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' Floris van Dijk

EEN FONTEIN OP DE STOEP
Droom van Floris yan Dijk yerwezenlijkt

Stel je tuiniert al jaren in een mooi openbaar bloemenperkje voor je voor-
deur, maar regelmatig wordt het tuintje ook verruineerd door jeugd op
fietsen en brommers. Je waarschuwt een keer, je waarschuwt nog een

keer en nog een keer. Niks helpt. De jonge vandalen beginnen er nu pas
echt zin in te krijgenz'laat die ouwe de klere krijgen metz'n plantjes'.
Voor Floris van Dijk aan de Boerschaplaan (Slachthuisterrein in Croos-
wijk) liep op een gegeven moment de emmer over. "Dan kan je twee din-
gen doen. Helemaal in het harnas vliegen, maar dat drijft de zaak alleen
maar op de spits. De jeugd heeft ook geen opvoeding qua natuur. Leg het
dan maar eens uit dat je geen struiken moet vernielen. Dus heb ik de
schop genomen en ben een kuil gaan graven voor een vijver."

Plunr"n in die richting koesterde Van de gemeente doodleuk vertellen dat het
Dijk, Schiedammer van geboorte, al vanaf tuintje maar weg moest. Dan kon het stuk
het moment dat hij tien jaar geleden in de stoep gewoon betegeld worden. Was alle
Boerschaplaan neerstreek. Voor zijn deur ellende in één klap opgelost. Kanje hetje
bevond zich op dat moment een stukje voorstellen, een trapveldje pal voorje
openbaar groen, dat een kwijnend bestaan deur? Op een ochtend stond de bulldozer
leidde. "Degemeentemaaktjeeerstlekker alklaaromtebeginnen. Ikhebzelf telefo-
met een tuintje", schampert Van Dijk: nisch onderhandeld zodat dat ding rechts-
"maar onderhoud plegen, ho maar. Dat ben omkeert zou maken."
ik toen maar zelf gaan doen, want ik ben
mesjogge van de natuur. Maar wie schetst Overredingskracht en argumenten wonnen
mijn verbazing? Na anderhalf jaar kwam het van onverschillig draaiende ambtelijke

molens. En dus kon Van Dijk zijn droom
blijven koesteren. "Ik ben metselaar ge-

weest en ik heb mijn hele leven vijvers
voor anderen gemaakt. Het leek me leuk er
nu eens een voor mezelf aan te leggen." In
de loop der jaren stopte Van Dijk dus geld
in zijn vijverpotje en in december vorig
jaar moest het er maar eens van komen.
Hij riep de hulp in van Gemeentewerken

om enkele bomen en struiken te verplaat-
sen en het tuintje groter te maken en zelf
begon hij driftig te graven. Van Dijk: "Dat
riep nogal wat bekijks op. Wat ga je nou
doen? Een vijver aanleggen? Kunnen we
misschien helpen? In een mum van tijd
had ik een paar buren die me kwamen hel-
pen." Het spaarpotje van Van Dijk bleek
net toereikend voor een wat kale vijver.
Om bodemfolie en een pomp voor een fon-
tein te kunnen bekostigen kwam de Op-
zoomerzegel als een geschenk uit de he-

mel. "Ik wist niet wat me overkwam", ver-
telt Van Dijk lachend. "Ik wist dat er een

Opzoomerprijs was, maar van een Op-
zoomerzegel had ik nog nooit gehoord. Ik
kreeg ineens zomaar een uitnodiging dat ik
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met een bus naar Rotterdam-Zuid moest.
Ik was genomineerd voor een zegel. Door
wie? Wist ik veel? Dat had het wijkorgaan
gedaan, maar daar heb ik me in al die jaren
ook niet mee bemoeid. Kreeg ik ineens
een zegel. Ik ben niet gewend iets te krij-
gen."

In z'n eentje
Rieks Westriks, sinds kort opbouwwerker
af in Crooswijk, steekt zijn bewondering
voor Van Dijk niet onder stoelen of ban-
ken. "Het buro Sociale Vernieuwing deed

eerst nog een beetje moeilijk. Het zou om
een éénmansactie gaan en die kunnen nu
eenmaal niet worden beloond. Maar als er
ergens een zegel moest neerdalen, dan was

het hier wel. Van Dijk is gewoon een ge-

weldige man. Hij tilt de hele buurt op."
Westriks kent Van Dijk nog maar een paar
maanden. "Ik heb hem pas ontmoet in april
toen ik een inventarisatie aan het maken
was van gegadigden voor het Eye-Eye pro-
ject. Ik heb hem toen gevraagd en meteen
riep hij raar zijn vrouw 'nou hebben ze me
ook nog politieagent gemaakt'. Van Dijk
is typisch een man die al die jaren in zijn
eentje bezig is geweest. Opbouwwerkers
neigen altijd naar groepsvorming. Binnen
de groep moeten de neuzen dan één kant
op. De zinnen op één lijn. Maar in de be-
trekkelijk korte trjd dat ik in Crooswijk
heb gewerkt, heb ik gemerkt dat dat hele-
maal niet zo makkelijk ligt. Daarom is
Van Dijk echt een ontdekking. Een witte
raaf."

Westriks' bemoeienis met Van Dijks '1e-

venswerk' heeft zich beperkt tot het rege-
len van financiën om de vijver met fontein
feestelijk te kunnen openen. Van Dijk had
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zijnzinnen erop gezeÍ datbij die gelegen-
heid de rest van de straat zou worden opge-
fleurd met bloembakken. Dat plannetje
dreigde te stÍanden op geldgebrek. De deel-
gemeente, die eerst wel geld had toege-
zegd, liet weten dat het speciale potje voor
dit soort dingen toch leeg was, waarna
Westriks nogmaals de 'boer' opging. Patri-
monium Woningstichting, Wijkbeheer,
Wijkorgaan en deelgemeente hielpen Van
Dijk vervolgens over de brug. Zaterdag 5
juni kon zo uitgroeien tot een echt feest en

de buurt kreeg een heus plein met fontein

i"r::**r 
en salamanders als vaste bewo-

Kick
Van Dijk hoopt op veel gekwaak deze zo-
mer. Van mens en dier. "We hebben veel
groen in de buurt, een prachtige singel. Ik
heb een kick willen geven om het zo te
houden. Het is toch leuk om te zien dat ie-
dereen die voorbijkomt even stil blijft
staan om het tuintje te bekijken. Die men-
sen uit het bejaardenhuis hier verderop
zijn echt blt dat ze iets leuks zien. Die zit-
ten altijd maar opgesloten. En met de
jeugd van toen gaat het ook een stuk beter.
Die spreken me nu aan van 'mooie tuin,
meneer Van Drjk'. Het is een kwestie van
een goed contact opbouwen met de jeugd.
Respect kweken voor de natuur. Als je
soms ook zieÍwat ze aanrichten rond de

singel. Stenen gooien naar eenden schijnt
normaal te zijn bij buitenlandse kinderen.
Daar moet je dan wat tegen doen. Kinde-
ren bijbrengen dat dat echt niet kan. Ik heb
de imam daarover benaderd en het stenen
gooien is sindsdien minder geworden."

Aad van der Graaf

Bewonersorganisaties
in verandering
Steiger start een serie interviews over ver-
anderingen binnen bewonersorganisati es.
'Welke nieuwe initiatieven worden geno-

men, met welke groepen en instanties wor-
den contacten ontwikkeld en hoe zit de or-
ganisatie in elkaar?
In dit nummer deel 1: de bewonersorgani-
satie Aktiegroep Het Nieuwe Westen.

Bewonersorganisatie
Het Nieuwe Westen

LATEN
WE
ZELF
WAT
DOEN
De Aktiegroep Het Nieuwe Westen
timmert aan de \ileg. De geyeltuin-
acties en de Opzoomer-bolletjes
zijn inmiddels beroemd. De jong-
ste campagne heeft weryende mot-
to's als 'Aan de bak' (samen met
de jarige corporatie Onze Woning
worden 75 grote plantenbakken ge-

plaatst) en'Kunst om de hoek' (be-

woners maken 8 King-size gevel-
schilderingen op renovatiepanden).
Als klap op de vuurpijl volgde
deze maand de manifestatie 'Voor
Paal', een nationale openlucht ten-
toonstelling yan anti-parkeerpaal-
tjes in alle soorten en maten op de
hoek van de Vierambachtsstraat
en Burgemeester Meineszlaan.

STEIGER sprak met Ingrid
Heijst, coördinerend opbouwwer-
ker in het Nieuwe Westen en Eric
Lugtmeij er, opbouwwerker be-
heer, over de achtergronden yan

de campagnes. Het verhaal van de
Yernieuwing Yan een bewonersor-
ganisatie in een benarde wijk.



Y*.r, op eigen kracht. Dat is voor Eric
de kern van de campagnes van de Aktie-
groep. De eigen kracht van straatgroepen,
bewoners en bewonersorganisatie. Er werd
vroeger veel meer gewerkt op vraag van
gemeentelijke diensten. Devies nu is: niet
wachten op anderen, maar zelf het initi-
atief nemen. Ingrid: "In de stadsvernieu-
wing ben je meer volgend, je werkt met an-

dere patijen. Bij beheerprojecten komt het
initiatief uit de buurt, en neem je als bewo-
nersorganisatie zelf meer de kop." Binnen
de organisatie werd geconstateerd dat er
wel van alles gebeurde, maar dat het alle-
maal te weinig zichtbaar werd. De organi-
satie was daardoor te weinig wervend. Het
zoeken was naar een andere werkwijze,
meer naar buiten gericht, die nieuwe con-
tacten oplevert. Daarbij is een diversiteit
van initiatieven van belang. "Je moet niet
eindeloos in de hondestront blijven zitten.
Dat is de achtergrond van een project als

'Kunst om de hoek'. Het spreekt mensen
aan die al actiefzijn in straatgroepen, maar
ook een reclameschilder die in de wijk
woont en een kunstenaar die een ateliertje
in de buurt heeft. En als het project een-

maal loopt bellen mensen op dat ze nog
een schutting weten waar wat moois op
kan. Je haalt er een school bij enje hebt
weer een prachtige gevelschildering. " Eric
benadrukt dat het initiatief buiten gemeen-
telijke kunstcommissies en instanties is ge-

houden om niet vast te lopen in eindeloze
discussies en procedures.

Projekten als de gevelschilderingen en

Straatmeubilair leveren contacten op met
een ander type mensen. De mensen die rea-

gerenzijn vaak jonger, ze willen wel wat
doen in de buurl maar hebben geen zin in
allerlei vergaderingen.
Dat kan ook verrassingen opleveren. Een
kunstenaar die mee zou doen had weken-
lang op zijn antwoordapparaat staan dat hij
even sigaretten was halen. Hij bleek inmid-
dels in Thailand te zitten. Er werd op het
laatste moment een invaller gevonden, een

student uit Indonesie die de natuur mist in
Rotterdam. Op de schildering zijn groene

rijstvelden, sawas's, te zien naast de Euro-
mast.

Uit de hand
De projecten hebben een eigen dynamiek,
met een zelfuitbreidend vermogen, en de

neiging om uit de hand te lopen. Het pro-
ject Straatmeubilair is daarvan een goed

voorbeeld. Het begon met het plan om zelf
Amsterdammertjes te ontweryen en om die
eigenhandig te plaatsen in de strijd tegen
de parkeeroverlast. De vormgever stelde
voor om naar voorbeelden te kijken in an-

dere steden. Dat leidde tot het idee van een

tentoonstelling van antiparkeer-paaltjes in
het Nieuwe Westen en een officiële aanbe-

velingsbrief van wethouder van den Muij-

. Voor Paal hoek Viermbacbtsstrmt en Burgemeester Meineszlaan

senberg aanz1n collega's in andere ge-

meentes om materiaal ter beschikking te

stellen. Inmiddels rijdt er een wagentje tot
in Limburg om de verschillende exempla-

ren te verzameletZelfs de Zeeuwse Cou-
rant maakt melding van het initiatief: 'Zie-
rikzeeernaarde, bedacht om parkeervanda-

len mores te leren maakt furore ' schrijft
het blad. 'Het paaltje wordt geplaatst op
een tentoonstelling van blikwerende mid-
delen in de Rotterdams wijk Het Nieuwe
Westen waar de parkeeroverlast met geen

Zieikzeese pen te beschrijven is.'
Op de tentoonstelling wordt ook een eigen

vinding uit de wijk gepresenteerd: de 'Pa-

lentrekker'. Met dit apparaat kan in een mi-
nuut een paaltje uit de grond worden ge-

trokken, iets waar tot nu toe twee man een

kwartier voor nodig hebben. En de 'Palen-
trekker' krijgt geen last van rugklachten.
Gemeentewerken en Roteb geven enthousi-
aste steun aan de manifestatie. Stadsont-
wikkeling heeft bedenkingen.
"Wat je doet met zo'n project is spelen
met de ernst", zegt Eric. "Met die paaltjes

loopt het nogal uit de hand. Maar de bood-
schap bhjft duidelijk: dat gezeur allemaal,
laten we zelf wat doen. Zet een uitdaging
voorjezelf."

