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In dit nununer : 3. TOP DOWN EN BOTTOM UP
In een rap tempo voltrekken zich veranderingen in de omge-
ving van de bewonersorganisaties: reorganisatie DROS en be-
heer bij de deelgemeente. Arthur van Thiel en Johan
Jangsens interviewden twee gemeentepolitici over wat inmid-
dels heet'Top Down en Bottom Up'. Terwijl PimVermeulen
(PVDA-wethouder) een stimulerend klimaat en open verant-
woordingskaders centaal stelt om de problemen van de jaren
negentig het hoofd te bieden, maakt Herman Meijer (Groen
Links) zich vooral zorgen over de garanties aan bewonersorga-
nisaties.

7. MEDEWERKERS BEHEER
[n de zaterdag-edities van de Volkskrant Íoept het RIO steeds
vaker sollicitanten op voor de functie'Medewerker Beheer
(V/U;', waaryan er inmiddels 27 ziFr aangesteld. Overschie,
Bospolder-Tussendijken en Feyenoord behoren tot de wijken
die zo'n beroepskracht in huis hebben. Erik Lindenburg
maakte kennis met de aangestelde medewerkersters in deze
wijken.

9. BLOEMHOFPLEINBUURT
Nog éénmaal blikt Cees van Helvert, sinds kort de ex-opbouw-
werker van Bloemhol terug op de Bloemhofpleinbuurt. Daar
dreigde medio 1990 een escalatie rond de komst van meer mi-
granten in de buurt. Johan Janssens intenriewde hem over
achtergrondeq aanleiding en aanpak.

12. STEUNPUNT PWVB
tn de tweede en derde ring ontstaan steeds meer'steunpunten
particuliere woningverbetering', soms bouwburo's geheten.
Aad van der Graaf bezocht het steunpunt in Oud-Mathenes-
se dat in 1990 vijfmaal een convenant tussen Gemeente en
huiseigenaren wist af te sluiten over het verbeteren van parti-
culiere woningen.

1 3. ASSISTENT-HUISMEESTERS
AÍkomstig uit de banenpool rukken de assistent-huismeesters
op in Rotterdam. Hun takenpakket is in ontwikkeling en over
de waag of bewoners moeten betalen voor deze service wordt
nog gestreden. "Ja", zegt Ron van Aalst (GWR) die het heeft
over de'MacDonalds van de sociale vernieuwing', nNeen, zegt
Mar Aalders (SWC) die wijst op het rendement wat een kor-
poratie heeft van deze additionele huismeester. Yvonne
Koop dook in de materie.

15. SPANGENVEILIG
Een appèl op burgerschapszin? 'Spangen Veiligi kiest voorlo-
pig voor het goede voorbeeld van Gemeente en wijkorganisa-
ties om de sociale veiligheid te verhogen. De bewonersorgani-
satie ziet in het projekt een middel om haar koerswijzigng
naar'leefbaarheid' kracht bij te zetten. Johan Janssens
maakt een signalement van'Spangen Veilig'.

16. RONDIVANDELEN IN DELPSIIAVEN
Rondwandelen in Delfshaven. Terwijl een straatschoffie met
een ijzeren staaf de glijbaan op het Ikpelplein bewerkg vertelt
Erik de Lange (Bewonersorganisatie Delfshaven) aan Aad
van der Graaf over het succesje van de WEB en het beheer-
plan van de WOB. WEB of WOB, van de noodzakelijke inhaal-
actie voor de buitenruimte is nog altijd geen sprake.

18. KORT NIEIIWS
Huisvesting moskeeëq bewonersonderzoek Zuidelijke Tuinste-
derl 'Wie is er nou gek in de buurt?', Muurschilderbrigade Ní-
cara81ul, Dag van het Beheer en Tussenbalans.

Rolofon
STEIGER stelt zich ten doel de
uitwisseling van ervaringen in de
Rotterdamse wijken te bevorde-
ren, een bijdrage te leveren aan de
meningsvorming over aktuele on-
derwerpen en het gemeente- en
rijksbeleid, voor zover van invloed
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Pim Vermeulen:

StiÍnuleren
Pirn Vermeulen, PVDA-wethouder rnet
stadsvernieuwing, volkshuisvesdng en
sociale verrrieuwing in de knip, doet
dagblad Trouw uitgeleide, z'n colbert-
jasje uit en stÍoopt dan z'n herndsrnou-
wen op. Rugdekking aan bewonerson
ganisaties of rnogelijk wr{vingsverlies
tussen partijen in de wiik als onge-
wenst bijprodukt van reorganisati.s,
zijn niet z'n eerste zorgen. Terwijl het
stadhuis-carrillon onafgebroken
speelt, hamert de wethoudeÍ op een
stirnulerend klirnaat vooÍ open en hel-
dere verantwoordingskaders, zodat
kreatieve antwoorden op de proble'
rren varl de jaren negentig ontwikkeld
krrnnenworden.

Het clrsus van verrnenging
Pim: "Stadsvernieuwing is investeren in ach-
terstand, een fysieke inhaaloperatie om wo-
ningen, woonomgeving en voorzieningen op
peil te krijgen. De inhoud en maatschappelij-
ke betekenis van stadsvernieuwing verlegt
zich. Fysieke antwoorden alleen zijn niet
meer afdoende. Snelle bevolkingsveranderin-
gen in buurterl deels het gevolg vanjarenlan-
ge stadsvernieuwingsprocesserL en een onge-
looflijke fragmentatie in individuen, groeperL
belangen en oplattingen maken het nu ra-
zend ingewikkeld om creatieve en precieze
antwoorden te geven op problemerg die van
buurt tot buurt verschillen. Het waagt om
een nieuwe manier van denken bij bewoners-
organisaties, die niet meer van eenduidige be-
langen in de buurt kunnen uitgaarl maar ook
van het gemeentelijke bestuur en apparaat èn
van de corporaties. Kortom van de bekende
coalitie dus. Een samenballing, vermenging
van een gevarieerdere stadsvemieuwing en
het wijkbeheer, dat niet voor niks zo groeig is
enorm belangrijk. Om die reden willen we
met wijkbeheerplannen aan de slag, een uit-
drukking van deze inhoudelijke verlegging.'
In één adem door zegt Pim: "Tegelijkertijd
kampt dit circw met een instabiele en een ver-
minderende toestroom van middelen voor de
volkshuisvesting en het stadwernieuwings-
fonds. Daar tegenover staat dat het aantal
plekken in de stad waar ge'urvesteerd moet
worden, toeneemt. Zo komt de derde en vier-
de ring opzetten. Het wordt ongelooflijk moei-
lijk om nog zekerheid te bieden en de inhou-
delijke verlegCmC Soed uit de verf te laten
komen. Natuurlijlq een belangrijke opgave
moet zijn om weer nrst en voldoende midde-
len krijgen. Maar misschien moet de mam-
moettanker wel een paar of meerdere graden
onr, bijvoorbeeld door nog scherper te selecte-
ren waar je wel of niet investeert."

Yllethoder Plm Ver:neulen

Open en heldere verantwoordingska-
ders
Vervolgens komt de bureaucratie, de DROS
met name, ter sprake: "De DROS-reorganisa-
tie moet meerwaarde opleveren. Het draait
om de waag: 'Wat doet de Gemeente nog met
z'n bureaucratie?'Kent de DROS niet teveel
aparte huisjes en lopen daar niet teveel men-
sen rond die eerder fnuikend werken op de
vereiste nieuwe creativiteit. Corporaties en be-
wonersorganisaties willen een heldere over-
heid, zeker nu de vermenging van investerin-
gen en wijkbeheer belangdjker wordt. Het
kan niet zo zijn dat de politiek nog langer las-
tig gevallen wordt met wissewasjes omdat de
bureaucratie niet ftrnctioneert. Nee, we eisen
van de gereorganiseerde DROS dat men meer
rekening houdt met wat algemeen directeur
Huismarg ja die koude kikker, noemt de pro-
dukt-markt kombinatie. Wat willen menserL
welke projecten en bijbehorende middelen
passen daarop en als we'Ja' zeggen dan die-
nen ambtenaren het domweg voor elkaar te

Top down
Bottom up

TOP DOWN EN BOTTOM UP
Top Down en Bottom Up, de nieuwste kreten in Rotterdam, die om de hoek zijn komen kij-
ken bij de reorganisatie van de DROS en de waag wie het wijkbeheer mag organiseren (de
deelgemeente dus). Nieuwe verhoudingen tussen (deel)gemeentes, corporaties en bewoners-
organisaties zijn aan de orde. Terwijl de DROS-ambtenaren acties ontkenenen, de FRWC wil
faseren, is binnen de wereld van bewonersorganisaties ook het nodige te doen over'Top
Down en Bottom Up'. Angst dat de nieuwe verhoudingen zullen leiden tot een wije val van
de bewonersorganisaties: van mede-ontwikkelaar in belangrijke coalities tot een verschijnsel
in de marge of slechts'uitvoerder'van plannen die elders vastgesteld zijn. Ofdat het tijden
zal duren voordat weer zinvol samengewerkt kan worden. Welke rugdekking biedt de terug-
trekkende gemeente aan de bewonesorganisatie om in de nieuwe verhoudingen met corpo-
raties en deelgemeenten tot een productieve werkcultuur te komen? Pim Vermeulen (pVDA)
en Herman Meijer (Groen Links) aan het woord. En in de zijlijn summiere informatie over de
achtergronden. Een eerste bijdrage van STEIGER aan'Rotterdam in verandering'.
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maken. Dat vraagt om meeÍ helderheid in ver-
antrvoordelijkheden en coördinatie, als ook
om het herstel van de gemandateerde ambte-
IlaaÍ.n
Over de verlegging van risico's en verantwoor-
delijkheden naar de corporatie zegt de wet-
houder: nEén van de absolute wezenskenmer-
ken, en daarmee zijn we met de
stadsvernieuwing in de jaren'7O aan de slag
geSaan, zijn de heldere en op€n verantwoor-
dingskaders. Daardoor waren er in wijken en
op stedelijk niveau produktieve coalities tus-
sen partijen mogelijk die keuzes konden en
durfden te maken. Bij de verlegging ruaÍ cor-
poraties zijn zulke kaders ook een vereiste.
Sterker no& we hebben ze in de ingewikkel-
de jaren negentig meer dan ooit nodig, niet al-
leen in de stad maar ook landelijk. Dit is een
principieel standpunt de stad en het konink-
rijk zakken alders absoluut in de prut.n

AGHTERGROND II HEERMA
De landelijke ontwikkelingen rond de Volkshuisvesting zijn te typeren aan de hand van rwee
begrippen: decentralisatie en verzelfstandiging. Deze begrippen werden in samenhang aI uit-
gebreid beschreven in de nota ly'olkshuiwesting in de jaren '90' (Heerma) en worden nu in
een fors tempo omgezet in wetten en regelingen.
Decentrallgatle: Het rijk levert nog slechts globale kaders. Op gemeentelijk nivo moeten
verdelingsafwegingen worden gemaakt binnen vastgestelde budgetten (Besluit Woningge-
bonden Subsidies).
Verzelfctandlglng heeft te maken met de corporaties. Voortaan draaien zij zelf op voor de
risico's van hun beleid. Daawoor krijgen zij ook instrumenten om hun opbrengsten te verho-
gen bijvoorbeeld via het huurbeleid. Omdat corporaties nog wel als primaire taak hebben de
zwakste groepen op de woningmarkt te huisvesten en omdat gemeentes de eerst verantwoor-
delijke blijven, moet er overeenstemming komen tussen gemeente en corporaties. Dat ge-
beurt door middel van prestatie-afspraken; vastleggen wat je ongeveer wilt bereiken zonder
precies te zeggen hoe dat moet. De nota HeeÍma noemt vier taakvelden waar die afspraken
over moeten Saan:

1. de kwaliteit van de voonaad
2. de bereikbaarheid van (delen van) de woningvoorraad voor de laagste inkomensgroepen
(de voorraad goed en bereikbaar)
3. de financiële continuïteit van de corporaties
4. democratische verhouding tussen huurders en verhuurders

Het document waar deze afspraken stedelijk op gebaseerd worden, is het Volkshuisvestings-
plan.

