oorlog.
Om precles te zfn op het Binnenha-
ven/Slrcorweghavengebied (kortweg
BISPO) recht tegenover het huidtge
centruÍr. De gebieden zullen verbon-
den worden door een nleuwe "Coolsln-
gelbrug'. Het proJelrt'de Kop' gaat biJ-
na 3 mlljard gulden kosten en omvat
39OO wonlngen en vierhonderddul-
zend vlerkante meter kantoren, bedrtr-
ven en andere voorzieningen. Men
spreel«t wel van een tweede Manhat-
tan. Het proJekt lno€t een' impuls
gaan geven aan de opwaardering van
de stad als geheel en Zuid in het bii-
zonder. Revttallsering van de stad .....

De bewonersorganisatie Feijenoord,/Noorder-
eiland (BOF), rond 1970 ontstaan als een ak-
tiegroep die zich verzette tegen de steeds ver-
dergaande verpaupering van de wijh vindt
dat zij er alle belang bij heeft zich met de
'Kop van Zuid'te tlemoeien. Zij is er immers
bij gebaat dat er een goede wijk als "buur"
ontstaat. In de planont'arikkeling levert de
BOF dan ook een belangrijke bijdrage.
Belangrijkste vraag is of de 'gewone' bewoner
mee kan profiteren van de nieuwe plannen op
het gebied van wonen, werken en rekreë-
ren.Vooral omdat de Gemeente zich op lange-
re termijn een ontwikkeling volgens het mo-
del van'Public private parbrership' voorstelt.
Dat is een dure term voor samenwerking van
de'publieke' en'prirrate' sektor, zeg rnaar: ge-
meente en het bedrijfsleven/beleggers.

De lotade voor het ont-
wlkkellngacentrum ln
het BISPTO-gebled.

De BOF heeft een wel heel ongewone manier
gevonden om haar invloed te vergroten bin-
nen het projekt. Men sloeg zèlf aan het ont-
wikkelen. Gewerkt werd aan de realisering
van een'ontwikkelingscentrum'. Een gebouw
met allure. Vast stond al dat er in het BISPO
gebied een buurtvoorziening cq. ontrnoetings-
ruimte moest komen voor de 1500 mensen
die er inmiddels (in onder andere de Peper-
klip) wonen. Daarnaast vindt de BOF het be-
langrijk dat de ambtenaren die voor het ge-
bied werken er ook in werken, zodat je meer
invloed op ze kunt uitoefenen.
Jan Robberegt, als opbouwwerker verbonden
aan de BOF: "De welzijnsgelden raken op en
de stadsvernieuwing'spot was ook een bee§e
leeg dus zijn we zelf een gebouw gaan ont-
wikkelen. Het moet een bijzondere uitstraling
hebben anders komen die ambtenaren er niet
naar toe. We dachten aan een groeimodel be-
staande uit stapelbare units met een spacefra-
me (dat is een soort konstuktie-red.) er bo-
ven. Een spaceframebuwer uit Delft gaf ons
het advies om met een architekt te gaan wer-
ken. Dat werd het bureau Bakker en Verhoef.
We besloten om zelf geld te steken in het
plan en er daama de boer mee op te gaan. Er-
varingen met de'Kop van Zuid'-folder leerden
ons dat zo'n plan alleen al op basis van een te-
kening verkocht werd.'
Uiteindelijk kwam er een plan voor een ont-
wikkelingscentrum bestaande uit pontons
met daarop twee kubr.ssen van 13x13x13 me-
ter met een doorzichtige huid en gevat in een
stalen frame. Er werd een prachtige zes kleu-
renfolder gemaakt met door een rekla-
mebureau geschreven teksten, Het werven
kon beginnen.
In juni 1988 werd het plan in hoofdlijn gepre-
senteerd via een kampagne. Jan: "\Nie we ze-