80.000 gestoorde mensen?
Met het organiseren van de eerste Nieuwe
Feesten in de wijk in 1989 werd de nieuwe
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toon gezet. "We zaten in een dip", veftelt
Ingrid. Het verhaal van de achterstands-
wijk en dat er meer geld nodig is werd con-

traproduktief. De stadsvernieuwing was

niet florissant. De negatieve kommer-en-
kwel sfeer moest worden doorbroken.
Dieptepunt was de TV-documentaire van

de VPRO over de wijk. "Mensen waren
daar vreselijk boos over. Ze voelder, zich
direct aangetast in hun eigen woonomge-
ving. Zoiets is dodelijk voor het moreel."
De negatieve beeldvorming van de wijk in
de media is een van de grootste proble-
men. "Het lijkt soms wel of er 80.000 ge-

stoorde mensen in West wonen, masochis-
ten die graag op zich laten schieten."
De acties en campagnes zijn minder ge-

richt op materiële verbeteringen dan in het
verleden. Opkrikken van het moreel, ver-
trouwen in eigen kunnen, verbetering van
het beeld van de wijk zijn centrale issues

geworden. "Daar hoort brj dat je niet bin-
nen blijft zitten. Je moet van je laten horen
en laten zien dat er veel initiatieven moge-
lijk zijn. Dat trekt aan en laat een ander
beeld van de wijk zien."

Europacupstemming
De acties stralen optimisme uit en vertrou-
wen in eigen kunnen. Tegelijkertijd be-
staat het besef dat het gaat om wankele
evenwichten. Ingrid: "Er was vorige week
een feestje in een straat. Een van de initi-
atiefneemsters werd diezelfde avond over-
vallen in een tunneltje door een groep Ma-
rokkaansejongens. Verlrekt er nou weer ie-
mand uit de wijk denk je dan."
Belangrijke reden waarom mensen uit de

wijk verhuizen is vaak dat ze kinderen niet
in deze omgeving wi1len laten opgroeien.
Preventieprojecten staan hoog op de agen-

da van de organisatie en ze lopen als een

trein. De mensen houden zelf de verlich-
ting in de gaten. Als een lantaarnpaal het
niet doet komen er telefoontjes naar de

buurtwinkel. Ook de preventiemonteur
heeft zijn handen vol. Maar kan een strip
op de deur het gevoel van veiligheid echt
vergroten?
De reacties in de wijk op de grootscheepse
politieactie tegen drugspanden eind april
waren tekenend. "Als je kijkt naar de resul-
taten was het een belachelijke verloning",

aldus Eric: "maar veel bewoners reageer-

den positief. Er heerste een soort Europa-
cup stemming: eindelijk gebeuÍt er wat,
wij zijn de baas! Een enge sfeer, het ging
over een grens." De bewonersorganisatie
gaf naar buiten een gematigd positieve re-
actie op de politieactie. De nadruk in de re-

actie ligt op een vervolg. De contacten met
de politie zijn niet daverend ondanks de sa-

menwerking in de preventiewinkel en in
de werkgroep drugsoverlast van politie,
corporatie en bewonersorganisatie. Ook de

communicatie over het wijkveiligheids-
plan is nog gebrekkig.

Kaartenbak
De bewonersorganisatie is in stevig tempo

veranderd. "De knop is om. De tijd is voor-
brj dat je een vergadering met een opkomst
van 100 mensen als een resultaat kon be-
schouwen", zegt Ingrid.
De organisatie fungeeÍ nu vooral als ont-
wikke-laar en ondersteuner van initiatieven
tegen verloedering. "We proberen open
om te gaan met initiatieven en ondersteu-
ningsvragen uit de wijk." De organisatie
kent al langer een decenffale sÍuctuur met
buurtgroepen. Veel initiatieven ontstaan
niet centraal maar op straat- en buurtni-
veau. Vandaar komen ondersteuningsvra-
gen naar de Aktiegroep. Die vragen zijn di-
vers. Soms gaathet om eisen. Ingrid: "Ik
moet niets, zeg ik dan. Soms gaat het om
een vraag om steun bij het oplossen van
conflicten. Naar aanleiding van parkeer-

overlast bij een moskee bij voorbeeld die
leidde tot gekanker tegen alles wat Marok-
kaans is. Het bleek via een aantal straatver-
gaderingen terug te brengen te zijn tot be-
noembare overlast.
We zijn niet alleen een service-bureautje

met mensen die graag overwerken. We
staan ook voor gezamenlijkheid, we probe-

ren de besluitvorming in de wijk te organi-
seren en belangen te behartigen. " Veel ini-
tiatieven worden gedragen door buuÍ- en

straatgroepen of projecten die meer of min-
der zelfstandig opereren. 'Wat wel en niet
bij de bewonersorganisatie hoort is in dit
netwerk niet scherp afgebakend. Sommige
groepen zien zichzelf nadmkkelijk als on-
derdeel van de organisatie. Mensen zeggerr
dat ze van de Aktiegroep zijn, ofvan de

buurtwinkel. Anderen zegger, ze dat ze

van een straat- of buurlgroep zijn. "Kern-
element van de organisatie is de kaarten-
bak van 200 aktieve mensen die de

Nieuwsbrief van de Aktiegroep toege-
stuurd krijgen." De Nieuwsbrief bevat ook
de uitnodiging voor de maandelijkse Aktie-
groep-vergaderingen. Op die bijeenkom-
sten gaat het meer om uitwisseling en plan-
nen maken dan om centrale besluitvor-
ming over allerlei zaken. Overigens loopt
voor de meeste mensen de binding met de

organisatie niet via vergaderingen.
' Ingrid lleijst en

Eric Lugtmeijer
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Discussies over de organisatie-stmctuur
worden tot het hoognodige beperkt.
"Laatst hebben we weer een organisatie-

schema gemaakt. Dat riep geen vragen

op", aldus Ingrid: "behalve een opmerking
van een oudgediende dat we zo weinig be-

sluiten nemen."

Toetsende rol
Met de historische betiteling van 'Aktie-
groep' wordt pragmatisch omgegaan. De

organisatie noemt zich nu 'de bewonersor-
ganisatie Aktiegroep Het Nieuwe Westen',
en uls dat beter uitkomt 'bewonersorgani-

satie Het Nieuwe Westen'.
Belangrijk in de organisatie is verder een

kerngroep van bewoners die zich verant-

woordelijk voelen voor het geheel en zich
daarop laten aanspreken. "Het is de groep

bewoners die je over je schouder laat mee-
kijken. Als zo'n groep er niet zou zijn, of
zou athaken dan zou je als coördinator
meer formele bevoegdheden moeten heb-

ben" zegt Ingrid. Eric heeft het gevoel dat
je als beroepskracht zou zweven als zo'n
groep die meedenkt en een toetsende rol
heeft er niet zou zijn.
Met het verdwijnen van de projectgroep
stadsvernieuwing is de positie van de Ak-
tiegroep veranderd. Besluitvorming vindt
op stedelijk niveau plaats en er is geen di-
recte verantwoordelijkheid meer voot het

stadsvernieuwingsprogramma. Het aange-

paste programma uaarin renovatie in een

aantal buurten noodgedwongen ingeruild
wordt voor intensiefbeheer en op een aan-

tal plekken versneld wordt gerenoveerd
(de zgn. 'New Deal') wordt niet centraal
op wijkniveau besproken. De rol van de be-

wonersorganisatie is een bijdrage leveren
aan het ontwikkelingswerk samen met de

corporatie, en verder vooral lobby voor in-
vesteringen in stadsvemieuwing op plek-
ken waal het beslist nodig is.

Een grote verandering in de afgelopenja-
ren vindt Ingrid dat de organisatie veel
ze1Íbewuster naar buiten treedt en dat het

draagvlak onder allerlei uiteenlopende
groepen en initiatieven is verbreed. "Ik ben
volstrekt niet defensief over ons werk. De

kansen voor de toekomst liggen in de crea-
tiviteit, de kennis die er in de organisatie is

en het eigen initiatief.
Een bedreiging voor de organisatie is dat

mensen toch aÍhaken. Veel onderlinge con-
tacten zijn weggerenoveerd. Zullen men-

sen als ze de kans hebben niet alsnog van-
uit de bimrenstraten wegverhuizen? "

Nel ten Boden, Anne van Yeenen

t Een gevelschildering gemaakt door een bewoner in het kàd€r van 'Kunst om de hoek
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'Voor Paal', juni 1993

Bestellingen: 010 - 41 1 .84.1 1
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Beroepskrachten Oude Noorden bezinnen zich op rol

Zaakwaarnemers op terugtocht
Belangenbehartiging is geen taak voor beroepskrachten maar voor bewo- ten' in de wijk. Het nieuw te vorÍnen

ners en huurders. De diSCussie over de herorientatie van de bewonerson- 'Steunpunt Oude Noorden' zal zich gaan

de een dui-
de myan
be beheer
in en en centraal in groepen, ouderen, zelforganisaties van mi-
Rio-verband wordt gevoerd. granten, buurtbeheergroepen etc.

fn oktob", van dit jaar bestaat de Bewo-
nersorganisatie Oude Noorden (BON) 25
jaar. Begonnen in 1968 als een krachtige
actiegroep van huurders die zich yeÍzeÍte

tegen de aanleg van een snelweg door de
wijk ontwikkelde de BON zich in de loop
derjaren tot een geducht en belangrijk on-
derdeel van de plaatselijke stadsvernieu-
wingstrein. Terugkijkend vallen nu een
aartalzaken op. In de eerste plaats dat pro-
fessionele bewonersondersteuners aanvan-
kelijk geen enkele rol binnen de bewoners-
organisatie speelden. Bewoners deden in
die eerstejaren in principe alles zelf: actie-
voeren, spreekuur houden, zelfop onder-
zoek gaan, krantjes maken, hun belangen
bij derden behartigen: alles. Pas beginja-
ren zeventig vertoonde de eerste 'professio-
nal' zich binnen de BON: een opbouwwer-
ker. Geheel in de geest van de tijd opereer-
de deze opbouwwerker ook niet los van de
BON maar maakte hij heel nadrukkelijk
deel uit van het 'voorlopig erkend wijkor-
gaan' zoals de BON toen nog treffend heet-
te. Treffend omdat de term heel goed aan-
geeft hoe de verhoudingen toen lagen: er
was één eenheidsorganisatie van bewo-
ners, een algemeen erkend (en door iede-
reen als bekend verondersteld) wijkbelang
en de professional was er om dat wijkbe-
Iang te bewaken en uit te voeren. Deze ont-
wikkeling bereikte zijn hoogtepunt op het
moment dat de stadsvernieuwing in het
Oude Noorden op zijn toppunt stond. Een
sterk uitgedijd gezelschap van bewonerson-
dersteuners bestaande uit extern deskundi-
gen, sociaal begeleiders en later ookmi-
grantenwerkers en beheerdeskundigen
stond de bewonersorganisatie toen bij in
haar niet aflatende strijd voor goede en be-
taalbare huisvesting.

Dit concept werkte zolang iedereen binnen
de BON - en daarbuiten - er van overtuigd
was dat de opgaven waarvoor de wijk zich
gesteld zag ook tot enkele essentiële en ge-
meenschappelijke punten terug te voeren
waren. Het werkte echter niet meer toen
opeens eind jaren tachtig allerlei mensen
akelige vragen begonnen te stellen. Bij-
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voorbeeld over de fixatie van de bewoners-
organisatie op het hele stadsvernieuwings-
proces. Kon dat niet wat minder hoog ni-
veaurenovatie en kleine beurt+? Of over
de aanwezigheid van nieuwe bewoners-
groepen in de wijk. Waarom zag je díe zo
weinig binnen de BON? En hoe stond het
trouwens met het beheer van de wijk en de
samenlevingsopbouw? Moest daar niet
wat meer tijd aan besteed worden? En na-
mens wie onderhandelt de BON trouwens
toch altijd als er onderhandeld moet wor-
den? En moeten die beroepskrachten dat
nou wel steeds doen? Is dat wel zo gezond?

Deze 'akelige' vragen hebben er toe geleid
dat binnen de BON het afgelopenjaar ste-
vig is gediscussieerd over zaken als wat
nou de kerrtaak van een bewonersorgani-
sat.ie is, in hoeverre een bewonersorganisa-
tie nog namens alle bewoners van een be-
paalde wijk kan spreken en wat de plaats
van beroepskrachten binnen een bewoners-
organisatie behoort te zijn. Dit heeft in fe-
bruari van dit jaar geresulteerd in een werk-
plan waarin het team van beroepskrachten
heeft aangegeven dat zij 'samenlevingsop-
bouw' als haar kerntaak beschouwt. Dit
aspect moet in principe in alle activiteiten
terug te vinden zijn. Toen deze inhoudelij-
ke'hobbel' over het aandachtsgebied van
de BON was genomen en besproken met
bewoners, deelgemeente en andere belang-
hebbenden is binnen het team vervolgens
verder gediscussieerd over de gewenste or-
ganisatiestructuur van de BON. Dit heeft
voorlopig de volgende conclusies opgele-
verd:
1. Een belangenverstrengeling van bewo-
nersorganisatie(s) en bewonersondersteu-
ners is in principe ongewenst gezien de
verschillende verantwoordelijkheden die
in het geding zijn. Om deze reden zal de
huidige verstrengeling tussen bewonersor-
ganisatie en professionals verbroken moe-
ten worden. In de praktijk betekent dit dat
er in de toekomst nadrukkelijk onder-
scheid gemaakt zal worden tussen de be-
wonersorganisatie en een professioneel
'opbouwwerksteunpunt van beroepskrach-

2.In het verlengde hiervan zal (en kan) het
nieuwe 'Steunpunt Oude Noorden' zich
ook niet langer opwerpen als 'het' verte-
genwoordigende orgaan van alle bewoners
in de wijk. In principe vindt het teaÍr na-
melijk dat groepen het best zelf hun belan-
genbehartiging ter hand kunnen nemen en

dat zij dit niet moeten 'uitbesteden' aan
een organisatie die ook nog met andere be-
langen rekening moet houden. Kort ge-
zegd wil het team dus een duidelijker
scheiding aanbrengen tussen ondersteu-
ning (een zaak voor beroepskrachten) en
belangenbehartiging (moeten bewoners-
groepen in principe zelf doen).

