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INLEIDING

Voor u liSt hèt iaarverslat over 1980 van het lnstiruut
Opbouwwerk Rotterdam.
ln het eerste gedë€hè wor& v€.slat gedaan yàn de
werkzaamhèdèn van de íedelijke orSanisàrie.
De (25) opbouwwerk(st) ers in Rott€.dam zijn in dierst
\,"àn de StichtinS lnstitu ut Opbouwwerk, die íunge€rt ah
werkgever ën een bel€idsbepalende funkie h€€ft tén
aanzièn \àn de altemene asp€k€n yan het op-
bouwwerL Verder vervuh de stèdelijke organistie
taken op het terrein vàn dé w€rkbeteleiding en d€
inhoud€lijke oÍtwikk€linSen tàn het werk ('metho-
diekontwikkeling en deskundigheidsbevord€ring'),
dienív€rleninE en informàtieverschaíÍng t€n bëho€vë
ran opbouwwerkers en bewonèrsorgàni$ties, íudie

De aígelop€n jaren la8 in de jaarverslaten \r.n het LoF"
sterk de nadruk op het reorSanisatie-proces, waarin het
opbouwwerk wa5 verwikkeld. Met het principë-bèsluit
yan het gemeentebestuur eind 1979, bekràchtigd in
dec€mbèr 1980 om het opbouwwerk onder te bren-
8en in een zelGtandige sri(hring, werd dëzë rèor8ànisa-
rie afgerond.
Hoewel in 1980 nog veél werk verzet moeÍ worden
om die verzelGtandiging per I januari l98l íeiteliikte
verwezenlijken, kwam in h€t verslagjaar meer tiid vrij
voor de verdere inhoudelijk€ ontwikkelinS \ràn het
werk Het eerÍe deel vrn het jaarverslag vorrÍt daarmn
een weerslag. Ah het taat om hec stadsvernieuwinge
procesr d€ po§itié !"èn buitènland§è arbeiders, het on-
derwijs, de bèsruurliikè decentralisatie in Rotterdam is

het het [o.B- er in de ee6te plaats om te doen dè
íunkie vàn hetopbouwwerk op dezeterr€in€n v€rder
të Profileren en matenaalte leveren voor d€ menings-
vorming Yàn bewonenorganisaties op déze gèbi€den.
Door h€t LO.n- wordt niét nageÍ.eefd ten aanzien yàn
v€r§chillende maatschappelijke ontwikkelingen omlijrÈ
de proSrammatiese uitganSspunten te íormuleren die
richtinSSèv€nd zijn voor de werkzaamhed€n vàn de

HooÍdmootvàn het jaarverslaS vormen de beschrijvin-
8ën Yàn het we.k in de wiiken. OpdrÀchtSever ten
aanzien \Ían het konkrete werkprogràmma in dë wiik
voÍnt de bewonersorSanisati€ waÀrmè€ wordt samen-
gewerkr ln de werkvèldnotities word€n d€ öntwikke-
lingén in dewijk en\an de bewoneEorganisdies in het
kort '/veeryegeven. Verder wordt de positi€ die de
opbouwwerker innëemt en hët funktioneren yan hèt
venntwoordinSskad€r in de wiik aàngeduid. Tot slot
wor& een overzicht teSeven yan proieken waanan
wordt gewerkt en yan d€ samenwerkinS met andere

ln dit ondërdëél'?'èn hët iaÀn ërsla8 zullen l8 wijken de
revue pa§eren. Van 4 wiikèn, rw. DelÈhaven, Kralin"
8èn, Oud Mathenelse en zuidwiik isreen b€schrijvinr
oprenomen, voornamelijk om reden van lanSduriSe
ai,vezigh€id vàn €en opbouwwërkërin de bétr€ffende
wiiken gedurende de verslaSpëriode èn/oíde periode
waarin dit vèrslàg tot stand kwam.

De lezer, voorwie ditjaarve6làgre dikis, doèt erSoed
aan h€t van achteren naar voren te lezen. Deze lezer
zou biivoorbeeld kunn€n besinnen met de werkveld-
notitie over Crooswiik. dan overstappen naar hoofd-
stuk 2 o'ver'opbouwwerk in Rotterdam"en besluiten
met een blik op de onderwerpen %n zijn oí haar
interesse in hooÍdstuk3 om in kon bestek een beeldte
kriis€n.
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de bevolking, dat h€t probleemSèriclt werkt €n de
zelforganisatie bevorden'.

Pèr I januari l98l werd de reorganisatie Yan hèt oÈ
bouw;€rk aígèrond met de vorming van een zelÍ-
Íàndige Sticlting lnsrEuut OPbouwwerk Roterdam
De oDbouwwerkers ruilden hun ambteliike rechts'
pos'li; in vooí een arbeidskomràkt met dezè Íi(llting
volgèns de caowelziin
Dàarm€e werd de we8 teopend voor de vorminS van
een bestuur, be*aande uit vertegenwoordiger§ van
bewonersorganisatiés. flet déze ontwikkeling is dè
b€leidsbepàlin8 ten aanzien van het oPbouwwerk ge'
komen wa:r deze hoort te liSaen: in handen van de
desbetrefiende bewoners8roePen.
ln de prakiik was dit al een aàntal iaren de íeiteliike
stuadè. t4er het tot stand kom€n Yan de Íichting kon
dèz€ situàtie worden Seformaliseérd

Belànsriik resultàà! van de reorganisàtie is dar
overeèns.emminq is bereikt m€t het 8em€ertebesÍuur
over de onaÍhankeliike Positie die het oPbouwwerk
dient in te nemen ten aanzien van het 8em€ertelijk
beleid. Of, zoals het werd geformuleerd door de be'
wonersorganisa$es: DeoPbouwwerkerwerktnietop
deàlenda En hétSemeemëb€Íuur, maar oP de a8enda
Yan de bewonersorSanisaties'.
D€ overeenst€m mií8 over dit uitgan§Puntis niet zon'
d er slag oÍ íoot tot íand Seko men. Ove r dit Proc€s rs

reeds eerder uiwoerig bericht (jaarveÍslagen, de nota
'Bru! naàr verzelhÉndisinE' ro.R. 1979). Wij volstaàn
met-dekonsÉ!erinSdat hecbesluitmnde Rotterdam§é
sèmeemeraad van 18 december 1980 om het oÈ
[ouwwerk onder te brensen rn een onaÍhank€lijke
íichtingspoon met het beleid zoals dàt door c.B'H.t€n
aÀnzien van het opbouwerk wordt Sevoerd
De sràaEsekretaris, mevrouw l. G. Krààveveld-
WouteE zei h€t bij de b€handeling \ran de c.Rt!.-be-
grodng l98l zo:
'Door reselseving met berr€kkint Lot het oP.
bouwwerk is duidelijkheid teschaPen over de taak vàn
d€zewerkoon. Nameliikdat het eèn instrumèntisvan

D€ door de staatsse kretàris g€harteerdè treíwoorden
vormen een goedé kapstok voor een korte karàkeri-
sering vàn het Rotterdamse opbo'rwwerk en de kon_
tekst waarin dat plàatsvin&.

Achttien \ran de vijÍertwintiS opbouwwerkers zijn
werkzaam in stadsvernieuwingstebieden en zo8é'
naÀmde Tweede-Rin8swijken die deels àlzijn aansewe-
zen Àls stadsvernieuYvingsgebied oí dat no8 zullenwor-
den in de nabiiè toekomí àls alles volgens plàn ver-

De sÍadsvernieuwinfl is dus een En de centrale Pro'
blemen waaràan wordt gewerk.
Rotterdam vorrnt op dit Sebied een vooruitSèschoven
íront. De proj€ktorganisatie stadsvernieuv/ing met de
bijbehorende dec€nd-alhatie van d€ ambteliike dièn'
stèn in projektgroèpen in de wiik wordt door de be-
wonersorganisaties gezien ah een belantriike verwor-
venheid. Deze strukuur en h€t recht op ondérsteu_
ninS door zogènaamde'ekíern deskuDditeÍt' ten
dienst€ \ran de bewonérsorganisètie schePt de voor-
waÀrd€n voor de bewoners om direkté invloed uit te
oefenèn op het sbdsvernièuwingsproces.
Dit staat oÍ .,"ah in d€ pràkijk met de aanwezigheid van
een sterke bewonersorSànisatie oP wi jkniYo, die vanuit
een onarhankelijke positie opkomt voor de belangen
yan de bewonérs Daar ligt de taak\an de oPbouwwer-

Naaí de begeleidinS van specineke Projekten op
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buuft- en stratnvo vervult de opbouwwerker eèn
&rnlai alremene ondersreunende en koórd ne.ènde
-te' brt de o'B",nr- _ ^,.o Eàn,i

Daarb I wordr nalw samè.gewerkt her ekslern des
L.ndSen en o-1,(,e,e.' .-' iub e' b-un'-,ze .

die de be8ele d ng van dee projcklen voor hun reke-
ninS .emen. De lelsle laren heeft een ve.b.ed ng
paa.sscvonden van de problemen weÉin door le
bewone6orgàn sa.ies ei het opbouwwe.k word! ge
werk!. Naast staasve.nieuw nt n engere zin wordt
gewe.kt aan de voorzieniiten n de w lk en de re ariè
rusen veEchi enne bevo kingsgroepen.
ln he. vervolE wórdt darop verder ineetun.
<e,nD oólee- o óe .oo'LtJ1t .,n ae,ud,.er_er
w ng vormen de s.el stijrende woon asten Om de ln
de staisve.nieuw n8 her urrgangspunr vàn bouwe.
voor de buur.' .e kunnen rea Èerei werd. onder meer
op in t atief van her Eemeenrebesruur van Ror.erdam,
ee. h!lr.ivo voor de n elwbouw ysLseste d dar ligr
beneden ne hu!.prjs bu.en sladsvern euwinSsgebie-
den Onde.zoek heeÍ. nmiddels utsewezen dat deze
zogenamde 'verge ilk ngs-h!ren een te Srote anns at
be!.le .n op hp_ b. d8e, ,à. ,e \(' , e_.e t oepe'
sdsvern euwintstebieden.
F"n.erdere re -ggr_C.on nlo-e-5 L" -trtp. -8-
Sekomb neerd met een Íerke stiiS n8 van de woon-
aÍen, vorrnen een onlw kke int die de yoontang van
de s!àdsvern elwin8 op ansere rermijn op osse
schroeve. zet. Het igt dLrs voor de hrnd dat de írljd
voo.veraS n8 van de woonlasten ook de komendetljd
een centml aktiepu.t zal vormen voor de bewoner

