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2. Pendrecht

2.1 Rieks \Vestrik: Èr ltij dr ?rrvlitrikiry tftttglt Lltrur vrttn

tucts \Vrstrili r ranef2001 opbouslcrkcr in |irrlrccht. l)r.rroor
*erLtre lij o.m. al! opbouBTcrhcr in dc "tadsrernieuw;ns$irkenCloon"ijk eD SFJrrs.n.

'HersíuctlÍedng is vooruitgiDg'
\tel ferrrlLechttnrLor van hct ccrstc uuL rirdcr rli l,cnrructurerirg
een \ oorlrLtg.rLtg, lll.ur z. rrgg.r .r liaLr rcL bil dit hct tien lor te lrrt
kornt. \\re zrrn ver rloor rlc borlrm gezakt drt krijgcr rc rooi meer
goed." SmLrdpunt 'arr bewontrs rllc rl lang r.tici ziin binren de
Besorersorgarrisrtie Pcr'lLtcht, de BOP is §'. wil1.r drL P...1,e.tr1 een
wijk rordt nret een gevariee arnborl, nct huu, .. li..p "ve ,no.ren
eren door le zuLe rppcl heen bijter," zcst dc roorzincr r.o rle rvin re-
ller,vereniging, "rtrehs Lr lerrlrerlt rrrnlcurtt mct gcnriccrrle grcepen
bewoners eLr drn heb iLr een goedr lJanterhrns'.
De georgan,reerde bervo tLs hcbbtn gecn bchocii. on,.1. dis.usie orer
de herstructurerurg nog eeLrs opniru§ te rorrn nct nicu§komcr.
7e Teggeni eL i5 ret besorrers _seFrttut dLror.l. .orporrti. .n d. deel-
geneente. Jrt 1,eeli een §1j§isie opgclcrcLd tn dir nrct rordcr
uitsevoerd. Mrrr al. le 1lr€t re door Fr.al blirLrr dar bcrïon.,s Í.1 \ïillÉn
dat de goedkope Forirgr.ooLLId L,1ijtt. Daar zn clgcnlirk icrs nrcr
slachrigs ir. t)rt is re begrijpen. nurL het is rrl lasdg om ncc tc Ícrkcn.
Er zijn nxlunrlirt ook mersen n de \!Ljlt dic denlcn: ats jc dic porLiek-
rrningcn s,ropr ben ie de Anrilli.]l)en klllt
Dc afgelopen tien jaar t de bevolkng van PendLeót enorm vcranderd
en door de herstmcturering zal de w1k ook de komende tien jaar nos
een clrastische veranderirs meemaker. De ambitie van de wijkvisic is
een sociaal eD economisch evenwichtig opgebouwde wijk. Dc po.tiekflat
verdwijrt en ook de kleine woningen zullen tot het verleden behorcn.
Het open karahtcr cn de stmcnrur van de wijk moeten blijven Lestaan.
Op dit monent hecft Pendrecht een eenzijdige bevolkingsopbouw.
Er zijn nog vccl oudere bewonen die in de jaren vijliig bij de l,ouw vai
Perdreót iD de wilk kwamer wonen. Hun kinderen zijn verliuist naar
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srotere won1l1gen in BaÍendre.ht en Spijkenjse. De laatstc ticr jaar
vestl-sden zlch veel jonserc nieu§.konrers in .le wijk vcstisdcn, vaali
nensen nlet Lrge inkoNers.
De arrlyse dat de woningvoomad veroudcrd cn eenzijdig is Uopt in
grote lijnen wel. Dat leidr tot een eenzijdisc bcvolting van me en aan
de ondeLkrnt van her huusesment. Daarcnder zijn recl nieu"4oners
met een soci:rrl zwakke positie, die vaak een hclc rccks problemet aat
hun hootd hebben.
Wrrr cleze groep heen moet als de gocdkopc woningen rvo trr gesloopt
blijft een groot vreegtckcn.

H.Ísktr.tuÍeíi.g va. Ierdrechl
D. rdrieurins ri! de {ijk i5 s$tN m.t de nldemiiflns v.D hd .din'! ,. Irl.n,
1ril, de q tel5 ol heIriil8ebon" Naot u,b*, ,illrf .n t.ofrffrírm.nL.n Ío,
iflr ool woofseboLEn !oor oud.r.n s.h.nn'd thuu.n l,ooF)

D. Zierikzeebud (Íoorlrear lendEdrt 1) h€eR al ear Fnae met r.rovitie rn .ieLrv
bour idrEr de rus. Er zirn nuid.lel5 nk!w. nui.hr.f ., Jaa,uit,rl[.n n,,! .."
aintal ingÍep.n. BeSir 2004 worJt ern reFt pràl g.slis.n ro.r 78
5efi,,r.rr!..nÍrs.n ..28 c.ng.znri.ning.n.ltrl.r woden dÈ.onpLea.! S.roonGdt.
o, Oklcnz.. s6lo.pL rtr toiar diar ook Íolitr8o1E!x8 in het d!urd{e r8rndï.

Ir de HerlusenLrluÍ (voorh.ar lendre.l,r 2 n l) ziirr .0. *ntrL srl.t;iL8
rin ae Oldèar.dè Èi èdi ral,s.6'q.7in {o.i.sor sÍ.n.rc.rd.li 2002 i5 ee!
ni.uÍ Í..ns.luN. loor .ud.rq (d. OÍreafla!) olsel.rerd.n zirr seEnovee e
EaE:.odnsdr (de \rirnkonxnerl in sebnrik saunr!. D. Ést 'aa Lle buu,t
n eol oume bolrphÍs. De porÈlJlats or r]e,*,,](e]*'ifs ,,1n dè HèÍL{nisenÍÍ t

| 1r r-i.3

voo! d. znidliint vm Ltndr.l]I is .en BrooE.hilige insE.p nr de mak. voor de
1200 soÉdkole po,iekÍlats en dÉ dlpLercomrleidr lomen 90!,vofi.srn rèrus. nièi

'oLsdn rlar .100 s!.Jlor.. J00 miadeldre o, 100 duu.ler. §.nng.t, naiíin r..l
dè l.orre.tor Iri 2001 w.rd.i Índ,c s.dran nair d. srcdorb.nskutrdise nld

ro.íïiàrd.a ro.r d. oNitkdnrs.
ltndltdtZnid b6àat uir de TiÈlsem.t buur or de O$dri$.buuÍ. roo,lrern
Io re.ht.l ím il D. ealrrijUits nJ.zeiru!Íen Rrrdèn 3er der ssÉr r or..rd D.z.
í.is wo'de. Inegd veLtruLd d..Í sr.r. R.Í.dinN irnra': ils ltDill, Shell ar
HÀL.n Íord.. nn t. t.op atrns.b.dcn am nieuFe bs{o!$ Dim.É ir faxtEdrr
ríirkr n{ edr Diennr.trEBorie be1.oDetr: eisamrbr{o!{s

Veel me,,5er mÈr r.r rle,r:e br:r rrker zich zo,.een rrar ze hrcn moc
ten Iir zip rnrr enkeler ;Lie besllst in hm tlrtt r llLcr lLil rr rorcl
l,rLrele ilmllies in de Yi.serLromnen. cei lrfikrcrisricLrc i]rr in dc
Herkir3erbuLrr. die drltn.rL lt-<6 F.n.! Lrtodrr ra.lc rcnontic
lerue. Ze lin.ien het fint;,isrl drt:e dlr ru nos zinrn, mlr dr mcc,
1e be\ïonÉtr rii ni. rli1, ,iln r ítmktrr r.rai .1d.,,. L.n irniLi. ii d.
Zitrikzrcbuun hrrii rllc; op rlLcs 3czrt rn n dc brLrt tc hucn l.iii

zc blcrcn ccn ccrling. Ècr.ud.,. L..roi., r.,t.h op
de Febsite r.er rt BOf dr hii r.!r.il.n L m.r zij,r r1rrlc:n drt li; zlch
anrur3t surom nL,op rodis is Hil is 3cncisd on zich L.ij dc ,nuatic



reer 1. iiggen. _le kr. eÍ ro.h .iks .reeÍ irrl Lloel. zegt lrrt Ih heb trgcn
hen gezegd deL ik hem teí 1Íll hÉlpÉi o.r de.lr,.r-ssre riu te grlrlr,
nerr drt rc rlin §il .onta.r n,!r.r.n Le$en et z,irl buren eLr hjhel
oi rL draagrlal; n roor b.hor un .t. porLi.kiLl. NIir. indÍuk is .litt |ir
drer nict ccht op zrt tc wachtcn.

Ih u hct nict dc taak ran ..n opbou§1r.llcÍ .m te roepen: il rirrd ,lt
gocd .n il ri dn nlct gotd Bil.u3rill i: drt bcron€r die hel irnÀrll
zellkunrcn oploncn .oor hun snnCpunr
Er zirD \cr.hrLlcndi scl'ridcn nr dc wilk orcr dc h.6t,ucnrerins. i,rrÍ
rlie lJLnkn nLrt rllenaal cr.D so..L door. \Í.ij.n dLna.n snms.ier !oor
,lt Jrlrl te honcn Lrrt hun nrnnr.s ot zt zicn niit so.d 1Íelk€ noseliik
heder eL ziir oLr Lie r[scussic J]l tc seel

Ir ri1 r1t,j,J gLrrg reten ,\cllti a . cr brl Dcns.!1 zit. \\ht rillcn ze
zeli blirlen, ergel5 unJers heír, bLijrrn op bepaal.l. 1ooNrir.lcn.
§e nroeren Jr,rr nteer niar loon'rt]gcn Dat tcbcurt tigcnli k naurelilks.
Herhui;re*ers rrn Lle rorrrLrs.o+ol,dc homrn bir b.&m.,s ui d.
.leir ir eer s,turre Jrr sloop eeLr rol,longor iirr ls tn rrrgcr drn
lïir. {ilr u lieer en kln rh u dlL bLi htlpor. LuisttLtn is Lhn r1 ccn
gepa*eerd strror. Oot een lritische opbourwtdrr hoon nict gocd
wrr b.rone6 Í'ille. rls hij korrt rner de HtJ.rhtt: rraaron moct clet

t-"1
Lcn bijkomend dilemnr ir r|r n,ense| :rerg lu tlrkhtirl tilltn.
Z. 1ril1.i w.r.n sriieeÍ hLrn huis Noit gerloopt. Dan r.ctcn zc rÈr
zc un toe ziln. HeL veÍsroor de on,eLerle,,l .rls j< dc za:h nos ccns mn
..n ànd.,. k.L,r b.kilk,. O drt rtr!) r: luLrLror nftt 1r sÉnr n ]c
s.ho.D.D jLrin. a)i le,noet eer sreire on,lerlurg. brnrlhcbbcn n ic
crrscrins. Vaak hcstarn die b.n,dei rrier n,eer door Jr vtranJcrirgcn ir
d. \rilLi. Ni.ulrl<om.r hitrb.n die so.lrle coltr.ler me€ltel Dog m.r

Ii urlg D1c rï.1 ii oi j. in b.pulde silLulies niet beter lnint reno\cr.n
dan nopcn Er ziir ccnsczin$onirger §arL r errserr zelircel:an
ge&rD hrbb r. Z. k.nn.n hun bu,er er h.bben een bLrults.uncDL.axrs
op.{rl.ouwJ. Vààk z;.'r. iD bulrt.n dÉsuregrirtie mrtrr.rL5 ro.r ràDrcnhang
bevrat moct lc zockcr our mog.lilkhedei o.r irrrbrt rln 1r \lurr.n.
Ie noet LrLtt te ucl zrg3or wr sloptr rLe h:ridel I Iet i,l.€ dir .1. bourr
dIr serr nroi cD Dcrjis Í'or.ft bli kt rarLi eef illu!re Il heb ir CLoo.

FÍ lvoLde nr dÉ stad door dtd«Ddigin ur direrse discipl,l:r Lrrtcres
sante lerhrnLlel,rrger seLoudin orcr lcnrlrechr, l,rrneLledin en
toekomsL. ln de ujh rvc»Jt tr Joor bcwoncr reeL orer ge$Lohel tLr

49
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o!.r s.tobd. Dczc nï.c nirtaus rorrlen zelJu rm tlkrrr gehnoopt
Hct opbounÍcrLr hccii hct nitutlciseronen rooL de orn'rkkelLng rrn
rcn uiomrticrtrtrun en etl websitr r^u'.vrtaalpeLt,lrecltt rl oreL de
hers truc turerir.q. le no.t 1.uen zicLr Nrt er srrt te gebelLrer. Ot een .r.ri
tal plcldrcn n Lle rLirk rLLllcn "c hutteLbesrerd,ge Lrsrerl,eerzetttn met
LLDputrr\. rs,i dL.rilinrr'i. DrrL huLuur rrLeLrseLr rríornut,e 'inclen en
rer-rcLcn op dc planrren Op Jr ncbsut geLerr be"oreLs er lurctionirÍ!

Er staat er nu één digilinia-trastje bij dc bcwonerorsarisatie. De financie-
ring kolit uit het 1eeÍbaarheidsproject Ossenisebuurt. Voor de site gaan
we bewoners interviewen. Iedere genrtewiewde bewoner brengt zijn eisen
farclub mee en zo werkt het aIs eeD sneeuwbal. Verder heeft de site
nieuws over gebeurtenissen nr de wijk.
Bn:ner de BOP was h het besi,l nosal wat scepsis over het idee. Mensen

MonunÉnt vin wederopbouÍ
De Rott. atu IGnrt Stnhins orsinneeJe n, 2001 ed, discrssiè ÍrÈt rrLhit..t.n,
,ftlv.rfm .n Lorroràli. o!.r hd tdroud un d. l«aliL.nor lan ltnd(dÍ.
lordR_hl n.ar monuEtru de vederopbouÍ De virk{ed otrhvorpen door
Lorte SLxn Bese, h de tradirie '.m de bevesnrs Opbo!$. rnet liót,ludï eD ruinïe.
H€r vÀ ool exFrinrenr ner eer nEuwe Èm vin Íeddijlthsid dÍ ilL;nr ,rÈi
b,.d.n loor wir s.l«,zo nriàlc..nh.tn
D. buuí.. zirn ops.bouÍd triL soonuheda! \re!rpels', trleL rn Dixen silerij,
portiel, eeneeznn en onddenÍolhsen Hi.rDee Feld rociaLe melsrns lin buuter

BehrErijl element !onnt lrel 
"eie 

g,oe., ort*oryer ,rls gem eenr.h,r1)])eliil(e .tenbr.
tunr. D. .p.ntÈr. ruint nodisd. nit tot ónLÍrocriis.n s.zrn.nli;k s.bruik. u !àd
zo u pedaBost.he tun.tie.

De r(hrte(tef sr voll\lrun'estfls *od, het s o's ee.! dfi de socixlè n'engnA sro
tndeels n \ddwàb. De efrrTitdrgc soèd[ope ,.nngv.oÍ]ad {!r1 een s.vri.Íd.
b.!.llinssopbonv i,1 d. ÍrB.
Het opeDbiar e,o.! huse.rÍ Di.t Ner zoàLs aanv kelirk beoosd De oparbiE tunr
i5 mo 2003 ear nÈmulilatrd dr leidt tot oDveil,shenl. lilvende kNil,te,t vomt de
befl3ntins vh bo cf en hrsèn

Dc .orporitie hccft sekoz r voor roorzi.htise nrsrpflr in de HÈtknrsdlbnut ar de
ZieribeebuuÍ. aLdu Fnxn ZfltL.voet, distrttsm.xuser r.xr de Nielwe trlle D€
stempels leLen teLue bij ae eengean$loningdln ae Ilenringenbuurt, ",u. Je
goncrisd,itfclirl,c trin w.rdt iiet sehrrJh!ld D. iir.cÍ! foÍi.k.ugcwonnig.n
F.rdor BGloopt, rrL uiuoid.rirg ran 210 worin8.n ii d. H.rkingerbnuL. li
fardEdï Zuid {oldt 1€el isourenzer irse!,repen er ee! aDd.rÍooDrilieu ont1vik
hell, ner behoul vu een enkel bloh.

Eí t n.B ÍeÈds reelrriàs nàar d. F.niis.i ii le.drd,t. In 2001 krmr.n op hcr
r bod r r mBeso rs in de StareDissestriit 2s0 rei.ries. De Íonnr8dr Ío,ddr ss
loort onnlnt Í rtr àrÈre dl1Íèretrtiatle lodis ls, met loop. huur ar beElkbrc
\oninsen De ro.n,s!olrriàd b$il,f ru voor 950,i, lir berikbue huuooninsen.
Dt h.cft d. rf8d.p.n tid, ràd s.l.id ni.fr,7.Lfd. ;nr.o,i. Drt t een mf \ooÍ
de srnrdevnrssopbouv eÀ l.idt LoL Bdtor i. d. B..dkop. r.oÍard, rldus .oÍporà



l dc ulLr L.bL.rD S..tr (onpL:reL, ztiJen ze Drr rs rdl tr-sisslns. Iler L\

ccn gotJ nrlJel on ntLrreLr r.tL htt rooLJ tt Irten etr re.r.oej mt:e
iol*cn Dr lLorlrLurt rn,le reb\rte.liRomi,lLr r rtLiclrr op,rrh.rleLr
r o uors.Lr zeli gr reLkr lirr \ rrurt . o.,ri g:rrorrel ÍJlrJi,\rrten.
ut Éu.rtr rL\ oflroL rre:l.ers ool zeliiilu\l)jer :LrJt:1] lLret be\n,r3r!.

Rerctie van de Nieurve Unie dNU op de vLrig om mee te doen en mate
rlaai te 1€veren was dat ze eerst een eisen webslte wilLlen ontrvild<elen.
Ooh de wijkcoöLdinator vrn de deelsemeent€ 1s afwachtendr wirt sairt
dir opbouwner'keL rrou iveer doen. rvrt 1vi1 hlj? Ze lrrnle dat ik te haÍd
ei en te werlig lui§ter naaÍ andelen.
CorpoLatie en deelgemeente willen eerst ee éénduiLlig communictrtie
plan ortrvikkelen en één geluid nrrr de bervonea uitzenden. Ik kreeg
te horen cLat ik het plen voor de djsilnria marr l-ir de oíficièle vertegen'
woordigers ran de BOIr moest inbrergen in de comrnunicrtiewerkgroep
van het kernteam. Voor cle herstructurering ziin een stuurgroep en een
l<emteam gevormc{ en heL kernteam heett rveer allerlei rverl<groeper.
Ik begijp nog sleeds niet precies wat de verhouding is tussen stuurgroep
en kenLeam. Het ligL nieL zo erg in miir vernogen orn dergelijke or€ani
sxliedjngen precjes le snxppen. ln het kemterrn ziuen r.ertegenrvoordigers
r-rn deelgemeente, corporatie en tsOP. Het uitvoerend opbouwerk zit

Via de comnmicatieve rksroep mo€r de wijk.oördinàror de co,,murica-
Lie vrn diensL Sredenbouw en VolkshuisveÍins dS+V. .lNU en de deel-
g.nccnt. stroomli1rcr. Na ccn jaar kont clur een pak prpier uit rvear
allcs in staat. En drn? Dan racht vaak het ronde archiel. toLdrt er nieuwe
mcnscn koncn dic hct rvcer oppald<en.
Ik houd cran om icts via ccn srocimodel al doe.de op re bouwen.Je

r ",,., 
u ... I il J.r n. ^" :- .-cg"n

naar lict schip gut strandcn.

Hrt roorstrl roor het ntonniti...trtrum Lur...rdr il qurtn nct .lc
rijlpr.di]r.ur §i h.Lrbdr hcr yoo!!o].ir D.ltihui\ s.no.Dd,..rdrt d.
tnanncn \oor .lc \irLr Liilrn op ccn rcddugrphn in L)cndrcchL iir 3roLe
lLtLrutLilg is u Jc rrttruoorlramp ran 19i:. lh ht'r ccn iniriariri:
gro.p gcrornJ ru bcronr\. J. iirhaini!.r. nn.lc dcclgrnccntc tr
de corloltie tr.ie porttiruillthouJ:L ran Ci dcclgcntcntc Doninlc
StlujtL. Uer Jr gLocp Lrezorhtn ni hct lrtorm.ti..intrum u Hoog
Iller. C!n(l!sle is iur Ni nr Pdll,t(hr op hl.nic,c ,chr11 saan rcrkcn.
D. lLxortktÉr!.p is b.zig hct plur uLt tc rcrLcn

Het roorrel 'r:r iret opboLrteLli roor ccn nÈrnatk.cnt\D i! ool
bedoeld om eeLloer tusseLr ir deuL tt knj-scn cn rlc .liscu.sn orcr dr
hesr,,rctureri,rg meer pLbliel re nrter. mtt tor Lrnrrum Íiir i.d.r..n
1l.u zien Lur ,le pl.rrneLr Loor ii Lricure r.rrk zLjn in Liaarop han rtagr

;i



ren. D..liscus-.i. r nu r. LcpcLlt cn r<»dt sonx rtgeschennd
\/erschillcndc srocpcr noeten rle gelcstLrheil kLlgur om hLr. seluid 1e

Collese,an B e! W op bezoek in Pendrecht
Op 16 m,2001 btu|t |d Colkgd vdr B or \r (i bcz..t r2n d. H.ftins.nbnuÍ en
bezo( l r Je Onuflàt en d. s.ror.r..rd. fus d. vtsurkonNn Diaxu 'ond een
.q.!rct plails nrl b§onds iD virkscboN de Middelbu$t.
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Dt b.utn brrsd * ukt"tu dtn 1d 14it:
De h{ÍructuÈing vi de Hen(rsd,hunrt drud nu al dric rad Huizal stiàn

.od,'. ool i
H.t modu dÉ sLoop htsoe,niik norden seholdar doorhet terei,r iLl te zriien. tr l,s
sor stendr dr de hessen zii! te hoos. Tuinen vri íooi,lru,r, wordà n1.t.nddl,otr

Er zntcn lmlr.r nr do.ppandÈr
*/. llebbar LaÍ ratr deal al ju*: Z. {oÍÈ! v?n de dr lleltm.r J. rnlea,d.
ILl hetweeleni is -geei |oline.n iidnmd k.r,L kijkcn bii(n kh.hl
ll b{' vijflt.( orimll.n D..rdÍ LuiB kun j..iÍ nrÍ niar llenr s3.
D. polidepoÍt opsÉh*rr en dÈ politie t niet uitsebEtl. HdmeionÍlon
is ollriiis a1 ]l pamnflï toeznht noais.

!í ron, word.í alLco, k..pwonins.n.. iLlJs sebou{d, al seen hntrmoniDseDÍoor
,noror àls iklreedr nn nnminkomen.
\íir bllrlrn de menrn die !u nr lordndl wotren.
Er Rlrnt r Renn§!lor ouJsdr gebouwl.
De oudd{trroninsen in d. zuidiL{Íoor vm Hnmaniras ziii nnr Le bflàldr.

El t *! .lubeeboN lodis 1oor ,q]rtlllirÀdr dr slnn n{s.
Er noet N runn& klmn voor de ieusrl, sreelrlartsje*
!rneef ruiiÍe foais voorli,J-e" dn,,t i'rt loÈn \í. hd,bd, dM LNrm n2
7§ uur zc Í.kkc. bl.onor uit dc trLinli.s.À sootn ndr! nar hmpàr
D. UeinrÈs wordar nu opeemsen nr È! wodDs. Op zÍedag ar zon<]ag konu rlar

Hd duícn rm d. pohi.po( is b.dodd ool rneu ieaÍflr orr su te klÈen. voor
Ialdr.ht zijl 12 àsaltflr bB.hikber, snaran { needs twe. llr fuit zirr. Er lionï eef
\x,,il se .e Puntw.à Je tue2nhrhoua-s,rten ei r$.q,ft gedtrri lr wordo, Dc
fhn.d vooÍ dè wiik Tulhn d!Í o.k gg,senteid.
!r k.nÍ loor ltndrcchL .cn rijlT.ilieh.idsprosrunm n1 2003
Er is Bdtart met p,$artieftóL,illeEn. Dit mod .le lril,sheid rasroten.