$lrl0lt +

"Het is toch logisch dat het ROB nu stelt:'Het
zal allemaal wel waar en nodig zijq maar we
willen wel meepraten wat er gebeurd met de
opbrenSst van de 5,5% huunrerhoging die de
heer Heerma nu waagt'. Dat moet niet alleen
in het CORS SehuÍen. Zo'n discussie vind ik
ook de achterkant van een convenant tussen
een bewonersorganisatie en een co4rcratie,
Wat is straks de opbrengst van jou 5,5% en
wat ga je daarmee in de wijk doen? Daar
moeten bewonersorganisaties dus op doorwa-
gen en mee aan de gang gaarL hoe ingewik-
keld elke wijksituatie, met belangenverschil-
len van straat tot stÍaat, ook is geworden.n

Kennis en kurde voornaanrÉite zorg
Maar welke waarborgen biedt de terugtrek-
kende Gemeente dan op het behoud van pro-
duktíeve coalities en hoe voorkomt ze dat be-
wonersorganisaties door bijvoorbeeld
corporaties naar de zijlijn worden gernanoeu-
vreerd? Pim: 'Ik maak me minder zorgen om
de wil of de onwil bij partijen om in de nieu-
we verhoudingen de macht te delen of om
openheid te betachten. Belangrijker is de
vraag:'Kunnen we, hnronersorganisaties,
veelkoppige gemeente en korporaties, wel de
vereiste kunde en kennis ontwikkelen om tot
kreatieve oplossingen te komen nu proble-
men ingewikkelder worden en investeringen
dreigen te verminderen?'. Aan mattekloppers
en sancties heb je als overheid in dit verband
niks. Hopel{jk hebben we als politieke sector
nog een beetje gezag over de private sector,
waartoe bewonersorganisaties en corporaties
behorerg om een stimulerende en organiseren-
de rol in inhoudelijke discr:ssies te spelen.
Over corporatieplannen bijvoorbeeld. De éne
wijk kan met die éne corporatie goede afspra-
ken gemaakt hebben over huw-, verhuur- en
onderhoudsbeleid op basis van openheid in
de economie van het bedrijf. Dan moet je niet



meteen met een matteklopper de andere cor-
poraties te lijf gaan zo van'en nou jtrlliel'. Te-
rughoudendheid komt niet zozeer voort uit
onwil of mismanagement maar heeft meer te
maken met de waag of men voldoende kennis
en kwaliteit in het eigen apparaat kan ontwik-
kelen. Als gemeente moeten we een open hou-
ding stimuleren, dat levert meer op, zo van:
oké neem de tijd om dingen uit te zoeken, leg
het resultaat op tafel en misschien is het goed
om een paar mensen voor een maand naar die
collega-corporatie te sturen."

Ook voor buurtbeheer
Ook voor het wijkbeheer zijn open en heldere
verantwoordingskaders een vereiste. Vermeu-
len daarover: "Het Collegeteam buitennrimte
heeft de verantwoordelijlàeid voor het buurt-
beheer en de budgetten voor het onderhoud
van de buitenruimte gelegd bij de deelge-
meenten. Helder, want ik zou anders ook niet
meer weten wat dat bestel nog betekent. Dan
wordt de deelgemeente inderdaad een in de
weg zittend orgaan waaryoor in de stad is ge-
waarschuwd. Of het beheer zich beperkt tot
de buitennrimte of breder opgepakt wordt én
hoe precies, dat moet per wijkoverleg beheer
bekeken worden. Randvoorwaarderl zoals op
welke top-down investeringerL bijvoorbeeld
in het kader van de stadsvernieuwing, men
kan rekenen, Cienen voor de bottom-up plan-
ners helder te zijn, anders organiseerje teleur-
stellingen. De black box van beheergelden
moet opengebroken worden. Hoe zitten geld-
stromen precies in elkaar en wat kun je er
wel en niet mee? En, niet onbelangrijk, de
tllEB-coördinator moet opgetuigd worden tot
een echte gemandateerde ambtenaar. In dat
licht moet je ook de eventuele vorming van
één dienst voor het onderhoud van de buiten-
ruimte zien.

Stirnulerend klimaat belangrij ker
De waag naar garanties wordt vewolgens ge-
stoken in een anderjasje. Is het geen tijd om
een nieuwe verordening, 'top down en bot-
tom up' omvattend, te maken zodat de gewij-
zigde verhoudingen niet zullen leiden tot im-
produktieve botsingen tussen partijen? nAls

dat helpt moeten we dat doen", zegt Pim.
"Maar ik verkeer niet in de illusie dat je daar-
mee openheid en creativiteit kunt afdwingen.
Joll soms lopen convenanten enverordenin-
gen je eerder voor de voeten." De cornplemen-
taire mist tussen deelgemeente en gemeente
moet natuurlijk ook uit de wereld ("staat op
de agenda") om investeringen en wijkbeheer
goed op elkaar afte sterunen. Bijpasserrde
heldere arbritage-mogelijkheden zijn ook van
belang. En het RIO als stedelijke organisatie
moet volgens Pim ook blijven bestaan om be-
wonersorganisaties en hun personeel te steu-
nen in het aangaan van de problemen van de
jaren negentig. Maar een stimulerend klimaat
is en blijft belangrijker. Pim: "Je hebt een kli-
maat nodig waarin iemand die niet mee wil
werken door het leven moet gaan als een on-
voorstelbare aft andse boerelul. "

Oude Nmrden

ACHTERGROND 2: DROS-REORGA.I\IISATIE
De reorganisatie van de DROS ís deels een anticipatie op de decentralisatie en de verzelfstan-
diging van de corporaties. Dit uit zich onder andere in een sterke afdelingVH-beleid binnen
de nieuwe sector Wonen die zich vooral richt op de stedelijke verdeling van budgetten en be-
waking van prestatie-afspraken. Het begrip Top-Down planning wordt hiervoor gebruikt. Be-
langrijke uiwoerende taken in wijken rond planontwikkeling/-vorming en woningtoewijzing
worden afgestoten naar bedrijfsmatig opererende corporaties. De ambtelijke expertise ver-
dwijnt derhalve uit de wijk, tenzij weer ingehuurd vanuit de nieuwe afdeling'consult'.
Daarnaast is de reorganisatie ook te zien als de uitdrukking van een politieke prioriteitenver-
schuiving. Stadsvernieuwing in het bijzonder en huisvesting van lagere inkomensgroepen in
het algemeen is geen eerste prioriteit meer, De sociale woningsector is een deel geworden
van het totale volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid op haar beurt is weer instrument binnen
een regionaal ruimtelijk ordeningsbeleid Sericht op het creëren van een concurrerend stede-
lijk knooppunt in het Europa vaa na 1992.
De reorganisatie van de DROS, die ook gepaard gaat met het afstoten van personeel, leidt
dus tot volstrekt nieuwe verhoudingen tussen de partijen die betrokken zijn bij de stadsver-
nieuwing c.q. volkshuisvesting. Over de toekomst van het PCC en de projectgroepeil bestaat
bijvoorbeeld nog wei nig duidelij kheid.
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Herman Meijer

Top down
Bottom up

ACHTERGROND 3s WIJKBE-
HEER
Onlangs beslistte het Collegeteam
Buitenruimte om de verantwoor-
delijkheid voor de organisatie van
het wijkbeheer en de budgetten
voor het onderhoud van de bui-
tenruimte te leggen bij de deelge-
meente. Deze dienen wijkoverleg-
gen beheer (WOB) in hun gebied
te installeren, onder leiding van
beheercoördinatoren. Gemanda-
teerde ambtenaren, waaronder
een'opgetuigde' WEB-coördina-
tor, afkomstig van de eventueel te
formeren enkele stadsdienst on-
derhoud-buitenruimte, hebben zit-
ting in de WOB, naast de bewo-
nersorganisaties en de
corporaties. Met dit besluit wijkt
het Collegeteam af van het oors-
pronkelijke idee om in het kader
van de nieuwe DROS een dienst
voor wijkbeheer te formeren.
Het wijkbeheer wordt aangeduid
als bottom-up-planning. Een
vraagstuk apart is hoe de top-
down planning afstemd wortit cp
de wijkbeheerplannen.

SlEluI.i 6

WOB als kaketoe
"De deelgerneerrten krijgen van het Gol-
lege van B & W alle rrrirnte orn het be-
heer in te richten zoals ze het willen.
In deze fase is de strijd volledig open.
Dat betekent dat bewonereorganisa-
ties zich daar al in kunnen en moeten
mengen.Daarbij rnoeten een stedelijk
vastgestelde bewonersondersteuning
erl een verordening op het wiikbeheer
de bewonersorganisaties de nodige
mgdekking geven." Aan het woord ls
Herrnan Meí1ier, geÍneenteÍaadslid
voor Groen Links, al doet de bruine
lambrizering in de fractlekarner dat
niet direct verrnoeden. De veelkleurige
kaketoes op ziin blauwe trui rnaken
echter een hoop goed.

Basisdernokratie als'a priori'
De komende tijd acht Meijer cruciaal, alzegt
hij het niet met zoveel woorden. Op deelra-
den is hij nooit dol geweest, maar de realiteit
is wel dat zíj de volledige verantwoordelijk-
heid krijgen voor de op te stellen wijkplannen
beheer, waaryan de stadwernieuwingsproduk-
tie een gerntegeerd onderdeel kan ziin. Om
tot wijkniveau af te dalen acht hij de deelge-
meente niet zo'n geschikt oÍgaan. Het Wijk-
overleg Beheer (WOB) moet daarom zorgen
voor een autonome planning per wijk onder
regie van de deelgemeente met, naar zijn me-
ning, een rechtstreekse líjn naar de Stuur-
groep Stadsvemieuwing als het over de inves-
teringen (zoals stadsvernieuwing) gaat.
Het College van B & W besloot onlangs dat in
het WOB in ieder geval de bewonersorganisa-
ties en de woningcorporaties zitting moeten
hebben. Bij de waag hoe dat voor bewoners-
organisaties moet uitpakken, is het volgens
Meijer absoluut beslissend hoe hun relatie tot
de deelgemeente is. nBewonersorganisaties

moeten zich bundelen en eisen stellen aan de
inrichting van het WOB. Nu moeten ze die
kans gnjperU al kan het beeld per deelge-
meente verschillen. Enige ruimte tot experi-
menteren is daarbij noodzakelijk.n Het moet
Herman wel van het hart dat bewonersorgani-
saties moeten zorgen voor enige creatieve om-
gang met de deelgemeenten. nDe opstelling
vind ik hier en daar wel defensiet ook al kan
ik me dat wel voorstellen gezien de stortvloed
aan plannen. Aan de andere kant zouden
(deel)gemeenten en co4)oraties als een soort
'a priorí moeten erkennen dat wat er in deze
stad opgebouwd is aan basisdemokratie de
moeite van het continueren waard is. Overi-
gens kunje natuurlijk het hele verhaal van de
sociale vernieuwing wel weggooien als het be-
heer door de deelgemeenten tot iets abstracts
gemaakt zou worden. Sociale vernieuwing be-

Herman Meller

tekent toch dat de mensen in deze stad meer
over hun situatie te zeggen krijgen dan tot nu
toe het geval is?"

Verordening wijkbheer
Een Verordening op het Wijkbehee/ ana-
loog aan de VOS (stadsvemieuwing) is iets
waar Meijer z'n tanden wel in wil zetten. Hij
gaat dat uinverken, want afwachten is niet
zijn devies. ln de loop van het gesprek zijn uit
zijn mond een aantal elementen op te teke-
nen. Bewonersorganisaties (een per wijk) krij-
gen daarbij, evenals in de VOS een aangewe-
zen plek. De (deel)gemeente moet ze
verplicht horen en ze worden blijvend voor-
zien van bewonersdeskundigen, ingericht op
de nieuwe taken. Ook'bodemafspraken' over
de amtelijke capaciteit voor WOB's en afspra-
ken over de mandatering van'uitgeleende'
ambtenaren komen erin. iDat betekent dat
diensten ook bereid moeten zijn om mensen
te mandateren en er geen hoongelach ont-
staat over afspraken die ambtenaren op wijk-
niveau gemaakt hebben. Mandatering moet
beslissend zijn voor de werkwijze en dat dient
een ook uitgangspunt te zijn bij de rmrganisa-
tie van de DROS". En natuurlijk moet de ver-
ordening zorgen voor kraakheldere proce-
dures. nOm te voorkomen dat bewoners de
weg kwijt raken ín de mist van wat comple-
mentair bestutu genoemd wordt tussen ge-
meente en deelgemeente. Of in nieuwe ter-
men van het DROS-management: waar
komen de'top-down' en'bottom-up' lijnen el-
kaar tegen?n Iedere keer in een schaterlach
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schietend als die kreten over tafel gaaÍ\ zegt
Meijer: nDe Stuurgroep is zo'n plelq niet al-
leen voor deelgemeentes en bewonersorgani-
saties, maar ook voor woningcorporaties.
Want in het systeem van Heerma's prestatie-
afspraken is dat de plaats waar de contole
plaatsvindt inzake bijvoorbeeld de huur- en
woonmilieudifferentiatie en waar de terug-
koppehng met de wijkplannen geschiedt.
Want het mag nooit zo zijn dat corporaties
wijken uit gaan spelen binnen een bepaald ge-
bied of de minst aangename dingen doen in
wijken waaÍ zp denken het minste weerstand
te vinden.n Overigens is Meijer in het alge-
meen niet negatief over corporaties. "Er zijn
er die heel creatief met bewoners omgaan en
de kwaliteit van het produkt als wederzijds
belang zien. Dat zie je ook bij het aantrekken
van nieuw personeel. Veel deskundigheid en
kennis van het sociale proces.i
De Stuurgroep Stadsvernieuwing blijft dus
ook in het nieuwe beheermodel een duidelij-
ke plek houden met onder zich een PCC. Hoe
dat laatste er precies uit gaat zierq moet nog

blijken uit de reorganisatie van de DROS. En
daarbij voelt Meijer zich meestal slechts een
'kijker voor de buis'. "Daar heb je als raadslid
absoluut geen zeggenschup i.r. Af en toe roep
ik wag maar of het effect heeft? Dat is margi-
naal. Ik denk dat het College van B & W
poogt ons voor voldongen feiten te stellen. Zo
van: 'dit is er met veel trekken en duwen uit-
gekomen. Je mag wel wat veranderen maar ik
zou het niet doenl.n

De DROS-top op bezoelr b{l
het RIO

Drie deskundigen buurtbeheer

Sinds ongeveer eenJaar vervr,rllen 27
rrrensen in RIO'verband de functie van
deskundige beheer. Een gerichte be-
roepsopleiding erar(x)r bestaat ilet dus
sollicitanten worden nog weleens wat
meewarig aangekeken. Daar staat te-
genoveÍ dat de betreffende werkgever
ook niet altijd precies weet wat de
functie in praktijk gaat inhouden dus
ziju de verhoudingen weer in even-
wicht. Anne Nipius (3O, foto rechts),
Phira Otten (27) enYvonne Koning
(29) hebben inmiddels een halfjaar er-
varing en vertellen daarover.