ker mee moeten hebben is Stadsontwikkeling,
want dat projektburo moet er in komen. Di-
rekteuÍ fuek Bakker is al wild enthousiast
evenals wetlouder Laan, die zei: 'Mensen,
een schitterend ideel'. Ook potentiële huur-
ders als woningbouwcorporatie, woonruimte-
zaken en het grondbedrijf zijn gernteresseerd.
Uiteindelijk moet deze laatste de opdrachtge-
ver worden. De exploitatiecijfers zijn gunstig.
Dit komt voor een groot deel door het feit dat
er niet gefundeerd hoeft te worden. We gaan
er van uit dat we de pontons kunnen ritselen.
Voor de term Ontrarikkelingscenbrrm hebben
we gekozen omdat het een funktie moet gaan
vervullen in de ontwikkeling van het gebied
maar ook om niet in de welzijnssfeer te val-
len. Men moet niet denken'Daar heb je die
softies wee/. Ditrnaal wachten we niet af
maar hebben we zelfde eerste stap gezet. Het
is een vorm van een poot aan de grond krij-
gen in de ontnikkeling van de'Kop van Zuid'.
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Je kanje natuurlijk ook volledig tegen de ont-
wikkeling verklaren maar dan is je invloed ni-
hil. Dan krijg je echt een woonwijk met gou-
den randjes en daarachter een getto".
'Londense situaties' noemt Jan dat.
nDe kans bestaat natuurlijk", gaat hij verder,
"dat je verschrikkelijk gebruikt wordt. Maar
er is een aantal ontwikkelingen gaande waar
we veel aan hebben. De verbinding via het
openbaar vervoer wordt veel beter. Feijen-
oord en het BISPO-gebied liggen verschrikke-
lijk afgelegen.Er zijr. plannen om over de
nieuw te bouwen Coolsingelbrug ook een
tram te laten rijden. Ook komt er een mefo-
station op het Noordereiland. Eindelijk is er
weer de kans dat er een middelbare school te-
rug komt in dit gebied. Winkeliers kunnen er

ook beter van worden. Het winkelbestand is

tanende. Het blijft een gok maar volgens mij
moet je er wel bij zitten."
De woningen van het projekt'Kop van Zuid'
zullen voor een gedeelte in de wije sector zit-
ten en de rest moet sociale woningbouw wor-
den. Daarnaast zieje de tendens bij de Ge-
meente Rotterdam om de private sfeer in te
duiken bij het realiseren van woningen.
Jan: "!Ve moeten daarnaar als bewonersorga-
nisaties ook meer gaan kijken. AIs de staat
het geld niet bij de bedrijven weghaalt, moe-
ten wij het 'zelf maar doen'. De leerstoel Op
bouwwerk op de Erasmus Uníversiteit wordt
tenslotte ook door Van der Berg en Jurgens
(Unilever) betaaldl', besluit hij zakelijk.
E.L,

Begln april bracht het onder-
roeloburo Selnpost een advles
ult, tetltcldr T)e plaate van het

bewonerbelang ln de organlca-
de vra de Kop van ZuId'. Het
aÀdca werd opgesteld ln o1>

&acht van de B.O.F en het Rlo
ca ls rrertrrlfgbaar door oveÍD+
tlng v:an Í.7,5O op glronunner

43O848f m het Rlo, o.v.v.
'Advlea Kop wan Zuld'.

Charley de Sandwichman

Kunst in Noord
Bijna tot vervelens toe valt het be.
grip'beheer'in de Rotterdamse wU-
ken. Na de stadsvernleuwlng moet
de wijk mool blijven. Bewonersor-
ganisaties vragen drlfttg ofir ààrr-
dacht voor de woonomgeving
d.m.v. akties en ln buurtkranten.
Het Oude Noorden goolt een leuk
middel tn de strijd. f,)oor de plaat-
sing van kunst wil ztJ proberen de
betrokkenheld van bewoners blJ
hun woonomgeving te vergÍoten
en ...... de wijk te verfraaien.

Het idee om kurst de wijk in te krijgen
leeft al twee jaar bij de werkgroep "Groen
en Grijs' die zich met de kwaliteit van de
woonomgeving bezighoudt. Het nadenl<en
over de verfraaiing in de wijk resulteerde
in kontakten met het Centnrm Beeldende
Kunst (in het vervolg CB§ waarmee een
kunsplanne§e voor het in september'87
opgeleverde Snellemanplein werd ontwik-
keld. Tijdens het opleveringsfeest konden
een aantal voorstellen van kunstenaars
door wijkbewoners beoordeeld worden.
Uiteindelijk werd gekozen voor een
'herkenbaa/ beeld van Robbert-Jan Don-
ker getiteld "Charley de Sandwichman".
Het beeld moet de herinnering aan de
markante wijkbewoners warm houden.