It h.ór r.or mlii i,oí.Ldll. ntt zulkc nocilirk dnrgor optunnor ni sl.op, dxt noct

Het reÈreEn ran het lutrdnrtradr en wnrkel@ïrum llenr 5l tr DÈr m.Llelijk lr \
alÍrlseld nr seg n De Rolnrtuj.cten nr dd wijl, Tijn belrlarilt

Àls lretsmt om 5ocnle hlurvoLlinsen moetr kijken naar de tuhle voor d. Tot roor
ko,1§àreLl birr. àlle §!ni.gen ro.irl. huuFvoninsdn. U bent air hdt \hótolïe' *.
Tot de jardr '80 Rs an e Èrsoeniike wril< Menrn dt &t bel{s 7o(lrren, sr!Èn$.
konJ.n niet teÉ.ht in de *ill en ainxen nurBre.Jed,t rr humei anaden {Dr



hdr in d. pLMr, bnirnandÍs,,,oxo, d1. sa. ièrrèct lrebbdn
voor de Done,r e,r wiaddr hie.
Dc optosnrs is dnudd. woninsol bijbóuyo. Menh diè rie-vrdÈiei ei *n !!1
sald huis zo.t n kumen du in dc buní trdt. Dr ó.r n í.of

Drt i! lrd bdvt vàr m,jr vshaiÍ. De menrn loor {È diÉ Foninsen ziiD bedoeld zii,l
1í.ss.sam. D. rlik s roLhnÍd en ft ziji mÉiso in ae lleÀ gdomer die de raal et
spEken. Ook dat À en bewijs.
Iletrrn die zidl verdtr ontwiklelen lroetor lier cdr huis kuni.n rinddr in pl!Ís vi,

In PaniEdï Zu woÍle! 1200 wonilse! eesloopl en diatr or komcn 900 wontr,gèn
teruR. rttu garn lÈ fttrÉn heenl

De hornx.tu,trins n en proGs ru 10 iàxr Er n allrd v. oop Er tr voor {een
lllossns. Datls een s "ntie.

k dir orl$sin!,n dÈ nieuwe llerhrsenbuunl IkÍoon dtu 11 È :Ytr noet ik hedr? Ik wild.,ijk nict ut.
Ikzit nn nr dÈ olrdast Nxrnurliik besrljp.n rÍ. dàt íoop èn nièulybllw
ovdis seeh N Í5pmak È dn(t slolor rls eal ..nphx I..s n dr h
rcÍó .srl$ft., d ,n7er$ Mur dlt sebeuft nÈt.

Àu d. Shrg. stun.iurc k.opwoninse. trl&n Èilèe8

Jdr? Baosrnt, ,hÉdr Dt Ni"tut t hn:
rte saan bouFflr nr de He*insenbuur! ofd.woniiscn !i[o.ht Tiii .fnier §re zirr
hèr di Je beulns1yeryliót om te zorsflr dÍ seal kiJa-qin8 onhtar hit dc ntu*
bonw Evo,tu€lnícn wè Í hLuNo nsenv r.
He,ilutrstitrB locfi -(n pmbkor te Tirn xrnr z!'r 55tr var Lle voornad
blijÍi bodkbmr Dit i5 voldoenderoor d. n.nÍn dÈ n, de wiil( §nlen bllven.
(nèhunr t dir veldr het lielit nmr edr oud{dNonhs rillor .n dt.nrbÉ[ei n, Jè
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Doni i. S.]nr : lan4itilkhotitt l krht"t cldti: :
Menei JÈ rn PorJEdïNillen blijve! {onen kilsen... ahhod vrn eer
psÍ.d. voiiis in dè Hil(
De otrdercNonnlscn dic wordd, gèbouwJ hebbal een mi{ van b{eikba
or duurdo: ookde hiderlroon hc.lL 55 |nntuonnrse.,,'e '' '
(nltit'tin' .\ltLt l.h!f,tui hirt) ls+f:
lrii hÈrd$ de toeaB-qi,,s -qrdrm dr r.dÍÈn Jt dr{1bir Joop (!
p.§rnae rlnnrs knjst ns.bodal nr dE {irl.

PvdÀ deelgemeentebestuurder Dominic Schrijer gooide medio 2003
de kluppel in het hoederhok net ecn pleidooi voor spreiding van
nieuwkomen. Het ging hem vooral om maatregelen tegen concentràties



van kansànn.n. Lcefbààr Rottcrdani riep in r€ictie op Schr;rer on cen

In dc irilk worlt veLsL:hillend gereageerd. Een aantal georgrnisecrcLe
bcroneLs zegt: "llaar maakt die Schriier zich dmk om. \íir saan dezc
wijk vcLanrleren. Er n hieÍ ÍÍaks geen Íuimre meer voo, olaausepiÍe
Antillianen, TuLlcen en MrtuUranen." lI betNijlel dat zccr. Aanle ins
voor de Factie van Schrpr waLen cijías van het Ccntnm voor
Ond.rzoeh er Statlstieh COS over de treÍolkingsonnvildreling tot 2017
h die cijlen is de beoogde vennderhg van de wijk niet terug te virdet.

Clrin.is en II$elmonde verkLuÍct
De berollins hr dè lloÍ.d.nr. dc.ls.nc.nkn Ch on en IJsselLru e zri
dc lt.nord. rirlli.n jiàr .proteliilt 'erklfl or. H{ Carrn,n oor Orrld^t, o,
SLrltrtk rootrpelt dÍ er nr CharLois din Dos D.ii edr licrn. rjtiiol
procent auuhtonen o"e'bl,jk L, I]$.lno,d. rcs..í.ngor.! colderde
II het COS r.rplrt lr.Anos. tr.v.lkn,gssíocp.n 2017'rell€n loonl de bÍekflnr
sef voor Chrr'l.i! .f Toi.p h.d.i i d. d.eleonernE nr RotteÍhm Zlnl foe wil
gon.nsd. lirna de helftvu d€ b.roDetr is,todïoon (18,6). Jè rdt
t allodtoor. d.vz. Iornt !t het buir.nlara oíheÈft éó. .l v.c butrorlàtrdr

Drt "e.l deelg.n..nh í..ds gonií.! srdflr IleeftrolsÉlj het COS.llíe*ft.
niko, n( d. iL ro.trpelde srceien.llodtone beanLitrsssroele" ,\1s 1,et rm dc
]-uden, À4 out r€tr en Su ran.r iirat zrJr er nr.t z. vdel nr.un. "rigÍafl.n, Darr
ftu venllsni8r ïen: I(h.s nr lesdris fr..c.r m. d. niÀ.neh1Bdr kont 'oorde h{eDsnrs ner ed fi.L*. .1:ond. Farn.r, .Í ner oude4. Drt her pe(.ntrse
xll,trhnhdr Í, lrdtdrm sÍr.ir I{elL edrter or.r
hd rlgoreal Ner te milor nÍ het stirsal.le seboorteitl Jifr rn.i m,srri..

Dat sonmise aeelgemeo,te, ,eel triki ultL.uror d!r, md.,. heeh vo.nl te Eine,1
met le ritLrlttn'sslsadÍ mn b.piàld. wirkdr op bÉpirldÉ berolhnsssrc€Far Zo
r.csm ir( boï.n{s uiL ane landar h Azlè, d.tiikr dr Liti,,} 

^rnerrl,3 
ri.h h,l

roo,b*Ld bir de Luidise ros klehr semeenscl,aple" irr Ciil.ns. Hft COS rr
spelt dat <]e $oep bo"o"os ,it rms i,ndn in,k 7àl
mtr.v.llef. v.i ae huJiS. 15 000 kt birtr i000.000 ii 2017
DilrnààÍ n..rir rL. sro.p AiLilliàftn nr Rotteld n oplalletrd toe: vin ne
hnidige 20 000 tor rulr l.l 00íl

Ut: Rofte mi Drgblrd, I r!§uÍ!s 200:l

De discussr ovcr spre nigsbelerl roept bij mij hernneÍirse op lln
twintis laar gclcdcn. Ik kwan nieurv als opbou"*erler n Ctooswijk en
daar circuleede toen dc nota'Met liet schrr1rrÍoo.l op de kaker'Nààrin
hct \íiikorsaan Cr.,osrijh en de opbou",weLkers ",€Ldelr beschrildis.l van
discrininatie. De Croosvijhers zcirlcr:we gaan aLlodlto en ï,Íeiden
ovcr de sta.l, met een millrnLrm per wijlí v r 150/0. l.ater rerd dàt een
maximun peL portiek. 'Tw€e Turker op e€n trrp, dat ker rog.'Ook dat
sirg ile hele stad dooL. De nr€ffen vin de huisvestjnsscon,missie in de
wljk *,eLden arn de sdrandparl genrgeld als ncisten die buitenlander
geen worrrngen *ilden gev€n. IIet leidde tot srore spàrniisen ;n de rijk



.n m.Ds.n sxrg.n .lliiar uirduitcrl.
\\'cthoudcr Vrn dcr Plocg nam het rlet van ccn spLtrlngsbrlcrl o.cL.
Er rerschener rota's o'cr Lcrgloop en totloop' cn 'scbun.lclíe rltcon
(cnrrerie. Voo l die LrrtÍe term rs me bljgeble\eu. I,lee r.r on neuserr
n .:rocpen nraL bepllle .rebiedtlr te srLe cr, TurLren Lrrar Sciricbrock

Tocn deze rlcccn ".e en be cht bestorl Lrog eer itriL« \)steem v r
ronLrlgtoeNrlzurg. In ee ÍidsverrrieLrwrngn rtk gLrrg 80tri, \Ir dr LieuNr
rvc»iusen nmr be*orrers urt dr \iil err 20tl! rltrlr murjeLt !Lt ck reÍ
van de suLl. Toerr het sLueem \rr {olringloesitrrng el rl\tl.ur\rlg trerl
losselrter kor er riet meer se(uLud \orien \irjiirrr celede1r toelr il rLr

Sprngen weLkte wrs de rerhoLrdirg irlloclrtoon en rutoclrtoon drrr al
80rf ef 2000. 55

Ilen peidingsbeleid strurdt wrnt lret is niet urtoerb:rr. Iier ger;rieer
der Lvoningbeíiid kri op der drur rel helpen om eer erenÍ'i.htiseL
bevolkingssmenstellirg raf LÍlikei rÈ berveÍkÍellrSer. Onr dlr te llleo
;Lgei ls samenwen(lis nodig ur semeerre. corponrie, ei t eroneÍs
orgerisrties. Er is eer soorr poldemorlel rodig wrrrir iecLereen lets tr
wirnen heeir. l)rt wrs ook het motto ur de mrrile,utle 7oi ot 7!id
van bewoneisortrnrari€s ir herLructurerirgsgebiede.. E.n nn Lle eisef
is ccn tijdclijk rcrLrrgdc huLx ro., ni.uFbouÍ\onirser roor de hLridige

:- ,, . ," , E
zull.i z...rd.r d.nkcn.tir di. hc,í,u.ru,e,ins eÉi soed idee is. Oor
lilrl<-.c b.$on.ri zullcn drn zcgcn: hct gaet kuk rorden in Itrdrecht.

Ostreà-flat: P€ndrechteDaren van het eerste uur
Eén van de voorzittcrs van de BOP heeft er jàren op gehamerd dat er
goede en bereiióare oudercnwoninsen Bebouwd moeten worden. Zo
kun je oudere Perdrechtenaren vasrhou.ten in de wijk en een toekomst

In de Herkingenbuurt werd de Ostrea'flat gebouwd met 60 ouderen-
appaftenenten. De neeste bewoners zijn autochtone Pendrechtenaren.
Ze haddet voorang omdat ze hun woniDgen uit moesten wegens doop
De bewonos zijn blij met hun nieuwe wonils. Zc woncn daar schitte-
Íend. Het compler heeft een gemeenschappclijke ruimte met een sociè-
teit. EI wordt geklaverjast en er is een groepje mensen dat gamnt staat
voor de orgadsatie varl activiteiten. In deceDber stond ecn Opzoomer-
kerstboom voor de deur, waawoor ze samen de vcnicrins maakten.

De voorzitter van de flatconmissie haalde herhneringen op aan dc
begintijd van Pendreót, toen ze de speeltuh opichtten el zelfde
sdrommels mrakten. De wijk gnmde toen nog arn het weiland cn
de rieuwe bewoners graven de koeien bLood 'uit darrk voor het Èaaie
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st!lije gron! d,rt 7e hrdde. rlgesLxrn.

coryor.rtre O 7e \\!on Gemcrnschrp. O\1rC. De molrr prar€l nog
net mehncholie orcr 'dc O\VG tijd'. Ècn belangrllhc pcrsoon "rs de
roorL:Ltsulenr. mevromr Chzicn li,amcr. dic icdeLctn persoonlLjLr
kende. Ze ns ook rele jrrcn nnon«udi-sc ni Jc sirt. De reLste be" o
,,er, n Perrlrecht Lsamer uiL hcr Oudc Noorlcn. de AÈL.rarde.liil,
Clroowilk. r.rnuit ccn inwoon.nurtic naaL eor tistn \onms \:oor hLn
geloel l«rrmen zc uit.1c htl nr d: hrmcl.

Bli n,ensei ran di. B.n.reric zit treglch Zc zagor llc rujh Ln de leLer
rrchrig in de i.ersukhcling rrktn nct dc lionst rur rLkrlei n,eullonreÍs
le hoort zc dcnl<cr: hunncn zc gccn geoct:nde be".oDer\ op ons rr-srlrre,,,
mcnscn van onzt cigcn soort. iict -saat zo torh d. ..erLreerdt llrrt op
Deeri[ zlt ccn dicpc tcicur"tcllng.
Z. h.bbcn h.t ÍoDgcbouF 'Ostrca' gtnoeLrrl, oejteÍ. llet íu1t rirr bil
het Zccuirrc karal<tcr var d. wliL Dc \oorzrtter o\eLhnLli.gde b,j de
opcning arn burgcnicc.tcr Opsttltcn ccn doos oesteLs en lLcLute de keLrze
ren dc naam roc: "\Vc zockcD lciLish€ ni Jrze rlrt. rls ,1r een oester.'
Lcn roorstel om hct gtLouw naar Lottt Sum Bttre te Lroemen, rje orr-
wcrp.tcr r.ar lcnrlreclit, haaldr llit niet.

Ih iioop nict dat dt boroncrs zich rtrlLrLteLr. Drt gebeuLt b,i roorbe:ld
{cl n rlc ZuirlcrpaLkflat. ccn voor.rcbou" volr 5-rpl'r\!rrs nrk bir
mctrortrtion Sli[g. De bcroDers hrbben er een b,rÍiof lrn gen]Ik(.
Lrompl..r Di.r prilJrldraarl. Dc ncnsru hc,urirLr rlles drr op de il.rt
gcbcurt nrutlctten,l in d. grt.r. ToeD iL( llrr een irelir de bus deed
kwam cr nctecn ccn rlamt op Lrc rirlie rroeg *rt Lh 1.rnr doer.
Ih wil n sespLch nct de oudeLe lerrlreclrrenLen. Ze z,in toch de

L..., .:..
coh$ir n rlt buurt. Ze hebben een,dee hoe l,et srme.lelei ,r de silk
zou nioeten zitn. Stcrle purrl.rLr die geneL.rtie is d.r1 7e 1'.el selen rin
rnburrschrp el Lroe 1e drlt org3nrseert, met lerenigirger er berionerr
(oDimrs!r5. Ik "iL nLr ourltLt beqorers |oLer "rt drt nori §rs. her
ourle PeLr,lreclu, er *rt eL rs reran,lerrl. ik trl ook nn ze horer ."rt
huu er eLrngen kL r)LreLt )erel'eretr' oor nleLril«rrer.

I,leeëlr o\er |ibulL,schaf rersLliller Qk rier rtel. Een ÀnLilliànsc
rrout die *erl« h cLe rvlihrinkel ni dÉ BO| heelL nr herr roning
eerr prleisje gernrrkt. nrarL lret portiek is r,,ril er eer nrn is Llpot.
Ze,ei prs lesen Dir, 'Rietj. ben.dei rnii i5 e.n \ïonins licg in i.dcrc
rroncl bid ik toL Dios: rlsLubliett geen ÀnLilliran ondcr nij." itÍaaL cr
hrrm nrturniiLr rel eer Artilliur in dic ronin3. "Drt is nict crg, joh."
zei ik tegen hur. '1e gut narr hen toe en 1e zegt: ik roon hicr plczicrig
ei drrwiL iksrus ?o hourlen. dus hou hct ; rvonds ccn bccrjc rustig.'



Ze mrlt zich zorseLr over de onmild<clnrs van rlt ruil eLr over d:
ro.koDrÍ !d hlrr zoo,,tle, op rcn zcliilc nanitr rLfeel rutochtonr

Er ziu retl or eLeerlromsren trs:cn rr.n\cn \tn rersclr,llende komrt
n:a.r hct rrre Lr drL fer rlet bil clkarL lont. Degnjpelilk i; het wcL. m.rrr
h.t is h.cl jimn)er drt er Feini3 Sr.n.'.dr..r A. Het moet eigenLilk mccr
schuLcr tusrer die rerchillcndc culturcn.
In dc ZLiriLcie5uufl strx,, brurcrs ru nieuuhomer, ,r Ce brLrut vcmcl
homcn. NIeLrseLr rlrJer .à ..n l.uh i.Le. rn r( \lllen her ook. \\'. sru
dat nu r.ht i.ien. I1< heL-. grzcgd latu r.t htt geroor eer rxrr frob.r.D
cn Lijk.Lr srt her of r!.tr..]ullt r.rtclLir nr (lie out'r,r:tirscn o.cr Fat
rullLt beh,rgrijt r.incLen roor ccn ilocrl srneLtlt'e,r jn de buurt.

Li PerdLeL{t kom e nog rccl nrnstLr teger Lie de ions haddcn on vcg
r. s.r.rn m.rl er roi, s.tiozen hebbrn on ur de rljl< te bLijrin woncn
Dilr zlr nrer de rllerarntcn In ccn rLLrk rls Croo*rijk zrg e QrI drt
Ltrl menser uir rood achttrblo,cn u, rlt buurt omc|r ze gccr krn-. had
deLr on, wes te koncn. Tijdcns d. nJisr eniiel,ri,,s Limbocrccrlcn dc
r.oordroeLders ramu,lijt: nu zip r1 eerr de beun. \4ur r..l han.rirk.
bervorers srren tocr al lcrtLoll,en ru:L Zererkrnp

De loorTiLler ur ccD brs'oneLscomrLlss,e rrn Je HrrkingcnbuuLt heeii
tot lrer rind Loi dc doop ran Llr Sttllerdrnrstnrr opgchoudcn, zodit hil
,i een keer o!.. koD Daar dr OÍÍe.r ilrr \ler een lnt.rl rndcLcr hccii
hij de poot sLiji schoudor rn gezegd, rl "il hier blirrcn woncn tot de
niernïbouLv klaar L. Hij httii er rooL gezorgd drr rerlithtins rvrrd op
gehin3cn. limpcn die nv zrtcn rrn de schatelur rin ÉNÈCO rn rin
girgen mct dc straatrcrlichurg. ILj bleeimet een rinLrl m.D:cD aLht.r
in ern blokjc tcmijl dc *rru Leeg 1ief. Ze kregen allcrlci cllcndc orer
zich hicn. Lccgst::nrlc rorrrrger $tru1er gekraiLrt.{oor junks ftniie\
w.rd.n ni.t mccr bLjcehot de,, \lensen (rrcn drar rrocacr ers Li
gchccht tn rls 1e de nrLn renlr:rloosde krecs lc. op ungcrcn r.ur be
§on.A. .1. Ll§G J.tr, dr deLLÍ.

Gocd luuen toneLr tilrlers de sloopilse in ccn hcrltru.turcrin.ssbLrurt
i! ccD sardrtie op su..er loor eei ri.nïc buurt. DraL n no.s 'cel te

'uncn. In cen rrnt.rl geraller luLrt hcL on dc pcriodc tus§.n noop el
nicuwbour te olerbruggen mur de nccstc bcwoncr r.achteu de elleLrde
ran sloop niet al en r.ertrekker bil de rcrhuurtop. §:t Lral helpen r\
djdelljke 1l)e\§rrs !rn lee3Lroncnd. \ïotrxrs.n. O.rL( ccn r.Lrern,r.It
Lrr ,le \oLm lrn een meldplnt bi h.t ouJcrcnnerli vc,or trerre,, die
geÍoleenl Lrken is beLiisriik.

\r;'emLs hr.rldige bervoners rar dc Hcrliin-strbuurt zullerr tereclrt lomen
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lf .Le ÈÈnse,r]\n ,l:,rr1n,rer: li. Du scbou\'.1 sraD FoLdcn. irÍcr bcgclciding
rin Slelrntur §iiler rrlrr sel bin onctrs.ocp.n .s.\ onn d di. !rc.-
1-ÍrLei orÉr Jr fielr*bou" trr roorrotphrncn. Dcrorcr. uit dc rcno-
!:ri.blokLr.i nn Je \:lsie.tonrnlen hoLr,len kiiz€n urt rcrchilltndc
irgtpcn. Her rerotrirclubje zene zrch ooh n roor cxtn ro.zi.ht
rird.r, de ,lonp. Llilelndellilr teerde rnrur ééD y.u dc b.rÍon.A di. Dr..
dccd rin her pirntern terug. Dre norht rrtuur111' Lril Ci oplcrcLng dc
oili.iilc hrndrLing renichlei. De ÍoNrlrsen z,rn berloclLl roor startcrs cn
Íud.n r.rko.hr loor fÍilze,, o,,der de 100.000 euro. H.r zier.r h.C
iut,chk.liik niL .. r..ko.pl soed

E.rt ooL ccr brronrNveÍlrgroel-. geronrld orn rt prÀtn ovtr dc
srcdenbouwl«u igc opzct rxn .le HeÍkinge.bLLurt Drscussrcpunt r:s
rooral het ornrcrp ran dc ccrsezir$orirger er seíoren bounblokrr..
Drr rs ccn bLcul mcr dc rndiLie r.rn Perrlrecl,t drr yan ouLldicr allccn
op.n rïoolbkrhhcn k.nr, n.r !.el or..b.,rr sruen. Be\oncl zirn mct
dt rrchitcrt op scurir gereesl ilr AnrsteÍJtr.r onr t. leD hoc r.n
gcslotcr rD cr urr haD ,i.. LlilelideLljk is gelrozen roor h.t geslottn
bloh on at mostn drt t.Scn(oordig FiLlen. Als Je tliLr r Dict zLrn
rrsrnot€n rD di Lrcrging.r Írij ro.grnkelirk zljn r5 Let errste drt Di.utc
be"oLrtr z.Sger: tr mort ccn heL komer.

Uii oiJ.Toet oDJer een steelproelvm268 hnnhoudor nir s.sloopte ryoniDseLl in
d. H. n,s.nliu!Í s, de ZiritreebuuÍ blirkt dat de lrsLe h hotrdor tÍ..hr
l§vrmu h .or v.rsdiilhr. wofirs VuL( snat hr oD een portielilÍ nrL.m s.LiiL

nral lamdr. D. niewe Í.nnrs t ifrs sÍorr: gemnldekl s4
vierlanre merer in phars 'i! l1 DiL t nos í..ds ntt biisrer §tuot, rlJus Marirke
Írn \jihlLdÈ in ee,r rtituieeFtrdezoel roor de'1U Dd[. m]ar dlt
Ionr omdàL hft.vdi.se,,d (lclsro.Ftr betEh die seen BroLe wonnrs kunn.n bdl
lÉD, starer, {erkl.zdr dr .dÍ,lderse/n,.e!.
Iltu o! de 'ijfhunhondflr niàkr. ..n spr.ns !àn èen Í1ft nrar eeLl rirtresln,È.
Ta.hhs procefi 'an de respoDdandr sal rxl dxL z. h.r Licrst ir PènJre.lrr w,llie blii
len Íoncn.,,E dlt s nrirroor Je he1íi seluht.V r de lrnÍn di. v.l bnftn PendFdrr eor nÈuFe s.onnr8 rondcr k{àmor s.D
nisor opnierw h een nooplr.nnrs t.r.rt. Op l,et nómdrt 1a v{nuizins {r bij
hen nnt bel(ena ir d€ wo rs die z. b.trokt.n op de nohn tt stold 1.oor sloop.
tscw.reis sèrèn ian Jlt ze meer nÍoxnitie or b.schidnrg vM de soning(o.Fonti€
bij de hdhunkÍnrs hrddci s{knÍ.
De ond{zoekà 'o.d.r tn.lpunÈn bir Je h h!i!'eÍin8 in d. toeloní
.mJ:rt lret a rbod !.xr beFilba. Íoning.n b.l]erkt is 

^Jvie5 
ann corponries

.n ó!Íh.do, luidr J r ook om triet alLear dur r.nnrso, re li.!*en mxr
ook b.íeand. rvonnrgef r.n 1e pr$en.

lrof: Iii,ar blijl ie ner herstN.turc rsr Eo, ondè rh r r eÈèft! v r
hÍlunvstn,g voor bewon*: I4.rijke lrn varrd.. Tll D.lli / 5reu.runr nironol
1003



Ongeoo€gcn
[Í is veel on3etroescn bij outlerc Perdrechterarer over de achtcruitgang
van de rijk cn de onveilighe . Veel melsen die van oudshcr fnlA sten
den kozen bij de veJdezins€t j 2002 voor Leeftrar ltottcrdrni cn iLe
I.PI]. Hct soed is dat je het rru ltan zegser, hoor je ir dc irijk.
Er wordt 1-ccl geldiagd over ziverlvuil. gelujdsoverhst, r-crpauperiug van
Llc porticLeD. MeeÍa1$,ordt niet met zor.eel rvoordcn ovcL buitenlandcrs
scklargd. ËL is vooral kitiek ot de oÍerheid die toclaat dat de wijli

ID de rersaderhger vrr de berore*wen<srocp vrn de ZieLilzeebuurt
is r1e srootste ergernis een brlkor cht is veruild cn een zonwe ng di€
Íeeds uitltngt.In die woring. bij een ssplus complex, kwan een
Àntilliàaise mevrouiv lvonen. Eerst één vrouw rllccn en dlal1ra zaten
er al vrel neerdeLe nensen n.
Zo'r balhol vrnden de omwonendcn vrcsclijk. Elkc lceL wordt ge,raagd
aan de corporatie waa,on, dear nies aan scdaan wo«1t. "Ja, we zip langs

seÍ,eest." is drn de rerclie.'!raar hct n mocilijh." Zoh ballon iroLrlt
enaren als een inbreuk op hoc hct hoort, op wat netjes is en hoe de
buurt rltijd wis. Vroeser lsam dc huisleester mcteen orrle op zrlten
Íellen. Oudere lrendre.htcnrrcn wcrden zellrlooL de corpontie aan
de regels gelouden. Op een scseven noment is dxt allemaal losgelater.
M€nsen begrijpen niet hoe dàt hccfi Luurcr gebeuren. Bewonen
spreker de corporatie en cic dcclgeneente daarop voortdlrend aan.
Ze conmtrriceren nict rcchtstreeks nct dc lànille van dat balkon.