Deze stellingname heeft uiteraard nogal
wat consequenties, bijvoorbeeld voor de re-
latie tussen het (nog op te richten) steun-
punt, de drie corporaties in de wijk en de
huurders varr deze corporaties (GWR,
PWS, Combinatie). Dit bleek onlangs al.
In de gesprekken die het team kortgeleden
voerde met de corporaties over hun huurbe-
leid werd bijvoorbeeld duidelijk dat het
team niet meer als 'zaakwaamemer' rra-
mens de huurders wilde praten en ook niet
meer op deze rol aangesproken wenste te
worden door de corporaties. Dit was even
slikken en wennen over en weer maar het
leverde zeker ook wat op. Wat voor alle
partijen duidelijk werd was dat de huur-
ders van genoemde drie corporaties tot dan
toe eigenlijk nooit goed hebben kunnen
paÍiciperen in het beleid en beheer van de
corporaties en dat noch de corporaties,
noch de BON daar in het verleden erg
moeilijk over deden. Om een goede partici-
patiestruktuur van de grond te krijgen
heeft het team inmiddels aangeboden dit
gerealiseerd te krijgen. Ook heeft het team
aangegeven dat zij toekomstige huurders-
groepen wel wil ondersteunen als daar
vraag naar is. Het directe belangenbeharti-
gingswerk zullen huurders in het Oude
Noorden echter uiteindelijk weer zelf moe-
ten doen.

Jan Willem Kluit



' De Hondiusstraa(

Middelland-zuid

MiOa"tluna [jkt een tweede-rings stads-

vemieuwingswijk als alle andere in de

stad. Op een paar punten wijkt dat beeld
echter nogal af. Middelland heeft een

bloeiend sexleven aan de's Gravendij-
kwal, een zeer groot aantal zachte en harde
horeca-gelegenheden van stedelijke allure
aan de Nieuwe Binnenweg en aan de rand
van de wijk ligt de regionale prostitutiezo-
ne, de G.J. de Jonghweg. Daarnaast heeft
de wijk nog de nodige drugspanden, deala-
dressen en hulpverleningsinstellingen.
Door deze concentratie hebben bewoners
in enkele delen van de wijk bij voortduring
overlast. Geluidsoverlast van kroegen, last
van het gedrag van aangeschoten bezoe-
kers, vinden er roofovervallen, inbraken,
steek- en schietpartijen plaats en worden

bewoners lastig gevallen door tippelende
heroiïehoertjes of hun cliëntèle. Nu is het
niet zo dat bewoners ieder moment van de

dag bedreigd worden, maar er heerst onder
een groot aantal bewoners wel een alge-
heel gevoel van onveiligheid, al dan niet te-
recht, vooral 's avonds. Zeker bij bewo-

ners in Middelland-Zuid leeÍt die angst al

J aren.

In Middelland-Zuid leek ailes wat er met
de stadsvemieuwing fout kon gaan, ook
echt fout te gaan. Door aankoop- en ontei-
geningsproblemen, door financiële tegen-

vallers en bezuingingsronden vanuit Den
Haag en de Coolsingel, werd project na
project bijgesteld en uitgesteld. En zoals

dat ook elders ging werd er driftig met de

toekomstige proj ectpanden gespeculeerd.

Steeds meer huizen kwamen leeg te staan

en werden dichtgetimmerd. De groeiende

leegstand zorgde voor groeiende overlast
en oplopende spanningen. Huizen werden
opengebroken, waarbij soms levensgevaar-
Iijke woonsituaties ontstonden en in de di-
recte omgeving werd drugs verhandeld.
Het leek alsof alle overlastproblemen zich
in dit deel van de wijk concentreerden.
In de beginjaren tachtig is er veel strijd ge-

voerd tegen wat een vloedgolf van ellende
leek. Soms werd een leuk succes behaald

met het sluiten van een sexhotel. Maar be-

Straatgroepen tegen verloedering
Bewoners van de Hondiusstraat in
Middelland -Zaid, krakers en 55-
plussers, heroverden de straat. Er
komt betere straatverlichting,
bloembakken, een fietsenstalling en

een bewonerscommissie. Ook de be-
woners van de Snellinckstraat in
dezelfde buurt, één dag nationaal
nieuws door een grootscheepse poli-
tieactie, namen initiatief. Ze zetten
een uitzettingsprocedure in gang
Yan twee drugspanden en blokkeer-
den de Claes de Vrieselaan met
vuilniszakken op het moment dat
de gemeenteraad Yergaderde over
het drugsbeleid. Peter Berntsen, ex-
tern deskundige stadsvernieuwing
bij de bewonerorganisatie Middel-
land, geeft een beschrijving van de
gebeurtenissen en schetst de achter-
gronden.
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woners hadden toch veel te vaak het ge-
voel dat ze met de kraan open aan het
dweilen waren. De prostitutie, de drugs-
overlast en de horecaoverlast namen niet
af. Aan het eind van de tachtigerjaren had-
den ze hun vertrouwen in de politie, justi-
tie en politiek (=het stadhuis) verloren,
voorgoed zo leek het.

Hoop en vrees
Toch leken met het ingaan van de negenti-
ger jaren de verwachtingen voor Middel-
land-Zuíd optimistischer en tegelijkertij d
somberder dan ooit. Er was inmiddels toch
een flink begin gemaakt met de renovatie
en nieuwbouw en de herinrichting van de
woonomgeving. In kader van 'de Vemieu-
wing van de Stadsvernieuwing' in 1989/90
waren grootse plannen gemaakt voor be-
bouwing langs de oevers va11 de Coolha-
ven en de Schie. Ook Middelland-Zuid
zou daarvan meeprofiteren. Particuliere be-
leggingsmaatschappijen en bouwmaat-
schappijen bleken bereid om, niet alleen
langs het water, ook in de wijk naast de tra-
ditionele sociale huurwoningen, duurdere
huur- en koopwoningen te wi1len Leerzet-
ten. De tippelzone aan de G.J de Jonghweg
zou verdwijnen en zou dit wijkdeel weer
een gezonde, leefbare en veilige buurt wor-
den, zo was de gedachte. Dat was het opti-
mistische beeld.
Het sombere beeld kwam uit Den Haag en

van de Coolsingel. Het Rijk bleef bezuini-
gen en dwong de gemeente de koers van
de stadsvemieuwing drastisch om te gooi-
en. Weer werden projecten uitgesteld ( 10
jaar in plaats 5 ) en werd de ambtelijke on-
dersteuning dramatisch gekort. De gemeen-
te trok zich terug uit de stadsvernieuwing

en stortte zich op het beheer. Dit leidde tot
de komst van wijkonderhoudsploegen, be-
heercoördinatoren, additionele veegploe-
gen; de kreet'bouwen voor de buurl' werd
vervangen door de kreet 'schoon, heel en

veilig'. In de zomer van 1992 bleek dat
maar liefst 357o van het voorgenomen
bouwprogramma zou moeten afvallen. Tot
zover een kleine voorgeschiedenis.

Hondiusstraat
Bescheiden resultaten, grote gevolgen
De Hondiusstraat is een straat met karak-
ter, die door zijn brede afmeting en bomen
de allure heeft van een kleine laan. Aan de
noordkant staan panden van het type drie
lagen met kap, aan de zuidzijde twee lagen
met kap, waarbij de erkerachtige uitbouw
met bovenop een balkon de straat eenzeer
apart cachet geeft. Op afstand oogt de

straat fraai, maar schijn bedriegt. De funde-
ringen van veel woningen zijn verre van
goed. Weliswaar heeft een aantal panden
van eigenaars-bewoners en het GWR aan

de noordzijde een verbeteringsingreep
voor 15 jaar (de zgn. ISR-ingreep) onder-
gaan, maar aan het eind van die straatzijde
waren de funderingen van de huizen zo
slecht dat sloop onvermijdelijk bleek. Eind
1991 verrees daar een compiex 55+wonin-
gen. Aan de nidzljde is de situatie zo mo-
gelijk ingrijpender. Tweederde van de
straaÍ zal binnen afzienbare tijd tegen de
vlakte gaan, om plaats te maken voor koop-
woningen. Om overlast voor omwonenden
zo veel mogelijk te beperken, had de bewo-
nersorganisatie er bij het Ontwikkelingsbe-
drijf Rotterdam (OBR) op aangedrongen

het inmiddels al jaren dichtgetimmerde
deel zo snel mogelijk te slopen.

Vorig jaar kwam de omslag. Door verhui-
zingen kwamen de woningen aan de zuid-
zijdelangzaamaan leeg. Voordat ze echter
konden worden dichtgetimmerd, werden
ze doorjongeren gekraakt. Binnen een half
jaar waren alle gemeentepanden aan de

zlídzljde gekraakt. Toen kwam, onver-
wacht, het OBR met de mededeling dat er
gesloopt ging worden. De krakers en bewo-
ners, die tevreden waren met het bewoon-
baar houden van straat door deze jonge
mensen, besloten tot actie over te gaan om
de sloop te voorkomen. Zij vroegen de be-
wonersorganisatie steun om de straat zo
lang mogelijk leefbaar te houden.
De bewonersorganisatie aarzelde, uit angst
voor overlast gezien taferelen in het verle-
den, maar zag al snel dat deze krakers
geen overlastgevende junkies en ontheem-
den waren. Na flink wat overredingskracht
en een gezamenlijke bewonersvergadering
met Gemeentelijk Woningbedrijf GWR en

OBR werd de sloop voorkomen, met als ar-
gument dat onduidelijk was wanneer het
nieuwbouw-project ook daadwerkelijk zou
worden uitgevoerd. Met de aanwezigen
werd afgesproken dat zij als er gesloopt
moest worden de panden vrijwillig, een

halfjaar voor de aanvang van de nieuw-
bouw, zouden verlaten. Zij konden als ze

dat wilden bij het GWR eetZgÍt om-niet
contract krijgen.

Straatverlichting en fietsenstalling
Deze overwinning smaakte naar meer. De
bewonersorganisatie vroeg de bewoners of
zij andere initiatieven wilde nemen om
hun sftaat aangenamer en leefbaarder te
maken. Een aantal mensen wilde dat wel.
Doorn in het oog was de straatverlichting.
Volgens het Gemeentelijk Energie Bedrijf
GEB was de lichtsterkte in de straat vol-
doende, volgens bewoners niet. Bovendien
was bij de bouw van het ouderencomplex
de helft van de hanglampen vervangen
door straatlantaarns. 'De hanglampen te-
mg en meer lichtsterkte verlichting' was

de eis. Na vele maanden van telefoneren,
brieven schrijven en vergaderen moest uit-
eindelijk een fietstocht door de straat on-
der leiding van de verantwoordelijke wet-
houder Hoogendoorn uitsluitsel geven. De
wethouder kwam, zag en overwon het
GEB. Alle eisen van bewoners werden in-
gewilligd.
Onder bewoners bestond een groeiende be-
hoefte aan een fietsenstalling. Dankzij initi-
atief van één van hen kon, samen met de
bewonersorganisatie, om de hoek in de
Lieve Verschuierstraat een fietsenstalling
worden geopend. Hiermee werd het start-
sein gegeven voor een project om ook in
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andere delen van de wijk stallingen te reali-
seren.

Actieve bewonerscommissie
In het nieuwe 55+complex waren proble-
men ontstaan met een verkeerde inplaat-
sing van een bewoner. Dit leidde tot bui-
tensporig veel overlast voor de overige be-
woners. Met ondersteuning van de bewo-
nersorganisatie werd een bewonerscom-
missie opgericht die actief aan de slag
ging. Na een jaar van overlast en spannin-
gen kon de bewoner worden uitgeplaatst.
Hoewel de overlast tot grote spanningen
onder de bewoners leidde, bevorderde het
gebeuren de onderlinge saamhorigheid
sterk. Iedereen kent elkaar nu en er lijkt
een groeiende behoefte om meer gezamefi-
lijke activiteiten te ondernemen.
Inmiddels is de straatgroep druk bezig met
het realiseren van bloembakken in de

straat. Ondanks de angst voor vernieling
en de scepsis over het onderhoud en de

schoonmaak van de bakken (de bakken
worden in zelÍbeheer uitgegeven), is men
toch gestart. Bijna alle bewoners hebben
uit eigen portemonnee aan het project mee-
betaald en winkeliers in de wijk hebben
zich, na enige aandrang, opgewolpen als

sponsor. Er is een onderhoudscommissie
en een lobbyclub geformeerd. Binnenkort
worden de eerste bloembakken in de straat
gezet.

Al lijken de resultaten bescheiden, de 
-ee-

volgen zijn groot. Onder de bewoners is
het gevoel van 'mijn' straat weer terug. Be-
woners kennen elkaar beter, alle panden
zijn nu bewoond en niet dichtgetimmerd,
klachten in de woonomgeving worden di-
rect en beter doorgegeven aan gemeentelij-
ke instanties. Dejunkie-overlast is inge-
perkt en de in portieken spuitende prostitu-
ées worden aangesproken. In het ouderen-
complex is een bloeiende bewonerscom-
missie. Binnenkort zal de straat beter ver-
licht worden en zal de eerste bloembak
feestelijk worden geplaatst. Eén van de be-
woners beheert een fietsenstalling en heeft
een plan ontwikkeld om aan één van de

dichtgemetselde gevels een permanente en

verlichte schilderijententoonstelling te ma-
ken. Met hulp van de bewonersorganisatie
wil men zich blijven inzetten en contacten
houden met en wanneer nodig meedoen
aan acties van andere straten. Vorige
maand heeft de straatgroep de Opzoomer-
zegel ontvangen.