De samenwerking tussen "Groen en Grijs"
en het CBK werd als goed ewaren en aan
het CBKwerd gewaagd om een kunstplan
voor de hele wijk te maken. Een plan waa-
rin de sterke (mooie) punten vzrn de wijk

beschreven worden en waarin de Commissie
voorstellen doet voor het plaatsen van kunst.
Dit plan werd in november'88 op een grote
wijkvergadering besproken met de in opval-
lend grote getale opgekomen wijkbewoners.
Na een drie uur durend kunstdebat werd het
kunsplan in gÍote lijn aangenomen. De Com-
missie opdrachten kreeg het groene licht om
kunstenaars uit heel Nederland uit te nodigen.
Twintig daanrarq waaronder namen als Cor
IGaat, Armando, Rob Scholte en Aard Dolz
hebben opdracht gel«egen om een schetsont-
werp te maken voor ornamentenlijsterg blin-
de muren, een wandelpromenade langs de
Rotte en een monumentaal kurstwerk in of in
relatie tot de Rotte en het Noordplein. Nog
ditjaar zal een aantal van deze ontwerpen uit-
gevoerd worden.

Daarnaast kreegjournalist Joost van der Hoof
van de Commissie het verzoek om van het
kunstplan een boekje te maken. Het eerste
exemplaar daarvan werd op 28 januarijl. aan
wethouder van Kunstzaken, Linthorst over-
handigd. Plaats van handeling ..... het alweer
feestende Snellemanplein waar dit maal de
onthulling van het beeldje "Charley" gevierd
werd, de start van een serie wijkverfraaingen
die zijn weerga niet kent. En waarmee men
het positieve imago van de wijk wil vergÍoten.
Het Kunstplan Oude Noorden is a f 10,-- ver-
krijgbaar bij bewonersorganisatie Oude Noor-
den.
E.L.

Op aheargarcnd 25 aprll orga-
trt cétt h€t RIo ln oanenwer-
klng nct het CBK een blleen-
Lout orcr "kumt ln de w{fk'.

Daar zal aeer lnformatle gege-
ven worden het Kunrtplan

Oude Noorden en verÍraalln-
gen ln andere w{fken (Agrrleese-

buun, Groocw{lk Charlol,e).
Tevenr zd er het nodlge Eate-

rlaal te zlen zlfn. (verdere lnfor-
nadet Rlo, Anne van Veenen

Kunst ln Crooswllk

!-l ll
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Heerma-akties:
Toen Heerrna ln september '88 zijn plannen
voor de Volkshuisvesting in de Jaren '9O pre-
senteerde stonden de Rotterdamse
bewonersorganlsaties klaar met een persbe
richt. Koppen waren: 'Volksverhuizing in
plaats van goede woningen', 'Laagstbetaalden
hebben alleen nog recht op krotten' en 'Stads-
vernieuwing stort in'. In dit artikel gaan we
kort in op enkele punten ult de nota om aan te
tonen dat het niet onbegrijpelijk is dat veel be'
vvoneÍs in beweging komen en we melden in
het kort de stand van zaken rond de akties.

Kostendekkend is huurverhogend
Heerma benadert in zijn nota de volkshuisvesting in de
jaren '90 vanuit het principe van kostendekkendheid. Er
wordt geredeneerd vanuit de positie van kapitaalver-
schaffers en verhuurders. De rekening wordt gepresen-
teerd aan grote gïoepen lagerbetaalden en uitkeringsge-
rechtigden. De nota borduurt wat dat betreft voort op
de uitgangspunten die nDen Haag" de laatste jaren han-
teerde. De subsidies moeten zo niet afgeschaft, dan wel
ver teruggebracht worden. Dit leidde tot verslechtering
van de positie van de laagstbetaalden op de woning-
markt en uitholling van hun inkomenspostie o.a. via
aantasting van de individuele huursubsidie.