Her rweede grote obsÉkel s. naaí het uilblilven van
raE.!es voor de fnancler ng van de bouwproS-
nmma's, het oveMegeid pan kuiere huizenbezt in
de Tweede-R ngswijken. Zonaer Eemeentelijke ai
LoooàI rres. zor s oe.e ee, ae, de suosr'eF ieJ* 8s-
Sebieden plaats yonden, blilÍ. erwe n g zicht op hertot
Íand komen van sradsvernleuwingsprojekten n ae
Tweede-R ntswijken.
LeeSstand.spet-,n e enu rve,loop vo" -,,o 1te
tan met .àme r deze wilken onverminderd voon
doo. her ortore-e}an een oe.edel,l e *oo, rr n,e-
verordening die daron pul en perk íe t.
Ook de bewone6 van de nieuwbolwwilken ervaren

de gevo gen và. de ekonomLese L.ruffant en he. 8e-
voerde vo kshuisves ng$ en huurbel€ d. Ak!es ro.d
de tlrieven va. de Íadsve.wa.ming z in ee. weerslag
van de prob eme. die onlslln erber.ekkns to! dc
woon sten. Daarnast ioe! z ch ln deze wijken eèn
?nma spec,Íeke problemef voor da! same.ha.g!,net
her oiibreke. va. een soclale Íruk.uur, dc ge so eetr
de posi! e wufln zi.h bevnien, he!
sebrek un voorzie.ingei voo. met name iongeren.

Rott€rdam kent een Iange tmditie van orga.isàtie op
wiiknivo. Deze orsanisatievormen hadden van oudshe.
een sterk bestuurliik kaÉkter.
Voorlopers wàren de 'wijkEden', emengeÍeld uit
venegenwoordiSers van polirieke panijen, overeen-
komÍrg de Jrtslag và1 de gemeenceraadsverkrezingen.
Aan het eind r"n dè iaren'60 werd€n deze wiikraden
opgevolgd door de'sociale wijkopbouworSàne'r', sa-
mengeÍeld uit de sociàle kaders in de wijL
Het ontstaan yan het opbouwrrerk in Ronerdàm ws
nauw verbonden met deze ontwikkeling: taak van de
opbouwerker was h€t tot stand brengen en onder-
steuÍen Én een wijkoryun. De bestuurlijk€ v€mm-
woordelijkhèid darvoor la8 bij de nieuw gevormde
semeenteli jke afdelins yoor'Wijkaanselerenhedèn'.
De wijkorgan€n kregen een 'advies- bevoegd heid', wat
er op nèer komt dat zij víorden gehoord als spreekbuis
vàn de wijk bij zaken di€ de wijk betreííen.
Er werd een zodànige emenstellinS nagestr€efd \?n
het bestuur van het wijkorgaan dat dit representatieÍ
kon worden geacht voor de wijk wMrop erken ning (oí
wel 'voorlopige erkenning') plaatsvond door het ge-

NààÍ deze íerk beíuurliik opgang gebnchte ontwik-
keling lag de belangrijkst€ impuls tot zellorganisatie in
de Írijd tegen het kalslàt- en eneringsbeleid van dè
gemeente Rotterdam in de jàren '70174. Als gevolS
daMn vormde zich een nreuw.ype bewonersoBani-
satie, met het karÀkter \an een aki€groep. Deze be-
wonersorSanisaties staan modèl voor dè verdere ont-
wikkeling van de wijkorganen. De beíuurliike en ad-
viesíunkties màken plaats voor teorSaniseerde belan-

ORG ISATIE'



genbeharrging vanuit de wijk n een ze f Sekozen or-

l. een dee vin de siad we.den deze Íunkt es overge-
drteó ai di.ek. Sekozeó dee gemeenten Bu !ei de
sÉdsverr euwinSsgebledei bE.hr de invoerint van
deeteíeenref over het agemeen geen ve.ande.ln-
gen mec in de Iunktie van de soc a e wijkbouworSanei
er né^o1e 50 81n'§-Fs oP 5c! re' e n .1r B"o-8"
seerde beia.tenbeha.t ging en ParclciPitie-bevorde-

Formee hebbe. de meeste bewoneBorran$t es de
s!à!us van 'w jkorsain . mer de bilbehorende subs die
vco. hu sveí ns en aAminis!Étieve ondeBleun .9.
Aanvankellk hadden ie bewone6organisaties teei
zeSSenschap bil de aànstelhng vai de opbouwwerker
die in hun w jk werd Sedetacheerd.ln 1974 wern darln
vennderinS gebmch! en werd de ansteling van de
opbouwwerker een gedee de veËntwoordelilkhe d
yài bèwone§organisat e e. o R Da.bi behoon het
rot de Éak vàn het roR om vast te íelen of de
vooRarnen voor her verrichlen vàn oPbouwwerk

Krirerià darbij zjjn oí de desbetreíende bewoner-
so.tln satie een demokmties karakter heeli, óPen te_
s..lr.,.ee.o s è or8eí,ee. ,ordt L, ve,8-olr t
van ne zeggenschap van bewoners ove. hun woon- en

Naí kieinschallge vormenvan organisatie oP buuft- en
§trdatn vo s n de àktlviteiten vàn het opbouwwerkva.
het ro.R. de aíse open iaren een sterke radruk komen
ltsen op de ondereteun ng van de organi§atle op wiik-
nvo. Deze onrwikkelnt oopt Paàlel met de omvoË
minsvnn de aanvankelljks.erk beíuurlljke w jkorganen
tor bewoneEorgani§ties. De ÍadsvernleuwinS en de
akrivteten die gëvat ziin onder de noemer van'we
zijnsplanning' maken organietle oP wjknivo noodza-
ke ilk.
Dit uilgantspunt È ln de pÈktjk niet zonder P.ob e-
men. Aan e d ng tot inillatieven van bewonere vormen
vdk konkrete problemen n de direkte omgevint. De
wljkorgansatie heeft dan ook ove. het alSemeen de
vorm van ëen min oÍ meer geírukturee.d koórdina_
tiepun. van uireenlopende en betrekke iik zelÉtandlS
onder.omen initlatieven en akties van groePen bewo_

uir deze akties komt een aantal mensen na.voren, dat

dlrekr betrokken s b j de op.nde zakei vair de ccn
tra e bewoneEorts. latie. Door de .ocnnm-" vii hct
airal beroepskrachte., weí(zaam vcor bewó..
sorSàn saties in dc Íadsve.nièuw ngsSeb edei. en het
óspe ei op de werkzaamhede. van de Proiekts.oePe.

wo.den hoge esen 8esleld mn de spànkra.h! en het
u.houcjnrsveinogen vàn 3ktieve bewoiers. Derbij
komei de veEnderin8en in de bevo kint$ameníèl ing
van de oude w jken . de afgelopen l0lair.

Tege.over de afiame van gezin.en mer krnderen Íu!
de.oeiaÍne và. her antalaieenstaa.nen en lon8e.en,
oldc.có ei mlg€ntèn. Deze onrwikke in8 hèeír 8e-
voten voor het so.ale kàder n de wilk e'r "oor dc
so. a e bass van de w iko.8àn §tie.
Naí gemeenschappel jke belaigen on!e.nd ain
overeenkomsten n metschappe ijke posit e, staan sPe-
c íieke belaiEen van u teen opeide groePeflngeo
Zer'o'rd1!ue à .e-,oo.èL rrndereC,oepe' 8è
dezelíde lnhoud hebben oí È èen 8eh€e onbekend
vetschilnsel (een rroot dee van de ml8€nrenl. ln het
vervo g wordr h eroP !eruaSekome.

Opbouwwerk als instrumem \.àn de bevolking bete-
kem in de Rotterdamse situatie dat de bewonersorSa-
nisaries zich in de prakntk een recht oP ondeBteuning
door het opbouwwerk hebben veMorv€n. De konk-
rete rrakstelling en het werkproSrumma worden be-
paald door de bewonersorganisatie warmèe wordt

l'1et deto.standkoming vàn de Stichting Io.R isdeze lijn
dooryetrokken en ligt ook ten anzièn van het beleid
\.Àn d€ stedelijke organisàtie de zeggens€haP in handen
\.àn verteSènwoordigeB En bewoner§organisatis.
Feit is dat d€ opbouwwerkeB en de stafleden }?n het
íedeliik buro €en d uidelijk gewicht in de schaalblijven
leggen bij de beleidsbepàlin8. Dat neeÍt niet weg dat
zowel op wiik- als sted€liik nivo, duidelijk testruk-
tureerde verèntwoordingskaders zijn SeschaPen war-
door de bewonersorganisaties een dirékt€ invloed
kunnen uitoeÍeÍèn op het beleid.
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Belangrijke reden voor hèt béstàan van ëèn stedelijk€
organisatie voor opbouwwe rk vorrnt, naàst aktivitèitèn
in de voorwaardenscheppende, ondersteunende en
di€nsw€rlenende síe€r, het gezamenlijk nadenken
over warmèe je beziS bént.

Voorwaarden om dat systematis te doer ziin:

a) hèt scheppen n een orSanisatories kader
b) het or8àniseren \àn een iníormati€stroom op een

c) het inbouwen %n stimulerend è en zelÍstàndi8è vèr-
plichtingen in de orSanisatie om via publikatie de
resultatèn mn het denkwerk in bredere kring ter
diskussie te st€llen.