' Afsluiting vm de Claes de Vrieselaan door boze actieloerders

Snellinckstraat en
Zwaerdecroonstraat

Volksfeestje van alle gezindten
De Snellinckstraat en de Zwaerdecroon-
straat liggen beide dwars op de Claes de

Vrieselaan en vormen een verbinding met
's Gravendijkwal; of zoals ook wel gezegd

wordt, ze lopen van de verlengde tippelzo-
ne naar de sjieke sexclubs. In deze straten
heeft de stadsvernieuwing voor de nodige
veranderingen gezorgd. In de Zwaerde-
croonstraat zijn de huizen aan de noord-
kant gerenoveerd (hoog-niveau) of vervan-
gen door nieuwbouw en de zuidzijde van

Snellinckstraat zal de komende jaren ge-

heel worden gesloopt voor nieuwbouw (so-

ci ale huur/koopwoningen). Het bouwbl ok
tussen beide straten heeft enkelejaren gele-

den een sloop-in-stand-houdings-ingreep
(SIis) gekregen. De kop van het blok aan

de Claes de Vrieselaan zal in 1994 worden
vervangen door nieuwbouw (sociale huur).
De Slis-ingreep en de onzekerheid over de

voortgang van de andere projecten heeft
tot veel spanning en ruzie onder bewoners
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geleid, maar ook tot ontevreden gevoelens

bij de huisbaas, het GWR, gemeentedien-
sten en de bewonersorganisatie.
In beide straten is aljaren sprake van de

bekende overlast: drugspanden, inbraken,
roofovervallen op sffaat, vervuiling. Er
heerst een groot gevoel van onveiligheid
onder de bewoners, zowel bij Nederlan-
ders als bij migranten. In het verleden
heeft de bewonersorganisatie pogingen on-
demomen om bewoners te activeren, maar
de stadsvernieuwingsperikelen slurpten
alle aandacht op. Voor 1993 stond de her-
inrichting y al de Zw aeÍdecroonstraat op
het programma.

Vorigjaar tijdens een aantal huis-aan-huis-
bezoeken van het wijkpastoraat bleek de

animo om gezamenlijk iets te onderrremen
wel aanwezig. Heel voorzichtig begon de

bewonersorganisatie met een aantal bijeen-
komsten met bewoners uit beide straten.
Er was nog veel oud zeer uit het verleden;
in de wijk bestonden jarenlang grote tegen-
stellingen tussen verschillende bewoners-
groepen en bewonersorganisatie en werk-
groep Heemraad. Dat moest eerst grondig
worden uitgepraat, alvorens activiteiten
mogelijk waren.

Drugspanden
Het eerste probleem was de aanpak van
twee drugspanden irr de Snellinckstraat.
De huisbaas, het GWR, was door acties
van omwonenden en de bewonersorganisa-
tie bij soortgelijke overlast elders il de

wijk wijzer geworden en wilde uitzettings-
procedures staÍten. Angst voor represail-
les, ervaringen uit het verleden en daadwer-
kelijke intimidatie echter zorgden voor een

dermate explosieve sfeer in de straat dat
getuigenverklaringen van omwonenden
niet zo makkelijk werden afgegeven.
Tweede probleem was de tippelzone. Bij
herhaling wist het stadhuis het afgelopen
jaar te vertellen dat het voorstel tot ver-
plaatsing nog maar een kwestie van enkele
maanden was. Voor bewoners was dat ver-
haal echter oud nieuws: 'Nu geen gelul
meer, maar actie'. Er werd een kaartenac-
tie gestarl, brieven werden naar het stad-

huis gestuurd en de toekomstige politici
van de deelgemeente (de zgn. de klank-
bordgoep Delfshaven) werden persoonlijk
benaderd. Met andere actieve straatgroe-
pen en bewoners in de wijk werd contact
gezocht.

Het derde probleem was de ergernis van
de voortdurende vuilnis in de straat. Altijd
waren er wel mensen die hun vuilnis op de

verkeerde ophaaldagen buiten zetten of
van mening waren dat vuilnis altijd op
straat kon worden gegooid.

Speeltuin
Een nijpend probleem in dit deel van de

wijk is het tekort aan speelgelegenheid

voor kinderen. Jarenlang speelden de kin-
deren op stoepen en straten, tussen dicht-
getimmerde panden en op braakliggende
terreintjes. Plekken waar de heroïnespuiten
en condooms dagelijks bij tientallen kon-
den worden opgehaald.
De grote plannen over het afbouwen van
de wijk omvatten alleen woningbouw en
ideeën voor kantoren en winkeldes, maar
geen gelegenheid tot spelen, terwijl, vol-
gens gemeentelijke prognoses, er de ko-
mendejaren in dit stadsdeel een zeer grote
toename van de bevolking (vooral van klei-
ne kinderen) te verwachten is. De ambtena-
ren, belast met de uitvoering van de nieu-
we plannen, werden bestookt en ook de

verantwoordelijke wethouder voor Welzijn
werd door bewoners en bewonersorganisa-
tie aan zijn jasje getrokken. Zo kon er op
het laatste moment bij het binnenkort ter
visie liggende bestemmingsplan voor Zuid
een speelgelegenheid worden opgenomen
op één van de in de toekomst te realiseren
grote binnenterreinen. Of het er ook daad-
werkelijk komtzalrrog moeten blijken en

afhangen van acties van de buuÍ.

'Veeg'feest
Ondanks alle moeilijkheden die bewoners
hebben gehad en nog zullen krijgen zijn de

resultaten ook in de Snellinckstraat niet ge-
ring. Het vergaderen hielp: de getuigenis-
sen kwamen er en er loopt nu een uitzet-
tingsprocedure. De bewoners kennen el-
kaar beter en ook in de Snellinckstraat
komt betere verlichting. Na een pamfletten-
actie naar de klankbordgroep besloot deze

het probleem, samen met de andere proble-
men van Middelland-Zuid op de politieke
agenda te zeÍÍeÍ. Het vuilnisprobleem
wordt aangepakt door een paar maal een

schoonmaakactie te organiseren. Onlangs
is besloten om het komend jaar iedere
maand een schoonmaakactie te houden.
Bewoners weten de politici weer te vinden
en de politici hen, maar het belangrijkste
resultaat is dat ook in deze straten het ge-
voel van 'mijn' straat lar,gzaamterog
komt!
Het stadsbestuur, bekend met de proble-
men in de wijk, besloot eind april haar tan-
den eens te laten zien. Met maar liefst 175
agenten 'veegde' zij Middelland en het
Nieuwe Westen 'schoon'. Het schoon-
maakfeest werd met instemming door be-
woners begroet, maar men vroeg zich wel
af waarom het zover had moeten komen.
Overigens was het feest slechts van korte
duur, en stonden de opgepakten enkele
uren later al weer op straat. Maar de be-
langstelling in de dagen erna was enofln;
de hele vaderlandse pers had Middelland-
Zuid 'ontdekt'. Ook dit was van korte duur.
Acties kunnen leuk zijn
De laatste actie van bewoners in dit deel
van de wijk vond plaats op donderdag-

avond 13 mei jl. Terwijl op dat moment de

voltallige gemeenteraad zich vanaf 14.00
uur tot diep in de kleine nachtelijke uurtjes
boog over de nieuwe drugsnota van het
College, besloten bewoners over te gaan

tot een symbolische 'harde' actie. Tussen
20.00 en 21.00 uur werd de toegang tot de

Claes de Vrieselaan ter hoogte van de Snel-
linck- en de Vliegerstaat aan beide zijden
voor alle verkeer (inclusief de tram) ge-
blokkeerd. De opgeworpen blokkade be-
stond uit grofvuil en vuilniszakken. Uit
alle straten van Middelland-Zuid kwamen
bewoners helpen, ook straatgroepen uit de

andere delen van de wijk lieten zich niet
onbetuigd. Om 20.30 uur waren eÍ zo'Ít
200 mensen aanwezig, die onder het genot

van koffie en koek een zelfgemaakt lied
ten gehore brachten. Het werd een gezellig
volksfeest waarjong en oud, val alle ge-
zirrdÍer en achtergronden aan deelnamen.
Er bleek een groot gevoel van saamhorig-
heid. Het gevoel dat acties ook leuk kun-
nen zijn was voor veel mensen een ware
openbaring. Het was héél lang geleden dat
in Middelland-Zuid mensen zo spontaan
en gezellig bijeen waren om hun ongenoe-
gen te uiten.

Initiatief bij straatgroepen
De gebeurtenissen vormde een ommekeer.
Tienjaar geleden deelden bewoners op de

Claes de Vriesel22n aI pamfletten uit aan

automobilisten om te protesteren tegen de

overlast van prostitutie en drugs. Maar de

afgelopenjaren heerste apathie die nu
doorbroken lijkt te zijn.
Een factor in het gebeuren vormde de ande-

re opstelling van de bewonersorganisatie
dan in de afgelopen jaren gebruikelijk was.
Met de omslag van stadsvernieuwing naar
beheer heeft de organisatie haar werkwijze
veranderd. Vanuit de vragen, ergernissen
en eigen behoeften van bewoners wordt ge-

tracht een wij-gevoel te creëren. De bewo-
nersorganisatie kiest voor een ondersteu-
nende en begeleidende rol en het zijn de

bewoners die de ideeén aandragen en ver-
der uitvoeren. Het initiatief wordt gelaten

bij de straatgroepen. In Middelland-Zuid
werpt die aanpak vruchten af.

Peter Berntsen

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door de bewonersor-

gmisatie Middellmd
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BuurtBeheerBedrijf van start
La Régie de Quartier-Hillesluis va
démarrer vers la Íïn de l992.Les
activités principales consistent a
nettoyer les porches en les espaces
communs des logements de la
GWR.
Dit is geen verdwaalde eindexa-
menopgave, maar een citaat uit een
folder waarin de start wordt aange-
kondigd yan het BuurtBeheerBe-
drijf llillestuis, een getleurtenis die
tot over de grenzen wordt gevolgd.

Vo.lg" maand gingen de eerste mensen
aan het werk via het bedrijf dat geïnspi-
reerd is op een Franse voorbeeld. Het be-
drijf werkt op commerciële basis en biedt
inwoners van Hillesluis de mogelijkheid
om voor 4 tot 8 uur in de week onder-
houds- en schoonmaakwerk en andere
klussen te doen.
De formule van het BuurtBeheerBedrijf
wijkt af van de wijkschoonmaakbedrijven
die in navolging van Crooswijk in vijf wrj-
ken in Rotterdam zljn opgezeÍ. De wijk-
schoonmaakbedrijven die in opdracht van
woningbouwcorporaties portieken schoon-
maken bieden (betaald) werk en scholing
aan langdurig werklozen.
Het scheppen van werkgelegenheid is niet
het doel van het BuurtBeheerBedrijf. "We
bieden betaalde klussen in onderhoud en

schoonmaak van de wijk. Doel is om daar-
mee de betrokkenheid van bewoners bij
het beheer van de wijk te vergroten. Het
bedrijf beloont bewoners voor hun inzet.
Voor wat hoort wat is ons motto", vertelt
directeur Frank Pavias. Frank was tot voor
kort opbouwwerker in Hillesluis, en maak-
te de overstap naar het wije ondernemer-
schap.

Régie de Quartier
Het idee voor deze bedrijfsformule is af-
komstig uit Frankdjk waar zo'n 10 jaar er-
varing is met BuurtBeheerBedrijven. Deze
'Régies de Quartier' zijn ontstaan vanuit
samenwerking met woningbouwverenigin-
gen. De régie zorgt dat onderhoudswerk te-
gen betaling door bewoners wordt uitge-
voerd. Naast onderhoud en schoonmaak-
werk wordt ook conciergewerk gedaan, op-
pas, dienstverlening aan ouderen e.a. Be-
halve woningbouwcorporaties treden ook
gemeentelijke diensten op als opdrachtge-
ver. Er zijn op het moment zo'n 75 buurl-
beheerbedrijven actief in Frankrijk. De

laatstejaren zijn ze sterk gegroeid en vor-
meÍr ze in stadsvernieuwingswijken vaak
de drijvende kracht voor 'sociale vernieu-
wing op z'n Frans'.

In Hillesluis namen bewonersorganisatie
en GWR het initiatief om te onderzoeken
of deze formule ook in nederland bruik-
baar is. Ze werden daarbij gesteund door
de Werkgroep '2dtizend en de Stichting
Experimenten Volkshuisvesting. De SEV
is betrokken bij vier experimenten in Ne-
derland en zette de Franse ervaringen op
een rij. (Buurtbeheerbedrijven; een stand
van zaken; SEV juni 1992)

Het haalbaarheidsonderzoek wees uit dat
het speelveld voor een BuurtBeheerBedrijf
in Nederland kleiner is dan in Frankrijk.
De formule is gebaseerd op bijverdienen
naast een uitkering of baan. Voor mensen
met een WW-uitkering of herintreedsters
is dat financieel niet aantrekkelijk. Van ie-
dere 10 gulden blijft een knaak over. Voor
een andere groep, die bovendien is aange-

wezen op parttime werk in de directe
woonomgeving, werkt het financieel gun-
stiger uit: bijstandsmoeders, alleenstaande
ouders, arbeidsongeschikten en AOW-ers.
Ook aantrekkelijk is het b.v. voor de part-
ner van een banenpooler tot het bedrag van
de maximale belastingvrije som van
f 5196,-. Een variant is een andere vorm
van beloning b.v. in de vorrn van een verla-
ging van de huur. In de Falgabuurt in Den
Helder wordt dat uitgeprobeerd, waarbij

. Een deel van de folder

toezichthouders (via een omweg om huur-
subsidie ofbijstand niet in gevaar te bren-
gen) korting var f 250,- op de huur krijgen.

combinaties
Belangrijkste opdrachtgevers van het be-
drijf zijn in Hillesluis het GWR voor het
schoonmaken van portieken en bedrijfs-
ruimten en het onderhoud aan woningen
en Gemeentewerken voor groenvoorzienin-
gen. Personeelsleden moeten in Hillesluis
wonen en komen part-time in dienst. Aan-
stellingen variëren van 4 tot 8 uur per
week. Voor het schoonmaakwerk wordt ge-
werkt met vaste arbeidscontracten. Voor
de overige werkzaamheden zullen in prin-
cipe oproep- of tijdelijke contracten wor-
den afgesloten waarbij een vast aantal uren
per maand wordt gegarandeerd.
Het gemiddelde loon ligt ongeveer 10%
boven het minimumloon. Aftrankelijk van
de loongroep en leeftijd varieert het uur-
loon van f 9,- (voor een gehuwde, niet
kostwinner) tot f 11,- (voor een gehuwde

alleenverdiener).