Rotterdam rekent
In Rotterdam is berekend wat de gevolgen van de nota
zouden zijn. En die zijn ndesastreus' zoals wethouder
Pim Vermeulen voor Radio Rijnmond te kennen gaf bij
de presentatie van een Rotterdams manifest tegen de
nota. De nota brengt de woningnood terug in de stad,
leidt tot onaanvaardbare woonlastenstijgingen en tot in-
deling van wijken naar inkomen.
De Rotterdamse bewonersorganisaties hebben meege-
werkt aan de opstelling van dit manifest, net als de wo-
ningkorporaties en de gehele Rotterdamse poltiek.
De plannen van Heerma betekenen dat de huur van de
hoognivo renovatie in Rotterdam gemiddeld zo'n 95,:
duurder wordt dan nu. De huur komt dan gemiddeld op
480,: te liggen.
De aanvangshuren van de nieuwbouw worden binnen
enkele jaren zo duur, dat in de toekomst nieuwe wonin-
gen niet meer toe te wijzen zijn aan bewoners met eeD

Iaag inkomen. Dit heeft grote effekten op de voortgang
van de stadvernieuwing.

ROTTERDAIVIS
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Huursubsidie brokkelt verder af.
In de nota blijft Heerma vaag over de huursubsidie
maar inmiddels zijn de adrriezen bekend van een door
het ministerie ingestelde werkgroep. De belangrijkste
aanbeveling is wel dat men niet meer dan f 250,-huur-
subsidie zou mogen ontvangen bij toewijzing van een
woning. Het voorstel gaat niet zo ver, dat dit maximum
op alle situaties van toepassing zou moeten zijn. Het
voorstel laat ruimte voor een enkele uitzondering. In ie-
der geval komt er wel een extra scherp toezicht .

Voor mensen met een inkomen minder dan 21750,:
per jaar mag een woning niet duurder zijn dan 528,:
per maand. Dat betekent dus dat doorschuiven naar de

l
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vefzet
nieuwbouw in de stadsvemieuwing voortaan alleen nog
kan als je een hoger inkomen hebt. Van de urgent
woningzoekenden in Rotterdam zit echter mim 500/o on-
der die inkomensgrens! De laagstbetaalden maken dan
weinig kans meer op kwaliteit.

Onderhoud betekent huurverho gtng
De staatssekretaris vindt ook dat de bewoner moet beta-
Ien als de verhuurder (eindelijk) achterstallig onder-
houd met subsidie gaat uiwoeren. Heerma vindt dat een
huurverhoging terecht is om te voorkomen dat de ver-
huurder over een tijdje niet weer met een 'lege' porte-
monee zit. De portemonnee van de bewoner wordt niet
in de beschouwingen betrokken. Na jarenlange ellende
in een slecht onderhouden woning waaffoor men na-
tuurlijk wel huur moet betalen, krljgt de huisbaas nog
een premie op het achterstallig onderhoud! Daarmee
wordt het recht van de huurder op goed onderhoud
sterk ondermijnd.

Boven de 45Or= niet voor lagere lnkomens
Heerma wil de 'scheefgroei' tegen gaan, daarmee be-
doelt hij dat mensen met een laag inkomen in een dure
woning zitten en mensen met een hoog inkomen in een
goedkope. Mensen met inkomen on de f.2300,- netto
per maand zouden eigenlijk alleen woningen met een
huur tot f.45O,- mogen krijgen. Mensen met een hoger
inkomen zouden niet in een woning beneden de 450,:
mogen wonen. Men zou in de toekomst slechts een
woonverSunning voor 5 jaar krijgen als de huur lager is
dan. Stijgt het inkomen dan moet u verhuizen. Het idee
van het tegengaan van de 'scheefgroei' komt er in de
praktijk gewoon op neer dat mensen met recht op huur-
subsidie -dat zijn de laagste inkomensgroepen- woeg of
laat moeten verhuizen naar de slechte delen van de
huurwoningvoorraad.

Komitee "Ileerrna zó nletln
Een nota met zulke slechte gevolgen voor de Rotterdam-
mers roept natuurlijk aktie op. Als antwoord op de nota
hebben de bewonersorganisaties zich verenigd in het
komitee: 'Heerma.. zó niet!". Dit komitee is opgericht,
niet alleen om te onderzoeken wat de gevolgen van de
Nota Heerma voor Rotterdam zouden zijn maar ook om
er aktie tegen te voeren. Er zijn 19O.0OO kranten huis
aan huis bezorgd en er is veel tijd geïnvesteerd in het
houden van infobijeenkomsten. Deze hebben intussen

ROÏTERDAMS :.: 6*RLEG BEWONERSORGANISATIES

in ruim 20 wijken -met in totaal zo'n 2000 belangstel-
lenden- plaats gevonden en er staan nog buurten op het
proSïamma. Op alle infoavonden besloten bewoners ak-
ties op touw te zetten.