De mogelijkheden van een produktieprogrÀmma op dit
vlak voor het komèndé jaar moet v{orden bèkeken in
deverschillende werkroép€n. Subteams zoudèn dit in
hun werkprosEmmà kunnen opnemen.'
li 1980 zijn enkele anzètt€n op ditvlàkgegeven. Er is
een diskussienota geproducéerd over methodiek-
ortwikkeling en er is een àantal anikelen geschréven
voor een broch'rre over de ontwikkeling van bewo-
nersorganisaties in Roft€rdam. ln dit verband kan ver'
derworden gewezen naàr de ronde-.tafel-diskussie met
politici en journaliíen over'OPbouwwerk in Rot-
terdam', die werd 8€voerd naàr aanleiding van dè ver'
zélfstandiging vàn het Lo.R enwerd 8èPubliceerd in h€t

Belangrijke organisatoriese kadeÍs voor de inhoudelij-
ke ontwikkéling van het werk vormen ene.rjds de
werkoverle$en (de zogenaàmde subtèams ) binnèn
het r.o.R, waa@n door ièdere opbouwwèrkër wordt
dèélgénomen. en anderzijds de th€matiese werkgroe-

Ten aanzien van de bovengenoemde punten zijn wij
nog ni€t waar wij moeten wezen. Er is een aanzet
gegev€n voor de reorSanisatie mn het dokumen-
tÀtiecentrum. Er wordt naar g€stre€íd dat zo op te
zetten dat nàast dè opbouwwerker ook de bewoner-
sorganisaties daaryan een toed Sebruik kunnen maken
zodat de funkie van het LoR als 'seruicecentrum'
wordt vèrsterkt Obstakel voor de verdere uitbouw
En deze íunkie vormt de huidige huiweíing.
Ten aanzienvan het bovèngènoëmde puntc) v€rmeldt
het werkplan van het íedelijk buro het vol8ende:
'ln de publieke opinie en in de beleidsekor is het
welzijnswerk - waarbij dan ook het opbouwwerk
wordt gerekend omstreden. ofwel in het kader van
de bezuinigintspolitiek om§treden 8émaakr
Dat laatste betekent niet dat kritiek o4geíien aígewe-
zen mo€t worden. Een elementaire eis, die in dit ver
band Ààn het opbouwwerk kan worden g€íeld, is een
goède vèrslà8|ègg,ng €n systèmatiës€ evaluati€ van het
v/erk, zodat voor derden duidelijk is Mt er wordt
gedaan.
Een jaarverslaS is in dit opzictE een te beperkt middel.
R2pportà8e ovèr werkzamheden en projékten op
verschillendeterreinen in devormEn brochurés heeft
een Srotere gebruikswaarde.

ln de'Retelint voor de internè orSanisati€', het zoge-
naamde 'TeamkonsepC \,íordt de íunktie yàn d€ sub-
teams omschreven met de volgende treíwoorden:

kwaliteitsbevordering van h€t uiwoerende werk
kwàlitéitsb€wakinS

- bijdnten an organieti+ èn b€leidsomwikkeling
- biidragen aan het peBoneelbëlèid.

Kwàlit€itsbevordering: leren van elkaàr.
De werkwiize is dat aan de hand van de werkproS-
Émma's en werkverslà8en de v€rschillende werkit'ra-
ties worden besproken.
H€t materiaal dat daarbij wordt gebruikt is hetzelíde als
door d€ opbouwwerker in dewijkwordtií8èlèvèrd bii
het maken van een wèrkprogràm rna" Het primairever-
antwoordingskader ten aanzien yan het werkPros-
ràmma liSt in de wiik: daar wordt het werkprogràmma
va§tSesteld. De subteàms hebben daarmee geen be-
moeienjs. De bespreking in de subteàms vindt plaat§
nadat het werkprogramrna in de wjik is besproken.

3.r.SUBTEAMS *

3.



ln de subteams gaat het om de grote liin en Punten die
ook in andèré wijken spelen. KernPunten bij de be-

- de overdràcht van erErinsèn aan elkar waarmee
men zijn voordeel kan doen (het wiel hoèft niet
íeeds opnieuw te worden uitgevonden, met name
niet door beSinn€nde opbouwwerk€rs)

- het verder uitdiepén vàn ontwikkelingen/Problé-
men die in meer wiiken spelen (bevolkinSsont-
wikkehng, positie buitenlande15, sradsver nie uwint
en projektSroepen, relatie beroepskEchten en be-
wonersorSanisatie e.à.).

Kwaliteitsbewaking: toetsen van het werk door
kollega's.
Besprekint En werkproSnmma en werkverslag geeft
een be€ld van het íunkioneren \an een oPbouwwer-
ker. De toetsing daarvàn bepérk zich over het alge-
meen tot een reeks kritiese vràs€n.
Daarnaast È het de taak van het subteàm om een oor_
deeltegeven over hetwerk in hetgeEldàt er Proble-
men beíen mët hetíunktionerénvan iemand. Dat kàn
worden gesignaleerd doorde betrokkene zelí het kan
een konklusie zijn %n besprekingenvan hetwerkin het
subteàm. het kan worden Sesisnaleerd vanuit de wijk.
ln het geval dat dergelijke probl€men leiden tot de
kónklusie. dat de betrokkene niet m€er kan íun kione-
ren in een bepalde werksituatie oí dat hij/zij onge-
schikt is voor de íunkie lan oPbouwerker, dan is
voor besluiworming darover een àdvies nodi8mn het

Naast adyies %n eventueel ontslag heeft het subteàm
een Íunktie bijhèt selektiebeleid: het subteam levert
tlvee p€rsonenan de solli.itatiekom missi€. Binnen het
desbetreífènde subteam is op grond van de werkbe-
sprekinten een Slobàle kennis àanwezig van de situatie
in de desbetrèííende wiik. Het subteam heeft verder
samen met de ve(egenwoordigers in de solli€iaà-
tiekommi§ie tot taak te to€t§en oíde vooBaardentot
het verricken yan opbouwwerk in de desbetreffende
wiik aanwezir zijn.

om met eniSe ahtand tot de dàSelijl§e problemen over
je po6itie nate d€nken, oP de hoogte blijYen \ran ont-
wikkelingen in ander€ wiiken, het opdoen mn kennis
over een aantal méér alSemene ontwikkelingen en
achterSronden, een stéentje bijdEgen aan het funk-
tioneren %n de íedeLiikè orSanisatie, hèt ommoeten
!an aardige mensen die voor h€tzelíde worden b€taald-
Hoe dit ook zij. de motivatie is voldoende Yoor het
funktioneren van de subteams, d€ deelname is Soed en
de funkie van de subteams binnen de organisatie is in
het altemeen naet omstreden.
Nàií de vermelde doehtellingen vormt het bestaan
vàn de subteams de íeiteliike schakel tu§en de oP
bouwwerkeB en de stedelijke organisatie. Het is de
plaats waar informàtièoverdrack plaatsvindt oYer lG
pende zaken en beleidsontwikkeling en waar de be-
st ande kennis en enàring wordt doorgegeven
Binnen de sterk gedecentnliseerde organistiestruk_
tlur \?n het l.o.R. waarin het Primaire venrtwoor'
dinskadervan de werkzaamheden liSt in de wijk, ver-
vullen de subteams een belangrijke funktie die beleid'
matig het meest zichtbdr wordt in gevàllèn vàn kon_
flikt€n binnen de wiik, hetzij door tegenstellinge n bin_
n€n het yeràntwoordingskader in de wijk, hetzij door
tetenstellingen tusen oPbouwwerker en Yennt-
woordingskader. Dertelijke situàties waren ook in
1980 meer uitzonderi.g dan regel. Wanneer zo'n si
tuatie zich voordoetis het de verantwoordelijkhëid van
de stedelijke organisatie om vdt te stellen ofde voor_
waarden voor het v€rrichten %n oPbouwwerk nog
anwezig zijn, c.q.te ondèEoeken op wèikewljze deze
voorurden kunnen worden gerealiseerd.

'Opbouwwerk is het o.8anÈeren en mobiÈeren van
beworers.o.d konkrele p.obemen en bea.8èn Ln

(bewones')orsanlsàties n w lknivoi
met as doel (n her kàder van die o.ganeties) oP
srstemàaese en P anma! 8e w ize verbeter .gen re be
werkstel igen n de woo.- en leeísiluat e van dè bewo
ners; daàrblj behoo.. nus. het verkrjEen va. ze88en_
schap over ae woon- en eefsitua.e, oók bew!Í_
word nA van en inz cht in de achter ig8eide oorzaken'

DIE3.2.

D€ motivatie tot deelname aan het werk \an de sub_
teans vercchilt vàn oPbouwwerker tot oPbolwwer_
ker: een platform datzich lëentvoor hetuitdÉgen van
opvattinten ovër en ervarinten in hetwerk een Plaats



Aldus de werkdeÍlnitie die werd gehanteerd door de
wèrkgroèp Mèthodiek in de 'Diskussienota omtrent
uitgànspunten voor Mèthodiek en Beleid'die in 1980

De werkgroepíelde zichten doelde opvattinten over
opbouwwerk, die binnen het r.o.R bestaan, zickbaarte
maken om vast tè stell€n binnen welk€'bandbreedte'
deze opvattinSèn zich bewé8en. De werkgro€p staat
dàn ook bekend als de wérkSroep 'bàndbréedt€'.
Erwordt onderscheid gemaakt tusen opvattingen ovèr
beroepspositie, oyer methodiek enwerkwijze en over
ideologie.
Dè nota bépérkt zíchtot d€ eerstgenoemd€ aspeken.
Ten anzien kn de'methodièk ën werkwiize' wordt
een uitwerking gegeven van een aantal gantbare 'àe
pekren van opbouwwerk (orgàn$rie, iniriàrie,
diaSnose, motiveren, plànning, uitvoering en evaluatie).
Bedoeling daanàn is de kriteria in kaan te brengen
wàarop het werk kan worden beoordèeld in dèwèrk-
besprekinten van de subteams.

hijoízijwerkt, komtsterk over€en met iemànd die in
dienst is bij de bewonersorSanisatie.
Hij staat daàrin niet àlleèn, ook ander€ beroepskrach-
ten (ekíern deskundigen, sociaal begel€iders,
buunw€rk€rs) nemen in zo n situatie een soortSëlijkè

Kenmerkend is dé wijzè waarop het werk wordt ver-
deeld: niet zozeer op grond \an beroep, màar meer op
grond van ieders kennis, vaarditheden en beschikbère
tijd. Een stràk gescheiden beroepsspecialietie ont-
bréekt, zodat ook veel bewoners geliiksoortige taken
kriigen toébedeeld.
BelanSriikstè doelvàn h€t werke rs-t€am dat zo ontstaat
is het ontwikkelen en veBtèrken yàn de organisatié
zelí De uittevoere^werk@mhedenworden door dé
b€wonersor9nisati€ (het bestuursgedeeke daarvaD)
bépaald. Zijn opl€iding en ervaring brengen met zich
mee dat de werker in deze positie aan de'bov€nkart
\ran de bewonersorgàn6atie meedEiti taken krijSt in
h€t kader van 'organiseren' en'koördineren'ten be-
hoeve van de gehelè orSanisati€.
Hèt is duidélijk dat deze positi€ all€en kan worden
rnSenomen wanneer er een srerke bewonérsorSanisa-
tie is waarlqn de doeleinden, de werkwiizè ën d€ sa-
mènstelling in belangrijke mate overeenkomen met de
opvattingen en de persoonlijke geaardheid \ran de op-

BEROEPSPOSITIES
Kern van de nota vorrt een bespreking van ver-
schillende opmccingen ten àanzren van de beroepsposi-
tie,
Daanoe wordt eèn aantal théor€tiés denkbare posities
gekonstrueerd, met behulp warvan vervolgec die
íeitelijke bestaande oplattingen binnen het l.oR in
kaart worden gebràclt
Onderscheiden worden d€ opwtting€n over be-
roèpspositiè als'vrijSestèlde'.'beroepsknchC.'in§tel-
lingswèrked én'onaíhànkelijk intermediai/.