De iecretis ran dr L.a:rn r rs: trhgLocp is zoir rcertlg lu.rr er \erlï i.
dr BorLe< bij dc ShcLl. rchtc, een ciurl.utr. Hiize$ ie.lere lteeL dirt l,il

l

lr de llerikztbLurt in in ziin .Li:tLt. o gcrDg ir nLtt reel r.rn de
hm.1. \lur zo n brllor rrgcrt Lrtm rrom. Nh.rL,"rt l,em let mee;t
hoos zit i. hct 3tdrag ran llndtLcn op rhoo1. Drar besirt hlj sreed;
oprirur ori,. Ziin zoontir ir bcrlngJ e,t noe\t b,j oudhrr zlir nur
(.rLi atg.!.ir \\'i1 rorLrn hitr rlc bais, r.r cr b1 gezegLl.
Ik ken drt uir str.lsr cr»ie otng§1l(eu. Dr:L L! lt Ler.tier o ir? \'lr.rr
r.oor hrm is dat allenaal nirur.. HLj rcrut rlle beLlcl,tor o'et g,tstles
rd ric htt bLorncrtlc is rr'goomcn eLr h1 rrrt precies te r:flelle.
ra.r cn raurtr d.u r stbeu:J. OnLlrgs rlL 

'rrde 
|,j eer mriltle r:rrr

.1i d«lgcnccnt met lJrchrtn o, cL o'en allerr op flein l9al. To1 Tirn

3rorc rcrbazng loreg hir pcr onLrtgrlr& rLrt"oord ran de toorzltter
r u rLi dcclgcmceLrte, Dich Locl |o,rt.
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c.à.hr he{ Lo.khosr.
in uw ni.nwèr$tuesrnik spEekt u oEr h.t Lit dn er door EpEsie setedÍÍordr
om h{ veilieh.idss.voel onler de b$oLkitrB refls r. Ltnrsen. Ut{mÍlbor ihier
hier rolmordiB nr..dr Hd riir r eód dit dit ille.n .p8fu ro!, de riilor or
bu!Íor Nar d€ze adies phrn rindor In de rnleE rijnor liikr hfr È.hier on'eiliser
L. {oído,, ilt \lreehnu o1a de rijk ltndÍ.ht, hÈr zrjn bnr!€À één {eck 1w.. over
,.nlen 8ept..gd, een ot eor !,s arfinketicr cn d. riJeF oF ear takler op Ir.L
lleitr 19s3 ÍàÍ.c. dan]G*bod 'd ka.nt is zitLcn "i.t ÈteÍniar ros Íeeds de, , | . -o' .,d , -Po , r. i ..-
Lijken lrt ae and{e krnt op zodat ze iiÈrs zien.
Len s.d.elre vd lflrJre.hr is .uDs.nrlkt rls probteen rebied, edrt hicí is nos
nooir een pFoÍtle rirulieer a.rie sehouden. v/cl n rnhialels a de shBe ..n
bo mt sedrisrescls s.pllasr,lret-g.ar Fa (hijdijk Í.inis nï gear resultiat zil
hehbèn, dul1oadïi8{ oprcdcn ràn dÈ PoltF ar Buurr etr wirkbd,ed 7ou mijns
nrzicns r.d ,rd wudretr atuerper Op h.t teÍ4 var sra.kb Har zirL.n \
zom{s reel onrn, eèn .intil r r deze mnrn l«,nen ze{ bedEi8end or( op .Le
oudere buurtbson.ís di. b,j her posrhntoor Bel.l giin 1[lèn D,ftems zou mijn
hziens moete! FordeD opsclNà' lfwo en le+hitÍ niÍ..n riJer. lo.atie.
\trdo n fedl ldrlre.ht mimrhoós voo,tn vin zÍdauil.lxL door de Rjil( hdtr..r \ . L. 1-- 1... or "... J- . ...-,^.. .,
d r uirenrdelirkÍaL lrn sedàrn. h€tsear to.! nier dc tr.dcling y r ear kta.trrenr.h
foon knn ziru Deze n roor het n.klen mr ldxchkn or n1d loor her nelddr r r
zrl(en dt peiodiendoor de s.m..rrèli]ke intrinties moeren Ford.n sedln. awar
betrlen Íir Íiders on2e semeentelijle b.l*n,sei voó.)
Het t mij hella8.l.fen weelen e opsevill.i drt de zÈnkzeestnÍ. Nt nu. h.1
s«leelk v.lirsesloopr {oÍdr, { hflds letÈs dt zi.L Dn n te ddlor.un
dr nniener dle dair de sl.opidkTiimhedol ult1. t lk w..1 tat aar.vedauil
niÈr vmz.Lfon[taat ar dar her een l«srje vin metrraLitei is mn d. ,].d. *jikb{vo
nar nir nfr t mde de tnrkm sdneo,Ldirl,r rntr.nrÈr om dÈ {ijk n.rj.s.n
schoon te nàken o, tL houden. Ook me{ voonthtn's r.wb Hun orZr tuuilin
meerdere taLen zon op zijn pli)t\ zln
vdd- t { Fselnatis spmle %n overlÀt door olrrberoni.s o, door mdror nÉr
een rnd.r. L.et8syoolte d een semidddd se7ir. À1s soedsillerde nmr.n de ver-
oorzrkds op lun scdÍr nslreke! Íord.n dczc ,iininial uits.drolddr è. in h.r
ersíe seval bedr.isd .n Lsti-r serallen.
Ak deze zal€tr semeld vord.n bij de vshuurdor nr dit eerd d. Ni.dft Unie, Fordt

Nl or rdequair seEaseerd dr opsdr.do, om rc rrl DoBeliik cor o-rlosrns yoor
de problemar r. vindèn, edï{ deze probl.m.n blijvei mr e se EsetnÈàL §r.ds

M.d. door holensenoande Íaitor.n het v-àxleFnde Foonunn&t in porare.lr
hoor ik stc.ds n,4r tidvotr{s moppd.n o, zelis fl&Den mrlar om L{ottddrm re
sau verlaten. H.L sML l,ier on b$on{s di. Èn modril tot 2 r modirl silà !d
dièiÈn en ditzlin 116r dc ",enÈf aie de ConeenL. RoÍÍLhm me€r Daarzi.h Lo. {il
Het is Dij dnidÈlijlt Jlr u niet dneí..n plskhÈ oplGsitrsrcor dc bolens,irae
o b-'r'-':."", l, "
rirtxl neJeb$noÀ{s ddn,lte d:x it leze (Dtrii.n kn ovènloede) oDde, $n arr

In ahvntuhsmn uw Í.trde ve$lirf ik, Loosi.hL.nd
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Bcdarkt v.orrw. n,àil.lk b.n m..í,rn bcwnÍ dt ltrdr.ht.tt lhiid di. rin
didrL hijer die nodis is, truI ro.! eetr rutd opftrlinear lrii,redjds.
woensJas ls/r kont rle 1,er Opstelden zellkerr^ nemen in ae §,tuirie d,e u m,
d iL hèm ,l Jiv-È màkn hèb sès.hent Dè nturtiè rond dè ][lnÈ-n,7d Èn dè
n.odz*cllt spo.dig..pcnnrs mn ccn vohirdisc p.liLtpoí in lr.ndrc.ht t..n
lrn de sscniipnnE! tu$etr mij en de leer Opsteldu Her x rwirz€tr 'u sebiedolÍinr lrÉrflÍiÉís+aunleÍd mis (o en (nr Rortedim mrr iteals éÉn sebied Es€Lij
L{tirJ) Èó.lrtlt door dÈ \tedel,jke JrÈlroel( (Ko.pnlrelloltie, bu$snÉst{ en
Hool1ofi.i.rran oM) or ni( do.r mij. Dn {r]L b .n rni;i w.Lkl!I. bNo.sd

llein l!51 kent een i ïal Ab.s Het Daleïdr d..Nu n Eeestil m€r eor zoNlrti
vnen, nr.r it lrèh drr 7Èer rèce.t de toltie rt* ot gewerdn loL
ru in r. siljp.n Hd !trnbL trltuholnM L.r rhtra. Í..rt mii in h.s. r,r..
Sni.Ibr H r heefi ehd Íoie jur rmoesd ziin teuxs moetn opntnr e! heel
u sele kmngekesen als hoEoselesenheid roor de or-Lirnoor de deur door zijD
bdnjlsyoftirrs D,t heteltèni dfi h,j hir den volg rJe rih.h,wrns zijn erFloitftÈ
rÍgn.ning kvirl n or ,r.d nun.n.
Over het nirc rxr Ímtondedrond en het rhoonresar d.or de Rol.Lr h.tr
ik nos afleLopar rneek ear piíiee brlef s6tr u,d na.u de dne.tie r r de Roteb. Het
veesbeÍel wo.Jt nier nrselomen. Ik weer best dat bij uiestou er n Nellikr seveesdkh word.n.,[ar di. sirurti. is nu b.inrdiÈd.
Zo ook blijft de opbouw rxn e.tr rohtrÍdis {ijl«d.Ícàm Í..r I'..drc.hr door.o,
te sroot aintnlra.rtLx€s Dir zoBen biFn Een e,oot eiBer riikseni.eLexD roo,
Pemler]rt nrt rlnect ranspreLónF kolpor voor her nineiu sdroon n m i uirenlde
lijl( dr orlos\ii8, r* dlr Í.. b.ro.sd. opsfonnssiDbrerireD aNll$tell moerflr
Íord àls rnrisinssp.líi. m{ b.koÍord. b.ro.sdhcid. Hi.fuo i.rdt thrr stede

NÈr.ornpleet Nrr zomtrr eldr ear pnrrFndies mijftrzljds. hdie! se{art lunt n
o.t rlijd èràr of dè l(orïr kom$ om lrel lelrele Eh.trl n t. horer
Màtrk dan .o àfsprààL ond.i 4i07437

Di.k l-o.lthoÍt. v§7tÈ deelsflneene Ch lon
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De deelgerr:erre rordt r oort,lLrLerd door b.lorers bestooht met lJach
rei. Bli ee,, 5e?oet nn .le .o .iissre \!!kzihen rirr de lrrl§.rnccnrc
arn ltrdrechr melder zlcl, nhstrns 150 Í,'esoner! er) \ r.rk ir ren (\tra
rcrgaderins nodis. Ook l,il her releioils.|e llicLrteLmuJnrrer resent her
kLichLer. Ilil her b.heerorerles kome,, be*oners steeds me[LraLrcLi]rt
r.rhrl€n.!.r h€t Èlen !rr deelgemeente de Nreute ULrie en de
genreentelirke dieníei.

Eén van de bronnen van overlast vomen jongeren. Het is listis om jon
geren die overlast veroorzaken aan te spreken. Je loopt het risico Uappen
tc lcijgen. In ieder seval krijs je de meest afsiÈelijke ziektes naaÍ je
hoofci gegooid ofwordt er gezesd dat je raar het beiaardenhurs moet.
Eer IDdonesisdre darac vcnelde dat de kerstboon die voor de deur
stond bij het hloophuis Hct Vcrhaal op een bepaald moment was ve1
dwenen. Ze wist wie dat gedaan had en toen ze er wat van zei werd ze
door die jorgetjes uitgemaakt voor \lavendrijve/. Dat iutt zij daaffoor
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uitgemaakt §,€Ld ergerde hirrr nog h€t leest.
ALs iemand n Crooswijk zich niet aan de regels hield gingen de brirerr er
met z'n vjj\.en op at. Zo'r persoon werd drn even stevig toegesproker.
Zo werd orde op zrken gesteld. Det gebeur.le riet rllijd even zrchlzin-
rig. maar het rverkte wel. Dat kom je m Irendre.hl ejgenlijL nàuiveljjks
Legen. \íat je hier mist is mensen die eer horkl:rlknuppel rchter de

De burirta3ent ven Pendrechl wtrs hel war dalbelrefi overigens riet
" en ,, ,- 1- """ . T- --r o 3" I. i--

beroofde werd hij meteo, gepakt cloor menser in een catt die het zagen
gebeuren. De politie moest hem snel aÀ.oeren, wanL hil kreeg raLe

Mensen grilpen dus sonr rvel zelíin. Maar mensen kennen elkur ir een
wijl lls Pcndrccht ni.t op cen zell'de manier als in een volksw;jk. E. ;s

mccr alstand en onbekcndheid. Vroeger bestond er veel socirle conÍole,
maar clic lo,am vooralvanuit de wonmgcorporatie. Als eer kind een ruiL
insooidc lovan dc huismeester ran de deur met de rekerins.
In Croowijl bcstond mccr e€n eisen orde van bewoners. denk ik.

Dc corporatic hccÍi nog stccds de taak om regels te handhaven. Dat
hooLt bij lict wcLk van dc woonconsulcnten. Onlangs hield dNtr een
schoonmaakcrmpagnc in lcndrccht Zuicl, ir dc z3n. 'transÍórmatiestrooË
waar op tcrmijn gcsloopt wordt. Dc vcrhccrsruintcn bij dc bcrgingcn
oodcr dc porticldlats stondcn vol met oucle koelkasten, tv s. vloerkleden
enz. ID .le toelomst iril dNU strcngcr optrcdc[ cn ccn rchenirg sturen
a1s daar aÈal rvoLdt gcdunpt. Als nict dui.lclijk i van wic dc rommcl
adconstig is loilger alle bcironcrs vàn ccn poÍick.cn rcl<ening.
Eer vLouv 1«am ldagcn in dc irillwiniicl dat zc ccn rckening had
geloegcn van 22 euro hoewel zc tcgcl dNU hrd gczcgd wic hct aÍval

Ih lieb teger dNU gezegd clat ze iets r-ngcn van bcironcrs dat nict kan
bij de verhoudirger zoals die in de portiehen bestaan. Het is a1 moeililk
om eel goede verstandhoLrdins tc ontwild(ci.n tusscn al die veóchiLlen
de moten en nu ga je zc icts vragcn dat rcgaticfgaat uimcrkcn op dc
verhoudlnsen. Màar de $,oonconlLLl.nt vaD .lNU liouclt van kordaat
mgrilpen en een deel van de bewoners zal hct o.,k $,c1 ccn gocdc zaali

Àls opbouuwerkeL word je er sorn! ook aangesprokcn op oyerlast.
Over zo'n br1lon zegt de secretaris var die bcwoDerswerhgrocp tcgcr
mij. "Er zuter todr Artillirnen bij jullie op de BOP, lian rij cr »iet
voor zorgen drt zij daar ivat am doer."

Eer .leelremeL riri een irndere be$,oneÍsgroep zei eeDs tc-ser ne:
"Dat ziln jouw denden hè, die À1tilli.rnen." 'J.r," zeg ik.lan. "En rij



ooli. Jll nnakt ro.h riel LLir.''
.Zo zie ik drt nier, rersccrdc hil "Hct zijn nict niln vLlcnrlo er ih
moet er ook riet ccn roor nijn bumpcr krijscn'
Toch km ik mccyrtcn nrt zo'r grocp tr ".or.1t hrt srin opeLrlill
.ontlrcr Her z.urt ontz.ttcnd, naar zr rnrler wrl rlrt zc rlr rller rlet
me kurnen regclcn cn drt ik rttl rveet rar rLt L.uurt D.rt 1r, irt rur of.
Nlis;chien moet hct dan marr zo.

Oude en nieuwe Pendredrtenaren opzoomeren
Een aantal ectievc Pcndreditenaren ; afÈehàakt. "De deelgemeeite
belooft van alles niaar cloet niets," zegt de vooizitter van een voormalige
bewonencommissie uit cle Herkingenbuurt. Hij Nil niet meer naar ver
gaderingen en heeti zijr spuller iageleverd toen hij verhuisde naar de
Ostreaflat.

tcn bcwonrr uit de StarcDLs;tstrar rrs httl l.rrr.r rctieilner OtToo e

rcn. In d. b.rging lig[rn Dog st.rpels Oppies. rL r:rpzoomer nuscorte, d]e
hii zclfheeh uits.zar.qd. Ze hllrrgor rrog op brllo,rs if de (r.ir. I Lj 7el
regen nli: 'Ic noct ntt rcn gourlor trrrelope urrL Irre toelomen. ril je
mll nog aar liet Opzoome,tn []igeLr ' I Iii hrd zi.h er .jrf seëÍse JI
longcrcn dc hnpjes uLt r1c hcLstbon,err irttor.

I[ 2002 stonden cr 21 kcrstboncn ur Pcrtdrcclit. Be",o|eLs rergeerde|
rhu posLtielop. onduks renriel,ngo, 1,ier en dr:r. De rolgerJe teer
zulLcn ongcn'rríell cen paeL plthhtrr eti r11en. rnnL Opzoorrerer 6]liit
!oor mir hoos rcoreLr al! relhode \,rn !.mrerleifgsopboltr\,. He1 |Éeii
ctn *cLh w*errrlt rtLliLrg. N{eLrsen ,,ndelr |et 1eul. onr te doen en tr
" I : "l -' '

Ir rrt o,l:,l ï,,fnrfs r,. Het oude trder hjkt er heel kritisch rlr
Bii orde Or?oon,ehrrl leeit qerk het idee r]rt Opzoomeren er is om rlr
buurr netjes re hourler. Ze ergeren zich rls eer sPrndoek te hng bli ti
henger.7e zrgger drt riet teger de mitirrieigroqr ir de;tnrt die het
sp:ndoek ophirs ol het fee;t1e organiseerde. mrl komen .lar bij mij
Ik moet zorger cLrt het rvoru1t rveggehuld. \/orig prr kreeg ik zeLi! een
leleloonlie !ri de politie die eer k[chr binrer kr.es or...rr spando.k
met Àllemul RoLterdammer'. Zr hr.ldcn gehoord drt ik da.u vcr.ul
\roordelirk Íoor \rxs. ei l.roegen ol ik het nur er.n sild. \r.ghil.i

Een Antilliaanse vrouw in de Melissantstraat organiseert vaek dingcn in
de straat. Daar wordt door dc bcwoncrs van het ccrstc riur nogal aÍhorr
dend op screagcerd. Het is wel een aardis vrouwtjc, is de reactie, maar
het is ivel allemaal Antilliaans wat ze aantrekt. Ook op haar bezoeken
hebben ze het niet zo- Daar wordt hct op bcoordccld.
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xLs je iets srncn mct -{rtillianor org.ulrert lioLrren drrL roo:rl
.{nriLliancn op ri Dar klo}-.r. Hct is ooh Ltr\dg orn teser .er Antillirrrse
L-.cÍoonstlL tc zcggcn: Jot nLr .oo ] iers met rren,ef urt de ;rQrt. Eer
Ghanc.t cn Irrhtsr rLoun lic eeLrt rree,leder me1 knken loo: h.r Í,ut
dncr nrncn htcr rlseurLi omJat zt toclr lrtr idtt hrJler drL heL een
soon tàmllrclubre r.rs. Zi d.r.lrten ooh d,rt ri.riLieleJer betlld krc3cn
rrnr f:t l«,l,en:r u,i net
In Sprngrn hcl, ik l,erzeltile reese.i.,.,kl Fr moet roch qcrds ccr dcrdc
Lrrr zLtren, eeLr ofboL §*er|er, d,: rnrgr olJe buren ook ben:dcrd ziln
rn r.$ Jrl hct onr de ltnirt grrt ef niel om ile tmrilic. In dc ltÍclissant
!tr.lllr kri,rnrer kifdeÍef L:,t:rdere srruten nrar heL SjnLcnrLlsiccqtc,

))r lr.r Nrrei) rel rll3i,rrl lnrillirrnsa kind...

leLr rndet ,\i,ll1irxi,e !,our, CLrudcttc .1c -t3ua RL,sida. .1..t rc.1
Net ki.Jeren ii de Zlerikz::buurt. Er zrtcn 3-i kindcrcn bij harL thur
roen it dlr SinterkLa; .;.etldc. Zc harl nrt cr op L.riciicr gcschrircn
1f.,t ili.rneí Tessen en 7e kreger rlLm lccn trrlautj. Írtr z. dc
deur Lrirgin3en. Ze LtnL rl .lic kindc,cn.
Ze orgmi;::rde oL.k ccn strutdin.r O.li..n Turhsc or SuLnran't
buunrour. l« imcr: mrL ctcn. \crltrlandcrs dcrlcn nirt ni.'. Er lsrncn
roorrl lin.litn op .rt. nur hct 3in3 allcnrel htl s«1rLi1.iurccrJ. Dc
kiodcrcr zrLcr l;curig an trtcl cn zi hiclpcn haaL ool5Lj h.t opborrtn
cr rtbrrkcn r u .1. i.Ls Hiir do.hr.rtl. r rn Jrit 'rrachr nct t.n rnLlcr
kird ric plankin nur dc rontrncL.
Er rcrrl ccn condor,n girondcn. Claurlent uilJt rrto \.r.r. Jrt \.rrr
daan knn. Uit ccr pc,rtith n .ic Brulni,scstraat. z€i i.mald. Ze .sxlg
cr mctccn nur n,t. bildr :an .n zci "Dit hcbb.Lr §.t Jlr gerondeu err
dc lindcLcn zr3sin .lat riit bil u ranriaan hont. Is drt zor \vi zLrn 4.,:rr

Als opboL:r:lrLlirL zoL:1c d:t ritt diLcct rlocn.

Na alloop kwam eer Nederlardse vrous,llilL tle toe.'lullie hadden wel
mazzel rnet het weet" zei ze, "maar ze ",il we1 erg veel, hè? \lat haalt ze
tocli rllemaal over hoop."
Er wordt vanun de buuLt wat neewarig gekelen nrrr mensen dle zo'n
íèeÍje organiseren. Claudette doet ook ongeloonljk veel er allernaal op

Ze kwan bimen in de *ijlovrnkel met het rerhal drt ze wilde Opzoo
neren naar dat ze dat noort mocht. \íat bleekl [r was tegen haar gezegd
dat ze net drie merrsen moest komen. Resel rs dat je met een groepie
moet zirr onl ee OpzoomeLbon te kunnen kijgen. Somnlse opbouw-
werkers nemen drt letterlijk en zeggerr nevrorir u moet eerslnet drie
mensen komen, dan kunnen rve pas verder. Op zich is het een goed
pÍincipe maaÍ je moet wel nrgran w:t er aan de hand is. Ik ben gaan
kjken en drn zie ie wat zij doet met die kinderen en becrijp je waarom



7. ri.t in rte.t is on d.rr s.rEelr ret irfdeÍer re doÉn. Er zi n \Ícl r.dcrcn
lr ' ' ,- 8

nicL. Dit L trnu5trscLr orn te 7ren.
lc lccrr zo ool lroe het in'nepulde gincc[schap;.r1cr1gro(prr roe$a.rl.
\rr.L AntiLll.rJnse \rourer die rcrici zi n in dc buuft h.Lrb r ooLr i.a€r
tcckenl rlleLlei rerpli.:hirgen nrar Írmilic cn rritndcn. AiiprJrLr rret
cen opbou"*erler stran dan nlcL borcnran hct lilstic \Lordrt jt 1e cr

1.. - :t .' ,l

ClJuJettÈ lier nre..n li..r hrar wonnrg zirn cn Jic stonrl rol net
9ul1er ro,r Linderen. Zc hon cr blira zclinitt n..r brl. §'e ,r,l toef
op her idee gckomcn on cctr roiixrg rrii tr Drri(€d ur ,le tlrt 

' 
o,r,

kinderecu ircircn. Dat blccl tc Juur nrar rlNL; L\'rrr nret liet rr.bnd
ur een sloopronng Zc hcbben d:t op orle gemrJit er |et rlmgeen
iu rl. ..i "oort .llLÈhui\lc r.oor hirLlern ral nreÉ lor dertler, dr
Irrc-club. dic door Ctaudctti tordt gerL:Lr,i.