Akties ln de maak
Er is gesproken met ouderenbonden, met de Sociaal
Raadslieden, met migrantenwerkers, met juristen en
langzaam maar zeker is de beweging tegen de nota op
gang aan het komen. Op het Drinkwaterleidingterrein
voorspelde een waatzegster de woontoekomst volgens
de plannen van Heerma, in de hele stad is er een
handtekeningenaktie tegen de nota gestart, er komt een
tentenkamp langs de Rotte begin mei en de huis aan
huisbladen doen uitgebreid verslag van de wijkavonden.
Op 13 maart werden op een goed bezochte stedelijke
aktievergadering de plannen voor de komende tijd door-
gesproken. Al die plaatselijke aktiviteiten zullen
uiteindelijk moeten leiden tot een grote opkomst naar
de landelijke manifestatie op zaterdag2T meí in Rotter-
dam.

Massale landelijke manlfestatie
De verwachting is dat er op 27 mei meer dan 10.000
mensen uit het hele land naar het Schouwburgplein in
Rotterdam komen. Op die manier wordt het de regering
en de Tweede Kamer hopelijk duidelijk dat het recht op
goede en betaalbare woningen nog wel degelijk iets is
waar bewoners voor opkomen. Aan het landelijke aktie-
komitee nemen ook de ouderenbonden zeer aktief deel
zij zier hun belangen duidelijk aangetast door de nora.
Zeer aktieve betokkenheid is ook aanwezig in Apet-
doorn, Breda, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Am-
sterdam. En die grote belangstelling is maar goed ook,
want als de voorstellen van Heerma niet gekeerd wor-
den kunnen we in de toekomst spreken over de tijd voor
en de tijd na de nota Heerma.
Op 8 mei wordt er om 20.0O uur opnieuw een stedelijke
aktievergadering georganiseerd in Odeon. Dan zullen de
laatste afspraken gemaakt worden ter voorbereiding op
27 mei. Dat de Rotterdamse wijken massaal op het
Schouwburgplein aanwezig zullen zijn leidt geen twij-
fel!

Voor info: bel het sekretariaat van nHeerma...

zó niet!" tel: 411O333, vragen naar Piet Huis-
kens, Rob Hagens ofJaap Pleeglng.
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'Dat ken o,lleen in
Rotterda:rtt'

Onzin is onzin, ook als er 'NIEUW'
op staat.

Neem zo'n 720 meter hoog kantoorpand in het
centTalm van de stad. Waarom staat dqt niet ge-

woon tegen het weiland, bij het metro-station
Alexanderp older b ijv o orb eel d?
Toegegeven, het is een oud.e gedachte.
Er is brood op de plank nodig inausen. Bedijt at
dus, en niet olleen buurthuizen en woningwerwo-
ningen.
Geheel mee eens!
Maar moeten we daarom onder leidingvan de Af-
dding Public Relatiotu met zijn allen ballonnen
gaan oplaten methet opschift: "wat goed is voor
Nationale Nederlanden is goed voor Rotterdam?n

Wat levert zo'n kantoor-kolos nou op voor het
centnLmvan d,e stad?
De architekruur kunnenwe over slaan. Kenners
en ttoorbijgangers ríjn het er over eens dat de
doos een vergelijking met de Notre Dame niet kan
doorstaon.

Rateert de stank en yerkeerschaos van dehonder-
den outo's die's ochtends het gebouw moeten
zien in te komen, en's avonds er weer uit.
Behalve de mewen die er werken heeft niemand
verder wot in het gebouw te zoeken, en's avonds
gaat het licht uit.

Dankzíj een burgeinitiatief is de schade op de be-
gane grond beperkt. In plaats van blinde muren
en eenfierenstalling zijn er te dfder uurepublie-
ke v o o r zienin gen aan gebr acht.