Het bedrijfsplan wees uit dat een omzet
van f 400.000 nodig is om het bedrijf ren-
dabel te maken. In het eerste jaar wordt
een omzet yan ca2,5 ton verwacht.
De start van het bedrijf werd mogelijk ge-

maakt door op inventieve wijze verschil-
lende formules te combineren. Naast de
commerciëIe poot werd een Stichting
BuurtBeheerBedrijf Hillesluis opgericht
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die zich bezig houdt met additionele niet-
commerciële werkzaamheden die uitge-
voerd worden doorjongeren en langdurig
werklozen. De stichting huurl het bedrijf
op contractbasis in voor het management
en de begeleiding. Via het Europees Soci-
aal Fonds-subsidies kunnen onder de vleu-
gels van de stichting 13 jongeren en 13

langdurig werklozen minimaal een jaar
aan de slag met een scholings- en werker-
varingsprogramma. Subsidievoorwaarde is
dat de jongeren binnen anderhalfjaar een

baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
Deze groep is vorige maand gestart met
een cursus basisvaardigheden.

Een speciale opdracht voert het buurtbe-
heerbedrijf uit voor het Projectburo Socia-
le Vernieuwing: gevraagd wordt een plan
van aanpak voor intensief beheer. Daarbij
wordt gedacht aan het gezamenlijk door ei-
genaren en gebruikers verbeteren van het
casco van een complex woningen. in com-
binatie met een doe-het-zelf aanpak van de

binnenkant.

Het BuurlBeheerBedrijf Hillesluis be-
schikt over een groot draagvlak. Behalve
bewonersorganisatie en GWR zijn ook Ge-
meentewerken, ROTEB en de werkgele-
genheidscoördinator Cees van Helvert bij
het initiatief betrokken. Partijen op het ter-
rein van wijkbeheer en van werkgelegen-
heidsbeleid hebben elkaar gevonden. Hille-
sluis lijkt een laboratorium te worden waar
uitvindingen gedaan worden bij 'het ma-
ken van werk van beheer' en het vinden
van nieuwe combinaties van reguliere en

additionele arbeidsmarkt, van prof,rt en

non-profit sector.

Anne van Veenen

Het BuurlBeheerBedrijf-Hillesluis is ge-

vestigd aan de Groningerstraat 8 - 12,

3074 RX, Rouerdam; tel. 010- 4194217
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0pzoomerdag

'Ons plein' en haar
acht uitdagingen
Dinsdagochtend 18 mei daalde een bataljon pleininformateurs de trap-
pen yan het stadhuis af. In de komende weken zullen zehet enthousiasme
van alles wat leeft en beweegt rond 30 pleinen, van Hoek van Holland tot
Hoogvliet, peilen voor deelname aan het project 'Ons Plein'. Pleininfor-
mateurs dragen gele petjes en zijn uitgerust met confetti-bommen, whis-
ky en natuurlijk het projectplan. Ze ruiken naar 'Sociale Vernieuwing'.

D. n.u. is geel en de datum is zaÍerdag
28 mei 1994. Opzoomerdag moet het sym-
bolisch moment worden waarop de ge-

meente de deuren sluit van haar projektbu-
ro sociale vernieuwing en de fakkel over-
draagÍ aan de stad. De ambities voor wat
betreft de Opzoomerdag zijn niet beschei-
den. Het moet een mega-impuls zijn voor
het proces van sociale vernieuwing in Rot-
terdam. Diensten, maatschappelijke organi-
saties, bedrijven en bewoners vieren die
dag niet alleen een spetterend feest, maar
voeren gezamenlijk ook 1001 zogeheten

Opzoomeracties uit. Een inmiddels vast-
staand onderdeel van Opzoomerdag is bij-
voorbeeld het project 'Naar de Speeltuin'.
Via de methode Angela-Groothuizen (die
haastige TV-juf die in één dag het onmoge-
lijke mogelijk maakt) worden op Opzoo-
merdag door bedrijven en gemeentelijke
diensten een serie verouderde speeltuinen
omgetoverd tot ware kinderparadijzen.
De zuinige belastingbetaler kan dus gerust

zijn. Opzoomerdag is uit op blijvende ef-
fecten. En kan ook niet stuk. De sociale
vernieuwers hebben namelijk uitgerekend
dat 1000 maal klein ook heel groot is. Ofte-
wel: Opzoomerdag wordt niet vanuit één

hand georganiseerd maar geheel in over-
eenstemming met de logica van sociale
vemieuwing middels 'bottem up', en dat
dus vele keren.

Ons plein
Ons Plein is ook één van de uitgezette pro-
jecten om van 'Opzoomerdag' een succes
te maken. Ons Plein is een coproduktie
met het Rio en vele andere instellingen en

organisaties. Dertig pleinen in de stad moe-
ten die dag centra zijn van ontmoeting en
communicatie en uitvalsbases voor Op-
zoomeracties in de buurt. Op elke plein
komt een grote circustent (geel, mits lever-
baar) te staan. De buurt (bewoners, be-
drijfsleven en organisaties) rond het plein
moet acht uitdagingen aangaan endeze

waarmaken op Opzoomerdag. Met een aan-
trekkelijk aanbod stelt de gemeente de

buurt in staat om deze uitdagingen tot een

goed einde te brengen. Per plein is een
pleinregisseur verantwoordelijk voor de

voorbereiding.Hljlzlj geeft leiding aan het
zogenaamde pleinteam, waarvan elk lid
een uitdaging heeft aangenomen. De leden
zijn getooid met toepasselijke namen zoals
wijkdirigent of communicatie-meester.

Gouden middel
'Ons Plein' is vanzelf ook uit op blijvende
effecten in de buurt. Via pleinverrijking
(één van de uitdagingen) moeten de socia-
le functies van het plein versterkt worden.
Duimdropjes (zie elders in deze Steiger)
zljn daar een leuk voorbeeld van. De twin-
tig Opzoomeracties (ook zo'n uitdaging)
leveren blijvende verbeteringen en ver-
fraaiingen op de buurt. In z'n algemeen-
heid streeft 'Ons Plein' naar een grotere be-
trokkenheid van bewoners met de buurt en

met elkaar, ert:laaÍ nog meer samenwer-
king in de buurl. De voorlopige reacties uit
de buurten zijn positief. De reactie 'dit is
een leuk en gouden middel om het wonen
en samenleven in de buurt verder te verbe-
teren' overheerst.

Beschermheer en dertig keer bottem up
De pleininformateurs zljn echÍer nog volop
aan het werk. Op 1 juli is bekend hoeveel
pleinen exact mee zullen doen aan 'Ons
Plein'. Dan hoopt de Beschermheer van
Opzoomerdag, wethouder Pim Vermeu-
len' defiig pleinovereenkomsten te kunnen
teken en evenzoveel pleinregisseurs te kun-
nen installeren. Opzoomerdag moet dan
weer verder verrijkt zijn met dertig nieuwe
bottems up.

Johan Janssens
stedelijk projectleider'Ons Plein'



'Ons plein' en haar acht uitdagingen
Het project 'Ons Plein' bestaat uit acht
uitdagingen die een pleinteam naar eigen
smaak kan invullen. De pleinteams zijn
ook vrij om het programma aan te vullen.
Voor elke uitdaging doet de Gemeente, zo-
als gezegd, een aanbod. Dit aanbod bestaat
uit mankracht, spullen en/of subsidies.
Daarlaast zullen op stedelijk niveau,vier
ondersteunende diensten voor de plein-
teams opgebouwd worden: communicatie-
buro Pleinzicht, de Pleinacademie, Hulp-
en Adviescentrum 'Het Plein' en de Plein-
koerier. Deze laatste dienst levert de tenten
plus alle benodigdheden op de dertig plei-
nen af en komt ze na Opzoomerdag weer
ophalen.

Het project is beschreven in de brochure
'Ons plein en haar acht uitdagingen'. Het
is verkrijgbaar bij de stedelijk projectleider
die kantoor houdt in het Rio.

1. Het wijkorkest
Een wijkdirigent formeert een

gelegenheidsorkest, annex koor
dat op het plein een wijkproduk-
tie van deÍig minuten ten geho-

re brengt op het plein.

2. Bruisende tent
Een tentmaestro laat de tent
van 10.00 tot 17.00 uur bruisen
met activiteiten en optredens
van kleine en grote bewoners.
Zang, dans, toneel, talkshows,
informatie....a1les kan. Het pro-
gramma mag onderbroken wor-
den door een en-kele professio-
nele knaller

3. Pleinverrijking
Een pleinverrijker zorgt er
voor dat minstens twee perma-
nente projecten op Opzoomer-
dag van start gaan die de sociale
functies van het plein versterken
zoals georganiseerd gebruik
(van sport tot kinderactiviteiten)
of meer toezicht.

4 Weddenschap jongeren
Een jongerencaptain gaat een

weddenschap aan met minstens
vijfentwintig jongeren om een
king-size Opzoomeractie van
tenminste vier uur uit te voeren.
Als ze winnen ontvangen de
jongeren een bonus die vooraf
met ze is afgesproken. Voor-
beeld: Het Witte Dorp 1992
waar 35 jongeren binnen de af-
gesproken tijd 125 geveltuinen
aanlegden en hiervoor een mid-
dagje gratis paintbalien ontvin
gen.

5. 0pzoomeracties
Een Opzoomerbaas zorgt er-
voor dat er twintig Opzoomer-
acties uitger oerd u orden in

straten en op schoolpleinen.

6. Wijkdiner
Minstens 200 bewoners nemen
deel aan het wijkdiner dat om
17.00 begint en vanuit de lucht
gefotografeerd zal worden. Alle

bewoners die deel hebben geno-

men aan de uitdagingen ontvan-
gen dit diner a1s premie op hun
actle

7. Communicatie
Aanvullend op de stedelijke
promotie voor Opzoomerdag
voert het pleinteam in haar
buurt een publiciteitscampagne
onder leiding yan een commu-
nicatie-meester Deze campag-
ne moet cÍeatief zijn. Een wijk-
krantle. hoe mooi ook. is niet
voldoende.

8. Tent
Een tentbaas zorgt ervoor dat
de tent met door de buurl onder
deskundige leiding opgebouwd
en afgebroken wordt De ten!
baas van de tent een schitteren-
de pleinaccomodatie en regelt
de nachtelijke bewaking
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Bespiegelingen
over Duimdrop
Stel je een kleine snoepwinkel voor op een plein. In de vorm van een ou-
derwetse kiosk, een reraze paddestoel of een container omgetoverd tot een

superschatkist. Je kunt er snoep krijgen en ook een voetbal *), een fietsje
of ander spelmateriaal. Dat is lluimdrop.
Het materiaal is te leen yoor abonnementhouders die daarvoor met duim-
dropgeld betalen. Dat geld is te koop maar je kunt het ook verdienen met
een 8 voor ijver, een 7 voor rekenen of het yerzamelen van alle weggegooi-
de blikjes. Vanuit )uimdrop wordt een oogie op het plein gehouden.

Duimdrop is voorlopig nog een idee. Het
staat voor blijvende aandacht en zorg voor
een plein. Het vraagt om samenwerking
van sociaal cultureel werk, beheer, politie
en sportieve recreatie. Duimdrop is mo-
biel: als de sfeer terugloopt of de organisa-
tie fout gaat wordt Duimdrop teruggetrok-
ken.

In brochure 'Het Plein' pleit ik voor meer
aandacht, een beetje liefde en een thuis op
straat. Vooral gericht op kinderen tussen
de 4 en de l4 die dagelijks op straat zijn,
soms thuis behoorlijk bruut behandeld wor-
den en al heeljong de hardheid, onveilig-
heid, grofheid en criminaliteit van de straat
als normaal leren zien.
Ik ben op zoek naar een thuis op straat dat
mee kan helpen een prettig, uitdagend en

open klimaat te krijgen. Daarbrj zijn twee
dingen van belang: sportieve activiteiten
op pleinen, en het trainen in regels van on-
derling gedrag. Kan Duimdrop een middel
voor een 'pedagogiek van de openbare
ruimte'?

Sportieve activiteiten
ln een reeks wijken waaronder Lombardij-
en, Oude Westen, Nieuwe Westen, Cool
en Zuidwijk, wordt geëxperimenteerd met
sportieve vernieuwirg. Sportieve vernieu-
rying is de sociale vernieuwing van het
sport- en recreatiebeleid. Hoofdlijn is dat
de overheid zich minder richt op spon in
accommodaties en investeert in sport en re-
creatie in de informele circuits in de wij-
ken.
Een belangrijk element daarin is scholing
en kadertraining van jongeren uit de wijk.
In het Oude Westen bestaat al een pool
van enkele tientallen, van een erkend diplo-
ma voorziene recreatieleiders, die in staat

zijn op pleinen spoíactiviteiten te organi-
seren. De door het Stedelijk Bureau Ander
Werk en Stichting Rotterdam West opge-
zette experimenten zijn veel belovend. Dit
kader en deze sponieve activiteiten zijn
van groot belang om te werken aan goede
verhoudingen en de bestrijding van de ver-
veling. Met de sport worden 'moeilijke'
groepen bereikt. Leuk element is verder

dat allemaal niet zwaarwichtig is, dat het
allemaal ook gewoon leuk mag zijn en dat
er tegelijk kader wordt getraind.