Beheer voor stadsvernieuwing
Anne Nipius (Sociologie met specialisatie
stadstudies) is in de wijk Bospolder-Tussendij-
ken (BOTU) werkzaam en omschrijft beheer
als de continue zorg voor woningen en woon-
omgeving. nBeheer heeft alleen kans van sla-
gen als zowel de beheerders als bewoners in-
vesteringen doenn. Als beheerders noemt ze
de gemeentelijke diensten als afdeling bestra-
ting, het GEB, Recreatie Rotterdanr, de Ro-
teb, de Wop, de plantsoenendienst en de wo-
ningbouwcorporaties. Naast het inmiddels
ingeburgerde begrip'beheer na stadvernieu-
wing' (hierna afgekort als SV) introduceert zij
ook de term'beheer vóór S\I.
"Na de SV zijn de woningen goed maar de
woonomgeving blijkt niet te functioneren. Bo-
vendien moeten er nieuwe netwerken opgezet
worden. De ouderwetse gezelligheid is ver-

Nieuwe gezichten

dwenen toch willen de bewoners hun buren
wel degelijk kennen. De SV heeft veel over-
hoop gehaald en kapotgemaakt. Hierdoor
komt na korte tijd weer dezelÍde problema-
tiek als van voor de SV boven drijven.
Kortom beheer is hier niet makkelijker dan in
een buurt die nog vernieuwd moet worden.
Vandaar dat wij ons nu ook vast richten op
buurten waar de SV nog moet plaatsvinden".
Als voorbeeld noemt ze een buurt waar oor-
spronkelijk in'89 gerenoveerd zou worden.
Nadat bekend werd dat de ingreep naar'95
verschoven zou worden, is men met enquétes
de wijk in gegaan. Op basis van 50 interviews
is een buurtbeheergÍoep aktief geworden.
Met in de hand een'intentieverklaring'tussen
de eerder genoemde beheerders en de bewo-
ners is de staat die enorrn verwaarloosd was
weer opgeknapt. Wel moest Anne met de on-
prettige boodschap dat de Renovatie op-
nieuw veschoven is, nu maar'99, naar de be-

$lEIUlï 7



Phlra Otten

DESKUNDIGEN BEHEER
In l99O is bij de bewonersorgani-
saties een grote waag ontstaan
aaàÍ medewerkers/deskundigen
beheer. Professionals die bewo-
ners ondersteunen bij wagen over
sociale veiligheid, gebruik van
buitenruimten en woningen.
Voor het technisch woningbeheer
zoekt men medewerkers die bewo-
ners begeleiden bij problemen op
het gebied van de volkshuisves-
ting: zoals woningexploitatie (hu-
ren, verhuren, onderhoud), en po-
litieke ontwikkelingen.
De ontwikkeling van sociale net-
werken in de buuurt en samen-
werk ingsverba nden tussen organi-
saties en diensten, is een
belangrijk deel van het takenpak-
ket van de deskundigen beheer.
Momenteel zija er 27 medewer-
kers beheer. Gedeeltelijk zijn dat
beroepskrachten die voorheen de
sociale begeleiding in hun taken-
pakket hadden. De overigen (17)
zijn nieuwkomers met voor het
overgrote deel een univesitaire
opleiding, waarbij de opleiding
huishoudwetenschappen van de
landbouw Universiteit van liÍage-
ningen met de studierichting eco-
logie van het wonen een flink aan-
deel geleverd heeft.

$lslgÏI e

woner§ toe. Bewoners reageerden met de reto-
rische waag'waar zijn we nou eigenlijk mee
bezrd.
nEen intentieverklaring is natuurlijk niet vol-
doende. De voorwaarden voor de intentie zijn
niet aanweT.ig. De meeste diensten hebben te
weinig personeel of zijrL zoals Recreatie Rot-
terdanq na reorSanisaties niettoegerust op
rverken op wijknivo".

Signaleren
Irr Anne's praktijk hebben bewoners veelal en
voornamelijk een signalerende functie. Met
de signalen èn bewonersoplossingen gaat
Anne naar het overleg met de beheerders. Ui-
teraard worden die ook wel op de bewoners-
ver8aderingen uitgenodigd.
SV moet volgens Anne niet alleen naaÍ de
bouwtechnische staat van een buurt kijken
nraar ook de sociale samenhang, die nu vaak
bruut verstoord wordt, in ogenschouw ne-
men: hwant wat haal je allemaal niet over-
hoop? Analoog aan de Sv-praktijk moeten de
ambtenaren verantwoordelijk voor buurtbe-
heer worden. Nu zijn er wel uitvoerders op
wijknivo maar die hebbben geen mandaati.
Het is o.a. Anne's werk om dat te bewerkstelli-
gen.
Op dit moment probeert men in BOTU te defi-
niëren wat leefbaarheid is. Hieruit moet een
integrale aanpak voor beheer èn SV volgen.
Het is volgens Anne belangrijk dat ook posi-
tieve kanten van de wijk in het lijs§e opgeno-
men worden: "Beheer is niet alleen klagen",
aldus Anne.

Huishouden inhet groot
In tegenstelling tot Anne is Phira Otten (Fluis-
houdwetenschappen met specialisatie woon-
ekologie) veel minder met bewoners in de
weer. Zij is dan ook niet zoals de andere twee
in dienstvan een bwoneÍsorganisatie maar
(voor l jaarl) bij het Samenwerkingsverband
Sociale Vernieuwing Overschie. Hierin verte-
genwoordigd zijn de woningbouwcorporatie,
het buurt- en klubhuiswer\ de politie, de
huurdervereniging, het projectbuÍo SV en Be-
wonersorganisatie Overschie (BOOS). Phira
moet de neutrale buitenstaander zijn die de
samenwerking koördineert. Die neuualiteit is
moeilijk vol te houden als je bweau in een

ruimte staat die gedeeld wordt door de Bewo-
nersorganisatie en het projektburo en waarin
gezameUjk gelunchd wordt.
De link tussen haar werk en opleiding weet
ze teffend te typeren: nBeheer is het huishou-
den in het 8Íoot. Ook thuis moet je je spullen
onderhouderL op tijd vew:angerL repareren en
schoon maken. Er zijn mensen die nooit
schoon maken en die hebben toch een rede-
lijk huishouden. De problemen komen pas als
je met meerdere mensen in een huis woont en
er afspraken gemaakt moeten wordeni,

BOOS heeft een beheerplan voor de wijk la-
ten maken door stichting Abacus. Aan de
hand van dit plan gaat Phira aan de slag. Zij
is op twee nivo's aktief met beheer. Het ene
nivo betreft twee buurtjes, een hoog nivo re-
novatieproject en een gebied met sloopetiket
dat langzaam verpaupert en exfa aandacht
nodig heeft.

Beheer di dens stadsvernieuwing
nBeheer opzetten tijdens renoyatie is moeilijlq
de mensen zitten op basis van die renovatie
bij elkaar. Die zijn meer bezig met het feit of
een raam naaÍ binnen of naaÍ buiten open
gaat. Ik ben dus gaan werken met de toekom-
stige bewoners en heb mensen los van die
reno-werkgroep geworven. Ik wil nieuwe net-
werken opzetten, de beheerplannen met de
huisbaas doornemerq aanspreekbare figuren
organiseÍen zodat straks ook de problemen
op het sociale vlak snel gesipaleerd en opge-
lost worden. En er een opbouwwerker op zet-
ten".
Het tweede buurtje wordt tussen'93 en'95
gesloopt maar ging te snel achteruit. Door
meer aandacht voor deze buurt (een buurtbu-
ro met spreekuren van politie, het maatschap-
pelijk werk, huurdersvereniging, BOOS en de
kerk is inmiddels geopend) moet het gevoel
yan'we willen wel blijven wonen maar het is
hier niet meer veilig'weggenomen worden.
De neerwaaÍtse spiraal moet omgedraaid wor-
den.

Geen striidklub
Op het hogere nivo koördineert Phira het
tweemaandelijks overleg tussen de leden van
het samenwerkingsverband. "Het is geen
sfijdklub, iedereen wil wel, maar weet nog
niet wat'ie wil. Alleen als er iemand met geld
over de brug moet komen, wordt iedereen te-
rughoudend. We hebben nog niet zo'n eerste-
en tweederingstraditie. Met de gemeentelijke
diensten heb ik niet zoveel kontakt. Echt gro-
te problemen worden door de bewoners nog
niet aangekaart. Het is hier allemaal in een
pril stadium. Ook de deelgemeente laat grote
problemen nog liggen. Wat groen snoeien
kan nog wel... De deelgemeente bij de samen-
werking betrekken is dan ook een probleemn.
nln Overschie ligt de rradnrk nog tweel op de
technische kant van beheer. Met een ver-
nieuwde buurt kun je natuurlijk scoren rnaar
dat de buren elkaar weer gÍoeteÍL dat is veel
minder zichtbaar. Gelukkig wordt dat in over-
schie wel belangÍijk gevonden".



Vrrilniszakken
In Feijenoord waar Yvonne (maatschappijge-
schiedenis) werkt is de wijk al voor 75o/over-
nieuwd. Toen zij de term beheer voor het
eerst hoorde dacht ze onmiddelijk aan burger-
wachten, hondepoep en vuilniszakken. Niks
voor mij, vond ze. Tijdens haar sollicitatie ke-
ken de mensen wat weemd op toen ze als er-
varing het organiseren van kinderfestivals en
de aanleg van geveltuin§es noemde. Wat kon
je daarmee aan in Feijenoord?
OokYvonne is op twee nivo's, compex- en
wijknivo, aktief. Complexnivo betekent: nJe

huizenbloksgewijs bezig houden met inbraak-
preventie, en plaatsing van speelwerktuigen,
verlichting op binnenterreinen en een halt
roepen aan vandalisme. Om resultaat te berei-
ken in een complex benje al gauw 3O uur per
week kwijt".

Beheer na stadsvernieuwing
Op wijknivo wordt er overleg gepleegd door
de gemeentelijke diensten de woningbouwcor-
poratie en de bewonersorganisatie: nWe zijn
bezig met een'convenant behee/ in WOB
(wijkoverleg beheer)-verband. Ik onderzoek
nu hoe we die WOB kunnen inrichten en wat
je er mee kan bereiken. Ls.m. de opbouwwer-
ker moet ie dan vorm gegeven wordenn.
Een voorbeeld uit de praktijk: "Ik ging opzoek
naar waar en wanneer de vervuiling het ergst
was. Daama ben ik naar budgetten gaan kij-
ken. Toen ik daarna mijn ervaringen aan be-
woners vertelde, bleken die dat allemaal al-
lang al te weten. Ze hadden hun hoofd al
jaren geleden gestoten bij het aarkaarten van
dit probleem. Nu is de sfeer wat veranderd,
de gemeente erkent eindelijk het probleem.
Die SV is ook zo alles overheersend geweest.
Je moet niet vergeten dat de mensen hier al
vóór de SV met beheer bezig waren. De SV
heeft daarna wel alle aandacht opgeeist".
Volgens Yvonae is het gedrag van de mens is
steeds veru,rilender geworden: nOok heb je te

maken een verminderde belangstelling van
bewoners voor de woonomgeving door de
achterstandssituatie waarin deze buurt ver-
keert. Het zijn uiteindelijk de maatschappehj-
ke problemen die dit gedrag veroorzaken. Die
moet je eigenlijk besuijden.
Nu worden de consequenties van het almaar
bezuinigen zichtbaar en gaat ook de gemeen-
te daar eindelijk aandacht aan besteden.
Maar nog veel te vaak wijzen gemeentelijke
diensten met een beschuldigende vinger naar
de bewoners en zeggen bijvoorbeeld: 'Wij
gaan niet extra vegen als jullie er een zooitje
van maken'. Ik zie bij de diensten ook een
starheid en het ontbreken van de wil om het
probleem goed te zien.
Op het gebied van de inrichting van de woon-
omgeving zijn de budgetten niet toereikend.
Die budgetten moeten los gemaakt worden
van de SV-plarning. Door die planning kan
een binnenterrein dat het meest geschikt is
als kinderspeelplaas niet ingericht wor-
den...Beheer moet je los zien van SV. Het is
een continue procesn.