Eigen pleld(en cn gezamenlijkheid
BijAnrilliancn ziln rooL,,l uiln ueLr ritiei. Ilet zrl ,,og een tildje durcr
loor.Lit.liar..n beetle or.stlnrsarie 1n lio.rt De $imirrliteit leelt da}
bil ook ccn rol. Zc rLetdr zeLiLet beÍ Í.r,rÍ l,un ionger; uithrr3en en
dat het stD Li€rcnlj.s ziin. Ze r,1le,, dJrr ool eigerlijk r lers mee te
malcn hrbbt,r. Drt is trrr \ers.h,l rus,ei de Artilllrrrse en de Iinksc
gcntcnsJap. Antillu.rrrse rLouteLr Lrebben;orr, de reigirs re ziscn:
dit zirn r.L Dnrr lnrrdrren. mrrr krif iil 7e fiet nn nr. oreí,emen.
BiiTLrLkrt sezurrren is ilrt.rndeL!.7e Tegsen:iL( is milr kind rn darr
L.liiijLj net re foten rr.
Du r1r NfuLohhaLren m de "iik zie it ook rog geer e.:hte orgrrittii.
\traer ls er eer bel,ooiilk Sonrllsche sroep ir Ce riik. mur drar hcb
i1i Lrog terrig ziclrt o1-..

TuLlse be'.oners hebber ii PenJ,e.hr .rLrrren e€i.igtr orgrnisatic, hct
TLrÍks IIuli. He1 gxrl onr zo'n zestig'lnrLrse tnilics dic ccn hcchtc barcL
Lebber e,, allerlel diise. sxnr.n do.i. Onhrss rcrcnschrhtc ccn wnilic
ler uit de burrt in Turkile. Op zo'i nomert zie jc dc onrlcrlin!.c hulp

E'/ ll !r d'

Het Nederlandse organtatiewezen in de wijl s een afncmcnrle weLeld.
Bij zo'n Turl<se club zie je het grocicn. Dc Turkc verenigins, het Tuírs
Huis Pcndrccht, moest wegens sloop verhuizen uit de Herldng€nstraat.
Daar zaten ze goedkoop, in een lege winkeirutute. Het was lastig om
een andcrc plck tc vindcn want de deelseneente wi1 geen subsidie seven
voor huisvestingskosten van zellorsarisaties. Ze subsidiërer alleen activi
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r.tr.n di. gui.hr zilD op Lrtesrrtie. De le.Len vrn h€r lurL! Huir Letàl r
.onÍibutic cD zc d (tr) er orer om Jr wrl le lerhot.n. lr r 11s0
curc pcL maand roor huunlr eeu ruinte i; Le rerl roor dc rcrenigng.
Er tr n.r \eel \irven en zessef to.h een soort huurs.(.nlingrbij.lrasc
gtrcgekl net r1e deelgemeerte in c1e rom "en ccn atlop.rd. or.rgariis

Ecn cigerr plek Loor eef groep Lvei<t naar niin idcc gocd Nrast het
Turhs Hur zouder e,gerlilk ooLr rndere sroep.n .cn ontnoctngspleh
Dlort.r hebben. [e So,,,r]iscf, een Àntillilns, ccn Suruiaams cn ccn
NÍ.r.olttran5 EIuLs. Miin erarmg is drt 1e eerst ict. rnoct docn Dict \..r
\.hilleLrde sroepef .rl;oidenilk. Ze krllscn zo ccn bcctjc mccr cigcn
lurcht er hmnen het dan an om iets tmcn mct andcrc orgarxatics te
Lloen h de mulrlcultureLe rarirnt, r.r.un 1c wcrl« ntt co gcLrengde
.sroep. ziji de \ederlxiders raaLr rlomnrnt cn hrkcn rndcrcn ri.

Ih ben op dit idee gekomer naar unleidng nn ccn grotc sportnuiifes
t.ure ,lie |leÍ h de \ïijk LÍod scorsanisccrd. Docl (as o.a rlat ourlrLru
er lorgerer iets srmen zouden gaan docn. Twcc oudcrc rLlrLLllLgers rm

I t, '\,1. lz :t.
roor l<hderer Er sLond een sloclbrk mct grotc Íclor De lrugd be.:orr
rarr ellol te gooicn m.t di. st.n.n, .D zij mocsttn .1at corLl;ercn.
Het hg niet ir hun rcmogcn on op tt trdcn :ls opprs ofleugdle eL.

Drt kunren wil nict. zcidcn zt. dat noctcr arderen rlic dlnooL ,rp
geleid ziln mur docn

Ik leb daarover nasedacht. Je moet dus niet iets orga*eÍeÍ waaÍbij de
verschillende sroepcn dc helc drs bij elkmr zijn.Je moet op de ene plek
iets orsaniseren voor de ouderen en op een andere pleh iets voor de
jeugd. Jeu de boulcs voor ouderen op hun eisen baar. En op de speel
tuil, waar jonscren tocli rl koraen, voetbal en honkbal. En bij de pijs
uitrcitins breng je iedereen sameu en laat je ze elkaar verteller wat ze
gedaan hebben. Dan laljg je een prachtig tatèreel. De voorzitter van de
spcclruinverenigirs is zo trots a1s een aap dat hij de prijzen mag uitreiken
En de ouderer vinden het geweldig en zoeren al die zwate kindjes.
En ooh de kinderen vinden dat praótig. Het levert mooie loto's op
die uitstralen: we hebber samen iets geweldigs net elkaar gehird. A1s je
probeert om de hele dag samen dingen te doer op één plek kijg je
r. i . o,"r I'oe je re ' "e oi ie' r o.r doen, en ove, wJr ne j.. i. "

OoLr b1 dLrcL,srts o"eL Je l)erÍrr.t!reri,is.ioet ie ook eerst rerschillen-
de Froeperr llionderLijl ur.:en,"at zil r,rllen. Drrrrr kur je drt s:men
brerger en probererr rot iets genreenschrllelijks te tomen. Als 1e nrerser
,rp hur eiger pLeh beneLleft kLrn ie ook betrL i.rir ze lLristeren en Lrom 1e



eÍ ..liter wrt zÈ vinden. wal ze willen en waàr ze mee zitten.
Ik heb drt meegemaakL meL TL,rkse en MaroLkrànse vrourven in Croos
rvijl<. Voordat ik naar ze toe ging moest ik eent vragen of hct gocd was
drt ilt als mrn bij hen op bezoek loran. -ia, rvas het antwoord, lil bcnt
opbouwerker dus kom jij mrar In ccn sinraric raarh zil zich cic baas
voelen geen ze vertellen mt zij vinden. In een 3emengd gezelscbap
zeLten Nederlanders dc toon cn dic rocpcn ctrn: wat vnrdcn jullic cr
eigenlijk van. En .fun bcgint icmand dic dc taal nict gocd machtig is
orsamenhangcndc zinncn uit tc brcngcn cn rcct jc r1 sncl nict mccr
waxr het over gaat. Oízc zcggco allccn rat andcrcn willcn horcn.

A1s de verchillcndc srocpcn rluidclijt hcbbcn scmaal<t wat zc rvillcn
kun jc proberen on dnisen saner te brerger. DraLin Lun je als opbour-
werlar ftn rel v aullen. le geeli weer wat er gezegd is en vLaagt ol rlat
ldopt. Dar wordt dàr Lei-estigd en dan kun je proberen colclusies te
treldren die rloor verschillende groepcn rvor.len gedeeld.

Sutnr.rrlurg nrt soci:al .uLtutil tcrLrcr L durl.il brhngLlrh, sant zlr
l«uurn zrh ntistrl nlt\cD u ..n and.k .ultuuL SoÈr,Ëc bctontr
zit 1t LLit n.:g Èrt mrktn. Dir *ppor hct nict cn lc l«ut ran re rLc zicn
ilar zc hct ook noon zL:Lrcn urpptr. \-ct1 ntLrscn hcbccn *n 1 or larg
geroord n ltrdrtcht Eor rlo4r, gtll.rlt ru *D slaJ, Dr.t.dr.ronnc
hp ZurltLp.rLh o mssur. En rhn konrn o opco ttn htÈboC mtnscn
nict ecr hetl rnLltLt rLlttLgLonrl. Zc rer[lcn htt nict om dat tc LcgLilpcn.

Be$oneÍs Orsrnisitie Iendrecht
LÉl \rlr ,lt teLir ren het opbou\\,iri( ir Lrrl birdcn \.ur olJrrrtulrg

Lr,1e beNoreLsorgrL]lsrrle. D. B.\rond\ Or.{t]rri\rti. Peldreiht. BLll
,5 Lret ors,lll,r §.r.riLr rertegeLN oorligeL: raLr Jr rr:schilltnJr btuontrs
co ,,sies sr er*erlre. Bfi|e de BOP zlrn vooL.n b$oneLs rcrjei
die r1 lrrger ir de (ij1r Noner. De deelg:rneeLrte err de Nler\e Urrk

"!
§ei<er te ornrirLreler ,lre ook rieL r loitreLs r.urslrttLt Dttomulelic

nr besones. I)ie Jisrrj,sie ront regelmrtig ol sr reÍl"lrrr lrir zo
dra eer mbterrrr iers r,.p moer gr.rr ;clrit'eo orLr eL glolt r.tr re
gcrcr Hcr scsLaaldc krJe. k.ml d.,i .li elkr.,r i,r sJ.ri .h.rro, rr op de
r.rrou\Íd. nr.uri.r hur Denirgt:r besLe geler. \irl loriil d.u eerof
frt uirdcLcr ur z§rrrc LriÉ1ei. Nielr\'to.ieLs lionre drrnrLr Irurt[rLs
àn tc prs. \cnolgcns rarh .1. dij.rsjie 7.ek, nrrr lrÈt lereÍi Nel \ eel

EL zijr rnrltLr ncth,dc. ,ro.1is on d. iErnis.rlie re rerbre.LeD Nreu\e',.orots nocr ic c, bii l.crrcklrtr door ze te berrJerec op Lrurr ergeLr
pleh cn hnn rlgtn Lrizc \4ijn roorgrnger Bei !ir Z.rnlrn nr.r.r'rite d.rrr
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.c ..r b.sxr door ooLr ià.ilitcrt€n te biedeD .r.rr de Íurlse Culturclc
\trcnigng lh strtinaar ..n soort pl.rtÈnn, Í:riir ook heL'l ks Huis
cn andcre groepen zitten. Eor tèdeLrtLelrerbard vrr losc clcncntcn
§'aarbii jc per .,nder\!en rlipreelrt wrt ]e srmer wilt do.n .n s'at ri
bu t Per ócmr hun re ool een *ooivoerder unsiizcn rls duLren
behoctie rs bij de .o{rorarie oi de deelgeDeenre. ÀLs . zo lvcrlt hocarc
niet net zh rllen rrr élrr oÍgirisatie te zitLen. Ecn rcrinigDg is nrk ccn
heurslijiett leren reel gedoe op.

NhrL,l rrLzel oíle eer discu*le moer aangean orcr tln ondcnreT Op
her morliert dJr lk hi.ro\.er begin Lc prrtcn dcnl; ih: dat noct ih eiger
Llil |ier,loe., dr1 moer lemrnd doen rlic rcrtrnd hccf ar or.rlnsatles,
rrn Írtrter rn ee. Íereni3in3structrur, cn dic da:r handLghod ur

Ii Sprrger hrd jc nrcc orgrnratics dit elkaaL naar hct Ioo storrlerr
Ik nerl«e dl dit ook roordclcn hccti. Jc hcbt s.cl ruzit, nlL je htbt
ooI L:omperirie. Dc óér ril nict ichtcrblijvcn bij rlc rnrlrL.

\blsen. dc sr.rturcn nn rtc BOI nocr je bchoLen tor t eLr 'oe" oLreLscor,-
misic on lid tc l<unrcn zird \rn dc b.rÍon.r\or!.rnLlltLe. A.lteÍsÍord 1s

drt dc br«,nc,o ganratir n1 1e87 r. Fr\,.mri rls o'erloepelirg r:r
de al hng bcstarndc boioncrconursies 'aLr ,le ,r onLrgbousc orfoa rie
Dczc conursics riklcn lur zcltlt:n,lL.rlic brlo!del ter ofzichlÈ !rn
dc bsvoncrsorganisatit Jit tot st.url h"rm op r i!rtreirar o.m her

Dc sirk Far .loor d. (orporatic opgerlecld Lrr ze'eLt utdellnser. ieder eei
cigcr atdclngsl.cstLrur lendrr.hl 1 Dr d€ Zie.lzeebuurt. Peldrechl 2 en
3 n dt Herhngcnbuurt cnz. Dezt btstureLr hr,lden ellemrrl eer eisen
orcLlcs net dr LoryoL.rtre. Dc BOP.or de eef soon orertoepelins van
Jizc br\arcr!.onDnisies, uLet eeLr rnrrndelliks coöÍdlirle!e'srde,ins.
D .,. o ,. D " 'B
per deuL' ctn Lrltri btdns \lr .lryorrtie \oor orgrnisrtiekoster er e,

rs ec[ proje.tbudget voor her orgrn,serer nn rctiriteiten .{cLierc bcwo-
ner zitten crg rr* ru de "onirgtorpor;tie. ook de nreer rrijgerochtin
t\?es. Ze o'erLe-ggen rrer Je,roorcon,uleri Qn .le Niflnïe L.ni€ \ur
roor ze het geld drt ze lrjgen rrogen uitgeren en probrrr ir rornt
roord mee onr te grrn.
1L her dr pories inrr;ddels. D.,.rr "oÍJt nrk nocrl ur3 orer gerhrn.
Ilr Írrr |er Ded,rnlsne. mrrr hel i, so,ns hsris oir darmci gocd on
gaar. Conplicrrie r drL heL opbounrcrk gccn cigcl actritircnbudgct
heell en sreeds o1-. 7o.k is nlr errr gcLd roor Opzoontrrctiritcitcr

De woningcorporatie heel't een eigen belcid voor bcworcrsparticipatie



op grond lrn en.uinsei uit lret rerle,len. Ze willen tigcnlilk lcr lictsr
m.t éan oÍ mee !erlegeneooÍJigeLs .onnnun(eftD eD niet E.t..n h.l.
grocp ol mrt ongeorgrni;eeÍde besoners. "§tcr :lij Jet er rcil ncnscn
bir julli. Linsd«,n.n, zes ik ! k. "À1s ze nret rnreL bij jullit langs
komcn hcb jc ccn groter probLeem. IedeL coLrnct drt lc hcbt rnocr j.

Ih liap o!.rig.n-. {.1 dat he1 i.ririE is .rlj ieder mer een ei.rcn rcLhul
hont. zo.1at 1c raal niclreer reet rvrrr het lu or.er g.rat.

Nieuwe ontrild<cling s de vomnrg van bewonenweÍkgïoepen, zes maar
buurtgoepen, nr de Herknr8enbnurt en de ZieÍikzeebuuÍt, Tiensemeten-
buLrrt en Ossenissebuurt. Deze werkgroepen moeten de plaats inneDen
va devroegerebewonerscommissies.
In de belvonerscommissies trcfje vaàk vooÍal oudere personen aan die
nog net een vergrootglas gevondcn zijn. Onderwery van gesprek is
meeÍ.r1hoe slecht het allemaal gaat met de wijk. Het gejeÍemleer is niet
van de 1uót.
Door een aantal mensen bnxlen de BOP woÍdt sceptÀch gercageerd op
de voÍning van buurtgroepeD. Oudcrc Pendrechtenaren denken niet n1
buurten, maar hebber tos de oude indel;ns van de wijk in hurl hootd.
Ze vinden wel dat de BOP zo breed mogelijk moet zijn en veel contac
ten moet hebben, maar ze willer rel de macht houden. Ze ziin van
nening dat zij de bewonersorganisatie zijn en da1 de corporatie en de
deelgemeente naar hen moeten luisteren.

\ieur ele ert worden \trenigngen nn Eigenrren. In de tlrts ,lLe
wo.d€r lerko(lir zirn \:\'-E's opgurhr. In dc \'isenl«rmmen zLtten nu

,P
hoc drr ge.r en olkope,s nJrnlaad 3eD zclid. zors roor de *oorrom
gcrirg hebtrer rls hxLrrders ,rr Perak.hr r.an oudsher rlrljd lrdden.
H.t blijkt drL koperj i. de Stirrems\eÍràar dc nci{ing hebber om de
schoonnuk nn het porliet Lrit 1e be5rrd.n aan ccn schoonmarkbedLill
u plaats v.rn hct zcli te doer

Op de jaanc€adering van de BOP n1 2003 zijn voorstellen geda.rn
o de statuten aarl te passen, zodat naast huurdersverenigi.gen en be
wonerscoEmissies ooL veren;gingen var eigenaren lid kunren worden.
Yerder staat lidmaaschap ook open voor groeper die zicli bezis houden
met ardere dingen dan woren en veiligheid.
Voor de jaawergadering werden allerlei verschillende groepen uitgeno-
digd die actiefzijn in dc wijk
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J!!ÍyÍgàd.Íing vàn B.*on.s Orsànnàtie lcndrecht

ht tuft laatlntunnsoq t tlit dè ttik
Het wÀ dit k.er seor 'sewore' jarn.,sxa enns, . rirr !trrldisinsen !eí LUrd r$
sn,rltn.. nrJividrci. m.rso, di. àfr,.fziii n, d. wirk. Am Ll. sororLisdor is
sc1Írisr1..n koí. pr.sÈnriLi. L. g.vu rtu n,nrrÍ 'ijfDnlukn. a1 om ie6 !8. te
neftn {it srmboo! Í t loor de sroep ol i.tnitir.
r\ifrverig. groepdn .. trr\.ncn:
tTnltuln Li)at l't..p c)!.1ÀÍ b.'nn.f). Àtrd t:dn"íitio, .{,rrrl,,r (zanrll eeld
nr roof rn s.lrool roor Behrldi.ipte knrdeE! nr Oeguda), ,'Ll B,À,, (op1.r!s.er
trun roor itrkloze! betrokl.! bLr Opzoomei.ti'ireiren). rlr&nlikdntlt Pott,n Oer
,.1r rf voor Delt.lrun), n.,,,u\ r.AdorrnrlllnÉ \kèr ri'.1 vir d.Iirk wr
dcn), (:ldulxtu fu Astu ttdt, (làl1c dnb 1'o.r lindÍ.n nn 2 L/$ l3 ràar, frÍ,r
aD1,,r (lení.atur lulr mnufdiild€n\een), Bnrdrrat/r Zinkzrbun,
oír.,r,/l,.a,,,.i Cenral Knnns (Htl Tu*! Htr), Halli|d,,lmnkd Liiitrl, Ddt|
Irnàritd zi;lJrlnal lt èkt .u mie tuor 

^f 
iillih r È jl rsèten), z,rb tu l\t t.daè1

rsdmatig Opz..r,.radilitr.n), !:1,tu/,r,. ra,., (orginis.Ít hs.n roor d. rho
l&r, mir ook lluldisur, {iarop clk ltndrdrLcnm..n bodtct blodnor km p!1,L
kei), ltt tlt Batks Vt? iínts, tl .arksraq ltuhr.it 5/É. k tuÍt*s!{ H?*its? lt,tn. k
b.dian rtu,rnl.(tu tuTi lrtrk"lrl, b.diai ld fuNitNlhtlrt n

Ooit sas de Uat i r de Kalane!Íënrsel de paEl rm lardr.dï, rindt Elske Kuiip€r.
le! Í,s. usel, ,vrr men ,n de zoNr h(rliik op h.t balkoD lon
7ften, senièten vr rlÈ 7.n èn lrd vnÈ unrj.hr i\4Èn s.nl .t eèn *r.htlirÍ
als lc.r riLdcÍ.icn,..n r.ím vJ rl.di.. Dn.ud. Lird.n k.n,.. ni.lin..r 1.,ns,
dr n rtr utopt. drt srE!,e Het orise r,atwijrls'oud bewo!É\ hopar, is dit d.
ruile doÈè p el dt Let nu sewoien tr en betre un zln slar erushirgt Er aa
l.f bsv.ren rolr de l&tlk rro, 'an het bestaa" "o rle l,urJis. K.ri.rerverinsel;
lvas i. d. naLir. k.komí r,os.l,it io.inso, 

^LlLdi 
rordh sdrurd L..r krrhrL

kEdtise\, ee! rhtterende Lo.rLi. nÈLvtrii: Dns onbdàtrlLrJloo, die Fur nog
ore$ebLere,1 'oud b€wo!e^, die { l.ms met pÈzierÍoonden er tru il,.xetr r.'er
seeti hun ber loer om de verlo«lertus te voorkomdr. Er eis.nLijk willer blirr.n

Nlir m !r.L d. plann.n r.o. d. sn,sd, pr.bcm w. nid rl 1. r.sÈrlt.
ddrkdr dr de moÉd niÈt op te eevÉn tlier n .rdt los un Loes. o+d dr de b$o
Der snrs zoudar (illen dd er *n ro€zi.htlrouder koff 1.oor de o1€{ajt v r ÍooÈ
os. s:mcrscfrl,rg rr dt f;ngplet

CL.NdetE de Asui Rosrdr heeli tru de IARC.lub roor liDde,tn ru 2 L,/n 13 ràtrr
Zo€kt onderten ls 1.oor dÉ Èned ond.r drn 13 r.rr

D. B.hc.rsírr zi.rile..bulh. De sroqr linJokè vr Fètr pleit vrtr een tfrne
{ijk. !n rinpiklior rin o,ohsl d..r b.wonÍs in d. Íiil,. Ah Laar ..n s,.L h.sn,
m.t de bou{vu d.55+ Íonnreetl

H.t Turl« Hrn. Cè,» rirntrr ho.rr il j.rdr JeTelí43 opme,tiser er zou drr sraag
r@ndunrgor nr zi.n. Hir hc.at drr de !oLg.id. id4èn orèr Hii zo! gfurg nr ..n
tut{illetr komat blirrdr om d. probl.nu sczanrdirt op t
los r Oo( 'inl t hii a it er vóórxit ar nier aóErom 8elcketr uoet {o!de! Hil í.lr
d o.l un lri de d,rl,osjN re F&f l. l,et fiirr kar .ar aar ra de drloo8
{orden Beo+i!n.(d i.5 r d. !Ol'd h,r ..disr i.d.r.n drtríro.r !ir.

HollanlÀftrika LijLÍlit. let Lu.Iel É.rst amdadt l oo! de bnnaxninter en de
fi .dfdn.nÈi i\,Jd me de burrenruinïen rd ie nab!. s.holen



zon hijsiàas a 8eFxkt zier. Ook{il hijnos kÍirt dit ernselmatis sco.t€N«lÍrLr
de,r {odor sehoud o! de lerdreót\e{er met alie ove ait Írn aier

zieikTeehuuÍi. Brb-! JaDrniLll z.sr daL hd hav pirr d.d rLs.Í í..ds HadrLoi
ziji orerAtrtillmnse iolgeEr or niemind har hellt bijl{ zo€kar nrr ear ruimte
maLAntllluaue jorgerel hLu riekje hebben en Àntilliaanse Lrerser e]loarluuea

vin ant.tàt aL tlr siikaoat.t iik
IedeF a.xxÉzise kirst monopoliegeld rd de paunrgNeÍ om nr te zdtetr roor
de o!I.\s s n, een rrobleen de riil, Driut $ordt eer rcrepLr sem:rlt rorr

D. tsOli zàlhd kon.nd. {iz.or v.cl ntrdflk lcee.n .p:

I
2

3

5

De Veilishe .n LeeÍb.r,hexl m de $ijl
OpLton,en vooÍ d. r.àlish. lrn hdràlbàÍ w.n,ia$ ir d.