En verkeersproblemen? 'Meneer we zorgen voor
onze eigen parkeergaraga. Voorschift ov eigeru.'

Dot is het nou net.
Een stadsbqtuur datverder kijkt dan defolders
van het Nieuwe Rotterdom zou het anders doen.
Als bedijven, die geen enkelepublieks-, rekreatie-
vq sociale of culrurelefunktievervullen, toch zo
nodig hun hoofdkantoor in het centrum willen
vatigen ter yermeerdeingvan hun gloie dan is
het nieuwe voorschrift: geen parkeer-garaga.
Geeft u alle meduterkers een openbaar-yet1)oer-
kaart. Muht dat bezwaarlijk rijn dan hebben we
nog een fraaie alternatiane lokatie voor u nabij
deA2O.

Of moet zoiets, net als met die kolen, ook interna-
tionaal geor ganis eer d w or den?

Literatuur: Prof.dr.L.van ilen Berg (red.)'Stede-
lijke Vernieuwing^, D en Haag 1 9 87

Adiaan

Klort nieuws

Dag huis....
Op 24 februari vond de symboli-
sche start plaats lan de sloop van
het Witte Dorp. De bewoners
trokken gezamenlijk (met een
steuntje in de rug van de slopers)
de eerste schoorsteen van het
dak, vooraf gegaan door 'Dag
huis, dag lieve oude woning...",
een prachtig maar wel weemoe-
dig lied van Willeke Alberti.
Freek Scholenberg van de Aktie-
groep 'Witte Dorp For Evefl'ver-
woordde de gemengde gevoelens
bd de start rran sloop als volgt:
"Nu de sloop van dit fantastkche
mooie dorp onvermijdelijk §
schieten mij all*Iei beelden van
65 jaar larcn m samenlarcn in dit
dorp te bínnen. Hoe we door on-
derlinge solidaiteit de crisisjaren
en ile oorlog overlecJil hebben. (...)
De choeoladefabriek van De Heer
waar dutíjds veel meisju uít ha
dorp werkta en de jongers uit ste-

len gingen. (...) HeÍ zv'arte weg-
getje naar Spongenwaar demets-
ten yoor het ezrst een meisje ge-
zoend. hebben. De warrne
zomeravonden dat we bij elkaar
buiten op d.e stoep ,aten. 65 jaar
Witte Dorp....we zijn er samen ge-

bore4 getogery wehebben er onze
gezinnen opgebouwQ we werden
er oud en we werden ervan uit be-
graven. Van vader op zoot\ yan

moeder op dochter. Generatia
long in een grote saamhorigheid..
Witte Dorp For Ever... zo heette
onze aktie om de buurtgemeen-
schap te behouden. Ik kan kort en
bondig zijn. Wehebben get4tonnen.

Er komt een schitterend nieuw
dorp en we kunnen bij elkaar blij -
ven. (...) Ha bruisende dorpsleven
zal naruurlijk ook in h* nieuwe
ilorp blijven bestaan. Maar toch...
vand.aag juich ik niet" vand.aag ben
ik stif'. íA.o.)

Dijkstraat klaar
Op 15 februari vond de feestelij-
ke overdracht plaats van 40 op-
geknapte woningen in de Djk-
straat. Dat gebeurt wel vaker zult
u misschien denken, maar de
Dijksuaat is niet zo'rr
doorsneeprojekt. Dat was dan
ook de reden om de overdracht
enige luister bij te zetten en een
boekje uit te geven.

Dijkstraat 7 Vm ?5 is een appar-
tementenkompleks van 10 pan-
den met in totaal 40 woningen,
gelegen in de Vlinderbuurt Ín
IGalingen. Het eigendom is ver-
deeld over 17 eigenaren, waar-
onder 5 eigenaar-bewoners.
Het kompleks ligt tussen enige
kompleksen van het Gemeente-
lijk Woningbedrijf in. Die kom-
pleksen werden in '85,n86 opge-