DE 'VRI'GESTELDE'
ln de loop derjaren zijn inveelwijk€n nauwere relaties
ontstaan tu§§€n d€ opbouwwerker en de bewoner-
sorganistie warmee hij werkt.
Narmate de ortanie e van de bewoners Íeviger is
georganiseerd en meer dadkncht vertoont, is hét
beroep dat op de opbouwwerkerwordtgedaan troten
ln litersté konsekwemi€ is de positi€, die dan zou
krnnen ontstaan, h€t best te omschrijven als'vrijgestel-
de' En de bewonersorganistie. Niet letterlijk natuur-
lijk want opbouwwerk blijft een door de overheid
Sesubsidieerdè werksoon. maar de positie van waaruit

Wij bedoelen dus met de positie van 'vrijtestelde', de
opbouww€rker die allereerst en vriiwel uitsluitend
verànrwoording aÍle$ binnen de bewoneBoryànistie.

DE 'BEROEPSKRACHÏ
D€ posítie van de opbouwwerker, die zijn wèrkvooÉ-
durénd probeert te gronden op opbouwerk-uit-
sanSspunten en -doelen noemén wii gemaklElve die
van de 'beroepskràcht .
Opbouwwerk. opgevar àls her mobilireren en organi-
seren mn bewoner§ op hun belang en, met het oog-
merkdèwóon- en lee6ituatie te vèrbetere n en bewo-
ners z€88ens€hap te laten verkrijSèn over hun wooÍr-
èn leefsituatie, dat opbouwwerk richt zich ook op het
ontwikkelen en veríèrken %n een b€wonersorgani-

P€ opbouwwerker, die vanuit dè positie van wat wij
hi€r 'beroepskncht' no€mèn, v/erk, k een sterk



geèngàgeerde \akkncht, die in zij. werk voondurend
verbanden zoekt mèt de ontwikkelingen van èèn be-
wonersorSanistiè, màar daÀr teSeli jk krities tegenover
staat. 'Zijn er bewoners te or8àniser€n, dan behoort
het ook tot mijn werk' - al zijn eerÍe íeakoe zijn op
een vràa8 naar zijn deelname aan een Projekt.
Als er spEke is vàn e€n bewonersorganisatie, zal hijte
vinden zijn aan de'onderkant' €rvan, in het recht-
stre€l<se kontak met de beianShebbenden/bewo.ers.
Dè omwikkéling van een bewonersorganisatie wordr
vànuit deze posirie Setoetst aan de relatiè m€t de ach-
terban. Ziin werkzaàmh€den worden voor een dèel in
gezamenliik overleS bepaald, maar hij neemt ook niet
zelden z€lÍ het initiatiet
ln tegénst€llin8 tot de positie van vrijgestèlde, loopt hij
daÀrdoor ook zelf 'gevaar' - hij stet wàt mèer in de
kijkert, maar zal zijn positi€ dan leSitimeren Enuit dè
doeleinden en uitgangspunt€n van het opbouwwerL
Wenselijk daarbij is dat dè 'béro€pskncht' deel uit-
maakt van een opbouwwerkorSanietie - in dit geval
hét r.oR Daaraan toetst hij zijn opvàttingen over het
werk en \an daaruit wordt zijn werk tetoetst.
Kriteria daryoorworden gevonden in een Sezamenliik
seíormuleerd beleid waarin zowel werkinhoudelijke
opvattingen als op%ttingen over werkstrukuur
(wérkplan) zijn opsenomen. Wel is er sprake yan een
dubbele vèrantwoording - zowel naar de bewoners
waarmee hijwerktàls nàar de inst€lling wàarvan hijdeel
uitmaak.
Scheidslijnen ziin niet àltijd even scherp te trekken,
dàar de opbouwwèrkinstellinS \anuit deze opvàtting
noodzakelijkery,/ijs medè beheerd wordt door (verte-
genwoordigers van) bewonersorganisaties.

Kon gézègd : m€t de positie van 'beroèpskràchC wordt
bedoeld de positie vàn de opbouwwerker die vanuit
een opbouwwerkinstèllin8 (zoals het l.oR) werkt èn
die positie voortdurènd vànuit hét opbouwwerk kan
l€gitimeren.

poÍ in de wrik van een r@k $edelijke) welzijns nstel'
lin!. Zln belan8riik$e en ook eniSe Íeiteliike veranr-
woordingskader liSt bij zijn bas het beíuur van de
instelling, of middels delegatie, de 8€zamenlijke Íat
Essenrieel is hierbii dat de uiwoering van het iníel-
lingsbeleid in onderlinge emenhang vanuit verschillen-
de disciplrnes of weíkoonen Seschredt. De oP-
bouwerker is kollega-staflrd en medeveEntwoor_
delijke voor het tot srand brengen vàn een '8elnte8'
reerd welzijnswerkaanbod'.
Hierdoor krijt! hèt kollegiaal staÍoverleg een belangrijk
aként en zijn de ontwikkelingen in het werk vàn kol-
legà's medebepalend en richtingevend voor dè hàn-
delingsvriih€id \ran de opbouwwerker
welke problemen oízaken zu llen worde n ààngePakt is
in éerÍe instantie een instellings- of staízaak waar on_
derlinge tàakverdeling tot stand komt
Vanuit deze positie wordt oPbouwwérk vooral Pr@
jekmatig èn/of in aígegreÍlsde tijdseenheden aange-
pàkt. Werkplan en-r"pportage hebben een belangrijke
toèts€nde funktie binnen de instellinS.

Werkplan èn aanveníante zaken wordèn binnen de
instellng gerè8èld en soms vindt er oveEksentuerrns
plaats van rechtspositio.ele akén als 40-uri8e werk-
wèek kompensatieregelinsen (!) èn het Yrije weék"

Zijn positie in d€ wiik is aíhankelijk Yan de Positie die
zijn iníelling inn€emt en vak ook diens íatus, zodat
ni€t zelden deze werker een funktie heeír om de
po§itié vàn de instelling te veríerken.

Samengevat is dit een positiewaarin wordtgewÉrk aan
doelen en tàken die door de instellingen worden va§t-
gesteld.

DE'ONAFHANKELUK INTERMEDIAIR
Dit is de positie van de opbouwwerker dle zijn auto-
nome positie temidden van de ontwikkelingen in de
wiikbenadrukr. Hijstelt zijn ken nis e n vaardighed en tèr
beschikkiíg àan alle bewonerq maar maàkt zelf Seen
deel uir van de ontwikkelngen, die het gevolS zijn van
zijn werk. Hij bie& als het
dienstverlening aR, hij doet de bewoners een 'oÈ
bouwèrkersaanbod', de bewoners zijn klànten oí'aí-
nemers'. En net als in een winkel do€t hij zijn best om

DE ]NSTELLINGSWERKER
De opbouwwerker, die vanuit deze positie opereèrt,
tr€ííen wij voorJ an àls m€d€-uÍtvoerder Yan een
soms tot in details uitgewerk beleid dat dooranderen
isvastgeíeld. Het is dewerker di€ vràagt omtakoPd'
ractE en funktie-omschrijving - de vooruitgeschoven



met al e klanten (klièntensysleem) een goed kontakr !e
houne. ('lk ben er voo. edereen ).
Dardoor zà zijn anbod van hoge kwateit rnoelen
zijn, zodàt deze posl.ie eer sterke nadruk op op-
bouwwerk as verzàmeln8 vi. rechniekcn me! zich

P beodLzeídep o"re Fr nzt'
princ pe ook seen bemoe enis van andere (belelas)in
Íd, (i!s. N6, de 1e \e ne ^.e 

_ ,e lr lJ hIz,j-
onaíhankelikheid beóairukken (war nie. wesneemr
darhilbeÍeenzeerpe.soonllkew jzevanomsanmer
mensei kan hebbenl. He! opbouwwerk vanui! deze
Postie leid. vak to! over egvormen mer de zoSe-
iumde tweedel jn-íunkrioiarise. en bewo.eÉ

Om enerzilds opbouwprocesen n SenE te zerren en
anderz jdstoch eei vok.ekte ze G.andighe dte bewa-

e reLl to-klt! 8ele8d Ào'den re
moet akseptabel bljven voor ale panien.
Voor lanSdurge procesen met bewoners s lmmers
per5oon:Le be,ro t"n era " rFl,ng-àne,e-e,í
De 'onafhankel jke lnternedia r is de opbouwwerker
d e werk vanuit een ze ís.and8e postie in de wjk,
.erge,.lbD ae.die,,1 ee' beoer-'e-,.' per,.r'
beroep. Een proíes oneel anbod wo.dt in overeens
temm nE 8ebÈ.ht met de vÈg vaiuit de wljk.