OpzooreE! nrz€tten om net nxn€nÍoietr nnnenÈ'or in de
rÍen van Pendre.hfte verbetereD
DÉ Drg un de Dirloog hèlpen orgtrntèren
Srcvo, nlr.or ÀnLillilrs Hun r..rronserer nit de {irk
À4e$rrku axn het IoNn tor ear eoede opvolenrBvd d. huisaí:ctr
m de rijk
Dr nrdrult lèssèn op verbèt-ins vd de b$tr.nns nr de Rijk
Ui&nseiins.rs!nis.r.. trNs.n.lgln$ties n, de wijk
vÍbeteinsar beplenen rond n{ Merr.Íirion slnrs.
De Ansel loudition reutrar ar older de trinda.Lr b,eDsen r r

M..v.r(.n Mn dc r.rln.Íing raf ... D.ltrhLn
HnlF bi.d.. bir h.L z..kor nair c.. plckj. vo.rroÍs.r.r unalll jarr
Zorsenrcor de Dotrutndrol v r de {.d{opbow nr de Íirl
Strerdr n&r OlYoedmg\ Otradteunn+
Het oidcrosei of brorróote{ door d. siihtesengràn.

Uitti*ins Krí.l tu Stu,n:?ni
Tirden! de pauze $! t de 1rryadain8 bezo.ht door d. h.er Lionel Martir!,
rlrteèuillehoud{ vrr de Deelgemeerte Charior. HLj leeR rle eer de KrLel de Stoute
spddor uit t mo8or riko,.
Erzijn n ee bewoftr en lend,edÍ die nl hd zonnci. s.zd §.rd.n md
een h NoÍannarde tosprnk oltr de uitsero{de actiriteitdr. Àls earte is
Chudert. dÈ AAli Ro!& rtrn Je beuÍ. /e vrfsr il iaren tindeÉn nr h r buurt op
o, dó.t r.Llctjs ,nfr 2.. \4àrr.oris..rt 7è ool( àL er lnrssr seJa r woÍlen dt nnt
'knÀnoll Op cÍÍe llàtrsdissrrdr h# dubhun v.or k,idi.. mer dÈ n}rn PÀRC
seopanl. Dit n moEelirk semaakt doorde med6ÍeÀils mn de NiÈNe UÀie.
Clauaene rierle ille tèetre! in hi osor hun. Ze heeti zor*L su..es d.t dit niet
Deei mosèlirk s do.r hd AÍoE -ntil.
Dc t{.cd. spdd sàaL niÍ H.nk Honn$, rl jrrcn wirwilliro'bii de BOP or
§,ljhvinkelie,: HlispEekt een beioodirl NondrÈ ,{nbisó .n h..lt.or l+uhtt
oFsebouqd onder rde Àrabiró 5pr€fanle seznxÉn lret eeD problean, xls h.lpd in
nood. Nàst ,11è tridÍèn dt niuuu.lak ook op ziir hllp tunner rehenen. Met z!!
vÍhdor als p.littas.nr t ],ir soed bekènd nlèl Je noJen er behoeken van z!!

"d',-.V-bol- Llo1,
verÀr en ontrod !! de 1;b.

UiL: Norul.n vi. JaaflÍsrd.rn,s B.Ro.er\ OrAhtr,ie lenarór. 1j iFil2003
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EL r .rcproLccrl om nicurc mtnscn r Lctrcldrtn bij d. bcwon.rsorsali
s!ti.. In Croosirlt hrb ilt nccgtnaak .1at TLrrlist m.D.or b.Íuu\l
nir!1.n. Zii Í J.n roortduLrncL eange.prokcn op hun landscnorrn.
''k nrrl elrs tesen rulLic mensrn zt.rstn,'lujgt zoh jonger Jar tc

lil
Ileueltde s(beuLt nlet rer ÀntiliiraLr.t rrour Jit rcrk nr dc r.ilh

lr,
de ,LlhLrk:I. rnrrr Lh r.Lrag ne riollc Doct pLobtrtn oir zoh plcli tc
mr lti.LLlrLrrtrIsiren. Mrslchier kur je beter ztggcn: dit i. ccn NcdcLlends
clubLL!L\. rlkt Ni,lerLrLtd\e rnor.s. \losJijli ltu l. op dcr rLuur ccn
multicLrlrurele berLorrersorsrririoe DàL(.n. mr \ooíopig lijht hct mt
beteL drledeL eer eiger pleh hrert, net eer los samem trhng\1trband
lrf rl dle !er.l,,lle ,le grceÈrn.

Srnen ttniteiter doer krn mallelil leiderr tot Èi.riei. Drt bltii
bli een beÍoreÍsroep die resehnrdg ee,r \.hout rloet ur Jc buurt.
Berorers;Lie cLa,rnrr rree doen z,Ir gnjze,)le t)pe! di. op ii.rc Jelt
zoul l.ggÈn ,^l( er een blLhte op straat llgt zessen zr: lojh. de Rotcb
heelL rlet zlln be.t gedrrr. Len {l.llr.u1rie rro!l 1rp ook nec n.r.rL
w.r. nr .e. h.rlirilr iL (eg. Ze ron,l drt die rneLrseLr ztur.leri crer Llat
ruii en rilcle niet els eer sooft tolirieJgert dooÍ de \rjlt lopen.

I,assen en mctcn in dc Zictikzeebuurt
Iti d. Zi.,ikzeetruutt p.obeer ik on, trfnen de bererlde tiid ,lie berchik
bur is 'brsisLlboLrsserk' 1e doerl: soed lirlen €n luisteLeLr. conucter
lcggcI net nersen. onrlerzoeken *e]1re procesen zrcLr i]tï-.elen er §ie
d rài] bctrokkcr: zijr, rrsln Íie 

'!,]l 
\reer eLr s,e je \r.rro! hrLt rJrr

"irchcn. unzockcn oloolr leuke r.1il,lre,1en mogelrjt ziin.
IIi zocl naar hounsL en een soort rerbrnd n de .eÍcLilL€rrde b'ruÍen
dooL dc romng nn ircrkgroeper. De bestlrde be*orersconrrisies
mahen daaF.atr d..l uit. lk brkiik Lv]l ik mer de merser ir eer buurt
kan. Dc mogclijhhcdcn ziln ook at]unL'elijk Qn de pos;rle die je rls
opbouÍ('.rl.r ni zoli bunr h.bL. En ,]rt ,rrkl het sorrs lnrp hstig.

Hit Saat n dc Ztr'rllizccbuut om crr 3rocp beroners die rroegeL in de
bes.oncLrconursit zrtco 1a!i d. O\\'a;. Een iinlrl \'É.r nog pÍecres
Nlr de rrspnlcn Íaren u dc O\\'G tiid cn rar mcn nu.rlLemrrl nal.rat.
De bc\'.,nrr\.oDnni!sir hcct nu rc,kgrocp Zii,ikzcebulrr. Ze oveieggen
rei.rlmrtig mer verschillcndc m.ns.n lin d\ Ll er er worui geprobeed
beheeraispLrkerr tc mrhrn.

Bil rlijn komst mot* ih hel.tnrouwen mn clc grocp rinncn. Zc hrdden
,r eer !,e1 tenpo echter elh:aL r.anu,r Chrrloii \{'.lzi i r.r.hillei.1e
ordersteLrners err projectmerl.N.dr.r s.hid ir.railrcr zr nicr uiL de roe-



L€i kond.n. Er 1'e! Lemrnd nses.l,akeld die niet in Íiit bl.cli om eer
itlpraali rrtt .lr mtrrjen te rrrkei Drxírtr l.!r,n ..tr \ï.drcr di. \oor
horr. rild op pr.,le.tbalrs eer irlnlrl dingei no.jt docn. De bis,oI€rs
rïLrcD precies op te noenren wil ,e rlLcnraalDict had -!cdaar.
Tcgtn nLr zerltrr zer missclien ben lij de opbourtcrLrcr Jic sij smr.g
wilicn. \ÍrsscirLer lun ilj ons !erreLlen ho. ir. Docttn rergadcrcn eu
zrhtn Lroctcn ranprkken. Ze hadrlen een rÉrrchrndc houJni;

Dc Ecnserr raLr de Lverkgroep hebben hun ci3cn idcc ov{ hoe re dLrlgelr
dLrcr. Dc roorzuter Ieeii ook zi n eigcr oprattngtn orcr hoc eL reLgl
rlerJ noet "oLden. Hil vergadeft mxir .cn uur cn comlurltert ool nret.
mrar het ",erkt *el rvrnr .le mcnscn vnJcn het gocJ. Dat r rlus de
rnJLieL tr.rlÍop,liLven(er en hct sthict dan zljr rlo.l r.,o.blj oli mel
rer curs,.rs.'ergr.lertcchnick un tc l«»rcn.

De werligroep heeti ccn cigcn nLintc in ccn Eegstunrle winhel. Ze ge
bruiler d,e plek on nee Iecr pcL munrl tc verg:dcren en 'oo, ,rrerleg
mer dNU. \'erder strar d. ruimtc lc.s.
Ik *elde voor dat ik ccn drg.lcc1 in de wrch in de winle1 zou gmr z,tten.
Zo zou ik mrkkclijk bcrcihbaaL ziln vooL beuontrs en eer ur$alsbrsrs
hebber om contrctcn tt lcggtn n rle buurt \trder lnvlrn it rnet het
idee om ecn computcrkr.tjc l.ir t z.ttcn xr dLe rumte. ret ee \!eb-
sire en iniormaric orcr de htrtmtLrrerirg Dt ..ol.sende brieerkoDst zel
.]e roorziLLcr drt .lit nurr niet moi\t. Hii d.r.ht dat rk rn,ssclier Lvel een
groeplc rri$illigcr kon rxnlel om ln een Li,se ruimte rercLerop te grer
ziLtcn "\\rrL is drt [ou," dacht iLr. 'ze hcbben een r!imre die m.raL selr]ig
rvordt scbruiht. Zc (illcn Cat Llus roor zlchzellLoLder ef ,e Filler drrr

lc komt dat nter tcgtn in Pr[LlLccht. Nler]seL1lfl]]en grarg orerleg
hcbbcn mct Je rleelgcmrcntt cn le rorrngco$orrtie, miuÍ ze Íinden
hct LaÍis om cr r.noL.sen: iets ree te Lloer in de openbrrrheid. "Dur
mogrn r.r niet orer pmtcn," ztggeu ze dar. "drt rs geheiD en als wc ir
orer pr.rten breLr.rt Lret te\eeL onrlrst teweeg."

De beworers van de commtsie hebben hur eigen communicatie met
de metsen ln de tiat waar ze wonen, maar bewoners uit de rest van de
buurt kennen ze eigenlijk niet. Toen jk in het winkeltje in de buurt zat
kwamen enkele mensen langs met de vrààg wat er ging gebeurcn mct
hun t1ats. Ik gafdoor wanneer de vergadering was van de werkgrocp
en rodigde hen uit om te komen. Dat bleek niet de bedoelins te zijn.
Ile willen niet iedereen zomaar over de vloer, was de rcactrc. Ze scher
men het heel erg aÍ Nieuwe mentn zie je ze ook na een poosje weer
vertrekken omdat ze de indruk krijsen dat zc cr niets te zoehen hebben.
Een Marokkaanse man heeft het twee bijeer*omsten vol gehouden.
Iíe hebben een nieuwsbriefgemaakt, net ecn groepsÍàto van de werlc
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sro.p Ilt nrLd. riÈrnlirh dar hun àdrcs .n tcLcioomruDm.r .r ooLr bi
Íond lL:Lli. do r irt\ loor dr buuÍ. zei ik, or Llc m.D:.n ir d. buurt
moiteu tlrt ooli \.teD. Dat nik[n z. nict. Dat g]iccD hcL. dis.ussic

\bor de .onor]tie zitrr dr be*oners(onnnrslrc\ 1le DtnseD un dc buur'
\\i hebbeLr Let uet de rreLrseu urt rle bL:un besprohen Richs, zcggcn ze
drn. De NiÈL,re U])re heeri rlie b*r.oneLsclubles hcel h:rl nodig, cn stclr
ook ei,er.7e krijger te l,oren r:rorn ze allemi.rl §rr zijn cD rïeeron zr
rler zorger drt ze de lrele bLrurt rneelnj.gen. De be*oners zeg.sn rlan
1eE.n n,il, jlr beit ort ouNreLker. zors iii roor rrru\t meDreD, jij k.nt
nosiL Lvil meisen h de bul,( Dir linden /e rlel een verh punr. Maar
de rieu(elinger moerer Fel roldoen rr| hurr beeLLl. Ik merh drt er.cel
§eerrind is orn ,i.h oper re .rel e,, roor rodeLer. Drt nierLr ih c,ok bij
d. Bol'].

Dc conmuricrric ncr .le be{ofÈÍl !.ri de werlgroqr ras ,rr het besD
spannerd HeL sas ook larig. omrl.rt ik rls opbourNeLher gttrr durr1ellkc
po\Íi. h.b binn.n hct knchtenreld rrn bewoners en.oporriie. ErtrJ. p: .. la,
Lr Jc ondc,linsc rcrhoudingcr binner groeper en in rle Lel.uLe rrrer ,le
.ortroriti. i! g.ld c.r st.cd; terugLrerend elemerr.

Ih Lri.d ook otrdcrtcuDlrs ran niensen die truilei de seoÍsiriiseerde
hadeLs articlzl n cn probccr rclàlies re lesger. Zo iroes ik de ",erksroef
-sekl roor het Sintcrhlerstc.Ílc dit Clau.leile de i\glrr Rosrd.r geoÍg.rni
\ccrJ ha.l. Zr sootrr ooLr in d. Zi.,ik7.ebul,í Ik hrd l.uL roorgesreld
,]rt il rlat il, opbounrcrk., zou vrrsen. Als ,e hÉr zelt zou doer zou
hei wIÀdrirnlirlt Di.r lutkcn Di pcnninsmeesrer rond 250 euro sel
r ttl .sell, tot il vtntklc .Lit .r lijiiig kiiderei op he1 SinlerklirisíeeÍ
nJr r scnftÍ. NÍaar cr lrar.n (.1 bonncLi.s nodis. 'Jr,' zegt Chudene.
''Àlr il rle toro\ rar het sintcLHàslccstjc heb gr ik meL de t oi.Èrjes
rr.ur hen to..'' Hrt.ontact lsrm cnigc tijd lrtcr toch ror surd.
ChuLlene rerJ zeiÍs htt oogapp.hlc un d. .r.nserr r.m de werkgroep.

Ik pÍot eeL ienlllrrd àL! ChuJctre tcn plch rc gcvcn in de rilk en ik merk
Jat dlt rverlt. Ili htb liaar ooh n contrct gcbrucht rn.t be\Lnneí !rn de
Ke^!eÍ\'eiln.selil.rt. Hrt zirr oudrrc lcndrcchtcnrr.r die willen d!r de
oreir,t Lrodt:rlgepekt eLr d:t hun tla rordr opgtknapL. h rliezeltile
ILr orgmiseert Clruletre haar hndcractritiitcn n.rar .r §.r geen .onr-
mLrnlc;tle Ze hrbben nu gezamcnlilh m ccn orcrlcg g.7.ten nr.r Je
\ieuLye tji.. 7e liebben ooL( §..Ílirns roor.lLraaL titgisprcker rnarr
ict-. srnre. doef lukt nog,rier.
Z. ,Ift.. §tl srnrei in een gotp rlLe etn toLrctlstuk mi.nÍ olar fordr..hr Ik
hcb mer heL Rotterdan; \I'ijktheater or autrl ncn'.n Lril .lkrar g.brr.hr
dic gran (rr]<er r.rr een the.uer?roiu.x. olcr di lcrandtLngcn ran di r.ijk.



Hrt is passen en metef ir de Zierlkzeebuur er kilken welkt dingen nur
bor.e,, loner wrmnee le ieLs LrurL. zorls de opr.ans tn Lrinderen door
Cleudette. Je be irkt rls opbounterker rvelk urbod ji kunt Íirmulcrcr
op eer rlergelilk initiitiet.

Je mo:t to,rl tontrcr L-.Lir.i h.ud.n n,.r d. 1..! :nCi b$t,rcrs
sotpics, mlr hcL is dc r rlg ol drar rockonst in zit Hct r:ntel ouJrri
ItndLccht:nrrcn nitmt ri. Dt mrn'ur 3arn nlL BrLcndLccht tn dc lcgc
fl.k 1ÍoLdr nrk ni.t op3.rukl H.t .luirl. Ll:t .r zit r ir ooli nitt rJrt
op un on dir plih opsc.:uLl tt hLi;gcn Zc zijD beng drt Ju zo'!
Àrtilli:en n:rst hcr liont zitrn. \\iiler re dir tL rel bij he5bcn.
rLrgcr zr zirL ri. is dlc r.L r( !.rrrou( r lenr di. r.L rLtildl

Er zirr retl autochtoren ilr echr nicr r t phr ziru iet\ srndr i. Frrn
docr nit Trrlcr. llt starn Dtr Anrilliinor. Zc rindcn lat rlic nen.r
zo rtl nogtlirk moeren oprotteu. \tcl ouLl.r. ltrrlLechtcLrrrn hrbbor
dc §.duolnrot{ mrcs.mllt cn dc .u t z,t LLr "ijze \ D rrr.Lr.n nog
ondcr hun nrgels. Ze zqu r;sol!Lit rrLrt \lr flrn orn mer te do.Lr à.rLl
cen nuluuhL:rclt srnenle. rn.s.

Buurtgroep Herkingenbuurt
I1r de Llerkingenbuurt zijn voonvaarden aanwezig o een beetje vrij
te oefe en m€t een nieuwe nunier lan organlserell r,llr bewoleLs.
De bestaande bervonerscommissie, atàeling PendLedrt 2. t otfi.iee1 op
seheíen. D€ bewoners hebben een briefie gelaesen dat ze blj de BoP en
de opboumveLleL moete,r zijn. Er zijn bewonersgroepen rLr eeLr raltal
grote flatsebouwen die b1i1.en strrn, een nieurve bervonerscomrnrssie ln
de Ostrea llrt er kope,rverenigorgen in de gerenoveerde llats. Ook de
..,'gF, \vo ge,'Je.oJ" ge orwd de ,erw' e.r'. "."n
r.oor bewonersinitietiell

Dc oLrtuilÍrlng ran zo l ÍrucnLur lriigt tro! r..1 .li!.u5!i.. D. F.p
om ccn stcrigc rtrtni.:ing.n ccn otil.ial. ÍiLL.rurL blili groot Zo riLde
rlc roo:zittcr rar de bcroncrconuisic qn rli O;trcr ilrt roor rlc
ztstlg lorrngtr n htt gtlrou\' ..n .igcn hLud.r.rcrinigírg roncn.

Ik zoek naar een open structuur naarin niet alles is vastgelegd er waarin
piaats is voor besLaande bewonersgroepen en voor Verenigingen van
Ei3enàren. ln de bulrrt kàn een nieuw type buurtgroep worden ont
wikkcld saarin uireenlopende bewonersgroepen samenrverken op ge-
meenschrppelijke punten. Ook de scholen en de speelLuinverenigingen
kunDcn nordcn bctrokkcn bij zoh srmenwerkingsverband. De groep kan
nrbrcng lcvcrcn bij hct miàndelijks beheeroverles met de deelsemeente
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met Íaturen en huishou.lelijk reslement. Hij is bans voor onderl;nse
ruzies als dingen niet goed geregeld zijn. tusico is dàt de mensen meteen
streven naar posities en een stmctuur. Nieuwe ontwikkelinger en de
koDlst van nieuwe sroepen vragen om openheid, losere verbanden en
nieuwe smenwerkingsvonaen.
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Projecten en basiswelk
De positie van het opbouwerk in de wijlt is niet raeer zo stcrh. Het op-
bouwerk tan niet meer terusvallen op formele posities in dc s,ijk en
moet vooral een plaats veveren door eigen initiatief.

Het opbourNeLh heeft gccn ciscn posrtic D rcgulicre bclcid.orcrlcsgcn
rLr de Í11. OLeLlegpemrer roor de herstructurcrirr r rLr BOI en het
opboLLr*reLk komt al1een Ltl b.eLd rls ondcrlteunrr vrn ric bcroncr
ors.rnr\ltie. I Iet ol erleg Norlt grvocrrl rlc,or bc"oncr cn ih Nil rls
opbousierL(er niet opoeden al\ !crrrscnwoo iser oi zaaioraamcmcr
van de be*onerorganLsrtie.
\bor bele,droverLeg orer so.irle Frorecr r rn rcihshenl r de gcsprcls
p.ríneL Ch:Llors' §relzlrn e ret her opbour Lrrh. Dc ilebiedroor.lnator
vr. de Llel,iirrsinstelLng zlt nr het pre\entleretur \.D Folrrir, rorporatii
er deelgemeente \'-rn!u her opbo!\!werLr gezien is drr ccn rLLsclLaag
die her moeiliiker mtrrkt lerbmdlng€n te leggen tulserr b.Loncr!
iritietiever er instanties.

Het opbousrerk heeit tbnneel ook gee roL nr dr organlrtie \al
bewonerprniciprtie bij nierilrboLr*projecterr. Budgrtter voor bes.orcr.

I L I .re e .,
bouÍprojecter sIr rechríreeks rirr de BOP dle dirnoor ondersreuDni-!
inhuurt bii eei sespecirliseerd bLrreru rls SteLrLrpuLtt \\:oL1rr oidr
\{trkp1a.rts. lI zir soms rls opbouLqrerker b,i een be*onersgrocp rl,e
mccprrar orcr nicurvbouÍprore.rei. n,rr,onder iomrele opdntlit. Ih
onderstcun bcwncrs die initirtiever remer ir een buun en ontrvrkkel
rclaties nct bcrioncrs cn plangroepen die meedoer .ur rLrpnrkprojr(teD
naaL iir bcn nict dc orgrnisrtor vrn de berorersp,rticrprtie bll rrie!*
bouw of renoraticpro cctcn.

Bewonersparticipatie bij de ontwild.elins van nieuwbouwprojecten biedt
vaak weinig aanloopinsspunten voor samenlevingsopbouw. Om bewo
nenparticipatie beter te liunncn benutten voor samenlevingsopbouw is
nodig d.rt groeper worden beseleid door een koppel vàr een 'extenr
deskundige' met kennis van voll§huisvestrns en een opbouwerker.
Dat was de gebruikelijke werkwijze tijdens .le stadsvernieuwins. Het team
werd aangevuld met een'sociaal begeleidei die keel oirhet met de ver-
hutstromen ailemaal goed ging.le had menrn bij elkaar op wijkniveàu



die gezrtrerlilk naar dc socialc en terhriscl,e strdsvernicurvngsproccstn
heker. Ir her;tructurcrursr"iiLreLt Lteb te deze verchilLcnrlc disciflnts
eigenlirk nog stccd., naar ze zÍten ru in rllerlei rcrschillcnde palJuizeLr
en h.t koDr niet bii eLlt.rr Als le srmeiF€rkt ÍànuÍ 1cb.liLL€Dae rl1Íe
kcn mc,k jc rllcr rLeaL de piin bil mer:er zit cn raar jc het orer noet

Dc.rdfucurr:n Steurrpuft \{brer in de Herhingcnbuurt speel& het
spil ncc clat rlt be*'oners rillen speLcn ri.pnhcn mahcn net de coqro
,ari. orcr Frojecter eD .orrroleren mn dc aisprakcn. -{1s opboumtrk
rcLhcL lolk jr rraaL andere dinsen. lc Lirk ool naaL anrltLt be'"oners in
C. buurt die nret nre.doer in zo'n bcroncrsgrocpjr. Je ondeíoekt oi
ntnsen Lets rnder rvillen dàn r.,sedc,eD rD oicr ooh lerLre drLrger re
or.sa sererr ,lii. le bekilLrt or l. bcÍialde groepen ur .orrtir.t krn bre.-
sen ret nrexrvkom.ri. Dic contactn lopor rr.rk nLet rir 11e rergrder-

: ",,1' ,

De rLLiltnrnager ran dc corNratie en dt rlcel8oreeLrte Lebben ooLr dc
beloelie onr tx,ti.iprti.proccsscl brter u de .rngers te krilger. Ze zien
det ook rir Opzoomcrcn ncnsen acdelwor.len u de bLrun.