Yvome Konlng

De Bloemhofpleinbuurt. De aanstaan-
de komst van meer rnigranten in dit
stukje Bloemhof dreigde medio 199O
tot een escalatie te leiden. Een groep
van 2O tot 6O verontnrste Nederlan-
ders, niet eerder actiefin de buurt, eis-
te dat de bewonersorganisatie en het
projectburo stadsvernieuwing kleuÍ
zouden bekennen. Het wegiagen van
ÍIollanders ten gunste van buitenlan-
ders, vooral Turken en Marokkanen,
diende te stop1rcn. Zo moest eÍ ondeÍ
andeÍ€ een blanke buurtvergadering
komen, op straffe van een blokkade

van de elf toegangswegen tot Bloem-
hof en de bezetting van beide kanto-
ren. De bewonersorganisatie ging niet
ln op de eisen, maar hield nietternin
de comrnunicatie open erir atartte rnet
het uiteenrafelen van de opgestapelde
onvrede in afzonderlijke problernen,
aan te pakken door een verscherpt
buurtbeheer. Resultaat: een zekere
norrnalisatie van de verhoudingen.
Cees van Helvert, sinds kort de ex-op-
bouwwerker van Bloemhof, spreekt 1ie.
ver van "een kritisch en arbeidsinten-
sief evenwicht".

Bloemhofpleinbuurt

Kritisch evenuricht

Cees van Helvert
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BLOEMHOF
OVERGANGSGEBIED
Ingeklemd tussen de Afrikaander-
wijk en Vreewijk, ligt de CBS-wijk
Bloemhof (15.000 inwoners), vaak
aangeduid als 'een overSangsge-
bied van oud stedelijk naar tuin-
dorp'. Die overgang tekent zich
ruimtelijk en sociaal in dríe stap-
pen af. Vlak onder de Afrikaander-
wijk ligt de Oleanderbuurt, be-
staande uit een dichte bebouwing
van driehoge kleine voor-tussen-
achters. In deze (ex)particuliere
buurt is altijd sprake geweest van
een sterke migratie. Vroeger Zee-
uwen en Brabanders, de laatste 15
jaar allochtonen, veelal Turken en
Marokkanen, die inmiddels 60%
van de buurt bevolken. De tussen-
stap bestaat uit een strook die ge-
vormd wordt door de Seringen-
buurt, de Kossel en de
Bloemhofpleinbuurt: lager en rui-
mer opgestelde bebouwing, grote-
re woningen, voornamelijk corpo-
ratiebezit (inmiddels GWR) en
veel langer bewoond door hechte
verbanden van Hollanders. Ten-
slotte Bloemhof-Zuid (inmiddels
ook GWR), dat ruimtelijk sterk
doet denken aan het aangrenzen-
de Tuindorp-Vreewijk. Ook hier is
sprake van een beduidend lager
percentage buitenlanders dan in
de Oleanderbuurt.
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Wisselwerking tusgen vraag en aan-
bod
Alles op een kaart aanwijzend, vertelt Cees,

nu gebiedscoördinator werkgelegenheid op
Oud Zuid, over de achtergÍonden en de aan-
leiding van de onnrst in de Bloemhofplein-
buurt. In de drie delen van Bloemhof (zie ka-
der) is de stadsvemieuwing gaande en door
de wisselwerking tussen vraag en aanbod in
de herhuisvesting vallen bestaaade sociale
veÍbanden versneld uit elkaar. nDe waag in
de herhuisveting wordt bepaald door een pa-

trooÍL zeg maar de Bloemhofse wooncarrière.
Wie in de Oleanderbuurt woont, wil meestal
naar het tussengebied en van daaruit wil men
vaak doorschuiven naar het tuindorpachtige
Bloemhof-Zuid. Steeds meer allochtonerL ik
veEnoed vooral de tweede generatie, kiezen
ook voor dit pauoon. Men wil liever in een
meer NedeÍlands, opener milieu wonen dan
in de taditionele sociale verbanden van door
migranten gedomineerde buurten. In elk ge-

val lt op dat de bekende waag onder alloch-
tonen naar bijvoorbeeld de Afrikaanderwijk
kleiner wordt." Maar de waag wordt natuur-
lijk ook bepaald door het aanM. Cees daar-
over: ilk maak vaak beleidsdiscttssies mee
waarop iedereen zeStr'Herhuisvesting moet
je niet per wijk, maar per stadsdeel bekijkerq
liefst met de nodige voor- en nazrrg: Koud is
zo'n bijeenkomst afgelopen of iedereen wordt
met z'n neus weer op de starre praktijk van
alle dag geduwd. Elke wijk moet de herhuis-
vesting in principe zelf klarerq want omliggen-
de wijken hebben ook een herhuisvestings-
overschot of lijken zoals Vreewijk voor
bepaalde groepen op slot te zitten. En de
werkdmk van bijvoorbeeld een gemiddelde
woonmaatschappelijk werker maakt het nage-
noeg onmogelijk om nog iets extra's te doen
dan simpelweg inplaatsen."

lVisselwerking tussen brrurten
Cees is achteÍaf dan ook niet verbaasd dat de
campagne in de OleanderbuuÍt, leidend tot
een definitief besluit om het benauwde bin-
nengebid van deze buurt te sloperq tot on-
nrst leidde in de aangrenzende Bloemhof-
pleinbuurt (circa 4.5O0 bewoners): nDaar

brokkelen door de herhuisvesting de sociale
verbanden, mensen kennen elkaar nog rede-
lijk goed, ook sneller af. Veel bewoners zien
dat met lede ogen aan. De spraakmakende
OleanderbuurtcampaSne werd beleefd als de
voorbode van meer migranten in de buurt. Op
zich klopt dat ook. Bloemhof zal immers een
fiks deel van de 800 huishoudens uit de Ole-
anderbuurt, waaryan 607o Turks of Marok-
kaans is, binnen de wijk moeten herhuisves-
ten. Ja, ook in de Bloemhofpleinbuurt waar
de door migranten zo gewilde vierkamerwo-
ning aanwezig is en die door het Bloemhofse
patroon in de herhuisvesting ook bereikbaar
is. De campagne zorgde voor een versnelling.
latente gevoelens van onvïde werden mani-
fest, met buitenlanders als mikpunt. Men wil-
de, zoals dat heette, geen'dumpwijk voor de
Oleanderbuurt' worden. Meer dan ooit te vo-
ren werden opkomende beheerproblemen in

de Bloemhofpleinbuurt zoals zwerfvuil, auto-
sleutelaars, rzandalisme, samenlevingsproble-
men op Eap en galerij in verband gebracht
met buitenlanders.n Ook ontstond het verhaal
dat Nederlanders willens en wetens werden
weggejaagd. Ter illustratie noemt Cees één
van de voorvallen waardoor, na de Oleander-
buurtcampagne, dit verhaal wortel kon schie-
ten in de buurt: nEen nieuwbouwproject van
24 vijfkamerwoningen, nodig om het tekort
aan deze woninSen in Bloemhof te verkleí-
nen, hakte er flink in. Want die woningen
konden immers alleen maar bestemd zijn voor
migranten. Bij de geldende distibutienormen
kon nan een eventuele terugkeer van zittende
bewoners geen sprake zijn. ondanks een com-
promis met de buurt werd het verhaal hard-
nekkiger: 'Zie je wel... wij moeten wijken
voor migranten uit de Oleanderbuurt.'n

Dreigende escalatie
De opgebouwde spanning en emoues in de
Bloemhofpleinbutrrt leídde algauw tot inci-
denten. Zo werden twee beroepskrachten, die
vereenzelvigd werden met de Oleanderbuurt-
campagne en dus opkomend voor buitenlan-
ders, tijdens een ronde in de Bloemhofplein-
buurt door een kwoner í,siek bedreigd.
Spoedig werd ook de wens, later aananrellend
tot een schriftelijke eis met dreigementerg op
een blanke buurtvergadering geuit. Cees:
nOns antwoord daarop was'Nee'. Als je de
éne groep, Nederlanders, over de andere, bui-
tenlanders, aan het woord laat, zeker in zo'n
gespannen situatie, dan is het hek compleet
van de dam. Maar we haastten ons wel om
het beheer in de Bloemhofpleinbuurt te inten-
siveren en daar bekendheid aan te geven.
Voorkomen moest worden dat racistische par-
tijen politieke munt zouden slaan uit de situa-
tie. Of, nog erger, dat in de buurt de organisa-
tie van onwede verder versterkt zou worden.
Deze gevaren hebben we besproken met de
bestaande buurtgroep die daarna duidelijker
meewerkte om de dreiging van een escalatie
te keren.n

Portiekgesprekken
Na overleg met andere wijkinstanties werd be-
sloten om een traject uit te zetten waarlangs
problemen in de buurt minutieus opgespoord
en aangepakt kon worden. Probleemgerichte
portiek-, blok- en straatbijeenkomsten bleken
het beste middel. Cees: nConcrete klachten
staan dan centÍaal en niet de onhanteerbare
opgestapelde onvrde. Alleen de berokkenen
bij een probleem zijn aanwezig en niet Jan en
Alleman. En, tenslotte, bood het perspectief
om het contact tussen bewoners te verbete-
rerL als ook onderlinge afspraken op de tap
of in de straat.í Een speciaal opgericht samen-
werkingwerband van de bewonersorganisa-
tie, GWR en wijkagent maakte hiermee in het
blok met de meeste klachten een succesvolle
start. Maar de aanpak stelde de verontn$ten
aanvankelijk niet teweden, zij bleven zich roe-
ren. Om uit de impasse te komen deed de be-
wonersorganisatie, die Cees en een collega
met nrim mandaat aan de kwestie liet wer-



ken, het voorstel om onder leiding van een on-
afhankelijke RlO-consulent delegaties uit bei-
de kampen om de tafel te zetten.
Cees: nDat werd geaccepteerd. Men wilde
blijkbaar hoe dan ook gehoord worden. Het
gesprek was niet makkelijk, maar verliep suc-
cesvol. Er konden werkafspraken gemaakt
worden, waarschijnlijk omdat men overtuigd
raakte van onze ernst om het beheer te ver-
sterken. Er loaram ruimte voor onze aanpak en
de escalerende eisen maakten plaats voor af-
spraken over tussentijdse evaluaties.n Een suc-
cesstory over wat er sindsdien in de buu:t be-
reikt is, heeft Cees niet. Veel, vooral het
contact met bewoners, gaat beter, maal men
ontÍnoet nog teveel beren onderweg zoals mi-
nimaal beleid, gebrekkige inzet van diensten
en te weinig maatwerk. Reden waarom ver-
schillende wethouders, die eerder al op de
hoogte waren gebracht van de groeiende on-
rust, gewaagd is om meer medewerking van
diensten en bedrijven. Regelrechte hoogte-
punten zijn er gelukkig oo\ zoals het Oude-
jaarsfeest op het plein, Cees: nBewonersorga-

nisatie, politie en buurthuiswerk hebben
samen metjongeren het feest voorbereid.
Jong en oud, Nederlander en buitenlander
hebben ervan genoten. Grappíg is hoe de con-
tacten snel verbeteren door zo'n feest. Eén
van de kopstukken van de verontrusten
l«,rram na afloop naar me toe, sloeg me op de
schouder en zei: 'Cees, ik ben het meestal niet
met je eens, maar dat feest was perfekt." De
verhoudingen in de buurt lijkerl nu de drei-
ging van een escalatie van tafel is, weer ge-

normaliseerd. Cees daarover: nHet is een kri-
tisch evenwicht, het is zo weer weg. l,aatst
verscheen er in'Het Zuiden een nietszeggend

artikel over het onderzoek van de Erasmus-
universiteit naar onder andere de Oleander-
buurt. Vette statements over buitenlanders,
afkomstig uit bewonersinterviews die aan het
onderzoek ten grondslag lagen, vormden de
hoofdmoot. De dag daarna voelje in de
Bloemhofpleinbuurt dat er iets is gebeurd en
voeljeje geroepen om er een nog schepje bo-
venop te doen.n