knapt met onder andere buiten-
gevelisolatie. Het partikuliere
kompleks tekende zich in nega-
tieve zin af ren opzichte van de
rest. Met instemming van de
buurtgroep werd het initiatief ge-
nomen om de Dijkstraat 'af te
maken'.
Dat had heel wat voeten in de
aarde, niet in de laaste plaats
door het sterk verbrokkelde ei-
gendom. Er werd een plan opge-
steld dat in hoofdzaak bestaat uit
voorzieningen aan het kasko: ko-
zijnen, dakbedekking en buiten-
gevelisolatie. Aan de achterzijde
wordt een vliesgevel geplaatst
voor de inpandige balkons, zo-
doende onstaan er een soort ser-
re's. Het geheel levert de huur-
ders een huurverhoging van
f.9,65 per maand op.
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De planindiening was al zeer in-
gewikkeld: alle eigenaren moes-
ten afzonderlijk overtuigd wor-
den van het nut van het plan.
Voor de uiwoering zou zo'n si-
tuatie met 17 o@rachtgevers
voor de aannemer onwerkbaar
zijn. Daarom werd er een stich-
ting opgericht: de Stichting Parti-
kuliere Woningverbetering Dijk-
straat 1987. Die stichting heeft
namens de eigenaren de op-
drachtgeversrcl vervuld.
Op 15 februari was de oplevering
achter de rug: de panden konden
weer overgedragen worden aan
de eigenaren.

In het boekje staat in het kort
weergegeven hoe het hele proces
is verlopen en welke problemen
zich hebben voorgedaan, met
aanbevelingen hoe die bij volgen-
de projekten te vermijden. Een
leerzaam wer§e voor al degenen
die nu of in de toekomst met dit
soort projekten te maken heb-
ben!
Het boekje is nog verkrijgbaar bij
de Vlinder buurtgroep, Dr Za-
menhofstraat 77, 306l SG Rot-
terdam (tel:4142394).
(A.o.)

Stadhuis
areorgant-

seert
Na de nodige reorganisaties bij
de gemeentelijke diensten -als de
ene reorganisatie net achter de
rug is lijkt de volgende al weer
op komst- is nu het stadhuis aan
de beurt. Niet zozeer het hele
stadhuis, alswel de sekretarie. In
het rapport van de kommissie-Al-
beda waren daar al opmerkingen
over gemaakt en nu is het dan
zover.
In januari verscheen de nota
'Naar een bestuursdienst,
eindrapport van de sruurgroep
reorganisatie sekretarie'. De se-
kretarie bestaat nu uit zo'n 9O0
ambtenaren. Naast het verlenen
van bestuurshulp verrichten ze
ook allerlei uitvoerende diensten.
In de voorstellen van de stuur-
groep wordt in die organisatie
flink het mes gezet. UitSangspunt
daarbij is dat het besturen meer
op afstand moet geschieden en
op grote lijnen. Daarvoor wordt
voorgesteld om veel meer taken
en bevoegdheden over te hevelen
naar de dienst. Die diensten moe-
ten dan meer bedrijfsmatig gaan
opereren en een goede prijs-kwa-
liteitsverhouding voor hun pro-
dukten zien te bereiken. De dien-
sten zouden ook zelf meer de
beleidsvoorbereiding ter hand
moeten nemen.
De overheveling van taken zou
moeten samengaan met de

overheveling van personeel: de
sekretarie in nieuwe gedaante
zou nog slechs uit zo'n 3oo amb-
tenaren moeten bestaan.
Dat zoiets ook gevolgen heeft
voor de'gebruikers'van de sekre-
tarie, mag duidelijk zijn. Op de
bestuurlijke kant van de organi-
satie wordt in de nota niet inge-
gaan, terwijl daar natuurtijk de
belangrijkste vragen zitten voor
de bewonersorganisaties: wat
heeft zo'n reorganisatie nu v«)r
invloed op de verhouding van de
bewoners(organisaties) met de
politiek?
De nota is op veel punten nog
niet verder uitgewerkt, ook over
de wijze waarop de uitvoerende -
ook de subsidieverstrekkende- ta-
ken van de sekretarie aangepakt
gaan worden is nog geen vol-
srekte duidelijkheid. De nota is

in besloten vergaderingen van de
raadskommissie aan de orde ge-
steld, het wachten is op verder
uitwerking en meer openbare
stellingname van het bestuur.
(A.o.)

wonen
Een buitengewoon gebouw voor
ouderen, dat kun je wel zeggen
van het projekt dat in het oude
Noorden in de zomer van 1988
werd opgeleverd. Een gebouw
voor ouderen, een verzorgingste-
huis dus? of een serviceflat? Het
bijzondere ervan is dat het van
alles een beetje is. Over dat bij-
zondere gebouw is kortgeleden
een uitgebreid voorlichringspak-
ket gemaakt.