VOORTGANG
De notà heeft het karakter van een diskussiestuk De
ondersch€iden positiès zijn theoretiese konsÈrukties,
die ir de praktijk niet in zuivere vorm anwezit ziin.
De gemaakte ondeEcheidingen zijn een hulpmiddel
om beÍàande opvafiinSen over beroepsposities zicht"
bàar te maken en eventuele spànningsvèlden te lokali"
seren. Deze liggen wat het opbouwwerkvan het i.oR
betreft tussen de uitèrsten van 'SeroepskEcht' en 'vrij-

ln de besprekingen over het stukwerd g€konstateerd
dat een unvulling noodzakelijk is met materiaalovèrd€
ontwikkeling van bewonersorSànieties in de àíSelope n
tien iaar en de maatschàppelijke en politieke àchter-

Wiikorganisàties, zoals die iD Rotterdam bestaan, hou-
den een speciíieké vorm \an gèorSaniseèrde bewo-
nersaktie in, die ni€t los kan wordèn Sezien \àn het
Semeen.€lrtkè b€leid, z@ls dat met name en anzien

LEEGLOOP ÉN TOELOOP

tíet het veEchlinen van de temeente ilke nota Leet
oop en Íoelóop, waarln een bee d wordr geschers!

van de bevo kingsontw kke inE in Rotte..jam en vàn de
voongande konce.rntie van buiten andse arbeiaer§ in
de oude wilken, kwam he. beleid ten enz en van de
miSEnten in een stroomverene I ng
Het darut voorrSekomen zoSenamde spreidi.gs
beleid' r ep verdeelde .eakties op.
De Landerlke Federate van Welzilnssticht ngei van
Surinàme.s nam he. yoo.rouw to. een korc teding
iegen het Rolternamse semeen.ebestuur, omda. he!
§p'eidint,D" erd "1. d\l -rre-" o ^e.d 8e? e
Vanuir enkeie óude wilken werden ha.de.e gaÉnl es
8e,a8d 5er u-o bu (e- "-de r I de ^ ;l .e ,e n '-
deren. Dtr zo, onde. meer moelen .!a het I e hLrs,e.
r ngsbeleid ren anzen van zogendmde ttàdsveË
nieuwlngs!rgentei (meisen die moeten verh!rzen
wegeis Íadsvern elwingsaktiviteilen. helzil b nnen de
wijk, hetzl nar een andere wlk).
Durb I moe. worden bedacht dàt ii enkele wjken ,

ioorhet eegkomen van €en e.ootaanlalwoninten ren
Sevoge vai de stadsveriieuw n8, in kofte tild trole
koncentmt es yan mitranlen ziln om$an
ln het boekle 'Sradsvernièuw ng in rien Rotterdamse
wiken' (Srichtin8 Rotterdam-|aan-skant, 98 ) wo.dt
de situat e aLs volgt beschreven
'Een duidelijk Bevog van de grootschaire sràdsver
nieuw ng in Crooswilk s de verloeder ng %i her reí-
Eebied n Oud-Crooswik. De endacht van zowel
ambtenaren als bewone6 s vrilwe g€heë op de
nleuwbouw in het zuider van ae wijk geconcentreerd
8e^eé§r Heto-denoo-deit dee ua detid&.?rr1
iot overteaten. Vooml roen de woondulr ah crite-

van de *adsvern euwinS wordt gevoerd.
Deze on.wikke in8 vormr de setting werb.ne.
werkwilze ei bèroepspósitiè vàr he! opbolwwe.k
moe. worden Sepaàtí AÍ È he. noolr' wordr reeds
Sekoiíaleerd E. her eiid van öe nota.'En da! s mar

3.3. WERKGROEP MIGRANTEÀI



rium voorvèrhuizen naar de nieuwbouw gold, heeft er
in de wijk een sterke scheiding plaatsgevonden tussèn
laag- en laagstbetaalden.
Wiè het zich kon veroorloven sins in een nieuw huis.
De achterblijvers konden dàt niet. En zoals in vele
anderé wijken werdèn ook hier de leegkomende wo-
ningen veelal in gebruikgenomen door buitenlandérs
H€t wijkorgaàn probeert hen ah Sewone burge6 te
zien, maar heeft no8al eens te maken met emotionele
en aftèurende reaktiès van bev{oners die dit nietwillen
oí kunnen. Bij kleine rènovatieProjèken worden
buitenlande6 wël betrokken, het Saat soms ook heel
ààrdig in een kleine 8roep. Ook buurc- en klubhuizen
Droberen vanallesvooren met deze nieuwe bewoners
le doen. Ook bii acries worden bui(enlandes betrok-
ken. En hetwijkorgààn doet veelaan individuele hulP-
verlenint voor deze groep i daarbij wordt \ràak Sebruik
gemaak van een tolk per teleíoon.
Ondank dezè activiteiten blijft de aanwezigheid van

Srote groepen buitènlandeE in de wijk Problèmen
Eevèn. voor de vooÍgang vàn de sÍadsvernieuwinS in
Oud-Crooswijk is het noodzakelijk dàtveel bewoners
elders worden gehuisvesl. Daardoor Iomen i1
Nieuw-crooswijk waar niette dure woningen uit het
begin vàn deze eeuw staan, veel buitenlanders terechL
De buuÍtgroepddr keerÍ zrchsterk Legendeze invaiè
eneií,gesteund door het wijkorgaan, dat hier een eind

Mèn wil niet meer dan het íedeliik semiddelde per-
centàse buirenlandeB in de buurt. Hièí wreekt zich
opnie;w, net ak in Feijenoord en àndere oude wijken
her Íer dàrB & w en de semeemeraad kenneliiL onvol
do€nde in stàat zijn, het door hen tèProPageerde
spr€idingsbeleid te vèrwezenlijken.'

AndeE ligt de situatie in bijvoorbeeld hèt Oude Wés-
ten. Daar verloopt de stadsvernieuwing in een veel
8eléidelijker en 8eàseerd proces en er om(aat Seen
leegstand ten 8evol8€ vàn grootschalige bouw rn oPen
gaten. BU woningtoewiizing voor nieuwbouw en rèno-
\"tie liSt d€ nadruk op §looPurSentiè.

De geschet§e ontwikkelinten werden uitvoerig be-
sproken in de we.k€roep miSrancen.
UrtSàrtspunr daàrbijis. d niette veMacrten rsdal he!
aamal migEnten in oude wijken de komende tijd zal
àínemenendàtdereckenvandeaanwezite mi8mnten
moeten worden verdedigd.
GeSeven is verder dat nietalle mignnt€n in de komen-
detijd gehuisvest zullen kunnen worden in voornzme-
liik de oude wiiken, Sezien het aínemerde àà1(:l wo'
ninEen ten se,olle van de stàdsvernieuw lt en de ver_
wachte toename \àn het aartàl mi8nnten in de komen_
dedeljaàr tengevolte van ïet na me Sezrnshe rea:8in8.
Via een gericht aanbod van woningen in naoorlogse
wiiken moeten de keuTemotel:ikheden voo" F1i8È'-
ten op d e woningmarkt word en vergroot en moet het
versEhiinsel van de zogenaamde'saneringsnomaden
worden tegengegan-
Voor zove r hèt 8e m eentelijke 'sPreidingsbeleid' daar-
op is geíchr, ve.dient hel Íeun. Het oo heeft dan
ool nier deersenomen ààn akties vàarr. dit belerd in
har geheel wordt veMorpen.
Ten aanzien vàn oe zo8enaàmde Seouadelde del'on-
cemmrie en de !oorzienrnten voor mislznten i. nÀ_

oorloSse wijken moet serieus overleg Plaats Yinden
met organisaties làn miSrànten, di€ daarin een zvlare
stem móèten hebben.

OVERLEG BEWONÉRSORGANISATIES EN PLAÍ.
FORI'í BUITENLANDERS
Een belangrijke ontwikkeling wàs het tot stand komen
van een seorsaniseerd overleg tussen bewonersorga-
nisaties en het in 1980 Sevormde Platform Buiten-
landers. Dit plàtÍorm is een smènwe rkinSsverband vàn
demokràtiese belangenorganisaties van buitenlanders.
Ditoverleg wordt ond ersteund door het oPbouwwerk
van hetr.o.R en van de Stichting HulP aan Buitenlandse

ln een aantal wijken beíonden al lanSer kontakten
tussen bewoneBorganisaties en organisaties buiten-
lànders.ln hetalgemeèn ortwikkelden beide rch ech-
ter in Sescheiden circuits.
U itgangspunt van het oyerleg is dat, o ndank ve rs€hillen
in opvattingen dié op een aÀítal Pl]men bestaan, moet
worden geíreeíd naar samenwerking op Semeen-
schàppe ijke punlen.
Voorwarde daarvoor is inÍormàLie-uitwisselnS over

Daarmee zijn voorwaarden SeschaPen om de buitèn-
Iande6 in de wijk te betrekken bij het sradsver'
nieuwingsproces. Door d€ Aktiegroep Het Oude
westen v{ordt op dat vlak een aktieÍ beleid g€voerd.



werkwijze en do€leinden van de orgànisàtier en geza-
menlijke meningsvormint over huisveÍing en voorzie-
ningen. Ten aanzien €n de huisvesting werd een
àantal Sezamenliike uitSangspunten 8eíormuleerd.
a) Vooropstaat een gezamenliikestrijd voorSoede €n

betaalbare woningen
b) Iweede punt betréft de woonruimteverdelint.

Deze wordt nog grotendeels ov€rgélaten an het
vrije spel van maatschapp€lijkè kràchten. Het resul-
l2ac dàarvan is d een groo( deel %n de wonrng-
mark feitelijk een gesloten gebied is voor 8rótë
Sroepen bewoneri zowel miSrènt€n als Neder-
landers uit oude wijken.
Hierdoor zijn met name migrànten angewezen op
de oude wijken en is hun huiweíingssituatie over
het algemèèn slecht. 'Spreidingsbèl€id' moet iíÈ
houden dat het korpor&iebezit wordt opentebro-
ken en dat bewoners yan oude wiiken - migrÀrten
en Nederlanders die dàt wensen de mogelijkh€id
wordt geboden zich te vestigen in woning€n van
korpontiés in de naoorlogse wijken.

c) Wat stadsvernieuwingsgebieden betreft moet èr
worden vaÍgehoudén àan het uitgangspunt ràn
'bouw€n voor de buurt'.
Daarbli moet echter rekening wordèn gehouden
met de verànderde bevolkingssàmeníelling in de
oude wiiken: boNen voor de buun is in principe
'bouwen voor de huidige bevolkinS'.
Het beleid van de projektgroep moét daarop wor-
den aÍ8eíemd. De voonSanS r?n dé stadsvernieu-
wins zal ronder anderè) daa.van aíhànkelijk zijn op
lanser€ termiin.
Nodig isi

eèn zodanige werkwijze bij inschrijving dat àlle
mogelijke gegadigden worden bereik

- het treffen \àn voorzieningen (begeleidin& or-
Sanisatie, tolken e.d.) die het mo8€liik màkeí
migranten die dit wensen, te betrekkén bij het
wèrk vàn de projektgroep.