Samen de kar trekken
Terugblikkend op deze enerverende periode
in z'n carrière als opbouwwerker van Bloem-
hof zegt Cees: nDe effecten van de stadsver-
nieuwing op sociale verbanden dienen zich
aan als wetnatigheden en leiden tot ingrij-
pende veranderingsprocessen in buuÍten.
Daar kun je alleen een goed herhuisvestings-
beleid, sterke procesbegeleiding en intensief
beheer tegenover zetten. Per buurt zullen de
effecten natuurlijk verschillen. Wij hadden de
samenhang tussen de Oleander- en de Bloem-
hofpleinbuurt niet alleen analptisch moeten
zien, maar er eerder iets mee moeten doen.
Bijvoorbeeld door al tijdens de Oleander-
buurtcampagne onze beheerinzet in de Bloem-
hofpleinbuurt zichtbaar te verscherpen. Maar
met het oog op de toekomst zullen ook ande-
re partijen zoals Roteb, Politie, GWR en alle
diensten die bij de stadsvernieuwing betrok-
ken zijrl hieruit lessen moeten tekken. Want
alleen samen kun je zo'n kar trekken. En al-
leen samen kun je voorkomen wat in de
Bloemhofpleinbuurt dreigde en latent nog
steeds aanwezig is..... dat onwede in de buurt
omslaat in een openlijke strijd tussen bevol-
kingsgroepen."
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Steunpunt particuliere woninglverbetering

Convenanten
Ilubbel glas voor en achter, de oude
plafonds gaan eruit er komt een
nieuw keukenblok, de toiletten wor
den vervangen, de badkarner wordt ge-
moderniseerd. De oude badkrrip staat
nog op poo§es, dus ga maar na." flenk
Klootw[ik geeft kort weeÍ wat eÍ
strake gaat gebeuren wanneer zijn
huurwoning aan de Zweedsestraat in
groot onderhoud zal kornen.'TIet
wordt een forse ingreep, dat is zeker.
Een hele excercitie."

Uniek convenant
Het project aan de Zweedsestraat3S Vm57
beslaat totaal 36 woningen. Na twee jaar (!)
bewonersacties vond op 19 maart j.l. de eer-
ste gezamelijke vergadering van eigenaren en
huurders plaats over het groot onderhouds-
plan dat eind 1991, begin 1992 in uiwoering
moet. Dit wapenÍeit was een direkt gevolg
van het convenant partikuliere woningverbe-
tering dat de zeven huiseigenaren begin dit
jaar met de Gemeente afsloten. nEen tot nu
toe uniek convenant in Rotterdamn, vertelt
Henk trots. nEr is niet alleen een overeen-
komst gesloten met de gemeente zoals gebrui-
kelijk, maar de deel.:nemers hebben zich ook
onderling gebonden. Dat houdt in, dat als er
tijdens de planontrarikkelíng een eigenaar in
gebreke blijft, hij een boete moet betalen aan
de anderen. En als iemand zijn panden te

STEUNPUNTEN PARTICULIERE WONINGVERBETERING

ln de tweede- en derde ring worden steeds meer steunpunten particuliere woningverbetering,
soms bouwburo's geheten, opgericht. Ze spelen een belangrijke rol om tot zogenaamde con-
venanten te komen. Kort en bondig geformuleerd: een steunpunt maakt onder de (verenigin-
gen van) huiseigenaren verbeterinitiatieven los en tracht voorkomende problemen op te los-
sen zodat een convènant tussen particuliere eigenaren en de Gemeente (Buro Partikulier
Bezit) mogelijk wordt. Op basis van zo'n convenant ontwikkelen de betrokken eigenaren, in
samenspraak met huurders, zelf een verbeterplan, Deestal groot onderhoud, waarbij ze dus
kunnen rekenen op subsidies van de Gemeente.
In de praktijk werken de steunpunten veelal nauw samen de bewonersorganisaties. Niet zel-
den ligt aan een convenant een één-tweetje tussen bewonersorganisatie (ondersteuning be-
wonersacties) en steunpunt ten grondslag. De voorzet van de één wordt door de ander in het
doel geschoten.
De steunpunten worden (meestal) gefinancierd door het genoemde Buro Partikulier Woning-
bezit en gaan als'experimenteel'door het leven. Dat laatste lijkt een voorlopig compromis te
zijn tussen twee politieke zorgen: de wees dat door toedoen van de steunpunten de gemeen-
telijke bemoeienis bij particuliere woningverbetering te groot zal worden en daar tegenover
de angst dat er in de tweede en derde ring te weinig initiatieven van eigenaren zullen losko-
men als de bemoeienis te beperkt is. De volgende wijken beschikken al, vaak gerund door
een adviesburo, over zo'n steunpunt particuliere woningverbetering: Bergpolder, K.leiweg-
kwartier, Lusthof en Oud-Mathenesse. Voor Carnisse/TarwewijkzCharlois is er één overkoe-
pelend steunpunt in ontwikkeling.
Oud-Mathenesse beet ruim een jaar geleden het spits af. Het steunpunt daar speelt een be-
langrijke rol in het wijkbeteid voor particuliere woningverbetering: binnen 10 jaar de zoge-
naamde Randen van de vooroorlogse Landenbuurt (ruim 1500 woningen, door speculatie en
uitponding sterk versnipperd) opknappen langs dit tweede spoor in de stadsvernieuwing.
Tweederde van de benodigde produktie dient op basis van convenanten plaats te vjnden. De
rest, complexen met te weerbarstige eigendomsverhoudingen, door middel van een actieve
gemeentelijke inzet bij de project- en planontwikkeling.
De Semeente verlengde onlangs het contract voor het Steunpunt Oud-Mathenesse met min-
stens nog één jaar.
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koop aanbiedt, krijgende overigen het eerste
kooprecht." Terugkijkend heeft Henk, toch
een geboren optimist naar hij zegt, wel zijn
t'arijfels gekend in de afgelopen twee jaar.
nlange tijd zag het er somber uit. Maar nu is
de grootste tegenstribbelaar onder de ver-
huurders ineens de voornaamste trekker van
de kar. Dejongens van het Steunpunt Particu-
liere Woningverbetering hebben stevig de
hand gehad in die ommekeer."

Vijf successen in een jaar
Arend van Grootheest en Jan de Gruijter
(Buro G2) zijn de bewuste jongens die samen
het Steunpunt Partikuliere Woningverbete-
ring voor de Randen in Oud-Mathenesse be-
rnannen. "Je zult het even met mij moeten
doen. Arend is nog even bezig in de wijk", ver-
ontschuldigt Jan zijn collega. Het verhaal van
het steunpunt begint derhalve bij hem. "Eind
1989 zijn we hier, met met projektburo Oud-
Mathenesse als kantoor, begonnen. We heb-
ben alle eigenaren, verspreidt over 200 vereni-
gingen van huiseigenaren, schriftelijk op de
hoogte gebracht van de mogelijkheden om
hun bezit op te knappen. De respons leverde,
samen met de al Iopende bewonersakties, al-
gauw een volle agenda op. Spreekuren, ge-
sprekken met verenigingerq bespreking van
de stand van zaken op bewonersvergaderin-
gerl regelingen uitzoekerg onderhandelingen,
dat soort werk.n
tnmiddels heeft alle arbeid al vijf convenan-
ten opgeleverd, waar in totaal een kleine 200
woningen bij betrokken zijn. Jan over zijn er-
varingen: nEen groot stmikelblok is om de ei
genaren'zwaaÍt kleef aarÍ' te laten spelen.
Het initiatief van een enkeling levert nog
geen haalbaar project op. Met eigenaar-ver-
huurders valt makkelijker zaken te doen dan
met eigenaar-bewoners. Verhuurders zien ken-
nelijk nog wel het belang van een ínvestering
op lange termijn. Eigenaar-bewoners denken
meer op de korte termijn. Hun credo is vaak:
'het zal mijn tijd wel duren'. Partikuliere wo-
ningverbetering doet ook dingerg die voor
veel eigenaar-bewoners erg duur zijn. Een
nieuwe keuken? Prima, maar waar is het voor
nodig om alle afvoerleidingen te vervangen?
Van de oorspronkelijke bull-dozer taktiek per
straat is daarom al lang geen sprake meer,
Daar is het woningbezit domweg te versnip-
perd voor. Gaandeweg zijn we overgestapt op
een krentenbrood-aanpak. We pikken de posi-
tieve moo§es eruit.n

Zweedsestraat niet v-rij blijvend
Een heet hangijzer bij partictrliere woningver-
betering is de wijblijvendheid waarmee eige-
naren het proces ingaarg ook al is er sprake



van een convenant. Op basis van een vooron-
deronderzoek wordt een plan gemaakt, ver-
volgens wordt het plan gepresenteerd met bij-
behorend prijskaartje, waarÍE een definitieve
accoordverklaring kan/moet volgen. Jan: nDe

heikele fase zit tussen stap één en drie. De
kans is groot dat eigenaren uitstappen zodra
het kostenplaatje in beeld komt. Dat risico
moet je zien te vermijden. tn het convenant
Zweedsesuaat is dat uitstekend gelukt. De ei-
genaren zijn verplichtingen aangegaan jegens
elkaar. Meldingsplicht bij verkoopplannerq
verkoopplicht aan elkaar en nieuwe eigena-
ren maken automatisch deel uit van het verbe-
terplan.n Arend, intussen gearriveerd, vult
aan: nDe eigenaren kunnen niet trusentijds af-
haken. Doen ze dat toclU dan kunnen de plan-
kosten in rekening worden gebracht. Maar
het conuact is niet helemaal dichtgespijkerd.
Er zijn ontbindende voorwaarden. Als bii
voorbeeld de stichtingskosten uiteindelijk
tien procent hoger uitkomen dan geraamd,
dan kan je eruit. Maar we hebben nog nooit
vooraf zoveel zekerheid gehad dat een conve-
nant ook echt zal leiden tot woningverbete-
ring.n

Te weinig sancties
Zeer waarschijnlijk wordt aan de Zweedse-
straat een proje,ct aan de Franselaan gekop-
peld, via een converulnt met een gemeen-
schappelijke verhuuÍder. Het is andermaal
een voorbeeld van het rrmchtbare werk van
het steunpunt. Toch voelen Arend en Jan zich
ook vaak machteloos. Er staat in feite geen
forse sanctie op het niet meedoen aan gÍoot
onderhoud. Bouw- en Woningtoezicht is de
aangewezen instantie om huiseigenaren te
wijzen op hun verplichtingen. Arend: "Als het
gezond verstand niet overfuigt, dan is er een
aanschrijving nodig. Dat gebeurt wel in die
complexen waar de gemeente zich actief in-
zet. In de convenantensfeer is die aanschrij-
vingspolitiek er niet. Aanschrijven is dan geen
geëigend middel, vindt de gemeente. Ik zie
het echter wel als een nuttig insfument. Je

hebt soms geuroon een dikke stok nodig. Je
moet alleen er alleen niet mee beginnen. Dan
loop je de kans op inflatie. Met-een aanschrij-
ven roept ook faillissementm op en dan ben
je verder van huis."

Twiifelaars en subsidiekraan
Na mei 1991 dient er zich een ander, nog seri-
euzer gevaar aan voor de partikuliere woning-
verbetering aan de Randen. TeÍwijl de verse
voorbeelden van groot onderhoud trarijfelaars
hopelijk over de streep zullen tekkerq zal de
verslechterende susbidie-regelíng als rem firn-
geren. \lVe halen nog even snel een stofkam
door de Randerg" verklaart Arend. "Onder het
motto: dit is je laatste kans, grijp'm." Jan:
"Met mínder subsidie wordt het er rntuurlijk
niet makkelijker op. De kans om planmatig
projekten van de grond te tekken is al niet
gÍoot, maar wordt dan nog kleiner. Misschien
moeten we met een andere regeling ook op
zoek naar een andere ingreep. Gewoon het
geldend pÍogÍanuna van eisen verlagen.n
Arend gnrwt blj die gedàchte alleen al. nHet

progarruna van eisen uitkleden? Dat moeten
we nooit doen. Dat is niet in het belang van
de bewoners en de wijk."

Arend (l) en Jen

Mes snijdt aan meerdere kanten

In wezen is het zo,n sirnpel idee: het
inzetten van langdurig werklozen als
assistent-huismeestera in het kader
nan buurtbeheer. Als men,sen zelf hun
stoepje niet meer willen vegen, dan is
er dus werk voor iemand die dat wel
wil doen. Zo moet de redenatie ziin ge-
wee.st, waarna de assistent-huismees-
ters nu beginnen op te rukken in de
stad. Niet alleen orn stoepen te vegen,
maaÍ om op allerlei mogeliike manie,
ren de leefbaarheid ln wijken te ver-

Huismeesters
groten. Hoe ver ze daarbii kunnen
gaan en of bewoners moetenbetalen
voor deze ,Macf,tonalds van de sociale
vernieuwing', zijro- nog even de vragen.