Chrrloii \itlzijn vocrle een rcorgrnLrrtLc door .m 1,e( ofbous$.rk
wurbll het opbourrcLh decls wti Los genurlrt nn de trewonerorgani
srrle. Dc tunctic ran rijlopl,ou"*tLltL "e,'iel en opbou*rcrkt.rkcn
rerden opgisplitst. lornccL gezien .orlbirleer it de lunctics nn
'bervoncsondc*teuner iomlentcunurg "m de BOIr et heL'ln,ks Huis)
en pro cctmccLewcrli:r' {rooL Lle projecter Zierlkzeebuurt. Hcrhuigcr
buurt. TicngcnetenLrrurt cn Opzoon)eÍenl CeLukkig worlt nn dcls
de tcm 'opbou*r.erhrr'r't1 reeL gebrLrikr. m:rr de ruimtc roor brsis
opboulrrcrh is bcprrlit.

Er r rccl discu.re oreL liet rr|1rl uren onderleu,ring det dc BOP tcr
bcschliJ<ing hteli. Door de ber'(nesorgrnislie (ordt drt stccds op talel
gelegd bij ,1. letlgor\eente Jie drr renrijsL n , Chrrlois'\\rclzijn.
Het x err dLleloelrslerlroudirg rlie ni:t productiilis. DaaL homt bij
dat cL sccn ne ser z,j1i die Je gerraagrle onderstcuning kunncn bieden.
§:ràr hrrl je ofbo!§1'erkes undru rlie kunncn lcrircn wat dcze

De r[zet van het opbouwerk wordt gestuurd via productaÍipralcn
van deelgemeente en Charlois' \íelzijn. Het wcrk dat ik doe in de
Herkingenbuurt en de Zierikzeebuun wordt 'projccC genoemd, maar
ik snap niet precies wat daaraan 'project' is. Dat is vaak het Seval bij
projecten. De diagnose van dc situatie is in veel gevaller erg beperk of
ontbreekt. Vaak wordt icman.l op pad sestuurd met de boodsóap: kom
ons maar vertellen hoe je het gaat aanpald<en.
Ondanks de productatipraken heeft de deelgemeente soms de indruk
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det rve els opbouwerkers met zaken bezig zijn warr z€ nlet onr vrrgen.
Zo rvordr ook gereageerd. De wiikcoórdinator zesr dinr "Jij zu vol met
.reàtieve ideeb maar we zier elkaaL eigenlilk noou. Je vraagt dingen op
hccl vcrl<eerde norrenten. We zouden elkeer rat r.rkennoeten zien."

7E

In de productríspraken met de deelgemeenle over proje.ten is f-oLmeel
gccn plaats voor'basisrverk'in de voln van ruinte voor het orrder
houdcn van contrcten, het ontrikkelen vxn sociale retiverl<en en het-v.n.-i .,"".H" o"1
Door rcccntc discusies in vakk.insen over .le 'preserrie t enaderjns'
koncn brsisnotics wccr boven: drt ie er moer ziji voor enser, dat je
bcreilóaaL cn bcschilóarr moet ziin en een vertrouwenÍelitje moet
ontwildrelcn. Às opboumvcrL(e. kijLr le steeds ro.d rie je tegen komt
h cle wijh er je zoekt naaL gclcgcnhcdcn rvaar mensen hui veírààl l§vjir
hunnen. Yaah hcbLcn ncnscn h.t idee dat er n;et .aar hen geluisterd
wo(1t. Jc kijkt naar wat menscn kruncn cn rvat hen xxispreekl.Je rro-
bccrt her ooh ccn ptatÍon te geven.
Ih wil ecn bcpaakle tijrl iu dczc rilk zittcn met een erntaL irzetrer er
lollarr *,e1ke dlngen càt hout uiijdcn. \iclke nemerken zijn er ;n de
wijL wat betckcncn die voor bervoncrs. wclkc mcnri kun le nàr 'ore.ha1en. Belangrijk voor je bijdrasc als opbouwcrl.r daarbil zijr cle reh-
ties die je zelflegt cn wat je rlaaLin als pcroon l«uit bieden.

A1r opbouwrvcírcr moet je je verdcr stccds gocd aÍvragen met rvie re
eisellijk werkt: wie brens je bij elkaar cn wannccr breng je n,ensen bil
elkrirl Dat laatsre is css.rtieel. Als je vanafdc strn prob..Í een cllrb te
voÍnen waar iedereen in zit rian hcb jc ccn grndbrh, een renbrk, geoc
sa seeLd. Om bewesnrs h cen wijk te berverkstclligcn cn vitale coelities
te rnikel moet je de junte peNoDen net clLaar in contact brengen.
DaaNoor heb je .r1s opbouwwerher een eigen Landclingsvrijreid nodis.
Met de productrt-sprrker vrI nr«ehrgen en deelgcEccntcD lvordt het
rerk wel jnsewiH(e1d. Ih weet et goed hoc ik.laar nit noct lomc!.
Her leverl veel gezeLrr op en het leidt tot $,at Reré Diekstra'hct bueau-
crxtische' jn het opbolLwwerkrocEt. Sonnnige opboun*crkcrs gcbruiken
productaGpaken om zichzelfte besóeLraen el alte scherner. Daarmee
rordt het opbourverk rLugehold.
Er is eei jnhoudeliike drs.usie nodig tussen Charlois \ielzijr cn dc
clcclscneente over de doelen yan het opbouwwerk. Ilstelhg er deel
gcmeente zegger vaak over de inyullng \rn een Froductelipnlk tegcl
Drij: "Dar weer iji wel. dairr [LLn jij rers over zessoi." Dat is o.k. en ik kan
cr ook wcl wat mee. rnarr dxn wil ik het !ve1 l(urnen irvtrll.n op een



Can,pasne vitaal Pendredrt
BibvJaNdItr, Cenrd loon en lltf lL,Èrin fimer in olioh.r 200:l d. nndrsiis
a r on a r te ionen drt d loldo.ndc itih.n zir bi; bolonÍs ar ntrLÉlhrsai nn
PèndrJt om dc srooLsL. kdíboom vrn RoLtÍdm te phitse! op llei,r 195r. Dt
lutLc dm}li de hzet vtrnrrl bívon{s, Lunlrar r, ze.e*dn,{s, vrfLeliers,
medsrrkai utr wLjk-{.bouw J. NlmaelblrSt, genÈÈnÉlirkè dienÍen, de Ira$rs.. d.
lducrtn'e Iun ,m da dienst Sfor en Re.rertie. 1,ci l.s.r ds H.ils, $ntzorsl.rc
rrncier Dè Sto.,e., Tl,ffzo€ RotLsdm, dc kÍkor nr d. wirk, ho'1nns Huis dr de

Op 1, a«emb{ ontÍit bug.m*Í- OtrÈiren de liJtÈs vln d. b..,n .p |L.it
l95l Dè tilrgenaÍd frn d. bo.,n ir os.ns.houw.,, sp[k] "U Íih dr Bms
w.t.n in ltndrdrL, miir deze b.o!r t ed ietsÈ eloter da! de boom op de
CookheeL." Dit hir de w rheid nl$drieD eor b*tÈ 8$reLrl arn ,lee,l malte e'er
!ik! !lt. II de eiie Rotk ann tur'stad$rijl Pí,dÈcht gebeurde id\ o.sdof.lirl«.

^ilerlei 
sroèr,Ír !n dÈ riil l,!dd.n d. hardor oc.n s.sirsor .n koLs.crd.n ko(

wind.r rcs.n.n sim.n h.t kÍÍf.cÍ in E hiden

Het tlee rcoL het planor van le gLootste l*itboon 'a, Rottd.m in P{,dr(hi
wenl loór oFbou*w{kr RÈts wesÍil selarccdd .f có lnr.d,l«rní .v.r iLrl.
coalnics: bii!.nsÍo.po, door d.dÍradshíuudft Dofinri. Sdritr A r LilelziLen
h.t ho.fd rxn de afdehr8 beker buuÍ or Fijk v r De NieuÍE UDi.. H$Er V*beek.
wirtcoórdhxtor lantredr u! de Jeel8eNoÍe Ch Lois, Lnhvien val ddr iloutrn,
b$ruurleJor vd Je BOP llele r waremd o Gerda Eoon. dtu À,d.Lr b.woids

SdriÈr hid.nkd. saíen unsurodisd: fieÈ, 'lbps dr E.fke Co,Àelisrn en
de Unir{siteit '.xr Tilburg, eÀ \\TiLlem Ciezond, orr itieoroikneLaar. D,r
driet.n rloet eel zoeltoót lrr vtile .o.l,tÈ\: Ze omdnirv$ dar,l! rolgt uriie
.orlitÀ z,jn rimens-hiswe,bhdèi t.$." tiÈst,,r b-s.$ fr, ,,*Íhrm. iit.
orsàr'iitis iàÍ Íh.et..n.lM n, zit. Hr{.cr dnrso, 'o.r dkir k krilsor die

dÍs Bariklellike slepdrd oltutLoos nord€D 'E1€rrdr-rniletr' onrel llÈdiisr
dodreA' 01'sdsluke6 ipelen hiern een LijzordeLe rn linut huD petroo ijle
eeJre"enherl l u""e, z,j ;" drr $!rt ifiri.tie!e. lrer 'er.hil nilef '
I lÈi.on.eft nsp;.. 1. SLlrnrd .n in fdrdrrJrt.lr 7..k t. gààn rur 7.ir ..àliti.

De drie be{on{5 sa na hetn{rFst nr 2001door.In 200,+ heLpar z. nrt het
oFlnEn v het Holi Plrrer.nfeesr vin le Hindo€strnr sem.efr.lrir ef her ors ri-
serèn vrf hèt ltuèni)tnnràl (n'dèr Fèeí èt het Turlc Ilun PfrrdÉ.hr Bil de
Etrrop.s. v.rlii.ziie.n Í.!xn.n 89ldndorn v.or hu! rirk rm to.koNr op nridàrid
ran d.eLnudsbstuurder Liotrel lvlirriil or de briss.holetr Er volst de NIi$
lemlrdrt rukieznrg en eo, zoneÍie* net een *ieleLLon<le Lloor rle *rjh.
HÈr driÈitrl sil vm 200,1 ecn \fÈttertid è. rtrtrl jr.r ÍrikÈi à Pe.dÉcht of de .È,
zdtn ils b tcnLl. or ainrrckk.li;1. sill. ón, L. wonc..

Brcn: §!r'.vit.nlponlre.hr.nl
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2.2 Frank Bocrboonr: Bij . du-sr! oPÍ)adit:1 l)liht dnt
trotuex nr,gzud mur in lw hoofl ltcbbot

Lccfbrarheidspro ject Ossenissebuurt
De O-.s.ntrs.buur L\ eer loorgi,rgsb!ur rrn heL w.rd.n. E.n d..L
Irn dc buurt, ttn noordeLr rrLr ,1e Oserissoveg net 500 porticl.teg.
§onugcn, r'ordt volgelrs phn orer zo'n rijr jrir sedoopt. Ecrdcr Lrn
nrct ondar tc rcuLg nr:r.relLjUr€der beslrr. roor hiÀuisrtsting ran
de zincnrlc bcroncrs.
Ënkclc jarcn irelrden rLas het de bedoelir3 om de burut op tc knappcn
cn in ccn aantrl blokken *erd dubbel sLrs seplaatst. 1n 2000 $.rd d.
rvonn5werbrtelrrg ge*opt.
Er Non.n ru zo'n dL,jze,,d mensen in de buun. Dc ronngco ziln gocd
koop cn cL zL1rl ook reel grore wonirgtr. _lc zict altild hurrred staar blj
rcn (ortrLrler. [,r i5 leel !e11oop, maar nirt rcrl lccgstrnd. Nieuwc boio
DcA zijn \.aàh.r*ori.ng L,it hersLrucnrcringsgibiidcn cldcr u de stll.
De portLeh"oningen ir her zuidrlijlc dcclmn dc buult zirD 'en bctcrr
kralLtcrt. Zr ziiLr gerenoieerd en wordcr vcrkocht, raali ran stancr.
Dt be.olkug m dlt deelim de brLut is orcnrcgord eutochtoon tLr
rc,ciaal sterlaL Jrn in het noordclikc dccl.
Be"ores urL dc Oscnis:.b!urt zitl riet direct Lrrtrokker bil orerleg
o..er de her*ructurerins. I rns. tird §'.1! oDduid.lirLt rat cr n d.
Os,erissebuur zou gebeurcn cn dc bcwonusoLganisatr BOP orcLleg
prrtrer r:r rleelgemctnr. .n .orporitic, s'iLle Di.t met ondurlelijln
intoínrle iur.t. Lrtru,t.
De rieeste bewon.6 in dc O*cni'scbuun zijn nict geintcrcssccrrl rr
nieuFbouwplanncn. Zc irillcr voorel r.etcn oicr voor hor betlrrlbrLe
woninsei bes.hilàraar blijrcn n Pcndrccht en welkc ficil,trten er ziln
bil herhuisresring. Ècn g,o.p LcroDcA Í,iL u d. Lruurt ofiD kndrrcht
bLiilen \Lon.n. ïinr.Sc kDderen en soci:le cort.,cteD Àrdercn [illen

Kadcr roor miir q,cLh als opbousrNe.L(cr is een leerb.]lrLlerlspLojecr det
n 1999 $'crd .se.tart door (onmg..,rporrhi de Nrtu,'e llnle, de Jeel
gcnccntc en Charlox'\\tLzrln. met rruet ran delr uuL opbor"reft en
c.D activit.rtcnbudsct \aI 15.000 euro.
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Leefbaarheidsp.o jed Ossennse
Irr lrer rroÈtun.reT ut I997 rtofJ .en.ill het beuafl.r vÀ !r.rih tolresie si
Ístlc rdbdÍins.. A.ti.lrnnr.n {arc. : zorgruldisc nrFhÈsnrs kn ni.nsr t o'o
n$. .onlLi.tbeDiddehr8 nr rrorttlctr .n beyord nrs en Let buuirleïar. D. nraÍ
rc s.z.t o!.onÍonrÈete rsr r de Ílis etr 1€rbeteirsran
Je lpÈnb.ii rurmre l. le (onrtru(ne renlde rÈsflol I de leelgemeente

r1.t l.e1}iirkidsproje.t wa,.ar arilal nMí.rnrssproj.d or ÍÍd..nr.
senrspiree door ièeàr m de AElierdisdr 9'er de sirliu!.k nr d€ ndere {ijk
Zaanzrcht,l,e kennerken hrd 'rn lendFór.b
B.sn, 1999 is lrei ftui..r r.oÍvrefd v.n Í.rt s.g.À, 7! woÍh er (onect gelegd
mÍ d. orna{s6{ndc tusd or L.n Í,nd b.hnlF vJ c.n .p7o.n,cra.t. .cn l«n
dusp.elplaits. Op dÈ bnNrtetretun {ordflr buurtbijedLronxkr sehoudo! kindà
rdiviFnen zorsdr oaoor iat oudE^ seiesonrid hebbar m€r ella.r karnn te nukar.
De helti rii ae ífts w. r lo.rien \rr dubbel SLs en er ont! ir een Èrnm.z,s net
ran butrí..nu.1p.ison.n.
I".,, - ., i-- d o :.,,J-r o.
bnLlen h.t prcie.t l.erbete han roÍlen'
M.1 d. komÍ vr. ..n .i.!uc frorectrreddw{l(r r, 2000 gràr let prlre.t eeL1.L1a.re
l]s n1 Het r..nl k.nÍ L. li8so] .p l,.L ari&l tolmo,r lrn rL o.l,ton. rou*o,.
Dit En Ear nr ear groot imhl rrowfluctiriteiten nr heL sirk.aÍruÀ Ni het
stoFFtr Íd de wonnrlae$eterhs tu 2ir00 idx de nrzet ' de {oo!.oNtLaïe
nd,, ...ds.dwonsd,, ,ri Èn nÉd or o{r(rbeheetrrns op Je tr.F.

voorriar 2001 rnrdr ear d.o$Lr,1plua ràn h.L pír;.d nr1 d. ltonri vm .dr nicu
§e oFblusverher De rolsende doelen rolden BeÍormuleer.t: proJèssionele Det1v{
Itoftwilkdins rif ae vdÍ|illende oryinndÈs at wdlzam zii,l roor
d. bnur, .nnvil,kdn,s ui i.hrdl.r van b$r!n-\ flr t.(1e,vo,nias, opzetten van
.cD b6,onds ..q. htrurdÍsv. cg.nv.ordisins, .c. ilclLt.mrptui..r {Í, n,.u§.
bovorer, opzetten vm buurtbemlddehs ds renols op ponickssp(Lken, hd b.tr
t.ts rl<eliik nal€n v r hulpn lelils ar rdÍies o.D door eeD bitieoxNs Íirtwinle
lier ro.r (rLlo.ht.ne) bè*.ner u;t rle buurr.

Uir: Leelbi heidsdÍum ov.rs.hrcr1.n? Ttrs..rapÈ.rtas. prór.d Osons, 2001

In ecn oricntatlcrrrshg cind 2001 ;chctstc ik hctvolgendc beild van de
\o.iJL ortwlltcluscn xr .1. buu,r:

'Eor .gedteltc ru rle bc,Loncr. ven hct binncngcbicd hccti ircini3 mct
dc b!!Í: \rijs€zcLl€D tn stcllin dic cr ccr drl< bovcn hun hooÍd hebben
_le tLeti er ooh NerltLhnrlt gtzrucn aan cLic zich uit onnrcht hcbbcn
teroggetroltor rchter d( r.oor.L.ur cn loor hLxr kindcrcn ccn cigcn rciL
.*e sprtlplek trachto tc cLcÈLcn, rooLbccld r bouwspcchuin Pcndrccht .

Beeldbeprlerrrl z1n rooL:r1 rlr éénoudergczuucn Dc l cLcn ziln aangc
tezelr op rle buurt er drt nraLt rlt nocrlers bctrolilcr Er rordt gcstcld
drr er een gLoep be,l(nier\ x ,lr mrlins h.LrbcD aan allcs. Zil zoudcn
Joor l,u,r Lenrltlries juiv .gcbaat zijn bij zo mn mogelijh conr.rit Dcr

lionnele soc le structrren rrlr l.rjti.i. t. \Dd.n. Dc bcNoncr«rgaDisatic
he:lt bil.oorbeeld geeu r ertegeLr(oordigng in lict gcbic.L. Tuscn dc
moeder Lrordt ordeL[Lrg 1,ee1 ,L.u geLc.rckl, op clkarLs hinCcnn pa*cn



rn lÉnei lri .lkur. Elk bunertcrreD h*1i zir cL:.en cLubie , Llen,lres
er rriendinoit cs. cr ooli dc trncLs cLr ioDgeLrn r.ur Orsen,sse l,ebbe,,
rlkur schc,p in bcckl.
tsinror J. Ciril.r(h€.qemeorj.L4littr reliÀre eeri rc1 te geler ir let
on.ltrlingc rcLbrnd mrrL rie hcrLrcu JLt zrr bezothtr Lebber geen rr,,
slL:itng bil Cr tL&lroonc1. S.rerr oF (cs Semernre| 1rn PendÍe.h1.
Ossc,rissc r nitt dr ucltluots raLr LrrschLlLu,r]t LL]ture,r eLr sLbcLLltrLren.
Dit is (r bror ru rontli.r(n orer leetttLrlen "rllrbii ieelden orer elhrr
oplosingtn u dt rtg 'tln. Dc hrtst bulrtuiith,lrenel. ile Solr.rli;ri.
ziln Lcgdmrtig betrold(en. Hrn rL ltuur Íl;r hrl \er\r rr \ederlrndse
tn hrt inburgcm-.r.prosr.uam l,eett L,rr.o[]oerde , e,h,,dirg met dt

Stlrtgc".cllkomt "rcl "ooL: 
Bir e3ri i.rrrl ee,rouJtrgezirrer treil:

iàrsc pLoblcrLeLr ra,r, scl,Llder. sLrcirrl ,,olenrrnl r.,r r1! n,oeder.n ui1

Tor ro!.r LIijLr orLÉni.tiel'erslrg Lrit 1001.

Contact en ontmoeting
\Írrrr rnzet L! r\',eeledig. fife,ljds gro.t,geri.irl H.r li ,1rid hou.le..
\erÍe.l(e erlt enirLrLre,, r'rn ;ocir]e rerbrrder. ,^nderzilds irdiriduccl
-l
probLeureo op te 1o,sen. Irmtoweínenr is ir een doorgmgsbuun een"c
tro,lsrilrntre eef retere strn re mrken

Orn edrt zicht te krijgen op sociale verbanden il de Ossenissebuurt
heb eieenliik ie heel precieze kennis rodis van de verschillende culturen.
lkverdiep ne in vcxclillcndc lcclstijlcn voor zovcr nodis om ondcrlingc
contrcten te kunnen bevorderen. Ik richt me vooral op samenwerkinB
tusen merser van verchillende groepen. l.en Antilliaan die met een
Hollander samenwerkt vind il< winst.

Om ln corrrct tc koncn nct dc buurt bcgor iLr mtt hct orgrnrrrcn nn
í,ritleÉsrlej. \iror hct lcgcn r n cortrctcr met Antillian.n i! dat ..n
p.roLrut m1t1.1c1. Holhnd.rs zijn \r]t.1tstrnd.l;tk.i cr bil ncditc:rrncn
i. her ool, in3.ïil*.ld.r. ln hct bcgn or3rniscr c iI rtc iccstics zcli
lh trarl ook op als sraatzargir
Ecn ardcrc rom on cort.rct tc ltggcn is hct oryrnis.r.r 1rn ..tr \.rii.
ccn burrÈiccnkomst op ccn bruintircir nct nrin.toclcn. parrclkn
cn muztr'h. DriFoor h.b ik ccn soort tacilnrlL bt.lriji opgrzct. Ik grci
aan rï.Lk mos.Lirldrcdcn rn iàcilitcrto cL zijn cn bc{oners orgariscftr

le komt rla 'traatièeltics en nrrasrn nict nct icdcrccn in contact
EL ziln ncnrn Jir temghouJcnd zirn on zrh uir te spLclcn or.cL .1c
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NIiln vooÍgmgsteÍ ri.hrLe zi.h loortrL op lrou{cn.n h..ii ccn àcuitei
teneenbod roor her opsezer in her s,ikccntrum \trr dc bctrold<cn
rlenser Ferkt drr goed, rnrar ir de buiLrt is hct nict mecr zo zichtbrar.
Il probeer re berorderer drt mensen in rlc buurt nct clhur ir contact
lron,ei ei elktrir ond€rli,rgc stiu rcrlcrcn.

Ik ben op zoek naar ruimtes voor ontnoethssmoselijkheden nr de
buurt maar dat is nog niet geluht. Het wijkcertrun, de school er de
speeltuin ftrngereD slcchts in beperl(te nate i1s ontmoetingsplekken.
1n dc buun zelfzijn geen ontmoetinssruimt€n. Surinamers komen bij de
wilhel van Henriet. Het Verhaal, een nrloopruimte van de kerken, biedt
ecn pleli voor autochtone bewoners die noeite hebben om zellstandig
tc leven. Verder komen bewoners elkaar tegen in de wasserette en in een
Turlcc ivnrkel. Tieners gaan naaL de RillandLathstraat waar ze uit de
rcgeD staaD oDder eer afdak voor de portieken. De ÍÍaat woÍdt Íeeds
meer een openlucht jorgerercentmm.

Dc kurleren grrr n.rL le b.rsissclioh O'er de 5l,rse eo BÈrrii.
Dc scholer hebber hurr luLrLlen 'oi nret de *erke groeir:r het IrLal
lo eLen. Ze moeterr de onrhg mrlien ran rute srlrool n::r zwane
sóoo1, ner udere o»den,jvLretl,oden. Ze z,1r nL, op het pLrnt clat ze
ooli con .rel n)er,le ou,ler "illerr legseLr. De Berlri\icl,ool heeir een
ouderhrmeL "lL ool moede,s rit de Ossenlssebuut komen.
I oop.el1tlrrn Hrl \irbiul h:d rl.:n;g ,vil1m omr.omrer tot een ruis-
klner voor rr.r5.hoolse oprrLrg lvhar drt rs niet goed te combirerer met
de hurLige r:nctre. HeL nloo$us Ls rniddeLs rcL ondcrkoncn van dc
noeLlergLoqr clie rr de buun ir geroLmLl.

De boLtrr,peeltuir li de bul,fl is eei Hol1rrds eihrd. Ze hebber nos
riiftien 1edo, er op w,rersCrgmiddag zitter drrr zes tot ze1.en moeders
rret hun kindercn. r\llen bhnt. Iier eersre pogirg om ir geprek tc
komen mer die groep mi;lui«e. De prolectLeirler ur It)S, de ophouw-
rerker er de conrlent rii de BS\i'(koepel ui 5peeltLrinrrrcnigingcnl
lebber de knchter gebuideld ei ,iii ,n seprek met het bestuur. Het
bleek drt de rrilrilLiscrs cistrlijk s.ildcn ;toppcn omdrt zc hct nict mccr
konden trekken. Ze gin3en d.or o,ndit Í.ppen net :udc un dc spccl
tuin zou berekener.