BèlànSrijk punt in de zich ontwikkelende sameF
werking k dat wordt r€SengeSazn dat problemen,
die voortvloeien uit d€ slechte huisveíingssituarie
en voorzieningen, worden afgewenteld op buiren-
landèrs. Wakzaamheid is geboden ten aànzien van
ncistiésè troepjes, die politi€ke munt willen slen

uit spanningen tusen verschillendè bèvol-
kingsSroepen.

OPBOUWWERK
BèlànSriikíe bijdng€ die het opbouwwerk levèn aan
de verbecerinS van de posi$e van migràmen ligt in een
verbetering \"n de vérstàndhouding tussen verschillen-
de bevolkinSsgroepen in de wiikdoorèen inbrens in de
meningsvorming binnen dé bèwonel§organisatie.
tucttinggevend daarbij ,s dat migrànten dèz€líde rech-
ten hebb€n als dë overige wijkbewonèrs-
Dàarnaast wijst de ervaring uit dar konkrete dienswer-
lening een Soede ingang vormt. Buu.twinkeh vervullen
op dit vlak een belansriikè Íunktie.
Eén ànder punt is hét ónderwijs. l,1eer dan het andere
Sebeuren in de wijk wordt dit door vée1 migranten
tezien àls een konkreet belang, waaryoor zii zich als
oudérs in willen zetten.
Ten aanzien \"n de stàdsvèrnieuwing vormt de éersté
prioriteit een verbetering !àn de voorlicking (inschrij-
yint, huursubsidie è.a.), an te pakken in nauwe samen-
werking met de proiekgroepen.
De oPbouwwerker is er vanuit zijn positie in é€r§te
instantie op gericlt, migEntèn tè betrekken bij de
àktiviteiten van d€ bèwóne.sorSanisatie en om daar-
voor de voorwaÀrden te s€heppen. Daartoe zijn d€
moSelijkheden van het opbouww€rkvan hetLoR, S€-
zien de setting van waaruit wordt 8èwerkt en de aan-
weziSe mankrack, voorshands beperkt
Darnaast is opbouwwerk-ondersreuning nodrg !"n
zelÍorganisatié vàn buitenlanders. Vanuit w€lk kadér dar
het bèÍe kan plaattvinden is voor h€t [o.e voorlopiS
no8 eèn open vraa8, die beantwoord zal moeten wor-
den in overleg met organisatiès van buitenlàndeÍs, klub-
en buunhuizen en hèt opbouwwerk van de Stichting
Hulp aan Buitenlandse Werknemers.

ln 1980 wordt door de gemeente è€n projekt 8€stan
ten beho€ve van de'twèëde geneEtie mitranten'. ln
het kader daaryàn rÍyerden zogeÍEamde 'mignrten-
werkeE aangesteld en ondergébncht bij buun- en
klubhuizen. ln enkele wrjken werd dézé funkié ingè-
vuld als opbouwwerkíunktiè, gericht op een bredere
aanpak, vanuit dé bewoíeBorganisatie met het voor-
Íel tot aànhaking bij het .oR



ln €en diskussiè daarover in het Al8èmeen Best'rur
wèrd \"stgesteld dat:
- feitèliike belanSèntegenstellingén niet kunnen wor-

den genegeerd, w meebrengt dat beroePsmatise
ondersteuninS is 8èwení voor zowel bewoneí_
sorganisaties als voor zélforganietiès van buitèc
landers en aktiegroepen, die zich inzetten voor de
vèrbétering vàn de posÉie vàn buitenlànd€r§

- een belangrijk krit€rium voor beroePsmatige on-
deBteuning van bewonersorganisàries oP dit terr€in
is de beleidsbepalint ten aanzien Yan de relatie tu§€n
Nederlanders en buitenlanders en het àíwiizen Yan
achteríellinS vàn buitenlànders.

Op basis van deze uitgangspuntén Sing het AlSemeen
Bestuur akkoord met e€n motelijkè aaníellingvan de
angevnagde opbouwwerkers bii het r.o.R
Overleg daarover met de wethouder van Sociale zà'
kèn €n Bijzondèr€ Groepen leidde nog nièt tot resul-

De werkSroep onderwiis heelï zich in 1980 beijverd
voor de àanst€lling van opbouwwerkers voor
opbouwwerkprojekt€n gerictt op de relatie buurt-

Door enkele bewonersorganisaties (Aktiegroep H€t
Oude Westen. WijkorSaan Delíshaven) wordtal langer
op dir Eerrein gewerk. Dàarna.st onlsÍonden in een
aantal wiiken onde.wiisgroëpen, verenigd in dè pro-
ièktsroep 'Onderwiis ill oud€wiiken'. Voor dè Periode
1976- 1979 wèrd door de StichtinS Wending subsidie
verleend voor de aanstelling \an een beroepskràchtter
onderíeuning vàn de onderwijsgroepen in BosPoL
der/Tussendijken, Crooswijk en Katendrecht.
Dezegroepèn zetten zich in voor uiteenloPende 7akén
zoals nieuwbouw- en renovàtieplan nen, sPeelruirnte eí
verke€rsv€iliSheid, huiswerkbèSeleidint en kursusen
oudeB op herhàlin8', voorlichling over onderwijs.
ouderparticipatre en verberering van de kon(akten
trsen scholen en de buurr
De ílnanciering vàn het proj€kt had een tijdelijk karak-
ter en e/às bedoeld als startsubsidie
Door de betrokken groepen werden aanvEgen voor

anstelling vai beroePsknchten iigediend bij de ge
meen.e. VervolSens kwam een overleg tot stand met
hèt .o.R Aaniez en he! oPbouwwerkíunkt es betrelï
làqonde'b e'g' Soither oo het aeest ,oo- de L dnd
O'ereg re, de gereente 'ercde Lot ee oo-rre'
dab(e,r adv,et r"r he( .oo'slei -o- e'stel18 'àn
!+ee oPbou^xer.es ,oo- ^et Pjolelr n l98l.8e'
vo sd door nogmaals twee ÍormatlePlaatsen in I 982 en
t983.
ln het advies werd het volSende ovefro8en:
'ln belanSrijke mate bePalen de woon- en lee6ituàtle
\.àn de buuft, warln de kinderen oPS.oeien, het sa_

re'\pe Ír((e , ,L'oor e_ Til et oo_ de -o-d'nt à

de óè,o I ' 
lE re" opz ch_p.rn _er ondPBils \doo' de

,e,houo,'8 r. berr.8' ile ràte oeoàle-o Eer Soede
atlenr'8!.$e- aIeuILirr(hreË
standsillaties oP zjjn minst vooMardelilk.
De i.va shoek, van wiar!i! bijde voor itgende verzoe-
ken word! sedacht, l8t niet ln de onderwilssíeer. 14en

satbilhetanPakkenvan he!P.ob eemn e! uit van he.
ondeMlÈkundis aspekti men wi meer dan aleen het
beveÍisen van een achterslandsdiaSnose, warbii va
iihaa p.oEmÍnma\ wordt biisesPilkerd tot he! Sewen
ste nllo van de aísrand€ ljke toeschouwer' ALe Pro_
iekten k ezen zeer bewust voor beinvloedinS van de
riLle! cmstandlSheden v a de o!den van schoo Sanide
kin.lèr€n De schoolword! vanut de bu!r! benaderd
Het ondeMilsoPbouwwerk Poo8t meer aan <é'hts
een orL2 Le r,r- IU$en s(hoo, el or der\ he. aoI'.Fel
e oeee-eat o, ce* rn .a-ertrestotd", oor
Een bewuíe keuze dus voor konlak! €98!n8, relalie_
oDbouw, motiver nE en aktverinS van ouders Voor
we.kers dLe zo beginnen en doorgar betekent dat, da!
men ann het e nd weer a le€n st:at. en terechr
ln Rotte.dàm gaar het voonsnog om zes k e nscha ige
e. overzichte ijke buunProjekten Er § een b.ede
ach.erban van o!derc en b!urtbewone.s, die streeít

'8('"'er od'" e

Boveniien brenÀL de themat ek van school en mi ieu de
we.ksooften va. he!we zlnswerk in kontak. met re-
novare, speelte egenhe d, verkeer en onderwils

Omda! de middelei, dle vanu t de Riiksoverheid wo._
den veEtrekt, al tann nar slim,rlerlnts5cholen. naar
proiekren ak s.A.D en osM lilki een íruktu.e e bena_

3.4.W



de..g van de p.ob enialiek, zo3l: i e ,oe g! . een

To_7o.er !.r."b.r il .d,c 1oo'de ,,d.ro' , :
se voor Onderuils, leurdzaken en V..mi.rswerk
werd f 120.000 opgenomen in de p.!orL€ rei van d.
mee.jar enbet.oting. Deze poí sieLrve dè -a.hler bil de
begrot:ngsbehandeinr io de rand

Een coderzoek nur de moSeilkheden..i 5er i-.-cj.ht
.e ínancieren va.uit de eksiE nriddelen docr her Y -
nisre.ie van Onneruljs te. beschikk n8 t.ste i loor
srimu eringsknchren, e dae n et.or.es! ffiL De cn
derwils-stihLr er nSsprognmmàs werke. v?iuiL de

,àn e- .1,P..
walrin een deei van de miadeei wcrdr iàngewe.rd
voo. he! werken vrnul. de buun b eek n,et mogellk
De desbe..eíÍend€ anvnren zji opnieuw iged eoa
voor 1982.

Her oR heefrzrchsie€dsophetstandpunrEeÍelddar
de w ikwe z l.sp an.in8 prim3ir een bestuu.l lke an-
Selegeiheid É, waa.voor ce !eÉn.woordelijkhein be-
.!s! brl gemeentebes.uur en de ambteljke wilk-
welzilnskoofdnaloren. Deelname n wilkwelzilns
sioepen dóor het opbouwwerk vlnd! plats vànui. de
posir e van be anghebbendei heL opbouwwerk vak on
der de wilkwelzilnsplann ig. Daarnaist ondereteunt het
opbolww€.k, ak darvoo. yoldoende ba§ls is, aanvn-
8en van L\ewónersgroepen,.lie iv.ren roor bepaade

P!n. vai k.it ek È het íerk b€Í!!rlllke karakLer van de
w ik.,e z insp aníirg, dar e dt lot een
proced!.e- e. re8èlzaken.
ln 1980 kwam he! 8emee.!ebesru!. met eer vooríel
.óó.eé à de e d _11 '. de ^iL^el. n.Dlàr1n8 _

w ike. wer .aimee nog nier was gestan. Door 8e-
brek a?n fnanc è e m dde er werd (voorehand, aíSe-
zien vxn he. inste en vnn w jkwe zrj.sgroepen in die
wilker. De plarnen worden ai'bte ijk èp8eÍe d, de
bes is ntsbevoeSdhe d ltt bij he. !emeentebèíour en
i.i.v. de nsprok wöfdt aanSesiore. 5ii n de wiik aan-
4'ez 8e orSanls. ekàdeB.