Als wij goede verhoudingen op straat be-
langrijk vinden dan moeten we knokken
voor meer politie te voet, maar zéker ook
voor sportieve vernieuwing. Een voorzie-
ning als Duimdrop kan daarin passen.

Trainen in gedragsregels
De kinderen van nu zijn de nieuwe stede-

lingen van morgen. Stedelingen die in
staat moeten zijn om zichzelf te blijven in
een wereld met in de directe omgeving gro-
te verschillen in cultuur, in de brede zin
van dit begnp.Deze stedelingen maken of
met elkaar de ghetto-cultuur, of kunnen
omgangsvoÍmen ontwikkelen waar respect
voor elkaar door iedereen beleefd wordt
als de manier om te (over)leven. Zlj zul-
len nu gedrag moeten leren waarbij ge-

weld en machtsuitoefening worden afge-
leerd als vo[nen van oud en slechts voor
enkelen lonend gedrag.

Het gaat daarbij vooral om de omgangsvor-
men. In de racismediscussie voel ik me
thuis bij de opvattingen die Ramdas daar-

over heeft. Hij maakt een onderscheid tus-
sen wat privé gedacht en beleden wordt en

wat in het onderling verkeer gepraktiseerd

wordt. Privé is dus privé en geheel vanje-
zelf. De omgangsvormen in het onderlin-
ge verkeer vragen een vorm die onderling
respect en handhaving van fundamentele
waarden te verzekert. Kortom duidelijk-
heid over wat kan en niet kan.

En daar ligt de uitdaging van ons vak als

opbouwwerker: het creëren van omgangs-
voÍnen in de wijken, buurten, portieken
en pleinen die maken dat de nieuwe stede-

ling omgangsvorÍnen ontwikkelt gericht
op de toekomst.
Kan Duimdrop daarvoor een uitvalsbasis
zl1n?
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Pedagogiek
Duimdrop is nog slechts een gedachten-
kronkel. Ofhet werkt, aan de verwachtin-
gen voldoet en of continuileit gewaarborgd
is, bhjft de vraag.
Het projectburo Sociale Verrrieuwing ver-
leent steun aan een experiment. Dit jaar
starten met een beetje goede wil en gewen-
ste hulp van het SBAW voor de projectont-
wikkeling en de DRR eríof BSW voor de
continuïteit twee Duimdroppen. Bij geble-
ken succes kunnen er meer volgen. Voor-
waarde is dat Duimdrop gedragen wordt
door de buurt. Sociaal cultureel werk, om-
wonenden, Dienst Recreatie Rotterdam,
politie en het basisonderwijs zijn partners
bij zo'n project.

Duimdrop roeit tegen de stroom op. Er
zijn op z'n minst zeven redenenen in wille-
keurige volgorde waarom dat belangrijk is:
- Rotterdam zal immigratiestad blijven;
- de emigratie naar Prinsenland, Oud Beij-
erland en andere eilanden van brave mono-
cultuur zal blijven doorgaan;
- najarenlang werken aan het model van
de 'compacte stad', waarbij heel veel wo-
ningen en voorzieningen op en bovenel-
kaar gestapeld werden en allerlei plaatsjes,
stukjes grond, open plekken volgebouwd
zijn, zal de druk op die paar pleinen en

plekken die nog ruimte bieden steeds gro-
ter worden, zeker als het aantal kinderen in
het centrum blijft stijgen;
- een groot aantal van die kinderen zijn
van loosers in de ratrace naar Prinsenland
of nog mooier;
- in een harder wordend maatschappelijk
klimaat lijken harde en ongevoelige opvoe-
dingsmethoden te worden geherwaardeerd,
- in de discussie over de 'effectieve'
school (voor basisonderwijs) verliest de
aandacht voor het pedagogische klimaat
het van meer aandacht voor copnitieve en

meetbare kennis.

Kortom, er is alle reden om te zoeken naar
een 'pedagogiek van de openbare ruimte'
en bijpassende leermiddelen. Duimdrop is
een uitnodiging om mee te denken. Succes
is niet verzekerd maar als je niet kunt mis-
lukken kunje ook niet winnen. Graag reac-
ties !

Ton Huiskens
(proj ectleider Rio/Eye-eye)

*) En als iemand gewoon de bal meeneemt
en niet meer terugbrengt? Dan worden
ogenblikkelijk Duimdrop gesloten en alle
activiteiten stopgezet tot de bal terug is.
Ben je gek.
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Op 14 mei werd de kroon gezet op
het werk van kopersvereniging Je-
richo. Na twee en een half jaar kan
de vereniging met trots een succes-

vol project toevoegen aan de stads-
vernieuwingsproduktie in Rotter-
dam. Doordat de toekomstige be-
woners zelf opdrachtgever waren,
is er een produkt geleverd waarin
zowel collectieve als individuele
wensen volledig tot hun recht ko-
men. De hoge kwaliteit komt tot ui-
ting in het grote woonoppervlak,
vormgeving en materiaalgebruik.
Ruim 70Vo van de bewoners heeft
een inkomen onder de premie-
grens voor sociale koopwoningen
en is afkomstig uit de wijk Kralin-
gen. Met de oprichting van drie
verenigingen van eigenaren en het
opzetten Yan een gezamenlijk be-
heer- en onderhoudsplan is aan
alle doelstellingen, die aan de opzet
ten grondslag lagen, voldaan.

Bouwen in eigen beheer.

' Urban villa's in Kralingen

uit Eindhoven werd ingeschakeld om de

kopersvereniging te adviseren bij de orga-
nisatie. financiering. planvorming. ver-
koop, uitvoering, oplevering, onderhouds-
planning en het opzetten van een V.V.E.
In september 1990 werd de eerste voorlich-
tingsvergadering georganiseerd. Van de

ongeveer 120 aanwezige bewoners werden
35 huishoudens lid van de vereniging.

Ontwerp woningen en woonomgeving
Tot mei 1991 is tijdens ledenvergaderin-
gen uitgebreid gepraat over het ontwelp.
Het werd een flexibel plan, waarbij in een

later stadium gekozen kon worden voor
een 3- of 4-kamerwoning. In overleg met
omwonenden is gekozen voor stadsvilla's
in vijf lagen. Tevens werd een programma
van eisen voor de woonomgeving ontwik-
keld. Omdat het oorspronkelijke ontwerp
uitging van 6 verdiepingen, werd het aan-

tal woningen teruggebracht van 60 naar 54

woningen. Door de hoge kosten ten gevol-
ge van het bouwrijp maken van de oor-
spronkelijke moerasgrond en lange onze-
kerheid over de financiering daarvan, on-
stond qua kosten een problematisch plan.

De vereniging was van oordeel dat aan de

leden geen voorfinanciering (deelnamebe-

sluit) gevraagd kon worden.

Op basis van een uitgebreide materiaalom-
schrijving werd aan een drietal aannemers

een prijs gevraagd. Uiteindelijk is SBB uit
Beverwijk akkoord gegaan met het be-
schikbare budget. In bouwteamverband is
het plan verder uitgewerkt en besteksge-
reedgemaakt. Over de wijze van bouwrijp
maken en de extra kosten daarvan zijn
principe afspraken gemaakt met de dienst
Gemeentewerken en Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam.
In oktober 1991 werd het plan ingediend.
Gekozen werd voor een gezamenlijk op-

Koopwoningen in
stadsvernieuwin gswij ken
In urrg.rst rs 1990 besloot de bewonersor-
ganisatie uit de stadsvemieuwingswijk
Kralingen tijdens het maken van een stede-

bouwkundig plan aan de eerste Jericho-
straat om de le bouwen woningwetwonin-
gen om te zetten in premie-koopwoningen.
Hiermee werd ingespeeld op het feit dat so-

ciale koopwoningen qua woonlasten con-
currerend werden met de won-ingwet. De
wervingscampaSne zou zich moeten rich-
ten op bewoners uit Kralingen, zodat door-
stroming wordt bevorderd en bewoners,
die noodgedwongen uit de wijk moeten
verhuizen, alsnog in Kralingen blijven wo-
nen. Uitgangspunt was daarnaast het reali-
seren van een zo hoog mogelijke kwaliteit
met invloed van toekomstige bewoners op
ontwerp en afwerking van de woningen.
De op te richten kopersvereniging zou het
beslissingsrecht kijgen over alle uit te ge-
ven plan- en bijkomende kosten. Het bu-
reau B.I.E.B. (Bouwen In Eigen Beheer)
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drachtgeversschap van SBB en de kopers-
vereniging. Afspraken over de kwaliteit
(bestek+tekeningen), directie voering en

controle tijdens de bouw zijn bij de notaris
contractueel vastgelegd.

Yerkoop woningen, bouwfase
Ondanks de onzekerheid over de realise-
ring van het bouwplan is door publiciteit
in de wijkkrant en later in het Rotterdams
Dagblad het aantal leden gegroeid tot bo-
ven de zestig. Eind november is de kopers-
vereniging met de verkoop gestart. Er wer-
den 42 woningen op basis van volgorde op
de ledenlijst aan de leden verkocht. In de

weken daarla werden de ovelige 12 wonin-
gen verkocht. Eind februari werd gestart

met de bouwwerkzaamheden. De vereni-
ging behartigde de collectieve en individu-
ele belan-sen van haar leden in de bouwver-
gadering.

Hart van Charlois
Aan de kop van de Wolphaertsbocht in de

wijk Oucl Charlois in Rotterdam zuid
wordt de kon-rende jaren een nieuw wijk-
centrum gelealiseerd. Het plan omvat de

integrale ontwlkkeling van 220 woningen,
een winkelcentn"rm (3500 m) met parkeer-
garage, een openbare basisschool, een mul-
tifunctioneel wijkgebouw en de herinrich-
ting van de woonomgeving.
De bewonersorganisatie, de Werkgroep
Oud Charlois, heeÍl vanaf het begin inge-
zet op een integraal plan. De belangrijkste
pijlers daarvan zijn wonen, werken, onder-
wijs en recreören. Onderdeel in de pijler
'wonen' was de gedachte om naast sociale
huurwoningen, koopwoningen in het plan
op te nemen. De traditionele, puur op so-

ciale woningbouw gerichte, stadsvemieu-
wing resulteerde in een eenzijdige bevol-
kingssamenstelling. Steeds meer van de

meer draagkrachtige bewoners verhuisden
noodgedwongen naar elders. Het toch al
zwakke economisch draagvlak werd ver-
der verzwakt en meer en meer voorzienin-
gen verdwenen uit de wijk. De neergaande
spiraal moest worden gekeerd. Door veel
aandacht te schenken aan de stedebouw-
kundige opzet en de woonomgeving is een

kwalitatief hoogwaardi g plan ontstaan.
Ter ondersteuning is de stichting 'Hart van
Charlois' die zich als wijkontwikkelings-
maatschappij lnzet om alle kwaiiteiten in
het plan mede te realiseren.

Stadswoningen Clemensstraat
Het Hart van Charlois kent twee lokaties
voor koopwonrngen, 24 sociale koopwo-
ningen in de Doklaan (gestapelde maiso-
nettes). Deze worden gebouwd door Tiem-
stra West, onder de toezegging dat het be-
stek wordt gekoppeld aan het koopcon-
tract. In de Clemensstraat. een brede straat
met het karakter van een laan worden 13

stadswoningen VSEB in eigen beheer ont-
wikkeld. Het stadswoningtype wordt ge-

kenmerkt door het grote volume waarbij
functies van ruimten uitwisselbaar zijn; de

begane grond kan zowel een woon-, kan-
toor- of atelierfunctie hebben. Op de twee-
de verdieping komt een halve bouwlaag,
zodat de markante voorgevel drie verdie-
pingen beslaat.
Net als bij hetproject'Jericho' is bureau
B.I.E.B. ingeschakeld om een op te richten
kopersvereniging te begeleiden in de rol
van opdrachtgever. Met Atelier PRO archi-
tecten worden een flexibel basistype ont-
wikkeld dat realiseerbaar moet zijn binnen
de VSEB-grens. Individuele kopers kun-

nen binnen bepaalde grenzen naar eigen in-
zicht het basistype veranderen c.q. uitbou-
wen. Er wordt naar gestreefd om voor de

aanbesteding een haalbaar plan op tafel te
hebben waardoor kopers middels een deel-
namebesluit een eerste aanbetaling doen
op de uiteindelijke koopsom. Medio 1993

moet blijken of het experiment doorgezet
kan worden.

Sjef Seuren, extern deskundige Kralin-
gen

Harrie Claassen, Stichting Hart van
Charlois

Een spelletje monopolie
Eén dezer dagen yalt bij huurders de jaarlijkse aanzegging van de huur-
yerhoging in de bus. In de meeste geyallen zal er 5r57o huurverhoging ge-

vraagd worden. Maar de trend was toch afgeschaft?! Er is nu toch ruim-
te om wat verschillen aan te brengen? Om de huurverhoging af te stem-
men op kwaliteit, doelgroepen, plannen voor de toekomst? In tegenstel-
ling tot yoorgaande jaren is het niet meer Den Haag dat bepaalt wat het
huurverhogingspercentage is. Zowel sociale als particuliere verhuurders
mogen nu, binnen door de Tweede Kamer opgelegde randvoorwaarden,
zelf bepalen of ze een huurverhoging vragen en hoe hoog die is. Hoe gaan
verhuurders om met deze nieuwe vriiheid? Het is mogelijk dat de ver-
huurder hierover overleg gevoerd heeft met bewoners, althans in de socia-
le huursector. In de nieuwe regels voor de sociale verhuurders is vastge-
legd dat er overleg plaats moet yinden met huurders over onder andere
het huurbeleid. Wat levert dat op? Hebben bewoners wat te zeggen?