D. Nijlsirkcl lin d. B.§o[crs Orsanisrtit lcndLccht zn ool nr dc
Oscnis-.cbuurt. Htt bicrlt ccn laagdrcmpcligc rorn \.u IuLpr.rlcling,
ria rrilvilliscrs dic §ordcn gccoachcd door opbousrc,kcr;. \vii1«nn<cl
cn BOP ziln vrn oudslrr rutochtonc clLrbs E, is ..D \rir\ï,lLiscr ràn

buurt. oc,Lr ttgen een opbousqerker. Aroniemen' en crirrinclcn Lcrcik
jc DLet. OLrderen nro€t i€ |ersoo,,1iik opzoeker en uitnodiseo.



Surinaamse aÍkomst. Al langer werden nieuwe vrijwilligers gestuurd door
de OK-bank maar dat was niet zo succesvol omdat ze vaal< onvoldoende
sociale vaardigheden bleken te hcbben voor het wert in de wijl«inkel.
Een nieurve impuls zijn Aatilliaanse uouwen net een ID baan. Deze
vrouwen hebben heel wat in liun man. Als zij er zijn komen oot andere
Antilliaanse vrouwen in de wiikwinkel. We hebben nu een mediterane
middag en een Antilliaanse oclitend. Dat is voor het geziót van de wijk
winkel in de buun heel belangrijk.

Het vermogeD vaD de mensen om hur buren aan te spÍeken oveÍ wat ze
van hen verachten is ldein. Het vemoger om van een mug een olilant
te maken en dingen op de spih te ddjven is daarentegen groot. Met als
gevolg enorme confl icten.
Er is veel ergernis over het gebruilt van het portiek en over lawaai uit
de gehorige huizel. Er zijr versóillerde leefstijlen. Mensen die vinden
dat het alle dagen feest is en gods water over gods all.er laten stromer,
hebber er belang bij dat het een beetje rommelig is in het portiek.
Menser die op hun rust geÍe1d zijn en op enige orde ergeren zich.
Vooral versdrillen in opvoedstijl zijn een bron van conflict. ouders kun
nen op de vuist gaan over de bedtijd van kinderen en over hoe knderen
zich dieren te gedragen. Familieleden en mensen van verschillende etni
sóe groepen springen voor elkaar in de bres. Antiilianen en SomaliëÍs
kennen de mensen van hun groep allemaal. Bij ruzie in de buurt komt
de politie met twee busjes. Er zijn een arntal vechtpatijen g€weest.
Mensen die setuise zijn seweest van zo'n conflict wi11en dat niet nog
een keer meemaken en trekken zich terug. Dat geldt vooral voor rutoch-
tonen. Ze hebbcn ccn vciligc havcn gcvonden in de spccltuin en in de
oudercommtsie van de basischool de Slinge. Dat is hun steunnetwerk.

Verder hebber de mensen in de buuí alle problemen die horen bij
een slechte economische posit;e: financiële pÍoblemen, opvoedingr
problemen, relatieproblemen. Dat uit zich ook naff buiten. Ouders
kunnen hun kind niet bieden wat volgens de Nederlandse nornen en
reclame normaal is. Kinderen hier hebber het helemaal nier druk met al
die dingen waar ze het volgens het reclamespotje zo druk mee hebben.
Die dingen kostcn allcmaal te vcel geld-

Naast empowement is ook een aànbod van zorg en scholing nodig.
Voor ecn aanpak met huisbezoelien zoals gebeurt in de Meeuwenplaat in
Hoogvliet ben ik wat huiverig. I1i kan dat als opbouimerker niet doen en
ik ben ook bang dat het niet goed gebcun. De corporatie had het plan
on nu a1 mensen te gaan inteniewen over hun woonwemcn met het
oog op de doop van de buurt ir de toehomsL Om de respons te ver-
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hogcn zou icdc,c bctontr dic mcc doct ccn bcloning kLii3cn. Daanan
heb5.tr wij 11! opbouÍnrcrkcrs sczigd: doc Llrt r.u.b. nict. Hrt kont
roor rlrt in strdsrcniiuturgsgcbicriin ctn rcial tcan. ccr .r,ort uit
zcrdburtau r:n nrrt.Lhappcllilr diurtrcrltntLs. wo:rlt ugehuurrl dre
tcn htlt straat ailraa"t zondcr kcnni" mn hct sociaL. \rrbJDJ. Hrt n5tro
is gLoot .1at jt rclatics or mogelilLrhcdcn dic n .lc LrLrurt Dog Lrelt.r.lrr
rtrstooLt al, ic op u,tzrndlasr gaat rLa.sn: 'rat r urï frobLron.

BLj dr strrt ran htt lecibrarhtiJsproitrt.tonrl ten rur\u! \JruLJliuh
r.t '. D,. l. I

bu,ttr Lle buurt gegt'cr. Dc njtelln.ren lialJtn c€n .Jnu1 pl.utseD
nraeho.Llr ee sroep :ideLs. ILr een 'olls"rih er dit lj i. O!\e rlse
buuLt tocL eigtlrl,jl , zitl: nr{rsír beÍ berer,l orn te zegggr Jrt r( Lrel
ergars moeilijlr mee lebben. lr ls LerlierllLrg drt her lelen tlret rreelirlt
rls je , rr eer !lllterlris i\oel rorrlhorneLt Dll l)oudl m(n rriet rc|rer de
goÍlrjrtle5 Zo rr rLrrsus 1«r drs Leel goed 1l de bLrLrn georsnr\eeÍd
rorden rodet rrerrerr hrr erl.xrgen [!nn(1r urtNlsse]{r.
It ireb Jrrnm geleerLl en de crrsus rorrlr Lru geoLgrLriseeLLl rlooL,le
rroedergroep ir dr buurt. A,rtillirrrse rvelTirrsiriÍellirger rr,rrnree ",e;rmemerlrer ziln her eer; mer deze rrrprlr

Onvcilighcid cn vcnuiling
Ik zou riet hmren ze3sei ri. rL, !Írnrloor.lellik l, roor het l,ridhr
1.en ran eei soed l.ellai,nfu, ii de briuft I]r is gee,, plrtíom {rrr je drt

Er is of wijkireru eei tel,eeÍoreies. het orerleg'dagelijks t1'.iek en
socirr bchcer' So.iirl'kon,, dr:rrietlrdeorJeer'n;iek l,een
Íoo l beÍekkin3.p hel rrerk ur de Roreb en gemee,,tewerken
B€winers Éi proiesiionr s nemen eens in.le zes Feek een rcp1i]st door
m.t lh.ht.n .nr te cortroleren oide dierslen hLn LveÍl( soec doer.
\'itruilins L.cn r.rusL.,cnd ordenree. Bij een klr.h, Tesr de Iloreb
.Ln: {it j. nu z.3t ii ..n mornertoprame. aLs 1e :er reek rter rvrs
s.kom.n \Les dar Íuil rl opsehlld. le moer precies arngeler wrrr het
vu,l is, .n ils jc d.1.u z.\ \reker op moeL Fechten ziln ze du; a] lrng eer
t..r laDss s.w..sr .r.r d. btzcm mrrr dD i; her erser; rrder (eer
\uil. H.t r.rh.ral d.1t h.t in de buurt aLrild ruil is sorcLt niet opgepiLr.
IL 3r niet altijd naar drt orcrlcg §rnr ik kcn di. ,i..1. N.l. Nllji .o l.sl
turls §tltrik.n ili 1rblclcn cILJI ri, mnr heL beheesrrles be;1ur de
hcl. rijh.
Ooli dc politic dnrit mcc n !ct orcrlcs nurr kan heel mr[keli k harr
\€rk ridr€nnor D.r ..D bcrocp op p,iracr oi hcr h.hns !.rn h.t
onrlrzoeh. Zc hootn ni.t rr.t dc bill.u bld)t 01.r srt ze r.el er niet

SeFrolileerdi t,u utuërrt.Lr.



Er zLttLr Lru c,ok drie be"oners ult de OssenlssebLrun trlj hel heheeÉ
o.eLleg, Lrrrr ze [omen ,r]lenrrl roor eer indiridueeL beirng er
r.ertrgentoordiger geer groep. Ik her deze merser bil elkur gehraLd.
srmer n,et de §ijkcoódiniLor rin de rtelsemeerr.. v. zir,r op .x.u,si.
ge",ee* raar de Irmpreibuun ir Hoo3rlicL on cLkrar zo r Lc,in kcnncr
en te zien hoe ze het darr mnprkker.

De verantwoordelijltheid voor wonirsbcheer list bij dc woonconsulcnt
van dNU. Zij loopt op basis van ldachtcn problematischc situatics al
Huurachtentanden met rat daàr achtcr zit. overlast op poÍickcn.
Brandjes blusen cn suscn. Ecn aantal jarcn gclcdcn orsanisccrdc ric
corpo.atie poniekgcsprckkcn om aflpraken te rmken over liet scliooD-
houdcl val hct portielt en oragangvegels. Inmiddels is dat stop gezet.
Uitzetting wegens overlast virdt voor zover ik weet niet plaats.

Li liet leefbaarheidsproject was werkoverleg voozien van de wooncon-
sulcnt van dc corporatie, rlc wijkcoördinator vao de deelgemecntc en dc
opbouwerker. Dat is opgeheven met de làrmele beëildiging van het
leefbaarheidsproject per 1 januari 2003. De extra opbouwerldnzet nr de
buurt wordt we1 gecontilueerd, maar het activiteitenbudget is jammer

De verantwoordelij$eid voor het handhaver var een redelijk sociaal
klimaat h de buurt ligt vooral bij de beworers. Er is geen institutie die
zich daarvoor verartwoordelijk stelt. Maak me nou tiet hwaad, marr ih
de* dat deze buuften tu de steek gelaten worden. Het is als met een
auto die bij de volsende ÀPK afsekeurd gaat worden: daar doe je nieh
meer aan. Het rs aan een opbouwwerker met eer beperk aantal uren,
een woonconsulent die brandjes b1u« en een goedwillende wijkagent
die er achteraan rent.

Naast het clubje bewoners dat meedoet aan het beheeroverleg is ook
een groep eigenaarbewoners actiel Ze wonen aan de rand var de buurt
in goedkopere koopwoningen. Ze zien de hele ellende over zich heen
komen en maken zich zorgen. Ze hebben zich georgamseerd rn het
comité Houd Pendrecit LeeÍbaar en kw:rnen bij de presentatie var de
herstructureringsplannen in december 2002 met een petiíe. Ze zij11
teleurgesteld dat de portieldlats in de Osenissebuurt pas worden ge
sloopt in 2006-2008. Het comité wil snelle sloop wegens 'de sociale
problematiek' in de buurt, zoals het wordt geformuleerd.
De directeur van de Nieuwe Unie leeft een arntal keren met de mensen
van het comité overlegd en verolgens ben ik er ook bij gehaald. Op de
laatstc bijeenkomst ks'am het tot een fro.tale aànvaíng. Ze kegen van
dc directeurvan dNU te horen dat ze niet alleen moeten klagen. Het
giDg over kai<tcrlakkcn. Bewoner hadden kritiek op de manier waarop
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dc Roteb dat, in opdradit va11 dNU, bestrijdt. Reactie var dNU was:
dat ziju juI1ie blanke maatstaven, iedereer in Cunqao heeli kald<erlaklftr
en daar leven ze mee.
Op zich kun je dat zien als eer redenatie over een cultuurtegenstelling.
Maar de bewoners bedoelden dat tiet. !íaar het her on1 girg was dat
de dNU de Roteb betaalt om de hakkerlaU<en te bestriiden en dat de
coryontie beter noeten contLoleren ofde Roteb zi]11 weLk goed doet.
En toen begon de directeur oveÍ AntillianeÍ.

De corpor:rtie heeft aangeboden eer deel van de kosten te betalen a1s

bewoners hun woning opknappen. Ze hebben zelf al veel aan hun huis
sedaan.Je ziet oÍeral dakopbouw met sdruine puntdaken temidden van
de gebruikelijke platte daken van Pendredrt. Iedereen heert op zijn
manier een palersje gebouwd.le ziet dat ook bij de voorgevels. De een
heeft schrootjes en de ander trespa. De Nieuwe Unie wil een bond
genootschap met deze club om een dam op te werpen tegen verdere
verloederrlg. Corporatie en bewoners hebben beide in hun hoofd:
'hier Íopt de verloedering'. Ze zoeken samenwerkins marr trappen
elkaar tegen de schenen.

Op lndrirgen nn merser ur her comire werd orhns eer grnge
geslot:r mrr ge,leutelcl er gedeild rverd. F.nige rilcl l:ter komt fer rer
schlhsel Lemg op eer ridere tlek. midden ii fet buurtle rvrrr menser
yrn Houd Pendrechr l.eeÍ],r.Í !!oiei. Ik h.rd die longtns 11 eers ,nr
sesproker omdrt ze met due gloednieuwe motoren door Je buur
crossen. Beworers ergerden zich zeeL en er hoeíde niets te gebe,.rren
olze ginger er met een í kil?erot.ri. De polrtie heeti roen ookdrt

PendrechL s'erd in 2003 'preventieffouilleer sebied'. lk had daar beden-
longen tegen, maar ik was een van de wenrigen- Er wordt nu heel repres-
sicfopgetreden. Als de buurtagent ergens lawaai hooÍl gaat hij daar heen
en geeÍi een proces verbaal. Ook als het midden overdag i§.
Op zich kun je daanan zeggen: dat is de nieuwe regel voor geluidsover-
1ast, zo gaan wc dat doet. Màar ze maken nu ook de brasband die we
irebLen opgczct hct lcvcn zuur Voor ieder feestje moeten ze voorafeen
vergunning aanvragcn. Anders worden ze weggestuurd.

Ik heb a1s opbourrvcrhcrs sccn gocd bccll ran hct poluieoprreden. Ik
(.cr bij Íoorb..1.1 ni.t otzc w.rk.n n,.t ..n liisr nr.r .rimiiele roiseren
rn dczr v.ui strear haltn T1rc. jààr s.l.d.n z.i d. Irolitic ran sonmigc
siturties: rlaar g:an wc niet op af Dat wrs lict gocd cn hct is pmr dat
daer etrr tr aan x gckomen.
In de BuLgen probeer ih bij lict ncutclcn op straat c.n soort fluk.r.nd
bele te nrhcn mtt rle politie: iullie redtn hirlcr op cn iI probccr mcr



|er eer mdcrt plch tc zocher on tc sleutelcn. DLe Lrtr,.ril krr ik op heL
n,.meni in |'].n.1,.{l,r nler nr3l,ef

Brassbard in zelÍbeheer
Het jongcrenwerl ging met een ongebouwde bus de viik in om contact
te Lcggcl met hangiongeren. De ivet van de bus had een positieve wer-
king voor .le buurt maar het is een tijdelijke interventie die een vetrolg
nodis heeÍi. Het plan om vanuit de contacten die via de bus gelegd
warcn een 'huiskamepLoject', eeo soort soos, te stàrten stagneerde- De
jongerenwerker wilde de goep Aatilliaanse jongeren niet in wijlsebouw
de Mirldelburgt hebben, want ieder activitejtenaanbod dat ze daar pro'
beerde te organÀeren liep stuk door onbeheenbaarheid. Soosactiviteiten
in de Middelburgt zijn met die sÍoep niet uitvoerbaar Omclat er zo
weinig te doen is voor de jeugd komen teveel mensen tegelijL cn wordt
iedeÍe activiteit overlopen. Het zijn bovendien allemaal vcrchillende
groeper. Als je uit de verkeerde straat komt km dat al tot conflicten lci'
den. Veel mensen en een hoop conflicten leidt al snel tot onhanteerbare
situaties. Daar komt bij dat de inrichtins van het wijksebouw hclcmaal
tiet is berekend op groepen jongeren.
Omdat soosactiviteiten mislukten probeerde het jongcrcnrcrli delen
van de groep binnen te halen met een 'cursorisch aanbod', geriót op
verschillende interesses. Dat lukte een keer met breakdance. Anrlere
pogingen strandden omdàr bij een aanbod voor een bepaalde groep
toci ook alle anderen kwamen.

Een nieuwe activiteit werd een brasband. Bij een straatÍècn op de
Kruinirgerstraat waar veel Antilliancn cn Surinamers aan meededer trad
de brassband uit Katendrecht op. Dat was een groot succes. Iedereen
stond te dansen en te swnrgen. Een aantal jonscns vd ftn jad olvecr
tien liet merken dat zij dat ook wilden. De jongerelwerker kwam in cot
tact met een van leider van de groep en ging akloord met het opzetten
var een band. Maar het duurde allemaal lans en ze liep vast op budget
ten. Maar haar toczcgging was we1 eel steun in de rug voor de jongens.
Ze zijn toen gau trommelen op a1les dat geluid maakt. Brievenbussen,
ruilnisbaldrcn, balhons, laitaanpalen. \fe hebben daar stevige discl,ssies
over moeter voeren met de 'oude hap' vau Pendreót. De ldachten over
seluidsoverlast stroomden binlen in de wijkwi ei. \íij zeidet dan:
slopcn ze nou nog veel lcldemiten, trappen ze nog {ietsen in elkaar?
Ncc. zc maken alleen niaar seluid, dat is toch ooli winst. Het klopte
inderdaad drt er minder werd vemield. De jongens hadden nu een drive.
Het intimideren van anderen, laten zien wie de baas n, nan ook af.
Ze konden nu hun identiteit ontlenen aan iets anders: ze konden goed

In het begia trommelden ze met hun handen. Toen sneden stokjes van
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boonmklcs cn darmi begon etn gozerrle net eel Lendeltje n rlLun
,toi*cn dic hii crscn, hrd ofse.lL,lkeld.7e li.,.rldeu eflr ourl rhmstcl
urt tllaaL cr hrddtn zo r ili 1rcmmeis. .'\li ?olets glrt lopen r5 hrl c(hr
pLlhtig N4aar cL kran §.1 F..r s.ri{,i Belui.lsolei.,,t. Tlon) r(L
nalitr toch mrtr llr&i rlin icn nilni$rLr. Drr moe,t gereguIerd
trorJcn. D. lonË.ru$'.ih., r.s.ld. ro.n rirdelirt onde rl m e€n keet
n ,le lngrnzurdi burut \\iiclcrvul.
De jo,rseren trillcD crhr. nmcl:. Hct spoor cht de iorgerellrLerker
hr,l Lrrt.sezet \a\ dat z. tLonmcLs lordrn rerdier.n dnoÍ tege pren.tles
\i.r rír henjc roor iiD ltrnrlitlc l«» jc ccn iislNneir bil elk,uL \l,.rrtrr.
Drt duun zo r.rl hrcl lang. nur op rcn bcpael1 ,nomefi hidden re
nre( ..Lrtien nLrtr Lre.{rD rroDnncl.

Toe. moe5te ze rrluLulijh ooLr niuzick liLcn mahcn D. loiger.wen(er
J' lrt , , :. t"j

Drt wrs qr een ,rierL$r.rLrliitt manlcr gcrcscld. Ècn slrulhoehrolcr dle
rverl«e roor eer prr:,ircr rrnJust,ric rc gcvrargd o,n o.k dÉ bÍrssbimd or
srne le helren. llli reÍl rt]ngtsrclcL als r:1Àracht.
En roen FerJ de lolrgererNerlcr zick cn bek d. pl.u,is LriL. Drt ,rJ tr
n,rkÉi me' de Ídtel. .oLrÍfL,.tier rLxi.l licr triitirti.i. Z. had de jn.sens
rx,r zi.h hrd geboide :Lr rlltrlci hulpcorsructics gc[gcld d]e ooLr a11e"

n,ul lri hr.rr.,i-hlrÀor. I Itt l.Japtc un rliiaar tocr .luidcli L \rer.l hoe her
n cLher zrt Drr *rs |et rnoni(nt dat iLr ils opbou111\'crkcr in beeld .rrrm.

E.r -{rtiiLiunse rÍoLr\ rret rLr Llt her i!(sr xr .Lc KrumingerrrlL hid
s..,S.uis..n] belde. Er sroLrd.r r.crrir Antilliàncr \.o, d. d.ur ei ,li.
rildcn meL elkrrr op c1e r urst. 'Te Drocr cr bil liom.n. Her glr orer de

D. mo..1.,s plu, .,rnl,.rns en ,le rnuzikinr.n ÍoncLin ncr eLk:ar re bek
rcthtcn. Hit girg orer Let gelJ cn or.cL Je bcsclci.linr. IÍ.ns.n berl.hr
ttn tlllr in rLlerlei r1inge,, I let lor.ur cr op r(L .ter nicr duidelijk §as
§ir cr nou .is.nlirLr rii de tou\tie\ roh bLj dc brisbend. Er r rs cer
optr..Lcn g.\...jt in Hoo§lret e .le jongeDs hadrlcn gccn rnippenLlrn
roor dc mcno seLrreger. 7e Lelsder zr.m. Dc no.dc,. rondcn her rier
lctptrbil r:rt zc gten g:i11 kregerr roor dt Lrctro \Lor ccn optreden
wordi gtl.l bctukl. Ceet z. eerr 5trippeDlrlÍ. §a\ dc cr, renr aLs ze
gepaht Nordcn morLen {lj dt beleumrg betalen.
Ze nillcD ooI di. jt,ILhoehreLkeL te LjI*eut hil had een dccl ran ziln
rrlt r o!.rr.dirs.n aan ledenn,, debLrssba uitde \'{illn[buurL.
Da1 ]rercn rons.n, ran !ljnlen l L Jrr hler n dc buu,r d. zIk Lrramen
r!nnrn. D.rr kon zo ni.r. roide. de olrdrr!.

11, ben er tusjer .s&n s J .i hel, se?egd: Íop, 'rr grar dn srr rhock-

",erter nier lrnchcn. ILr.isrc drr er reJenrLrLls rcLd gr.prokc[ rvrnt
ardeLs korr lh htt nitt rcL-.t.r.u. Ue ;tnrthoelrerker hrd ooh Fcl wrr tc



z.sscD §.ur ze Í'rren bi zijnrric m lus! sisrrn ei drr \Qs hir tri.1
ràr -rellierrd De spinring li.p oI. cn h.r -:ntg reer in heL Ptrpi.rn.Dts
\lrrr rk merkl. Í€i drt.l. rót LrrsLD terlg te leren.
Tege,, Je moeders hcb il gczrgl: r1s le rorttl lririek hcbt cr duLt rlrt
te Ler berer rr, ..tr on doi lr het ltrn nret ?ell: DIr zin zt toor op
ilgenrtr .n rÍe hcbbcr ccn besturr opgerclrr roor dc brrsbrnJ. Ih
r,lde eer be;Luur nct crtn'rel morJcL: rls rzil<anLcn Hct ziin riji
nroeder sero,rlcn cn dric muzih,rrte,,. mrrr drL ziin tcl rLt lerltLs nn
de bmd. \\/c hcbbcn n ,icL 'tLgrLleL,nger doorgcnoncn rat hct bcstuur
nr een §rssbrnd allcmarl doet e,, een rerdeling i rn rli talien 5eLrr:rht.

Op een ochrcnJ zator t'ree rin Jie grote ArtiLliunr. rfouscn teÉtlo\er
dc ,ccrordircctcur ro Clurloii \\'e1zi1r. lc rildcn ctn lcnurg rooL Lje

bind. "\\:. hcbben .onrLrcter roor op.trcdcnr. nraL rt htbbeLr geeI
inrLnucrltcr. \\t r.iller\ \.rr lulLle eer lcning on tronmcls te hopen "
Zc hrddcn oriiLtes bri zit| er Chrloi; \\'cLziii snrg alJ.oorl.