De term'welzrtisplann ng' bèhoón inmiidels ror he!
vàÍe jarSon. Het gat primair om eei po tlekbe-
sluLrr ilke oper}t e waa.b I be§ iss nSsbevc€gdheden
len annzien va. een ann.al voorzien fger i8€zond-
heidszoE en ondeNils ui.rezonderdl wordei ove."
seheveld van de.iksoverheld ndr de temeen!Èn.
Rotterdam 8er op d t gebled voorop.
ln he! Rotterdamse be e d wordt be.adrlkr dàt her in
het we zljnsbeleid gan! onr polt eke beí sin8en E.rc.
veÉntwoorie i ke yoor plann ns en koórdinàr e È het
Eemeentebestuur. Da.mee wordr de plars van het
o,l1ilr e, rr.rd.eí ,r3Fbà è.. .è .í , tspn ?1,
eerr veranrwoorde ilk voor de uilvoerinÉ.
Ten anz ei van w jkgebonden 'oo.zien nsen werd de
plann n8sbevoeSdheid oyerrednren an wilkwelz lnr
groepe. d e in ee. deeivan de rad werden gèvormC,
paÉ lel n de invoerlnA van dee remeefte.
Deze bes.uurljke decenràlsat e wo.!! nEegevei
door overwegiiSen và. doe matls bes!!!r ihe! l.$en
van bes issingsbevoetdheden op irlvó's ,rrop het
meesre overzicht bestaa. over l€ desbÉr.èíieide za
kei) en van demokratiserrng.

Deze opze! biedt iiaar de dre. rB va t het ro R, uit een
oorpunl v3. pir.parie, mee. peEpekrieí dan het
syÍeem van wiikwelzilnsS.cepen Het bedt ruimt€
voor lni.a!even, lie reeds in enkele §,iiken op ai.
rer.ei door bewo ne rsorÉan §àtier zili oidernomen
(Delíshaven, Cfooswjk). n €en ove.leg yan o{ en
bewoneEorsan eties ui! ne desbetreÍíende wilk€n
werden de ervàr nSen in De Íshaven en Croosw jk en
de ogeiLlkr.eden van ne voorSesteld€ opze! bespro-
ken. Doo. de bewonerro.tanisaries w€rd het initiatieÍ
genómen rot overies met lnste linren n de wijk om
8"i én'I eIo,enlordeopstelhlt/ ee' :een
wijkwe zijnspian, warin de bela"sfljk,.e knep!ot€n
ten nanz en van voorz enrneen oP èen ril worden 8ezet.
Ler de bet.okken lmbreiàren :iln aÍspraken gemak!
over een kverCelns. Door he! opbouwwerkwordt
een aktieve .ol tespee d i. ait proces. De piannen die
',crden gem&kr hebbei het kank.er van een akt e-
Èla. r prlorirelrste llrg wordr voorshands ndemeesrè

De we.ksroep wer:líspiainns heef. zch verde.
!erd ept n de achtèrsrondei ya. de wijkwelzilns



planning en de darme€ samenhàngende bestuurliike
decentràlisatie in Rotterdàm. Op dit terrein wordt een
studieprogramm ontlvikkèld.

Het resukat \an de daskusies over dit voor§tel w6:
een besluit tot één Rotterdams Overlet B€woner-
soEanisaties (R.o.B.). Dit overleg werd gevormd door:
het Twèëde-Ringsoverleg, het overleg (vervangende)
nieuwbouw. h€t renovatieoverleg en het overleg
woonlaÍenakties.
De gewerEte sam€nhang tussen de vier overle8groe-
penwerd sekoördineerd door de'koördinatiegroep'.
Deze groep werd ve.der v€ramwoordeliik voor de
voorbereiding van de eens per maand te houdenstède-
lijke yeryaderingen (eer§te mandaS van de maand, 25
tot 30 wijken) maandelijk uit te geven
stedeliike kEnt, de'MaaskranC.
De'stedelijke íunkiona.ij dmaide mee in het overlég
woonlastenakties, de koórdinàtiè8roep en in de Pro-
dukrie van de Maaskrànt.

lnapril'80werd een scholinescy.lus Sehouden oyer de
niéuwe huurprijzenvíet en ièt volkhuisveíingsbeleid
(vier avonden, bij elkar cir@ 400 bezoekers).

Altemene inÍormatie op het gebied van huurkwesties
e.d. en het volkhuiwestinsbeleid aan bewonersgroe-
pei (o.L Oud Màth€nesse, Ommoord) of oP wijk-
vergaderingen (o.L Kleiwègkwartier, Afrikandèíwiik)
en meer Sericlte iníormatie, vaak Yia de telefoon aan
tal van and€re Rotterdamse bewonersorganisaties (hoe
zit het met de individuele huursu5sidi€?. Wie is de baas
vàn de Huurcommissiel. Waàr moeten we ziin

ln her kader van de verzehltandltlnt van het .o.R werd,
as Seorganiseerde àchterban van het Altemeen Be-
Íu1.. d" Agere-e ve.gàdcr'nE .àr Bè,one-or8Àr,.
eties van he! oR sevo.md (zie verder 6.) De Alge-
m" r" yp.8rdè. gr-n8ee-... p.rro m "oo n e- -g+
vormiig ten anzien van het opbouwwerk €n aken die
daarmee verband houden zoals welzilnsplannint, deel-

Darn&Í bestain s .ds ang yerschi lenae over e8Sen
van bewonerso.$n *ties die onaíhankeljk zijn van het
o o e. d e zr.5 l.\Le" op 8e-a1e I ,le àLr,e Le.

aanzien van stadsvern euwing, volkhuÈveÍi.g en hu-

ln l9T9werdbesotendàtbiinenhetÍedeijkburovan
het o R. tild vrilgenraak! zou worden voor onde6te!,
n nE van n€ze ove.lesvormen en da! de servlceíunkiie
van he! o R op di. terrein moet worden verÍrekt.

Begin 1980 beíond er in Rotterdam op stedelijk nivo
een aàn(al overle8vormer russen bewonersoryanisà-
tiès: het osow (Ovèrleg Stadsvernieuwing Oude Wij-
ken), opgèsplitst in h€t overleg vermngende
nieuwbouw en het renovatie-overleg;
het Íedelijke sekretariat huunkties;
het Tweede-Ringsoverlegi
diverse minder 8eregelde samenv/erkingsvormen
(wijkndën, spèkulatie é.d.).
Een van de eèrste aktivit€itén ]l'àn dè stafmedewerker
stedelijke ondersteuning beíond uit het makeí vàn
een organisatie-voorstel teneinde de stedelijke s-
menw€rking beter te laten íunktioneren.

Ove.lerw6 erook me! de F N v (Rotterdam en ande-
ijk) i met de HuurcomÍni§le íover de Huurprijzenwe!,
gestakt vanwege Sroot verschi van meni.8)r met
ambrenaren van o.a. de Dlens! Vo k§huisveílng lover
waardering woonoÍngeving) en Projekrkoó.dlnare
SBosve _.eu^ at. 1e(5e!\.'ou$en)Lo.te bev,es
de 8"n p"n:Èu1e,pn cn de àa agrsp. f" rer d- peB
(Vrij Nederand. VakbondskËi. en de platse ijke
pers)i mer het Advokatenko ek.iet

Landelikwe.den er kontakren onnerhouden mer (ste-
de i kel bewonereorsan saties in Amíerdam, U!.echt,
Den Heg Groningen, De Í., T lburg, Dordre.hr. A.n-
hem. Alknar, E ndhoven, Hee.len, GoudÀ Leiden,
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RLEG OP \ ryyERK
EN BU

Bii de beraadslagins over de veEelfstandiSing van het
r.o.tu wérd door de gemeenteraad in decèmbér 1979
een motiè aanSènomen met de volSende inhoud:

- het buunopbouwwerk vàn hèt klub". en buurthuis
werk €n het opbouwwerkvan het l.o.È ràakvlakken

intègr?tie vàn dit type uitvoerend werk dan ook
wenselijk lijkt,

- dir echter op koÉe termiin nier realiseerbàar is en
derhalve het instellen van een zelfstandige stichting
voor h€t opbouwwerk niet in de weg mà8 staan,

- de relatie met hetklub- en buurthuiswerk bijzondè-
re aanda€ht verdient.