D.n Huug gaat zichminder met de volks- huurverhogin gvan lVoper woning, de
huisvesting bemoeien. Voor wat betreft huurprijs mag niet uitstijgen boven de
het huurbeleid betekent dat geen voorge- maximaal redelijke huur op basis van het
schreven huurverhogingen maar het stellen woningwaarderingsstelsel, sociale verhuur-
van kaders waarbinnen verhuurders een ei- ders moeten over hun hele bezit een mini-
gen beleid kunnen voeren. De randvoor- male huursomstijging binnen halen van
waarden voor 1993 zijn: een maximale 4,75Va en de woningsubsidies van het rijk
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worden met5,57a verminderd. Deze spelre-
gels laten weinig ruimte voor een gediffe-
rentieerd huurbeleid. Een complex op 2Vo

huurverhogin9Zetten heeft als gevolg dat
een groot aantal andere complexen op 6%
gezet moeten worden om toch aan het mi-
nimum yan 4,75Va te komen.
Huurders ondervinden aan den lijve wat de
gevolgen zijnvan het huren van een wo-
ning bij een huisbaas die ztjnbeziÍver-
waarloosd heeft. Neem het GWR (Ge-

meentelijk Woningbedrijf Rotterdam) bij-
voorbeeld. met meer dan twintig procent

van haar bezit in dusdanige staat dat er
geen huurverhoging gevraagd mag wor-
den,)Vo dus. De andere complexen moe-
ten de voorgeschreven minimale huursom-
stijging van4,75Vo opleveren. Dus overal
waar mogelijk 6Vo.Yoorbewoners die al
een vrij hoge huur betalen, bijvoorbeeld in
Ommoord en Zevenkamp, een flinke aan-

slag op het besteedbaar inkomen.
Huurders worden op deze wijze tegen el-
kaar uitgespeeld. Er wordt voorgewend dat
heÍ gaat om solidariteit, dat mensen in
Ommoord maar wat over moeten hebben
voor mensen in het Oude Noorden. Op-
brengsten van de ene wijk voor de andere

wijk inzetten. Hoopt het GWR dat de be-
wonersorganisaties met elkaar op de vuist
gaan in plaats van met hen? Alle huurders
betalen huur, de verhuurder moet overal
zoÍger voor goede woningen, daar waat ze

dat nalaat kan ze niet haar huurders aan-
spreken op solidariteit. Voor bewoners be-
tekent dit aandacht voor organisatie op
wellicht meer niveaus dan complex en

wijk.

Naast de gedifferentieerde huurverhogin-
gen gaan ook sociale verhuurders het in-
strument'harmonisatie ineens' (huur op-
trekken naar een door de verhuurder be-
paalde huurprijs) bij leegkomst van een

woning inzetten. Bij parliculiere verhuur-
ders is dit al langer de praktijk, voorbeel-
den van een bewoner die er na drie maan-
den achter komt 200 gulden meer te beta-
len dan zijn buurman zijn bekend.
In Rotterdam hebben de corporaties en het
GWR aangegeven de harmonisatie ineens
te gaan toepassen zodra ze de streeftruren
bepaald hebben. Woningen die qua huur
afwijken van de door de verhuurder bepaal-
de streeftruur worden bij leegkomst direct
opgetrokken.

De voorraad goede en betaalbare wonin-
gen wordt hierdoor bedreigd. Al blijven
woningen na het optrekken van de huur on-
der de bereikbaarheidsgrens van f 609,-,
door harmonisatie ineens worden steeds
meer woningen steeds duurder. Een wo-
ning van 600,- kost meer, ook met huur-
subsidie, dan een woning van 400,-.

Verder zullen binnen complexen verschil-
Ien ontstaan, mensen die voor een zelfde
woning een andere huurprijs betalen. Be-
wonersorganisaties hebben hier grote be-
zwaren tegen.

De particuliere huursector
Over hetgeen er in de particuliere sector
gebeurt is weinig bekend. Parliculiere ver-
huurders zijn niet verplicht om met hun
huurders overleg te voeren. Particuliere
verhuurders hebben geen afspraken met de
gemeente over kwaliteit, huurprijzen, hand-
having voorraad goed en bereikbaar. De
huurders weten pas op het moment dat de

aar,zegging in de bus valt wat de verhuur-
der vraagt, en ook niet meer dan dat.

De meeste verhuurders n;]rlen 5,57o vra-
gen, alleen in die gevallen waar de huur be-
neden het'oude' minimaal redelijk ligt,
zullen verhuurders op 67o gaan zitten. Als
verhuurders meer dan 5,57o hutverhoging
vragen moeten ze dat motiveren door de

puntentelling mee te sturen (hetzelfde
geldt overigens in de sociale huursector).
Pafticuliere verhuurders zullen harmonisa-
tie ineens bd leegkomst blijven toepassen,

niet gerelateerd aan de kwaliteit, maar aan

de vraag. ZoTang ze hierbij de maximaal re-
delijke huur niet overstijgen is daar weinig
tegenin te brengen. "Als u het bij mij te

duur vindt, gaat u maar naar een ander",
alsof de woningmarkt zo il elkaar ziÍ.

Particuliere verhuurders zijnerin alle soor-
ten en maten, maar wat betreft de kwaliteit
van het overleg met de huurders lijken ze

erg op elkaar. Huurders voelen zich veelal
machteloos staan tegenover de verhuurder,
als ze al weten wie dat is, vaak is er alleen
contact met een beheerder. Ze hebben wei-
nig vertrouwen in de toekomst waarin ver-
huurders steeds meer vrijheid krijgen in
het bepaien van huurverhogingen, zonder
dat daar een versterking van hun positie te-
genover staat, of bindende afspraken met
de gemeente. Het lukt nu al nauwelijks om
reparaties uitgevoerd te krijgen, laat staan

invloed te hebben op huur- en kwaliteitsbe-
leid. Als bewoners iets willen doen kunnen
ze dat alleen op de wijze waarop ze dat
steeds hebben moeten doen: naar de huur-
commissie, zich organiseren, pogingen om
in overleg te treden, waar dat niet lukt
overgaan tot acties.

Is het beter in de sociale huursector?
Vrijwel alle Rotterdamse coryoraties en

het GWR hebben inmiddels een huurbe-
leidsplan voor 1993 opgesteld, ofiets dat
daarvoor door moet gaan. Het GWR pres-
teefi het om in één a-viertje haar verhaal
uit de doeken te doen, anderen zoals Wo-
ningbouwvereniging Vreewrjk Lombardij-
en, Patrimoniums WoningStichting of de

Combinatie hebben een wat uitgebreider
verhaal.
Vrijwel alle corporaties geven aan pas vol-
gend jaar te gaan werken met gedifferenti-
eerde huurverhogingen en de harmonisatie
ineens bij leegkomst. Voor 1993 betekent
dit in grote iijnen overal 5,57o, daar waar
de huidige huur onder het oude minimaal
redelijk zit 6Eo eÍ daar waar sprake is van
nulpunten of een ingreep binnen een jaar
07o. Opbrengsten uit de huren en huurver-
hogingen zouden nodig zijn om verminder-
de rijkssubsidies te compenseren, te sparen
voor later en voor investeringsplannen in
de nabije toekomst. Alle corporaties ko-
men uit op een gemiddelde totale huursom
van ongeveer 5,5Vo,meer dus dan de door
Heerma voorgeschrev en 4,7 5 7o.

Kefl'Ipunt in de plannen is 'het streven naar
een betere prij s-kwaliteitsverhouding'.
Sinds 1979 is het Woningwaarderingsstel-
sel (de puntentelling) de methode om kwa-
liteit van woningen uit te drukken in pun-
ten en de huuraanpassing aan af te meten.
De marktpositie van woningen komt hierin
weinig tot uitdrukking, een woning met
veei punten kan moeilijker verhuurbaar
zijn dan een woning met weinig punten.
Blijkbaar spelen andere motieven een rol,
zoals de buurl waarin een woning ligt en

de woonomgeving. Corporaties willen
deze 'marktwaarde' een rol laten spelen bij
het bepalen van de huurprijs.
Marktwaarde wordt gemeten aan de hand
van diverse indicatoren, zoals de mutatie-
graad, aanbiedingsgraad, de puntprijs, de
populariteit en de lengte van wachtlijsten.
Deze factoren zijn niet altijd even neutraal
als ze lijken. Is een lange wachtlijst een in-
dicatie voor de kwaliteit van een complex?
Dus hoe langer de wachtlijst, hoe hoger de

huur? De huurprijs van bijvoorbeeld grote
woningen of woningen die geschikt zijn
voor ouderen zou volgens deze redenering
flink omhoog mogen. En daarmee onbe-
taalbaar worden voor de doelgroepen. 'So-
ciale verhuurders' stond hier toch boven?
Dergelijke indicatoren zijn slechts neuffaal
als het gaat om een vrije markt, waar iede-
reen kan kiezenwaar hij woont, bij welke
verhuurder, in welke straat, voor welke
prijs. Maar de woningmarkt is star, kent
schaarste, woningen zijn duur, mensen ver-
huizen niet zofiraaÍ, er zijn weinig goede

en betaalbare woningen beschikbaar, men-
sen zijn gebonden aan een buurt, ver-
trouwd met een omgeving, verhuizen kost
geld. Als het bij coryoratie A niet bevalt
kan iemand niet zomaar naar corporatie B
verhuizen. Huizen zijn geen wasmiddelen.

Bereikbaar? Betaalbaar?
Als huizen geen wasmiddelen zijn, en er
wel volgens marktprincipes gewerkt
wordt, zijn randvoorwaarden noodzakelijk
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om te zorgen dat ieclereen in een goede en

betaalbare woning kan blijven wonen.
Eén van de randvoorwaarden in Rotterdam
is dat de vooraad goede en bereikbare wo-
ningen (grens tot Í 609,- subsidiabele
huur) in stand moet blijven, zelfs moet
groeien. De gemeente maakt daar afspra-
ken over met de corporaties. Corporaties
geven in hun plannen aan dat ze een groot
deel van de voorraad bereikbaar houden,
dus bewonersorganisaties, maakt u geen

zorgen!
Bewonersorganisaties maken zich wel zor-
gen. grote zorgen. De huurprijzen gaan

steeds verder omhoog, 5,5Vo is veel meer
dan de inkomensstijgingen dit jaar. Door
harmonisatie ineens stijgen huren nog snel-
ler. Dit wordt niet geheel door de huursub-
sidie gecompenseerd, bovendien is er een
grote groep die net niet voor huursubsidie
in aanmerking komt. Bewoners gaan een

steeds groter deel van hun besteedbaar in-
komen aan huur betalen.
Niet alleen de huurlasten stijgen, ook ande-
re woonlasten stijgen. Corporaties mogen
hun ogen hier niet voor sluiten. Van Heer-
ma mogen ze niet aan inkomenspolitiek
doen, maar is het alsmaar verhogen van hu-
ren ook geen inkomenspolitiek? Een enke-
le uitzondering daargelaten, bijvoorbeeld
Patrimoniums Woningstichting, komt het
begrip woonlasten niet in de vocabulaire
van de huurbeleidsplannen voor. Als de

woningen onder de bereikbaarheidsgrens
blijven, zo redeneren de corporaties, vol-
doen wij aatT oflze verplichtingen.
Het aantal goede (lees goede) en bereikba-
re (lees betaalbare) woningen lijkt alleen
maar af te nemen door sloop / nieuwbouw,
kwaliteitsverbetering gepaard gaande aan

behoorlijke huurverhogingen, harmonisa-
tie ineens en de jaarlijkse huurverhogingen.

Overleg of informatieve voorzieningen?
In de spelregels voor de corporaties, het
Besluit Beheer Sociale Huursector
(BBSH), wordt overleg met huurders over
het huurbeleid verplicht gesteld. Er is niet
uitgewerkt wat dat overleg in moet hou-
den, welke status het heeft, welke positie
de huurders hebben. Dat zou worden uitge-
werkt in een commissie waarin de koepels
van de corporaties en de landelijke Woon-
bond zitting hebben en er met elkaar waar-
schijnlijk niet uit zullen komen.
In Rotterdam heeft een aantal bewonersor-
ganisaties (soms bewonerscommissies)
met de verhuurder om tafel gezeten. In-
vloed uitgeoefend? Nauwelijks.
De meest gebruikelijke werkwijze van de
corporatie was een brief waarin men aan-
kondigde: over een week komen we met u
overleg voeren over het huurbeleid. Zon-
der schdftelijke informatie, zonder een
huurbeleidsplan, zonder zich af te vragen

' Een lelijke flat mn een mooi watertje ...600 per maand dm mar.....

of de bewonersorganisatie wellicht wat tijd
nodig zou hebben om zich voor te berei-
den. Nee, er moest nu snel even overleg ge-
voerd worden. want de huuraanzeggingen
moesten al bijna de deur uit.
In reacties hebben bewonersorganisaties
aangegeven op deze wijze geen overleg te
kunnen en willen voeren. De bijeenl<om-
sten zijn door hen als informatieve bijeen-
komsten opgevat. In een aantal gevallen is
daama een schriftelijke reactie gestuurd of
een tweede bijeenkomst belegd.
De bewoners kregen een plan voorgescho-
teld waar vrijwel niets meer aan te verande-
ren was. Zorrder achtergrond, beleid, visie,
daarvoor moet u volgend jaar maar terug-
komen als het wijkbeleidsplan klaar is.
AIs overleg wordt opgevat als een situatie
waarin twee partijen met elkaar tot uit-
gangspunten komen, vanuit een gelijkwaar-
dige positie, dan is nergens in Rotterdam
sprake geweest van overleg. Het was
meestal een kwestie van slikken of stik-
ken. Monopolie, gezelschapsspel of alleen-
heerser?