Via de banenpool
Al meteen toen het ministerie van Sociale Za-
ken in 1989 het plan van de banenpools lan-
ceerde, dacht Mar Aalders, gebiedscoördina-
tor bij de Stichting Werkgelegenheid in
Charlois (SWC), aan huismeesters voor de so-
ciale woningbouw. Verzorgingshuizen kende
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Rlenus Kappelhoff

ASSISTENT-HUISMEESTERS
UIT BANENPOOL
Het project van de assistent-huis-
meesters is een uitvloeisel van het
beleid van het Mínisterie van So-
ciale Zaken om mensen van 39
jaar en ouder die langer dan drie
jaar werkloos zijn weer aan werk
te helpen via de zogenoemde ba-
nenpools. Om dit beleid uit te voe-
ren is in Rotterdam de stichting
Nieuwe Banen Rotterdam Werkt
(NBRW) opgericht. In samenwer-
king met de wijkkaders en de ge-
meentelijke diensten zoekt zij
naar nieuwe arbeidsplaatsen en
naar mensen om die op te wllen.
Omdat het alleen om aanwllend
werk mag gaan, wordt in het geval
van de huismeestere over assis-
tent-huismeesters gesproken. Net
zoals de andere 'poolers' zijn zij
bij de NBRW'in dienst'. Hun loon-
kosten worden voor honderd pro-
cent gesubsidieerd door de over-
heid. De woningbouwverenigingen
betalen slechts een leenvergoe-
ding van 5000 gulden perjaar per
persoon op voomaarde dat zij de
mensen een contract voor onbe-
paalde tijd geven, zorSen voor vol-
doende begeleiding en ze volwaar-
dig werk laten doen.

TAXEN ASSISTENT.HUIS.
MEESTERS
Het takenpakket van de assistent-
huismeesters is behoorlijk uitge-
breid. Globaal bestaat het werk
uit leegstandsonderhoud, vorst-
en inbraakpreventie, helpen met
verhuizen, controle en veruanging
van zekeringen en lampen van de
algemene verlichting in galerijen
en portieken, het doen van kleine
reparaties, witten en veruen van
portieken, Sraffiti vemijderen,
massapost bezorgen en voorlich-
ting Beven. Daarnaasr lopen zij
geregeld inspectierondes door de
wijk, signaleren klachten, helpen
bij het onderhoud van gemeen-
schappelijke tuinen en houden
portieken, galerijen en container-
ruimten schoon.
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het verschijnsel huismeester al, maar de socia-
le woningbouw nog niet, terwijl ook daar de
behoefte eraan groot was. Kijh alsje een laag
inkomen hebt, laat je niet voor elk wissewas-
je, zoals een klernmende deur ofeen lekkende
kraarg een aannemer komen. Dat kost alleen
al aan voorrijkosten een kapitaal. Een dure
huismeester onderbengen in je service-pakket
stuit op dezelfde bezwaren. Nee, dan laatje
het noodgedwongen maÉu zitten met als risi
co verwaarlozing,i
nToen SWIC was opgeriót, mede om mensen
via die banenpools aan het werk te helpen,
zijn we meteen het huismeesters-idee gaan
uitwerken. Dat de bewoners ervoor v/aÍrn lie-
perL wisten we al, alleen de woningbouwcor-
poraties moesten we over de streep zien te
trekken. Die waren in eerste instantie bang
dat de huismeesters, die in het jargon van de
banenpool assistent-huismeesters heten, een
concu[ent zouden worden van de eigen on-
derhoudsploeg. MaaÍ nu ze zien dat dat niet
het geval is, z;;jr. ze ook razend enthousiast. ln
totaal zijn er al vijftien huismeesters aan de
slag. En heus niet alleen voor de kleine repa-
raties. Hun takenpakket wordt steeds uitge-
breider."

GWR wil bewonersbij dÍage
Dat vooral het GWR de bewoners wil laten
betalen voor deze extra service, vindt hij onre-
delijk: YVaarom nou een prijskaartje eraan
hangen? De kosten voor deze banenpoolers
zijn minimaal. En dat verdient men dan ook
nog eens terug doordat er minder leegstand,
vandalisme is." Ron van Aalst, projektcoördi-
nator sociale vernieuwing bij het GWR, is het
dus niet met hem eens: \lVe hebben gesteld
dat we alleen assistent-huismeesters aanne-
men als bewoners daar behoefte aan hebben,
Er is dr.rs een keuze: willen we de buuÍt ver-
der voonrit helpen of niet. Zo ja, dan mag
voor die extra service best wat betaald wor-
den. Dat krijgt men toch dubbel en dwars

weer terug in de vorm van aanSenamer wo-
nen? Je moet het ook zo zien: we willen de
mensen wat meer verantwoordelijkheidsge-
voel voor hun woning en buurt bijbrengen.
Dat lukt je beter als je bewoners bijvoorbeeld
twee gulden per maand extra laat betalen.
Dan denken ze niet als ze een kapotte lamp
zien: 'Oh, dat repareert de huismeester wel
even'. Dan vinden ze het gauwer zonde en
houden ze misschien ook een oogie in het
zeil.KrijCt een kwajongen niet nog eens de
kans om die lamp kapot te gooíen. Die huis-
meester komt er dus voor de buurt. Ik noem
ze wel eens de MacDonalds van de sociale ver-
nieuwing. Waarom? Omdat mensen daar
gaan eterL terwijl ze weten dat ze thuís veel
goedkoper een maaltijd kunnen maken. Nou,
zo is het met die huismeesters ook. Het werk
dat zij doen, kunnen bewoners veel goedko-
per zelf doen. Maar zolang dat niet gebeurt
en ze liever een hro€p doen op een huismees-
ter, vind ik het niet meer dan redelijk dat ze

ervoor btalen.i

Niet terug naaÍ af
Rienus Kappelhoff, begeleider van de assis-
tent-huismeesters bij het GW\ houdt zich
maaÍ buiten die discussie. "Maar ik merk u/el
dat bewoners niet zo gemakkelijk een hroep
op ons doen. De opdrachten die we lcijgerU
komen van het GWR en andere instanties in
de wijk. Misschien zijn de mensen inderdaad
bang dat ze ons moeten betalen als zÈ oÍLzE

hulp in roepen. Maar die drempelwees kan
ook nog te maken hebben met onbekendheid
met het fenomeen assistent-huismeester.i
Toen het project van start ging - februari
1990 konden de eerste assistent-huismeesters
aan de slag in het disrict Bloemhof/Charlois -
wist Kappelhoff absoluut nog niet waar hij
zijn mensen moest inzetten. "Het eerste half
jaar hebben we toen veel tuinonderhoud ge-
daarg voornamelijk bij leegstaande woningen
van het GWR. Voorheen gebeurde dat nooit,
waardoor die woningen slecht verhuurbaar
waren. Nadat we de achterstand een bee§e
hadden ingelopen, zijn we ons wat meer op
andere dingen gaan richten." Het werk wat
de huismeesters moeten doen, hangt volgens
iGppelhoff af van de wijk waarin ze komen te
werken. "Binnenkort Saan er een paar in het
Oude Noorden aan de slag. In die wijk is wei-
nig groenonderhoud, rrutar veel aan het woon-
gedrag van de mensen te doen. Door de stads-
vernieuwing zijn er wel mooie woningen
gekomeÍL ma€u als die niet goed worden be-
heerd, ben je over een paar jaar weer terug
bij af. Wat heb je aan een mooie woningen
als het vuil zich op de stoep opstapelt en me-
teen graffiti op de muren wordt gespoten?
Om aan dat soort dingen iets te doen en om
te zorgen dat het niet weer gebeut, ook daar
is een huismeester voor.n lGppelhoff: "De
nuurnen, wouwen zijn voor dit werk nog niet
gevonderL kunnen zich weer nuttig maken en
dat waarderen ze enorn. Je merkt het ook
aan hun houding. Zezijn enorm fanatielg wil-
len zich echt waarmaken.n



BUdrage aan een ni uwe start

"Geen luid appèl op burgerschapszin!
Wel op de gemeenteliike diensten en
wijkorganisaties orn over de brug te
komerl om samen errrst te maken rnet
het verbeteren van de leefbaarheid".
Rob Christiaanse, projectleider van
'Spangen Veilig', verwacht dat door de
uitstraling van het'goede voorbeeld'
de Spangenaren zullen volgen rnet
meer interesse in hun buurt en rneeÍ
bewonersinitiatieven.'Spangen Veilig'
hanteert in elk geval deze filosofre en
tÍacht de drie kernproblernen in Span-
gen rond sociale onveiligheid in te
damrnen : drugsoverlast vervrri-
ling/verpaupering en frictiec tussen
leefstijlen en culturen. Niet alleen Rob
maar ook l(arin de Wit en l-aurie Her-
mans (rnedewerksters van de bewo-
nersorganisatie, BOS) pratelr na een
halfjaar 'voorbeeldig werken' rnet een
tikkie optirnisrne over de voortgang.
"Het beeld verandert in Spangen", is de
eensluidende conclusie.

Servicepunt bij de super
Door het gelijknamig servicepunt aan de Bil-
derdijkstraat ('Bij de Super, meneer") is
'Spangen Veilig' zichtbaar aanwezig in de
wijk. Het wordt bemand door vier bij het pro-
ject gedetacheerde politie-agenten en een
parttime brigadier. Rob drukt de vergelljking
met een politieburoo§e onmiddelijk de kop
in: nHet fungeert als uiwalbasis voor de buurt-
surveillances en meldadres voor klachten
over onveiligheid". Sinds de opening in sep-
tember 1990 hebben de agenten al 140 zaken
in behandeling gehad. Samenwerking met uit-
eenlopende partijen zoals politie-afdelingen,
c\M& ROTEB, bewonersorganisatie en wel-
zijnswerk is het trefwoord in de klachtenaf-
handeling, aangevuld met een zorgvuldige te-
rugÍapporage aan de klager. Rob kiest als
voorbeeld de agressíeve dealer die voor een
hoop overlast zorgde maar slechts gebruikers-
hoeveelheden thuis had: "Hij kon dus niet
sEafrechtelijk vervolgd worden. De bewoners-
organisatie organiseerde toen gesprekken met
de klagers maar die durfden in een civiele pro-
cedure niet te op te treden als getuigerq uit
angst voor repressailles. Toen heeft de politie
de overlast geconstateerd en het GWR ge-
bruikt het proces-verbaal nu om de dealer z'n
huis uit te zetten. Zo'n aanpak is alleen maar
mogelijk bij korte hjn§es en coördinatie, an-
ders zit je direct muunrast.n Maar niet alles
kan en ook in dat geval krijgÍ de klager uit-
voerig het'waarom'te horen. Rob: "Tegelij-
kertijd maak je daarmee duidelijk dat de
klacht serieuze aandacht heeft gekregen. Dat

is het minste waaÍop een klager recht heeft,n
Rob wijst ook op de andere effecten van het
steunpunt: "De politie is nu beter aanspreek-
baar en meer op straat. Afgaande op de posi-
tieve reacties moet dat het veiligheidsgevoel
ten goede komen en preventief werken.n
Naast het steunpunt kent'Spangen Veilig'
nog meer activiteiten om de sociaie veiligheid
te verhogen.
De caninette, een motor die hondepoep inza-
melt, heeft in stad en land tot de verbeelding
gesproken. Ook de aanpak van slooppanden
is verbeterd, vervuilde binnenterrein zijn op-
geruimd en door het aanbrengen van allerlei
voorzieningen is ook de inbraakpreventie in
verschillende woonblokken verhoogd. Rob:
nDe kosten van deze maategelen zijn niet al-
leen uit het project gefinancierd. Ik denk dat
we inmiddels zo'n twee ton aan extra investe-
ringen bij andere partijen gegenereerd heb-
ben.n

Beeld rninder chaotlsch
IGrin de Wit (medewerkster beheer bij de
BOS) ziet in'Spangen Veilig' een prima mid-
del om de nieuwe start in het buurtwer\ met
inderdaad leefbaarheid als noemer, kracht bij
te zetten. "'SpangenVeiligi richt zich op socia-
le veiligheid, dat komt hier als geroepen! Bo-
vendien zijn de project-faciliteiten voor drie
jaar gegarandeerd en staat last but not least
samenwerking voorop. We zitten in de bege-
leidingscommissie en zijn betrokken bij de
klachtenaftrandeling, ook bij de voorberei-
ding en uiwoering lan de andere activiteiten.
Op deze manier helpt ook dit project mee om

Rob Chrl,sda -.€ (r)