Het gebouw is bedoeld voor ou-
deren uit de wijk het Oude Noor-
den en het Liskwartier en is tot
stand gekomen na jarenlange in-
zet van de oudere bewoners zelf.
En die bewoners hebben gekre-
gen wat ze wilden: zelfstandig
verzorgd wonen in hun eigen
wijk!
In 1981 zijn ouderen uit het
Oude Noorden om de tafel gaan
zitten om te praten over een
woonvoorziening in de eigen
wijk. Er kwamen eerst plannen
voor een verzorgingstehuis, maar
dat kon door de bezuinigings-
plannen van het ministerie van
WVC in 1983 niet door gaan. Er
is toen een plan ontwikkeld dat
wel kans van slagen zou hebben.
Sommige ouderen hebben hulp
nodig anderen niet, sommigen
met grote regelmaat, anderen af
en toe. De huizen in het Oude
Noorden zijn echter minder ge-
schikt: veel hebben trappen of
verkeren nog in slechte staat. De
oplossing: bouw een woonvoor-

ziening waar ouderen bij elkaar
wonen, maar wel zelfstandíg
kunnen blijven. Leg belangrijke
individuele en gemeenschappelij-
ke voorzieningen waar ouderen
bij gebaat zijn en schep voor-
waarden dat gezinshulp en wijk-
verpleging flexibele zorg op maat
kunnen geven waar dat nodig is.

Dit idee noemt men in het Oude
Noorden:'zelístandig verzorgd
wonen'.
In Rotterdam is de opzet hiervan
een experiment. De gemeente

heeft er extra geld in gestoken,
bij gebleken sukses kan het voor-
beeld op andere plaatsen her-
haald worden. Er bleek veel be-
langstelling te bestaan voor het
idee uit het oude Noorden, daar-
om heeft de projektgroep het ini-
tiatief genomen om de ervarin-
gen voor een groter publiek
toegankelijk te maken. Gekozen
is voor drie onderdelen: een vi-
deoprogramma, een brochure en
een vouwblad. Deze zijn te be-
stellen bij: Projektburo Het Oude
Noorden, Gerard Scholtensraat
129, 3035 SI Rotterdam (tel:
,ló63366). De kosten bedragen
f.30,- vmr de video inklusief 10
vouwbladen. De brochures en
vouwbladen zijn ook apart tegen
verzendkosten
(A.o.)

bestellen.

Agenda
Scholln gab{l eenkomsten
'Beheer bultenruimte'
i.s.m. Gemeentewerken
11 april 14.00 uur
27 april 14.00 uur
plaats: Rio, Kortenaerstraat 1

Studtedag'Bodemcanerlng
en bewonersorganlsatleg'
19 april 9.30 uur
plaas: Rio Kortenaersraat 1

B{ieenkomst over 'Kunst ln
de wUk'
i.s..m. het Centrum voor Beelden-
de Kunst
25 april 20.00 uur
plaats: CBI( Nieuwqe Binnenweg
7s/77

Stedel{ike aktle vergade
ring ter voorbereiding op
Eeerrna-manlfestatle
I mei 20.00 uur
plaats: Odeon, Gouvernestraat
64

I^andellfke aktledag tegen
Nota EeerÍna
27 mei 12.00 uur
plaats: Schouwburgplein
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Ao,:n lí..et werk.....
"Het Nieuwe Rotterd.am? ... ach me-
vrottw, het tnaakt miJ niet zo veel uit
ofhet rtrl eetthoog of een lao:g kantoor-
gebouw wordt. Bouwen ís gewoon een
prachtige bezlgheid op rich. Mo.ar bij
Bo'rt eraofin g"ote pt.l,,t is het o,llernao,,l
wel wgÍ kolossíIa,l. We sitten hier be-
paold. niet met een kleine ploeg. Ik heb
ntnnfiter 73O op mljnhebn stac;ry kan
Je nagoan. Ë,n dat schafttokaa,lvo.n
ons is gocdvoor wel dríe verdlepingen
In die bouwkeet daar...l