Hcr rindcn r.an eeLr repetireruimre wrrd rcn hcrl gcdot. Ze moesteLr
vcnrtldrcn uLt rlt leet ir.1e §i.1.\ï11, c.n buurtlcrdcrop. err iil ger
naaL buuLthurs Lle Phoeni\ ii Zuidriik. \Íru ool rlaar sloeg le LeLe
ongtrug op o1r "egers geluidu rnrsr \trrclgcrs rirl hct oog op 11e

Schalmri, eerr Lel rrr de tuid lin .t.lrijl di. dicnt .rl\ orterrruLrnre loor
nuzLclicr,ryser ,.rit Zuid. r\Ls rle ianirrciorprn zip uÍgeÍonír kirf he(
gcbou" rls $on1,.r1 rorLer stbnLikt. Dc Schalnci "t»<lt .geLurd in zell
Lchccr met eer erploirrriestichting r.an .1c rilt mLrzrltcorprel die eÍ'bil
rotrbcurt ir zrtrer Nr gÉl-.ru;k Lrt.r z. h.t \choon rhtrL. DLe orlestel
h.Lnr€D ern hrge 1r-rdiriÉ .n ,iln p.rtcct S.organtr.€ . Er Srm oolr
ilulc bedLrgeLr or,.
Dc brassbrLrd 1,rd n.rt sel-.ous il h,is.r oF li.r oog, LrlL de Sc|r1r,ei
zat,riet te "arl,rer op e:r srocpjc losgcnrgcn Andlli.rnrLr. \\'e gLepen
rur ldie rrn nru,iek.orfs Àho1 om nitu" c lcdcn te " en e,r rrn om de
bLrsbrrd er het llnÍrrcorkc.t mct clkeer n (ontr.t te brenger. \\31 \re
lilLleLr orerbrenger naar dc ncnscn van Aho) §rs: het ts nlet n.rkl<elirLi
rtrpnhen miten m.r dic -{ntilliancn en zc loncn et op tiiLl. n,arr ze

De deelgemeenrc zcttc iLitcindclijk dc trp.loitatLesticl,rrLrg Let rnes op
,le lreel er eisre drr dc bri$bin.L s.bruilt noest t'rrrneLr rnrke,, nn de
Schrlmei. Hct gcbour n ptr slol.aLr Ltlcnin:. bedoell .oor on<esren
er niet rlleen voor NcdcrhnLlsc orlie*cn. Bnnerrl(olr grrn \re enluer.n
er rolger; mij sur hct gocd Ze mogcn nrtuurllji rriet zelide brr b+
heren. Ze participcrcn vrt dàt betreli rriet Lelerll.rl lolledrg. NJmr r1rL
is ook rcrccht. ranr zo r d. Íru.turr \.rrr de brr$brnd ook niet. Ahor
heetl ccn cigcn barcoLunssie. Drt kun te rrn eer 1:egirrende trnsbrnrl
.i.L lrr3.n. Z. hcbben i€mand rcoL de rírres en iemrnd roor de
instLuncntcn cn dat r rl Lroeil,il, genoeg



Dc Pendrecht Hot Brassband, PHB. is een soort zeltbeheer van de moe
ders. Mijri rol is adviseur van het bestuur. Maar ze verg.rdeÍen niet meer
zo vaa1t. Ik probeer advies te geven over de financiën en de adminlstratie
maar daar ontreLken ze zich een beetje ààn. Ze hebben ook geregeld
dat ze sebruik kunnen maken van een bestelbus van Charlot' Welzijn.
Ze kijgen de bus raet een lege tank en als ze hem inleveren x de tank
weer 1ees. Op die manicr zijn geen bonnetjes nodig.

\Ve hebben nu twiDtig spelende muzikanten. Verder horen er een hele
hoop rneiden bij. De brassband heeft een bereik van zo'n veertrg jonge
ren. De PHB heeft een grote wcrlong binnen de Antilliaanse gemeen
sóap. Dat bleek bij een vergadering met het bestuur en de bandleden
over de taakverdehrg en de disciphre binnen de band. VooÍ de versade
ring zag il de hele brassband binnendruppelen. De sfeer was gespannen
en niemand zei wat, ook niet tegen mij. Het bestuurwaste de jongens
vervolgens anderhalf uur lang de oren. Boodschap was je geen brasband
L'unt runnen als je ruzie maakt en niets voor elkaar wilt doen. Dat was
du opvoedr g
Ook in de wijk heell de band een grote impact. Bij een HalloNeen
optocit trad de brassband op a1s ordedienst. Het leestje bij het eenjàris
bestaan werd betaald door de Nieuwe Unie, in rui1 voor een optredea
bij de presentatie van de herstructureringsplaDnen in een tent op Plein
1953. Voorafgaande aan de manifèstatie liep de band met veel getrommel
door de straten van Pendrecht en linlderen deelden flvers uit-

Ik probeer de verantwoordelijkleid voor de brasband zo veel mogelijk
te lessen bij de ouders en de jongeren. Een jongerenwerker is met de
brasband aan het werk geweest via de methodielt van jongerenwerk,
met een heitje voor een karwijtje. Ze hield alles te veel bij zich en kreeg
daardoor problemen. Ik heb het venolgens aangepald via de opbouw-
werkmethodiek en laat ze het ze1í doer. Ik blijfer wcl bij en zors dat er
steeds weer een impuls komt. Het bestuur geeÍi dat ook aan naar mij.

Een van mijn taken i te bemiddelen naar derden maar als dat geregeld
is probeer ik dàar weer lussen uit te st:ppen, zoals bij arapraren over een
plek waar ze buiten kunnen oefenen. Ze ginger van plek naar plek in de
buurt omdat ze te veel henie maakten. Op eet grasvekl ging niet, dat
maakte te veel lawaai. Toen gingen ze onder het viaduct staan, op een
plek met veel verkeersgeluid. Maar ook dat leverde veel klachten op, van
het aansrenzende bejaardenhuis. Van verkeer hebben ze geen lut maar
van getrommel wel.
De jongens hebben zelfsteeds naar plaatsten gezocht waar ze seen
gezeur zouden laijgen. \rat ik deed was afsóermen. Àan de jongens
gafik door als er ldaóten waren, en tegen bewoners zei i1t: "\Vaar helr
je het nou over, er gebeun iets Ieuks en nou ga je klagen"



Dic rc1 neemt de politie nu op zich- Ér is een contact tussen het beÍuuÍ
van de brasband en de wijtagent en daar zit ik niet tussen. Er is een
gedoogzore bepaald. Ze oelenen nu aai de andere kant vat de metro-
baan aan de rand van de wijL. Ais je je best doet kut je het in de buurt
horen en er konen ook klachtcl Maar rlaar wordt door de politie niet
op gereageerd.

Op zondas 1 februari 2003 rerd een jongen van 13 jaar, Sedal Soares,
doodseschoten tocn hij sneeuwballen gooide naar auto's vxnaíeen par-
keerdek bij menostation Sli[ge. Dat veroorzaakte een geweldige schok in
de wijL. Bij dc voorzitter van de brasband kwamen op dat momelt allc
lijntjcs samen. Ze is ook voetbalmoeder en b.ellsl zaterdags kinderen
met de auto naar het voetballen. Sedar zat altijd bij haar in de auto.
Ze had samen met een andere Antilliaanse die actieíis ;n de wijlwirntel
tresloteD dat cr een stille tocht moest komen tegen zinloos gmeld. Ze
haddcn daar zondags via het internet van het voetballen al contact over
gchad met anderen. Het oÍganiseren v1n ee. s1ille tocht was voor hen
de vorm om LritdruLking te geven aan hun verdriet en hun boosheid.
Toen ik maandagodrtend in de wijkwinkel kwam waren ze cr al en ze
vroegen aan mij steun bij de orsantatie. De w;jlwinkcl werd het actie
centrun voor de stille tocht. we maakten een tekÍ voor een Ílyer met
eel foto van Sedar en een oproep om deel te ne,nen aan de tocht op
woensdagavond. Leeliijdsgenoten brachten de flyers rond nr cle wijlc
Ik steurde de vrouwen bii de organisatie van de tocht. We gingen na of
de flyers ook terecht lvamen bij de Hollander. Publiciteit lioefje niet
te Legelen want de media Íonden direct op dc stoep.

De autoriteiten sloten zich aan bij het initiatief. Nienand stelde het ter
dÀcussie. Er volgde overleg met de dcclgcneente en de politie om te
allemaal in goede banen te Ieiden.
De communicatie met de media was moeilijk. Een uitspraak van de
deelraadsvoorzitLer Dick Lockhorst dat het niet allenal lGvsdÈs zijn
in Pendrecht werd uit zijn verband gehaald. De Telegraafhad een grote
kop op de voorpagnra met: BENDEOORIOG EIST SLACHTOFFER.
Mensen waren daar heel boos over \le steniden aÍ hoe we moesten
reageren op de pcrs. Er ivaren beroners die allerlei verhalen kwilt wilden
over de onveiligheid van Pendreót. Zover is het niet gekomen ondat we
duidelijk konden mahen dat dergelijke verlialetl slecht zijn voor de wijk.
]D het begin wilden de vrouwen de media wel te woord staan en toonden
zc hun emotie. Maar later zei ze: doe jij dat maar. Ze wilden ook dat de
politiek er buiten bleefen mijn taak was om een buffer te vormen.
Hct wcrd een indruloeklende bijeenkomst op Plein 1953, met meer
dan 4000 memen. EÍ waÍen Pendrechtenaren aanwezig van allerlei ver-
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s.hill.nd. r.hLeÍgí,,d. 'Fl, ls nuL ro r,,r rL:l tolenntiel' llonk o,eL Lret
p-.llir uit de nond tn heL nichtle nr SecLrr. De bnsb.rni liep r oorop
i-.ij dc tocht nn llcin 19,<3 r.r.rr de Slinge.

Moedergroep
Dc nocrlcrgrocp is ccn steunneLrerk ver !noeders die het dr.Lrl< hebben
niet opvocdcn'. Hct giàt vooral over alleenstaerde moeders. Het initia-
ticÍ starttc iti dc Oscnisscbutrrt.

94

Tocn il op :cn nooic rocD rgrron.l ir m.i n,resins nrÈr d. b,rs r.,.
hct lonsd.nr.rlt Dar Rillu.1 Ba$.traat lonm een rrntrl r,.rnrer o1-.

hogc potrn op mil ar mrt d. rnàg: s'i. Lr.. jil d.u rtl. \:n hui kinJr
Lu, hrJLlcr zc gchoo Jet cr tcn rari mar door d. 1ri k li.f di. h.n
rm!prik. E.n nn Drirn ..tst. .oDt.rt.n m.t d. ;uu.t (rs me1 ki.dÉrÉn.
Il h. geLzur ovtr coniLtcr nct Lin.icrcn dic frgsesruurrl rorder
Lloor oudcrcn als zc buitn spclcn cn tildc wttn nrr ze zl,1 op1le1de,r

Ii srt[]t nc rooL aan dii rrour.n .r z.i .1ir iLr op'rousserirer m,.
II'r,r rolÉ rde rrls na! oi 1c ncr Jic jongc,crbur mk rir;rp e, ron
l:LlleLt. VIer h,re uourïor bcn iI iin tat.lgiàr zinin om rrr phrncrje
ie lrten. I Iet \.r\ ni.t J. btcLochig on cr rin kindcrrcr itrL tr re

ileL| ,rLr i r opbou,rrtrhcr tn nrcc uocdc,, m.r ..n L-\,. r.L kiide.
re,r I let nroe:t rtr l.rnilic:ctritit tordcr cr Lir irin konder rllcen
nee rls LL l mocJer ooh nrc gurg
I Ier NeLLi eeLr httl .srrllgd unÍipr. Deer lirnri;k. mct ccr groor grzir
eige,ilrjl. De b!s z.rr heÈmril ro1. Dc mrcsrcn l«ramtn uir dt Rili.r,ti
B.r1|ÍrJrt Duar ru eeu !oon zorgcircuit ran ccnoudtr3czir:nrr ncr
tirdereln d:zeliile l..tiriLl.

D: !Íou(r. ,,oei,er 1rd, BONI vroufcn. Bc$ust Or.thrsdt
\'lr.rgeri. \\1rr Jrr lirhor dt zag rk torn ru hcr tnd r.rn Cr drg rijicr

e. ,, l

rei bLli\'!i zltten, kLesen rllenaal cen irklc tn .ti prrarbrkk.r gin3 ,.id
''tsenL u een selziirqi erler '' r roeg h1 rlrn clr r o rlr r rour cn.
'N..', z.i ?e. -iLr l,ei ber usr ougthurrl n.uagir. ' Z. hc.h l irr kirJ.r.i
.n di. r.edl ,. rlleei or.

Dc grocp i. genengrl. ir4rrclhrrs. 5L LrLrrns l.l«lc:lan.ls, Ànrilliunr.
Iiup \:crdi r.. ILr ker het uier rllenrJ pri.,r! uLr ilLtr:i.n !1..i h.r
n.trir grccprn in: Ne.LeÍ1rn.1,. \ledireÍrrllrr {r Can.\i!.I. D. sro.p i'
gencn3d omdrt hct ccn buurtgericlrre rirnterr r tr ncnscr clhaa: op
Íriat tcg.n konr.. D. nrÉns.n (onrr 2., n itri ror r.\ irr xr J3
O.scnisscbrurL rr ze zij,, rrr de rLrl gtbou,leLr dooL Lu hu c,cr
Zo zicn zc dat ook. Hct is nrel het tfte rnen\el tlrt ztgt: ili gr rttr



eer\ crs(r! unders lijlen. Ze z,lter hel,oorlirk i. ,!n n,.,.rs nre, di. h.r-
srructur(rn.g. De buurt Leeit f .ÍLrriiljt ?iln f ÍobleD.n..rrrÍ,.,i1rei
hler ru terrmrrl er l,ebbe,, nier het idee drt 1,et ergens rnders wel pris

Ne Let urr*epje hrrm eer vrr de iritirrlefteem,ter; Lngs om tc
iloÍÍèren orer eensleungroep vm tril.lld.rrour en. Op irLemet had
ze gezier hoe rrourengroepen tips rinriselen en zolcts riLdc zr ook.
I1r lror roen eren geer 2.1 geien ln hmr enbitie en roelde rre ook
riet gelovaliflL:terrl voor rleze rnrg IIkrrLrel eer begin mrken cr: orgr-t,-\t

Llr bctc, door cir rroLrr wordcn scdaan. Ecn tild larcr
kon ik een Link le$en. Een Àntilliunse me.lererk.tcr mn dc stcdclijkc
*cuntinctic Krosbc bcgon in Pcndrccht ccn projict Zc wc,kc rn dc
Smilerethodc: r'ia ccn cums wildc zc ccn ncnrirk rormcn cn ccn

r: dr g. 'Í.
z.!.n wrt<eD Í d. s,o.p 1v..r l..gs.Lrlo.d.
Drt z;. t. lrlcr. Ècn .ursu" oprocdingÍrnd.rst.urirg l@f t.n.ri.id.llijk
wccr lccg omdrt ntnscn narr taalcunLrscn gun. iD Íirc.t (od.n g.z.t
bil dc OKbanh cn dan rict nccr bcsthihbaar ziln roo! 11. e.tnit.it
wurmcc zc warcr bcgonntn..lc hcbt ccn aarbod cr corlti.tj n.nlcn
nulcr .lc strp oni naar zo r currrL toc tc Sral, .l rLn willcn zt mctccn
mccr n rllcrlil Jnstn tcgtlirL. Nlcnstn hcbbcn rarh huo doilcr oict
sehcrp. Bij ccn curu oprocLlng LIiii« r1.rt zc [og rccl nccr n hun
liooril hcbbtn. Hun rLaag lear zicli nict aihadcrrn ror ..n bcprald PLur.
Dur komt bil rlrt Jc liclc s-rtccnrcrckl op zocli is naar Coclgrocpcn.
Als hct ic Dr.t pijr .r Droritc -scluLt is oE contect tt hibbcr mct tn
groep springtn projectcl als Goals, OKbrnh c.a cr r11cntr1 op. Drer

, r' p'.
Ertru .oDlpL(rtii bij h.r nitirtieiwas rlat rlr srhool als ustcth rcrd
gelozen. Scholen uL renLlre(ht \rreD dr.t nos Diit aaLr toc IkLcnrJo,l.
cle tuosbe mederverlster rner een voorstel on htt rnrltLs un tc prldrcn.
Ik Lad hetzelirle Lrrgmgspurt: ncm,erkrornng ri: tor htngrocp 'anmrnsen dLe reiler (eer l)1rn eL.ser .onttlctrn hcbbin. Allcen mljn

d r. .tL -"r. ,

rcLrool roel hrngen OiLrella de buurtsrttng ne1 scrkurirt ih natLrur
1,jk nier zeler. rr;ali llrd wel co,rt.r.r nret een.Lrnul rrouten rlie
gezegd hudden drt ze n.rt srl.lel.

ve orsrniseerde. een ontbiir om re ,ien oler dLr.rg..lJr "rs. Dar "rsleuk en iedereen ms enrt,ousils. Fr h1r e,r ro]doeLrde nloe.lers om
tc kunrer zeggen:we kunnei re eÍ.
Er m,resLer (eL enkele beelden woÍdí, se.oLÍige(rd. lerrdLtcht Ls err
dory cn over iedereer dle h.r.rr l,ooft boren Ler ra.r1\eLd Lrrsteekt
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bcstun bccldcn. Het beekl v:n dc vLourven uLt dt OsseLrsebuurt "r.rs
.1rr hct \lcchtc noedcrs'zrtn. Drt zitrr Dioeders die D,et ot .rlst ken
lonen bil licr schoolnrrts!:hrppelLjh *erh. De meeste deelnemer, rrn
hct ortbiit k'"rme| urt de Ossefissebuurt. mrrr er mrer ook Iourcn
uLt dirlere buuner. Lelr 'rou" uit de Tiefgenretenbuun die eer illtgrlc
hnderopralg heeti. een Krrprerdiaanse rrorw Lrit de Stellendamstreet
en eer ÀntillLruse die actlelis in de Zierikzeebuun. Het hoon ook bij
het rlorp Psndrecl,t c1:t :1 die (nNei elLiur alhng sezien hrdrlcn.

I-{et ontbijt vond plaals in inioophuis Het Verhaal. Dat is een pleh mct
ongedwongen sËer, met een bankstel, een keukentafel e.e. Dc ruimtc
biedt voldoende veilisheid en vertrouwdheid om ovcr pcnoonlijke dnr
gen te kunrer praten- De moedergroep komt daar nu ieriere woensdrg
ochtend bii elkaar. Zc hcbbcn dc ruimte dan voor zichzelt. Het Yerhaal
kijgt een kleine versoedins en de sastvrouw dic koÍïic zct en ldeine kin
deren bezis houdt krijgt ccn cadcaubon. 'Moedergroep Pendreót,' staat
er op de afEche voor de bijeenkomsten, 'want mocdcrs stcrurcn elkaar'

\\'. zijn m.t .llmocd.\, t1rntig ldrdcrcn cn Ír'aali ticntrs op rtchcnd
scsc.sr .rcr dc \irkrhoscschool. Tiencr tn noecLrr Jcrlen een pro
granma '3rcnzcr stcllcr'. Hoc \..ht lc (onfli(t.n uLt. §.nn..r Lrat j. Ii.t
cr cD liggcr cn §annetr gr rr rr Dr( ,c er. Err D1o«leL dir cr rlttor
roor start moct icdtr conÍli.t tot h.t cndc cLoor rrtt.n en len nLrt
zcggcn, pa reen rij htt tr.er orer Dat r.rselcr gebrurt u tr«[dorele
hcrngcznnor. Htt grott problccm van ÉénoudeLgtzinten rs Llrt dLt nLet
han. AIs jc aL ourltr tÈn hecr nec ze-st naar hct één kccL 1.ru Lopen rlru
mo.t j. derrna srcr i\lxitig hecr ncc zrggeLr. \'oor een mc,eJeL rlleen Lt

Jat ccn onnosclijLrc taah. Als hndcLen nxbLuih mahen ran rlr s,tuetir
lieb it het hecl z":tll1.
\\-c hozrn loor.rn \r.rL(en,1 op Ccntcr Pa[s. De mcnsen un de
nocrleLgnep hebbcu uoort Jr li.uis oni drrr Lrrerr te s.r.ur

De moedergroep surt en ls een begrlp geÍori€n. Dar r ool hstig.
Ze liebbor zrh gepLoriltr en "orlen nu.oolrLr JLles ge, .rgd.
Ze *orden rloor rlleiei belei,lsmrleLs benrde rls retegenroord,ger
ran eerr hele gLoep en moeter JoeLr rlsoize rlie rloeLlers rrr Pe,rdreclu

De rrou*o nrker oot etr lersoorlirkt ort*rllel,rg door Ze deder
eer tniring presentrtieteL:ilrieker er bezochrer de itii.onrÈrÈntiÈ !rn
de O deílljs Ka,,,en 7o,,e h Pe,rdreclit. Ze slng3f ir diriussie orer
ouderprrticiprtie en ouderberrol<l<enheid Hur broJ;chrpms d:r er
reerLand is bii ouder on zirh Le LiLen orderLeui.. tiuiL..hool.
\{ ittc ;cholcn hcbbin titgcgrckcr opulriig.i or.r \.r1 Sn..l mo.d.F
sedras is. Die moedex hebben dlr heLe gorde r



\íe organiseerden ook een bijeenkomst ovcr opvocdins op straat.
Behalve de moeder8,roep deden daaraan ook Ncdeíandse nioeders mee
van de speeltuin en dc oudcrcoramissie. De mensen van de moedergroep
zeiden: het gaat Diet goed met onze linderen. De ardere moeders zeiden:
inderdaad, hct saat niet soed met jullie ldnderen en daar hebben onze
kinderen last vau. De verhoudinger blijven lastig naar ze verketteren
elkaar niet. Zc Lcnnen elltaar nu en ze willer oot wel met elkaar verder

Dr- mcd§.crkstcr rrn IGorbe e]nk doen saLren de torclrrLr.g 'an d:
groep. D:t werkt .rocrl, Lraar rle ruzet raLr het opbourre{ eLr rm Korbe
L rindit. Dar Le t tot aLleLIeL vLrtegLstlLe r|scusies lloet de uroeLleL
grocp onder,lh zLtrr te 'urLleLr brr een moedeLcuroLrnr oiorderpurt drt
r.uurr Lle Olrlemrs Kanse Zone $ordt onr",,kkeld7
\Íoet dut een roorzlenrlrg lorden met een gebour, met lret ris,co dat
jonrrrrise sroeper sel tomen ei mclere nrer Oirroet het nrobrel blilen
net tel rnbo,l drt aargeptrst lirr NorJe blr reL5chlllende suurties eLr

fleLlerrl \ï3rr rs rlri.ire !oor lrrgclremptlrge er gLredkopr ki,rderopurg.
\rn noedeLs onder elL.r.rLr le zlel of her monrenr roor.rl .onnneLciëler
de *,j1< n komen met opr:rgroorzieringen rlie roor reel merser rol
strekt onbeoalbarr zlir.
De vrouwen nn rle kemsroep hebben reel gernresreerd in Je rnoeder
groep. Het grrr ook om hur cigen on§.ikkeling ei noselirLrhed.n ronÍ
opleidirg en werk bij T{)S. kindcropreng oi de moedcrsroep.

Er zijn rllerlci inntticrcn in dr tijk Cir rcrrerkirs nodis hebt er er
behoeiie hebber ln krdtr. Dc bnsb.ud. spee tuin 7 ear: \lrrolJa,rse
irouwengroep. 1n dc nocdcrgrocp hrb!tn sr gezegd :r i, mir.ters
zov..l b.h..ii. r.u hid.rormnrg als In oproedirs$nderLeuring
xhnncn zic 1c rict in dc buun. Zc hcbbcn sccn ii1io..l op h.L s,r.irl.
rcrkctr. Bil dc oudt lcndrcchtcnrtn zijn mannir.n rrornï.. r.1iel.
tsil .1. ni.tr§. f.Ddr..htcnrrcn zic c rllccn louscn

Bil brisbenJ cn bil Ce mocrltrgroep bcgnt irct n:ct ccn grocp dic rar
ril. Hct zijn mcnscn dic mct clharr icts §illcn cn clkarr rindcn op eer
b.paakl b.lals. Ze moettn .1an gaan .Lcelcn mct .lc rcrcld sarn on hun
docl tc bcrcihcn. Dat r ccn lccrproccs Dc mcn.cn van dc brasband
lcrcn lioc zrh motten haDdhavrD in c.n Ncd.rl.udsc situatic.
Zc hcbbtn eor elgcn stuklc rultuur. maar zc hcbbcn §.1 indcr.n nodiS
roor tn ocfinrumtt vcrgunnirgcn tn gcld. Zc moctcn in .rc;prck mct
rle Lrcnstn ran hct nuziehcorp. Alio'
Dr rredrrgrcep r eer DulticultLrreÈ grocp omclrt.L. m.ls.n .lLrir
henneLr vrLr eer vrrrt. Her r ooh een .tLoeplc tlat "at ril cn der 3ur
botsel rnet het r o orzlenrngelb e1url Lln Lle tJcel)gcnccnte.
Ook drlr een leeryroces.