HERKOMST 'SPANGEN VEI-
LIG'
'Bestuurlijke preventie' is een be-
leidsterrein van de Rotterdamse
Bestuursdienst. Het gelijknamig
projecteam werkt aan de ontwik-
keling van initiatieven om de so-
ciale veiligheid, vooral de bele-
ving, te verhogen door kleíne
criminaliteit te voorkomen. Rob
Christaanse, die vanuit dit team
bij 'Spangen Veilig' werkt, typeert
de werkwijze die daarbij gehan-
teerd wordt als volgt: "Vertrek-
punt ís dat elke gemeentelijke
dienst en particuliere instelling
een bijdrage moet leveren. In
praktische zin zijn samenwerking
en coördinatie dan ook de sleutel-
begrippen." Vanuit het ministerie
kwam voor dit beleidsterrein 1,2
miljoen ('Kosto-pot') extra be-
schikbaar voor de periode 1990
t/m 1992. Na selectie op basis van
achterstandsscores en op interesse
vanuit de wijken werd besloten
om het geld in te zetten in de Tar-
wewijk en Spangen. In Spangen
werd een begeleidingscommissie
opgericht om het project verder
vorm te geven. Aan deze commis-
sie nemen de wijkorganisaties en
diverse gemeentelijke diensten
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Beheerplan onder de loep

In september 1989 kwam de projekt-
groep DelÍshaveVSchiemond voor de
laatste keer b{ieen. De stadsvernleu-
wingverkeerde ln eenver gevordetd
stadiurn. De produlrtie aan nieuwbouw-
en genenoveerde woningen was ln ie-
der geval te laag geworden orn de aan-
wezigheid van een projelrtgroep
stadsvernleuwlng nog langer te recht-
vaardigen. De projectgroep verdween
van het podium en het wijkoverleg be-
heer, de WOB, verscheen in december
van datJaar ten tonele. Haar taakop
dracht is drlele.rig: een wijkstructuun
plan opstellen, een beheerkaart bii-
werken en een broodnodige
lnhaalrace in gang zetten om elndelijk
de buitenruirnte op orde te krijgen.
'Tja, buitenruirnte", verzucht Erik de
Lange van de bewonersorganisatie,
nog getooid rnet de titel extern deskun-
dige, tijdens een rondwandeling door
de wijk. Hd schudt het hoofd wiist
naar het Kapelplein err zegt: 'Maar
dan moetje wel kunnen inrichten en
beheren."

Kapelplein
Op het I(apelplein doet ook Bep Horstink een
duit in het zakje. Ze woont nu elders in de
wijlL maar toen haar kinderen nog klein wa-
rerl woonde ze op loopafstand van het plein.
Ze knikt ínstemmend bij Eriks opmerking en
zegt: nHet plein heeft altijd go€d gefunctio-
neerd. Tot het moment dat de stadsvernieu-
wing langsraasde. Sindsdien is het bergaf-
waarts gegaan. Al zes jaar zijn we bezig om
het opgeknapt te krijgen. Vorig voorjaar was
daar even sprake vaÍL ruar dat ging dus niet
door. 'In juni praten we verdel zeggen ze nu.
Allemaal knap vervelend hoor, want als bewo-

inhoud te geven aan onze koers$'ijziging.
Niet alleen stadsvernieuwings.strijd maar ook
buurtbeheer, leefbaarheid dus." laurie Her-
mans, tijdelijk via 'spangen Veiligi als beheer-
adviseuse aan de BOS verbonderl beaamt
evenals Rob en Karin dat dit projekt meehelpt
om het beeld in Spangen te veranderen: nHet

lijkt minder chaotisch te worderg je voelt dat
er gewerkt wordt." Voor het Justus van Effen-
blok staat een veelomvattende campagne op
stapel om de vele leefbaarheidsproblemen
daar aan te pakken, laurie daarover: nDeze

clmpagne moet uitwijzen of we nu weer met
succes bewoners kunnen aanspreken om hun
steentje bij te dragen.n Ze hoopt dat een bre-
de beheerorganisatie voor Spangeq waartoe
een aanzet is gegeven, snel slagvaardig zal

ner weet je niet meer of er ooit nog wat gaat
gebeuren.n Dat er wat moet gebeurer; lijdt
geen turijfel. Het IGpelplein staat model voor
verwaarlozing. Het gÍote klimfort of wat daar-
voor nog moet doorgaan is weggeweten door
houuot. Van sommige zitbankjes staat alleen
het betonnen geraamte nog overeind en de
bestrating is een regelrechtejanboel. Rond
het plein leidt het gÍoen een kwijnend be-
staan. Zwerfafual waar je maar kijkt. Om het
trieste beeld compleet te maken doet een
straatschoffie met een íjzeren staaÍ een aan-
slag op de bruikbaarheid van de glijbaan:
boing, boingl

Villa Pieter
Het sombere relaas van Erik over de verpau-
pering van de buitennrimte blijkt tijdens de
rondwandeling door de wijk ook voor andere
openbare ruimten te gelden. Fnrstaties over
uitstelpolitiek vanuit de gemeente, helemaal
niet of half functionerende overlegsructuerL
ambtelijke reorganisaties en groeiende desin-
teresse van de butrrt passeren de revue. Erik:
nDe gemeente heeft de stadsvernieuwing ge-
bruikt als exculls om de buitenruimte te laten
versloffen.'Doen we daarna'. l,ater viel het be-
heer eerst onder een coördinator Werk Eenhe-
den Buitenruimte. Op papier dus, want de be-
ste man hebben we nauwelijks gezien. Hij
had het te druk met andere zaken. Het enige
succesje is dat de veegwagen van de ROTEB
nu pal achter de vuilophaalwagen aanrijdt.
Voor de rest leek de WEB niet te bestaan.n
Als begin 1989 de Stuurgroep Stadsvernieu-
wing een afsluitende rondwandeling door de
wijk maakt, schrikt ook deze zich een hoedje.
De projectgroep krijCt opdracht om een inven-
tarisatie te maken van de knelpuaten in de
buitennrimte. Deze opdracht wordt in okto-
ber 1990 afgerond door haar opvolgster, de

Karln de llllt (l) en Laurle llernana (r) b{l de
Gmlnette (n)

Delfshaven

Erlt de Lange (l) en Bep Hor-
ctlnt
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WOB, die toen het eerste beheerplan voor
Delfshaven/Schiemond het daglicht liet zien.
Daarin staat een opsomming van de plannen
voor de inhaalactie buitenruime met een bij-
behorende financiële klooftussen wat vol-
gens de gemeente kan en wat in de ogen van
de WOB zou moeten. nHet plan is een bee§e
een achterhoedegevechtn, stelt Erik. "Iffatje
ziet is een opeenstapeling van goede voorne-
mens. De financiële gaten zou het Grondbe-
drijf Rotterdam (nu onderdeel van Ontwikke-
lingsbedrijf Rotterdanl red.) moeten
opvullen, maar deze weigert dat.'Stadsver-
nieuwing klaar, dus op is op', redeneert men
daar.n

Web enwob
Niet kunnen of willen meedenken van ge-

meentezijde. Ook de inrichting van het bin-
nenterrein achter Villa Pieter waar we inmid-
dels zijn aanbeland, is daar volgens Erik ook
een sprekend voorbeeld van. Deze nieuw-
boulvflat voor S5-plussers aan de Pieter de
Hoochweg is al lang en breed bewoond, maar
het terrein erachter ligt nog volkomen braak.
Erik: nln eerste instantie stelde het Grondbe-
drijf 60.000 gulden ter beschikking voor het
aanleggen van een grote tuin. Er kwam een
plan. Een mooi plan, ne§es doorgesproken
met de bewoners. Kost 140.000, rekende het
Grondbedrijfvoor. Een eindeloos heen en
weer praten tussen de partijen volgde en ook
de mogelijkheid of de huisbaas'Onze Wo-
ning'niet een deel van het binnenterrein in
beheer kon nemerq l«vam ter sprake. Die
stond niet te springen. Het wijdse binnenter-
rein zou in die geforceerde opzet ook in
tweeën gedeeld worden met het risico van be-
heerproblemen in de toekomst. Het eind van
het liedje is dat de gemeente voor 1OO.OO0
gulden een plan gaat uitvoeren. Dat bedrag is
precies de uitkomst van een offerte die we als
bewonersorganisatie zelf door een tuinbedrijf

lieten maken. En als onze offerte eerder was
overgenomeÍL was het plan nu klaar geweest.n

Versterl«te wob nodlg
Erik hoopt vurig dat dit soort impasses bin-
nenkort tot het verleden gaan behoren. nNa

het fenomeen WEB deed de WOB dw zijn in-
trede. Maar het Wijkoverleg Beheer kan pas
effectief zijn als dat dezelfde status krijgt als
een projektgroep, indusief gemandateerde
ambtenarenn, meent hij. "Natuurlijk zijn er
goede ambtenaren die hun verantwoordelijk-
heid nemen, maar over het algemeen hebben
de ambtelijke diensten hier ongestraft aange-
klooid met de buitenruimte. De WOB-coördi-
nator is een goedwillende verkeersagent tus-
sen de verschillende diensten, maar kan nu
nog niets dwingends opleggen of aan de kaak
stellen. Zo weten we bljvoorbeeld dat Stads-
ontrn'ikkeling bezlg is met het wijkstructuur-
plan voor de totale buitennrimte in de wijk.
Wrj krijgen echter niks te horen of te zien. Tij-
dens de hele planvorming lijkt de WOB ge-
woon buitenspel te staann. Een machtigere
WOB moet dus uitlomst brengen. Erik: nAn-

ders oogstje alleen maar wegzakkende be-
trokkenheid bij bewoners."

Eind 1990 lieten vier experimentele Wijkoverleggen Beheer (WOB's) hun eerste plannen
zien. Aan de hand van een rondwandeling deed STEIGER een indruk op van de situatie in
Delfshaven-Schiemond. Het plan voor deze wijk heeít vooràl het karakter van een inhaalactie
voor de buitenruimte. Ter informatie over de wijk het volgende:
De wijk Delfshaven-Schiemond valt uiteen in een nieuwbouw- en oudbouwstuk. De nieuw-
bouw concentreert zich in de overloopgebieden Schiemond en Waaldijk. Het oude Delfsha-
ven is een eerste-rings stadwernieuwingsgebied. Door het versnipperd woningbezit verliep
daar de verwerving uiterst moeizaam. Het resultaat van de stadsvernieuwing in Delfshaven
maakt als gevolg daawan een rommelige indruk. Over de hele wijk zijn hap-snap woningen
gerenoveerd. Met de woonomgeving is het mede daardoor droevig gesteld. Die is het kind
van de rekening geworden. De toch al schaars aanwezige buitenruimte ligt er haveloos bij.
Bewoners ervaren hun wijk daardoor niet als'aP. Schiemond is vergeleken met Delfshaven
rijkelijk bedeeld met openbare buitenruimte. Tussen de woonblokken zijn overal speelplaat-
sen aangelegd. De grote gebruiksdruk, met als Bevolg ook verkeerd gebruik, leidde hier ech-
ter tot overlast voor omwonenden. Herinrichting in het kader van het Actieplan Schiemond
moet hier voor een oplossing zorgen.
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Kort nieuws

DAG VAI\I
HET
BEHEER
In de burgerzaal van het Rotter-
damse Stadhuis vond op 26
maart de 'Dag van het BeheeC
plaats. Het Collegeteam buiten-
ruimte had betrokkenen uit deel-
gemeenten, diensten, bewoners-
organisaties en corporaties
uitgenodigd om hun mening te
geven over de ontwikkeling en
organisatie van het buurtbeheer.
Achtergrond vormde het princi-
pe-besluit van het Collegeteam
om de regie voor het wijkbeheer
in handen te leggen van de deel-
gemeenten.
De voorzitters van de deelge-
meenten maakten duidelijk dat
ze een centrale rol weggelegd
zien voor de bewonemorganisa-
ties in het te ontwikkelen beheer.
De opvattingen over werkgebied
en zwaarte van het wijkoverleg
beheer (WOB) variërend echter.
Theo Eykenbroek, voorzitter van
de Deelgemeente Noord, schetste
een structuur met een beheer-
coördinator en een wijkoverleg
in elk van de vijf wijken in noord
waaraan de deelgemeente een
aantal taken en bevoegdheden
delegeert. "Een deelgemeente
met 50.000 inwoners heeft zelf
ook behoefte aan decentralisa-
tie", aldus Eykenbroek. Vanuit
Charlois kwam een ander geluid.
Daar wordt voorshands gedacht

.aan een licht opgezet uiwoe-

ringsoverleg met een signale-
rings- en geen beleidsvoorberei-
dende functie. "Bestuur-op-af-
stand is niet wat beoogd wordt
met het deelgemeentebestel", al-
dus voorzitter Van der Have.
Er tekende zich op 26 maart een
overeenstemming in belangen af
russen deelgemeenten en bewo-
nersorganisaties als het gaat om
personele capaciteit voor het op-
tuigen van een beheerorganisa-
tie, decentralisatie van budgetten
en grotere aanspreekbaarheid
van diensten op wijk- en deelge-
meentenivo.