Corporaties hebben het idee dat de positie
van bewoners in deze toch goed geregeld
is. Individuele bewoners die het met de
huurverhoging niet eens zijn kunnen im-
mers altijd naar de Huurcommissie gaan.

Helaas toetst deze alleen op het maximaal
redelijk en of een huurverhoging terecht is
of niet. Alleen bij zeer achterstallig onder-
houd mag de huurverhoging geweigerd
worden. Maar of een huurverhoging van
5,5Vo niet wat hoog is, daarover doet de
Huurcommissie geen uitspraak, of over

een streefhuur die weliswaar onder maxi-
maal redelijk zit, maar toch vrij hoog is.

Gepasseerd station?
Voor bewoners was er dit jaar weinig te ha-
len. Maar bewonersorganisaties hebben
zich voorbereid met deze vingeroefenin-
gen, hebben een basis gelegd om volgend
jaar met een goed verhaal te komen. Geor-
ganiseerde bewoners hebben de verhuur-
ders in ieder geval laten weten dat ze de
hoge huurverhogingen niet acceptabel vin-
den, of dat nu nodig is voor de 'financiële
continuïteit' van de corporatie of niet.
Deze protesten zullen voor dit jaar weinig
zíchtbaar resultaat hebben, maar de toon is
gezet, alvast een winstpunt voor de vele ge-
sprekken die nog zullen komen. Over in-
vesteringen, kwaliteit, streefhuren en huur-
en woonlastenbeleid in 1994.

Bewonersorganisaties gaan er vooralsnog
vanuit dat die gesprekken zullen komen,
met een positie voor de bewoners. Men
wil immers al van die actiegroepen, van
het geroep 'wij zijn tegen'. Als het op lan-
delijk niveau niet lukt om de positie van
georganiseerde bewoners te regelen, moe-
ten we in Rotterdam maar laten zien dat
het hier wel kan. Rotterdam heeft altijd
voorgelopen. de stadsvernieuwing met zijn
projectorganisatie, de sociale vernieuwing,
nu nog even de positie van bewoners in de
nieuwe ordening regelen...

Phira Otten
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Opboxen

Vanaf september 1993 worden
12 tot 24 'kansarme' jongeren

in staat gesteld om de Recrea-
tie en Sporlleidet-a cursus te
volgen via het project Op-
boxen.
Opboxen is een sarnenwer-
kingsproject tussen de Stich-
ting Werk in Hoogvliet, de

boksschool Schildkamp, re-
classering, Stedelijk Bureau
Ander Werk, BRES, DRR Rot-
terdam, St.Basiseducatie en de

deelgemeente met als doelstel-
lingen:
- het bieden van de mogelijk-
heid om in een samenhangend
pakket van activiteiten zoals
bokstraining, basiseducatie en

sociale vaardigheden het rsla-
diploma te behalen aan (Antil-
liaanse) jongeren, en
- het verschaffen van recrea-
tief-sportieve activiteiten aan

Hoogvlietse kinderen.

Voorgeschiedenis.
Het idee om een dergelijk pro-
ject te beginnen is al enkeleja-
ren oud, en is eigenlijk afkom-
stig van 'ome' Jan Schildkamp
die een boksschool drijft in
Hoogvliet (en ja, hij is inder-
daad de vroegere trainer van
Regilio Tuur) en regelmatig
wordt geconfronteerd met de-
linquente alloc,htone jongeren
met weinig vooruitzichten in
de nederlandse samenleving.

Binnen deze groep blijken ve-
len een meer dan gemiddelde

belangstelling te tonen in
(boks)sportbeoefening. Hij wil
zic}n graag inzeÍÍen voor deze

groep en zoekt naar mogelijk-
heden, met de bedoeling om
deze jongeren uit het criminele
circuit te houden. Enkele jaren
geleden nog betaalde hij uit ei-
gen zak bokslessen met na af-
loop een flesje limonade toe
om de kansarme jongeren van
de straat te houden. Vanwege
het ontbreken van financiële
middelen moest hij hier echter
een punt achteÍ zetteÍr, want hij
kreeg overheidssteun.
De reclassering hoorl van zijn
pogingen en ideeën en Eaat
meezoeken naar mogelijkhe-
den.

Begin 1992, ontstond er zicht
op realisering van zijn ideaal.
Er is inmiddels een werkgroep
ontstaan van medewerkers van
de reclassering, Stichting Werk
in Hoogvliet, de boksschool en

de deelgemeente, waarbij even
later het Stedelijk Bureau An-
der Werk zich aansluit. De
ideeën worden omgezet in con-
cretere plannen. De Stichting
Werk in Hoogvliet treedt hier-
bij op als coördinator.
Het Stedelijk Bureau Ander
W'erk stelde voor een half jaar
een projectontwikkelaar in
deeltijd ter beschikking voor
de uitwerking van het project
voorstel. In oktober 1992 ligt
er een uitgewerkt projectplan
op tafel.

Het Projectplan.
De bedoeling is dus om ener-
zijds aan een groep kansarme
Hoogvlietse jongeren (mini-
maal 12 en maximaal 24) in de

combinatie sport en opleiding

een arbeidsmarktperspectief te

bieden en anderzijds aan een

groep schoolgaande kinderen
een woensdagmid- daginstuif
te bieden die door de eerste

groep wordt verzorgd. De
looptijd van het project is 2

JaaÍ.
De boksschool Schildkamp is

proj ectverantwoordelij ke, hier-
in bijgestaan door een stuur-
groep.

Het traject dat de cursisten
gaan doorlopen begint met een

0-fase, waarin werving en se-

lectie centraal staan. Tijdens
deze fase wordt vooral geke-

ken naar de mogelijkheden van
de individuele cursist. Het pro-
ject verkeert momenteel in
deze fase. De werving gebeurt

vooral via intermediairen, zo-
als politie, reclassering, sociaal

cultureel werk etc. en via
sportevenementen.
In september start de RSL-a
cursus. De cursisten oefenen
het organiseren van spofi- en

spelmiddagen waar verschil-
lende soorten van spofibeoefe-
ning aan de orde komen. De
instuifwoensdagmiddag bij-
voorbeeld is hiervan een on-

derdeel. Gedurende het gehele
traject wordt de cursisten be-

halve bokslessen ook basisedu-
catie en maatschappelijk oriën-
tatie geboden.

Tenslotte neemt de projectlei-
ding van Opboxen de inspan-
ningsverplichting op zich om
de cursisten in de afrondings-
fase te begeleiden in de keuze

van en het zoeken naar een

passende vervolgopleiding
en/ofeen plaats op de reguliere
arbeidsmarkt.

Financiën.
De totale kosten van het pro-
ject Opboxen bedragen onge-
veer fl .200.000,-. Deze worden
gedragen door veel verschil-
lende participanten, waaronder
de deelgemeente Hoogvliet,
SBAW, Basiseducatie, Minis-
lerie van WVC, reclassering.
DRR, Rotterdam Pas, Boks-
school Schildkamp, Solidaro-
dam.

Toos van Agtmaal

Ouderen-
manifestatie

Dit jaar is het 'Europees jaar
van de Ouderen'. Ook in Rot-
terdam wordt er op een specia-
le wijze aandacht besteed aan

dit onder-werp.

Met als thema 'soLidariteit tus-
sen de generaties' wordt er op
1 oktober (de dag van de oude-
ren) een grote ouderenmanifes-
tatie in het Zuidpleintheater
georganiseerd.

Op initiatief van het Gilde is er
eind vorig jaar een begin ge-

maakt met het bijeenroepen
van een groot aantal Rotter-
damse organisaties en oude-
rengroepen. Inmiddels hebben
heel wat mensen hun mede-
werking toegezegd en is het
idee ontstaan om een grote in-
formatie- en activiteitenmarkt
te organiseren in het Zuid-
pleintheater.

De organisaties die hier aan

meewerken komen onder an-

dere uit het vormingswerk,
buurt- en clubhuizen, belan-
genbehartiging, cursussen, het
vrij willigerswerk enz.

Organisaties mogen zich zow el
via 'podium aktiviteiten' als

via een 'kamenmarkt' organi-
saties presenteren.

Dat kan variëren van een Suri-
naamse volksdansgroep tot een

videopresentatie of een folder
bij de opgestelde kramen.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij STAP (Fred de

Jong), Westersingel 23, 3014
GP Rotterdam, telefoon: 010-
436.30.90.

Air Alexander
Vy'ie nog nooit in Kleinpolder, Pendrecht, Westpunt (Hoogvliet).
Het Lage Land of Ommoord is geweest moet zordag 4 juli vrij
houden. Ter gelegenheid van de Dag van de Architectuur worden
dan excursies georganiseerd naar deze wijken (vertrek bussen van
Centraal Station), ontworyen door de Rotterdams stedebouwkun-
dige Lotte Stam-Beese. Op 7,2 en 3 juli vinden inZaal de Unie le-
zingen en discussies plaats over de betekenis van de naoorlogse
wijken. In de wijken zelf zljn tentoonstellingenle zien van 'Kijk
op de wijk'-activiteiten die in het kader van AIR-ALEXANDER
plaats vinden.

Kort
a

meuws

22 Steiger



Landelijke bewonersdag
sociale vernieuwing
Het Landelijke Samenwer-
kingsverband Achterstandsge-
bieden (LSA) organiseert op
zaÍerdag 6 november 1993
voor de vijfde keer een lande-
Iijke bewonersdag.
Deze dag zal in het teken staan

van een ontmoeting tussen be-
woners en de landelijke poli-
tiek en waar kan dat beter ge-

beuren dan in het gebouw van
de Tweede Kamer in Den
Haag.

Na twee keer Deventer. Alme-
1o en vorig jaar de Doelen in
Rotterdam nu bij de politiek
thuis. Er zal op deze dag een
groot aantal kamerleden en mi-
nisters aanwezig zljn.In de hal
van de Tweede Kamer zal een
grote markt voor bewonersor-
ganisaties georganiseerd wor-
den waar zij aanspreekbaar
zijn voor iedereen die in de
wijk of buurt als vrijwilliger
betrokken is bij de uirvoering
van sociale vernieuwing.

Een aantal leden van bewo-
nersorganisaties zal met ka-
merleden en het publiek in de-

bat gaan over een aantal the-
ma's binnen sociale r ern-ieu-

wlng:
- de leetbaarheid van wijken,
buurten en dorpen;
- arbeid en inkomen:
- zeggenschap voor bewoners.
Elke bewonersorganisatie die
zich aanmeldt krijgr gratis de
beschikking over een kraam of
expositieruimte. Hier kan men
laten zien wat men doet om
bijvoorbeeld de leefbaarheid
van de wijk te verbeteren, of
wat voor activiteiten men on-
derneemt op het gebied van
werkgelegenheid, welzijn, ge-
zondheid. educatie etc. Alles
mag: foto's video's, schrifte-
Iijk materiaal of door het ten-
toonstellen van projectmareri-
aal of door middel van toneel.
dans of muziek.
Er is één voorwaarde: AIIeen
organisaties waar bewoners

'de baas' zijn worden toegela-
ten. dus geen beroepsorganisa-
ties.

Organisaties of projecten kun-
nen wel mensen in dienst heb-
ben of ondersteund worden
door beroepskrachten, maar
het moeten bewoners zelf zijn
die de dienst uitmaken.
Voor meer informatie en aan-
meldingsformulieren kunt u
contact opnemen met het se-

cretariaat van het LSA, Sonla
Swarts of Henk Cornelissen,
telefoon: 070-380.44.3 1.

Tentoonstelling in
De Groene inval

In zeer korte tijd is er in het

Kralingse bos een aantal acti-
iviteiten in gang gezet die de

service aan de bosbezoekers
verbeteren. Hierbij zijn 34
nieuwe werkplekken gecreë-

erd. Over de zes Boswerkpro-
jecten is een tentoonstelling
gemaakt die te zien is in De
Groene inval, Langepad 63.
tel.:452.41.9'7

Een nieuw zonnetje

'Een nieuw zonnetje' is het
vijfde deel in de serie 'Op-
bouwwerk in uitvoering'.
Tn de uitgave die geschreven is
door Johan Janssens komen
aan de orde: het opkomend so-
ciaal isolement van ouderen,
de achtergronden van de oude-
rennetwerken in Oud- Mathe-
nesse, en de ontwikkeling van
de vereiste samenwerking tus-
sen instellingen in de wijk. In
het tweede gedeelte vertellen
ouderen hun eigen ervaringen
met de netwerken en wal zij
voor interesante neveneffecten
opgeleverd hebben.

Een nieuw zonnetje is een uit-
gave van het Rio en is te be-
stellen door het overmaken van

f 10,- (incl. porti) op postbank-
nummer 43.08.481 t.n.v. Rio.
Rotterdam, m.v.v. 'Een nieur.r

zonnetje'.
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(STIPT) AAN HET WERK
Als de Roteb stipt gaat werken,levert dat een vuile stad op. ... Besmettelijke ziektes als

gevolg van deze vervuiling worden als reden genoemd om de actie te stoppen.
Het is te hopen dat de vuilaanleveraars dan inmiddels besmet zijn met het

stiptheidsvirus.