IN
NEDERI-AND
Een Nicaraguaanse muurschil-
derbrigade brengt in de maanden
mei en juni een bezoek aan Ne-
derland. In verschillende steden
zullen de leden op houtpanelen
of direct op muren tekeningen
aanbrengen over de relatie tus-
sen Nederland en Nicaragua.
Wijkorganisaties, buurthuizen en
scholen kunnen meedoen aan dit
project. Ze kunnen bijvoorbeeld
vooraf informatie en wensen stu-
ren aan de muurschilders zodat
deze alvast een ontwerp kunnen
maken. In het voorjaar zullen de
Nicaraguanen samen met Neder-
landse kunstenaars, wijkbewo-
ners of leerlingen de ontworpen
muurschilderingen dan aanbren-
gen. De Nicaraguaanse muur-

schilders, die al 10jaar in hun ei-
gen land actief zijn, willen met
de muurschilderin gen informatie
geven over Nicaragua en in het
bijzonder over de ontwikkelin-
gen op cultureel vlak. Tevens ho-
p€n ze op een uitwisseling te ko-
men met Nederlandse
kunsternaars. Voor meer infor-
matie: Nicaragua Kommitee Rot-
terdam, Walenburgerweg L2a,
3033 AA Rotterdam. Telefoon
46s 34 10.

NOTA

Rotterdam probeert verbetering
te brengen in de slechte huisves-
ting van moskeeiin. De plannen
werden gepresenteerd in een
PCClDROS-nota met de veelzeg-
gende titel: 'Geloven in de toe-
komst'.
Het stichten en beheren van ge-
bedsmimten is en blijft de ver-
an twoordelijkheid van particulie-
re organisaties. Door een reeks
van stimulerende maatregelen
kan de Gemeente
Rotterdam evenwel de oprichting
van nieuwe en sluiting van on-
veilige en illegale moskeeën be-
vorderen. Om de grootste knel-
punten op te lossen zal
Rotterdam in eerste instantie me-
dewerking verlenen aan de reali-
satie van vijf nieuwe moskeeën:

- een Turkse moskee in Oud-Zuid
t.b.v. de wijken Bloemhof, Afri-
kaanderwijk en Hillesluis

- een Turkse moskee in Rotter-
dam-Noord voor Bergpolder/Blij-
dorp e.o.
- een Turkse moskee in Rotter-
dam-West voor Bospolder-Tus-
sendijken en Spangen.
- tlvee Marokkaanse moskeeën
voor de regio's Zuid en Oost.

De nieuwe moskeeën zullen zo-
veel mogelijk aan doorgaande
wegen worden gesitueerd. De
plekken moeten goed bereikbaar
zijn met openbaar vervoer. ook
dient er voldoende parkeergele-
genheid te zijn.
Rotterdam houdt vast aan het
principe van scheiding tussen
kerk en staat. Dat houdt ln dat
de Gemeente niet rechtstreeks
bijdraagt aan de financiering van
gebedsruimte. Gezien de grote
achterstand in de huisvesting van
moskeeën en het belang van inte-
gratie van migranten met behoud
van de eigen cultuur verleent de
Gemeente waar mogelijk mede-
werking aan de huisvesting van
moskee-organisaties. Zo worden
bijvoorbeeld onkosten vergoed
die voorMoeien uit moskeever-
plaasingen in het kader van de
stadsvernieuwing. De afgelopen
drie jaar zijn al tien moskeeën
met hulp van de Gemeente naar
een betere locatie verhuisd of is

er overeenstemming bereikt over
verhuizing in de nabije toekomst.
Grote gebedsnrimten kunnen al-
leen gerealiseerd worden als
moskee-besruren bereid zijn sa-
men te werken en voldoende fi-
nanciën te krijgen. Hierover
heeft overleg plaats met de mos-
kee-organisaties en hun koepels.

WIE IS ER
NOU GEK
TN DE
BUURT?'
Onder het motto 'Wie is er nou
gek in de buurt?'organiseren het
basisberaad Geestelijke Gezonds-
zorg (GGZ) en het RIO op 25
april een werkconferentie. Cen-
trale waag is op welke manier de
reïntegratie van (ex)psychiatri-
sche patiënten in de wijk kan
plaatsvinden. Steeds meer (ex-

)cliënten wonen in gewone hui-
zen midCen in de samenleving
de wijk. Hun deelname aan aller-
lei wijkactiviteiten stuit echter op
problemen: hoge drempels, voor-
oordelen, geweerd worden. Bo-
vendien kent het begeleidend
personeel van deze woonvoorzie-
ningen vaak de wijkmogelijkhe-
den niet of weet men deze niet
optimaal te benutten. Kortom, de
woonvoorzieningen zijn vaak ei-
landjes in de wijk. Een grotere

'...-.-a
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inzet en openheid, ook van de
kant van 'wijkwerkers', is van be-
lang om van deze'eilandjes'in de
wijk af te komen. Tijdens de
werkconferentie presenteren en-
kele woonvoorzieningen in de
geestelijke gezondheidszorg hun
prakt'jk en hun plannen voor
reïhtegratie van (ex)psyciatri-
sche patiënten en de knelpunten
die zich daarbij voordoen. De
werkconferentie van 25 april
wordt gehouden bij het RIO en
vindt plaats van 12.00 tot 17.00
uur.

GROOT
BEWONERS.
ONDERZOEK
TN DE
ZUTDELIJKE
TUTNSTEDEN

De aanpak van de vierde-rings
wijken is actueel. Er worden veel
initr'atieven genomen op het ge-
bied van woningverbetering en
beheer. Naar aanleiding van de
nota 'Zuidelijke Tuinsteden' heb-
ben gemeente, deelgemeenten,
bewonersorganisaties en corpo-
raties besloten om wijkvisies te
ontwikkelen voor Pendrecht,
Zuidwijk en Iombardijen. Deze
wijkvisies moeten dienen als'kijk
op de toekomst'en de visie zullen
elk de basis moeten worden van
een wijkaanpak om achteruit-
gang en verval te keren.
In november 1990 gingen drie
wijkoverleggen van start om deze
wijkvisies te ontwikkelen. De be-
wonersorganisaties uit de Zuide-
lijke ruinsteden hebben Buro
3plus (RIO) ingeschakeld om in-
houdelijk binnen deze wijkover-
leggen goed uit de verf te komen.
Men wilde de Gemeente en de
corporaties in deze overleggen
niet simpelweg 'volgen', maar
zelf relevante punten voor de te
form uleren wijkvisies inbrengen.
Uiteindelijk leidde deze lvens tot
een groot bewonersonderzoek,
opgezet door Buro 3plus, in de
drie betrokken wijken. De minu-
tieuze wagenlijst (26 A-vienjes
in een verzorgde map), bestond
uit aankruiswagen en in te kleu-
ren kaarten. Hoofdonderwerpen
waren het beeld en de waarde-
ring van de wijk (en op onderde-
len), als ook van de aktivitei-
tevuitgangspunten van de drie
bewonersorganisaties. Om een
optimaal beeld (overeenkomsten
en verschillen) te knjgen vond
het onderzoek plaats onder twee
groepen bewoners: actieve bewo-
ners en - ter referentie - mensen
zonder binding met de bewoners-
organisaties. Het uitzetten en op-

halen van de wagenlijsten ge-
beurde door de bewonersorgani-
saties, de verwerking van de re-
spons (ruim 900 formulieren,
85% van de uitgezette exempla-
ren) gebeurde computennatig
weer door Buro 3plus.
Twee uitkomsten van dit onder-
zoek, dat als representatief kan
worden aangemerkt, zijn tot nu
toe zeer opvallend voor buro
3plus. Ten eerste blijkt dat er een
groot verschil bestaat tussen de
bekendheid met de feitelijke si-
tuatie in een bepaald deel van de
wijk en de mening over het
woonklimaat ter plekke" Zo be-
rust de mening over bepaalde
buurten (b.v. de Horsten in Zuid-
wijk) hoofdzakelijk op beeldvor-
ming (een slechte reputatie) en
niet op feitelijke kennis. Men
acht deze uitkomst van groot be-
lang voor de maatregelen die
voor de verschillende buurten
nodig zijn. Ten tweede werd dui-
delijk dat mensen nauwelijks de
neiging hebben om te verhuizen.
Bijna 85% denkt nog vele jaren
in hun wijk te blijven wonen.
Ook de waardering voor het
wijkrype is groot. Van de mensen
die wel aan verhuizen denken,
kiest bijna 50Yo weer voor de
Zuidelijke Tuinsteden. Buro
3plus vindt dat deze uitkomst be-
tekent dat - in tegenstelling tot
opvattingen binnen de diensten
Stadsontwikkeling en Woon-
ruimtezaken - bij de aanpak van
de Zuidelijke Tuinsteden nog lan-
ge o'jd rekening gehouden moe-
ten worden met de wensen van
de zittende bewoners.
Buro 3plus is van plan om in een
komende Steiger uitgebreider te-
n-rg te komen op de waarde van
zo'n groot bewonersonderzoek,
de resultaten, en het ingewikkel-
de proces om de bewonersorga-

nisaties op basis van het bewo-
nersonderzoek een eigen inbreng
in de wijkoverleggen te laten
krijgen.

TUSSEN
BAI-ANS
TUBAKOMTEARDAAN
De tussenbalans, in Haagsjargon
de Tuba, komt met name in de
volkshuisvesting hard aan. Van
de totaal 17 miljard aan uitgaven
die bezuinigd worden, komen er
9 miljard ten laste van de begro-
ting van VROM.
Via onder andere de akrualitei-
tenrubriek'Stand van Staat'is er
al veel publiciteit geweest rond
het schrappen van de regeling
voor rijksbijdragen voor het aan-
passen van woningen ten behoe-
ve van gehandicapten totf2000.-
. Maar er is meer:

- De huurverhoging wordt in de
komende jaren gesteld op 5,5%
in plaafs YàÍr 3o/o met ingang van
1 juli 1991.
- De variabele exploitatielasten-
stijging wordt verhoogd van 2o/o

naar 3o/o-

- Er wordt 10% gekort op de sub-
sidies voor woningverbetering in
1991.
- Per 1 januari wordt er geen
subsidie meer verstrekt bij groor
onderhoud en verbetering van
vooroorlogse huurwoningen, zo-
dra de plannen minder dan
50.000 gulden kosten.
- Op de huursubsidie wordt be-
zuinigd. Jongeren krijgen bij-
voorbeeld geen huursubsidie
meer boven een huur van 450
gulden p€r maand. Alleenstaan-
den krijgen minder huursubsidie,

als ook sommige ouderen. De
hoogste inkomens onder de
huursubsidie-onwangers vallen
buiten de regeling. Zij krijgen
dus geen subsidie meer.
- De huurgewenningsbijdrage
wordt afgeschaft.

De afschafÍing van de subsidies
voor groot-onderhoud en wo-
nin gverbetering wordt verdedígd
met het argument, dat verhuur-
ders zoveel verdienen aan de
hoge huurverhoging dat het niet
meer nodig zou zijn om te subsi-
diëren. Helaas valt ook deze
mooie oplossing weer in duigen
op basis van hetzelfde idee van
het grote gemiddelde waar de
nota Heenna voor Rotterdam al
nier werkre. Gemiddeld is de Rot-
terdamse woningvoorraad t.o.v.
die in de rest van het land ouder,
slechter en daardoor goedkoper.
De dienst VH schat de extra op-
brengsten van de sterkere huur-
verhogingen vmr de corporaties,
GWR en Gemeente op zo'n 52
miljoen over vier jaar. Daar staat
een verlies van subsidies groot
onderhoud en wonin gverbeterin g
tegenover van zo'n 400 miljoen
over hetzelfde tijdvak. Dubbel
wrang worden deze maatregelen
als men zich realiseert dat deze
subeidies er nou nog net voor
konden zorgen dat er voldoende
woningen 'goed en bereikbaaC
zouden blijven, zoals vastgelegd
in het Volkshuisvestingsplan. De
klus om [enminste 120.000 wo-
ningen binnen die voorraad re
houden is er niet simpeler op ge-
worden.

KOMENDE STEIGER
De tweede editie dit jaar van
STEIGER verschijnt in juni.
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Aqn h,et werk
Vers van de pers keuren de relakteuren met vee)zeggende blikken het eerste
exemplaor van de in maart vercchenen Kinderkrant Bospolder & Tussendij-
ken. Terwijl de één het resultaat nog krítisch onder deloep neemt, àjn de an-
deren al verzonken in het nieuws. Kinileren uit de groepen 7 en I yan die
basuscholen maakten van A tot Z deze speciolewijkkront Met ortkelen oyer
de chu.oladefabrielg de Golfoorlog zdf ecn dambord maken" lambadq
'drul<s' en niet te vergeten een \ntertiev) met mensen'. De krant werd ge-