- het opbouwwerk binnen het systeem ian de weL
zijnsplanning valt,

stémt in m€td€ onderbrengingvan het opbouwerk in
een zelístandiSe stichting en nodiSt het kollege uit na
twee jaar te komen m€t e€n evàluatie over de sàmen-
werking tussen opbouww€rk vàn het Lo.R. en het
buun(opbouw)werk van het klub- en buunhuiswerk.'

ah daarbii langs elkaar he€n wordt gewerkL Gestre€fd
moet worden naar èen overleg dat werkatPràkën €n
éen taakv€rdelinS mogelijk màakt tussen opbouwwerk

De noodak van samenwerking kleÍE Èe meergezièn
de verwacllting dat de komèndé jaren de uitbrejdint
van beroepskràctEen ter onder§teuning Yàn b€wo-
nersorganietie en bewon€rsgroepen niet íérk zal
toenemen. Daarnaí zàl in toen€mende mate Yanuit d€
wèlzijnsplanning de vraaS worden op8€worPen naar de
§amenhàn8 en smenwerking tussen in§telling€n en

Aíspnken ovér sam€nwerking/taakverdeling tussén
opbouwwerk en buurtwerk is Y€rder vànuit bewo-
nersorganisaties gezien van belanS, omdat daarm€e bij
de kl'rb- en buurthuizen de vhàg op tafèl 8èl€8d kan
worden naàr het beléid dat word!gevoerdten aanzién
lan het buurtwerk: isdaarvoortiid en mankrachtin het
proSmmma opSenomen. hoe vin& besluftvorminS

De tevmàEde evaluatie van de samenwerkinS moét
september I982 op tafel li88en.
Door r.o.R en R.s.oJ. (hét overl€E vàn koepels van
buurt- èn klubhuiswerk) werd tezàmènlijk een kom-
misie intestèld die tot taak heeít 'een betere struk-
turering %n samenwerking €n samenhang opwijknivo'.
Verder wor& in hèt verlengde daarvan geíreeÍd nar
'wèrkaÈpnken op íedeliik nivo'.
Uittangspunt is ve rder dat 'integntie En loR ènRsoJ.
€.q. En l.o R èn de verschillende organisaties van klub-
en buurthuÈwerk niet aan de orde iJ overeenkomíig
de bovenst ande motie. Doel van het werk van de
kommissie is materiaal te leveren voor d€ Sevraagde
evaluatie van het kollege.
Uittangspunt \àn dë kommissie isdat samenwerking
Essen opbouwwerk èn buurtwerk wenselijk is.
Beide werkoonen richLen zich op de organisaoe vàn
mensën rond problemen in de woon- en leefsituatiè in
de wiik. Het is niet in het belans van de wiikbewoners

De opzet di€ de kommissie voor ogen stààt is simpel:
- opzetten (begeleiden en béschrijven) vàn gestruk-

ture€rde sàmenwerkingsprojekten in viér wiiken, in
de periode september-juni'8 l/'82.
Dàt wil z€ggén het instellen met betrokkenen vÀn
een vaí overleg opbouwwerk-buurtwerk in de
wijk, aístemming \ran taken in hèt w€rkprogràmrÍE
8l/82 en p€riodiek geíorrÍEliseerd ov€rleg als
vóón8ang en b€wàkin8;

- tiidens dit proces zal eén aantal bel€mmerende fak-
toren naar voreD komen; dat wordt 8€siSnaleerd en
Seinventariseerd, oplossingen zullen door bètrok-
kenèn en kommissi€ worden gezock, ervarin8enen
reíerende problemèn word€n vermeld in het

- aànvullend wordt na onderzoek - eèn overzicht
Segeven \an desmenwérkin8 in de overiSe wijk€n.



NIEUWE BESTUURSSTRUKTUUR
Met het in zick komen van de Stichting voor op-
bouwwerk werd het overleg Ee«an over de nieuwè
b€stuursstruktuur. Vanaf eind 1979 vonden darover
drie bijeenkomÍen van de geanenlijke bewonetr
sorgani§aties wàa.méè door het opbouwèrk wordt
samengewerkt, plaats. D€ze leidden tot de volSend€

Belèidsb€palende instantie is het Alg€meen Bestuur,
samenSestèld uit vertege voordiSers van bewoner-
sorgànisàties, waarm€€ door het opbouwwerk wordt
samentewerkt, (8 tot l2 zetels) aangevuld met 2 tot 3
venegenwoordiger:van hetperson€el en 3 tot6 zetels
mmens Íedeliike maarschappelijke yerband€n, bevío-
nersorSànisaties diè (nos) seen opbouwerker heb-
ben, of op persoonlijke titel. Hét Algemeen Bestuur
bestaat d us uit makimàal 2 I ën tenminste I3 peEo en.
Door middelvan een rooíer\"n aftreden wordt gere-
geld dat bewon€rsorganisaties bij toerbëun deel uit-
maken van het bestuur.
B€noeming van bestuuÍsléden vindt plaats door de Al-
geme n€ verSad€ring van BewonersorSanisàties van het
r.oR, die de Seorganiseerde a€hterbàn vo.mt van het
beÍuur en wààryan all€ bewonersorgànisties, waar-
mee door het opbouwwerk wordt samengeweÍkt. lid
zijn. De overite bewonèrsorSanisaties kunnen deste"

De AISem€n€ Vergadering komt tenminste twee maal
per jaàr biieen om désrote lijn van de werkzàamheden
van het opbouwerk te bespreken. Deze struktuur
werd vaígelegd in statuten en huishoudeliik reglement
voor dè Stichting.
Met de vormiíg van de Algemene VerSàdèring hield
het'lnitiatief Komité Behoud Opbouwwerk op te be-
staan. Drr komice zette zich tiidens de reor8anisrie in
voor het behoud van onaÍhankèlijk oPbouwwerk in

Tijdens eèn borrel ter gelegenheid %n het tot stand
komen van de stichting werd dank betuigd an eèn
aantal akrieve leden van het komité: Gijs vàn Wijk,
mevrouw A. Luiiendijk (Croosvíijk), Ton st€venaan,

Piet Wolters (Bospolder/Tussendijken), Niek \an der
Stel (Hillesluis). Fieke yan St@ten (Ommoord), l.lanin
v.d. Heuvel (Hoogvliet) en de leden die in de daaroP
volgènde jàren deel uitmaaken van het interim-be-
stuur: CorKooren, Lou de Rest. Hennievan Gils, Karel
van Wely, Cor van d€r Vlies en GerÀrd Vos.
Ziileverden een belansrijke bijdnse ààn de ontwikke-
ling van het opbouwwerk Daarnaast moet ookde heer
D. LissenburS, voorzitter van de Raad voor het l4aat_
schappelijkWèlziin worden Senoemd die ruimte lièt en
.laimde voor eèn organisatie-ontwlkk€lin8 van het oP-
bouwwerk die overeenkomt met har doehtellingen.

NaaÍ de benuurstruktuur vormden belàntrijké pun-
ten van disku§§iein de Alge me ne Vergadering de oPzet
\"n de welzijÍsplanning (vgl. 3.4) en de omwikkelingen
tefl àànzien vàn de deelSemeentes (zre verder).

Belàngrijke tàak van het Algeme en Bestu ur in I 990 was,
naast he! doen vàn vooístellen cen unzien vàn nieuwe
bestuursstrukuur, het afronden lan het overlet met
de gemeente over de verzel6tandiSinS. Daarvoorwerd
een zoge nààmde 'koördinatie- kommissi€' g€vormd uit
medewerkers vàn het 1.o.tu en diyerse ambtenaren van
gemèéntèlijke aídelingen, die yoorstellen uitwerkté
ten unzién van arbeidsvooMàarden. het overleg oP-
bouwwerk en buunw€rk en de relatie Stichting l.o.F-
en Seme€ntebestuur.
Wat het laat-ste betreft werd in het eindve6lag van de
kommissie het volgendè 8èÍormuleerd:'NaaÍ het
sysleem van wiikwelzijnsplannint en het nog te ont-
wikkelen systeem van Íedelijke welzijísplànning wor-
den door de gemeent€ g€en nadere vooBaarden ge-
steld ten aanzien van de beleidsbepaling van het oP.

Kne punt in dè aírond nt was de íinan.ierlnS van de
meerko$en, de het onde.b.ergen van he! oP-
bolwwerk in een st cht ng met zich meebrengt. Deze
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tie. ln de cao i88en ne envanSssa arissen hoger en de
e ndsalarisen laser dan bli de ambte ilke nschal ng Bo-
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vend en zlin de brulGsaarlskos.en bij d€ cao-Welzln
aanzienilk hoger. Bl de opbouw van de peË
soneeíormarievan her oR berekendetoeps ngkn
de cAo nra, be.ekenint van het o R meerkos.en ad Í
3ó0.000 De gemeente Íond op het s.andpun! dat
fnancer nr duNan, nas. een eksrm krediet van Í
196.000, gevonden moeÍ worden in vakàrurege den,
Te . r,8à 8\t. rdedu .oo- 10 ,à debe8 o',n8
beschikbarls. Protestenvai oR-z jiewerde.vaide

|1et de loezesains van de semÉenre dat de moge ijk'
heid van over e8 in he. kader van de begrot ngson-
derhandel ng open bllft n het geval de voor8es.e de
íinaic erinE yan de meerkoÍen zo! spuk lopen, werd
! te nne ijk ovcreenstemmlns bereikt

He! A Semeen Bestuur heeÍr z ch verder ingezet voor
de !itbreldlng va. he! íor nratiebes.ani door anÍelllnE
vai opbouwwerkers in de wilken, wMr eeen op-
bouwwerker wcrkzam is, en reeds taren envagen
om een opbouwwe.ker worden gedan.
Sinds 1976 vond geen u.breiding paats van de petr
soneesÍormar,e van her .oR. óet ak tevolt da! her
anta anvmten È oPSe oPen ror 6.
Ni eei pos. ef adv es van de Reiscommlsie voor
W lkaante eSenhedei we.den b I de begrorLngsbehan-
del n8 voor 981 rwee èkÍE formàtieplansen op8e
nomen yoo. opbouwwerk in de meerjarenbegrotinE
bestemd voo. Oud líalheneserW tte Dorp ( 982)en
ord" Noo de .4eede opbou^^erre" to83.

DEELRADEN
Een ander beangrilk punt, wiii.r.ee he. Algemeen
Bestuur zich heeÍi bez t tehouden, È ie 'iiskuss enota
be!.eííeide de bestuu. ilke decentra ist e n Ro!-
!erdam'. d e in november 1980 werd uitgebÉ.hr &n
her AemeeirebeÍuLrr. De diskussie koncen!reerde
z ch op voorÍele. idenolatotondemteunngvande
wilkorgalen door aanste ins van zosenumde amb-
tellke 'wilkmedewerke.s'. Een punt dar het meest di-
rekt de ak! v te ren en het be eid van he! to R raakt.
Voor he. overige beperkre de reaklie van he! o R zlch
to. de íormu erlng van e.kele aEemene !ir8an8sp!ó-
ten d e een venrekplnt kunnen vo.men b I de me-
ningsvo.ming b nnei de bewonersor8an elles.
Dalrbil we.den de vo Eende Íe ingen geform!leerd

de déelraden fungeren in de praktiik als bè-
stuurli jke administratieve organen
Bij de invoering van de deeladen spelen twë€ uit-
e€nlopende €lementen een rol, enerzijds doelma-
righëid €n b€he€rsing (het omlas.en vàn €entràlè
bestuursorFnen van aken waar op lag€r nivo meer
overzicht over en betere kommunikatiemogelijk-
heden voor best,àn, gekombineerd met kànalisering
van aktiegroepen/bewonersinitiatjeven via par-
lementaire o.Sanen), anderzijds vergroting mn par-
ticipatie en politisering En het bestuur.
ln de pnktijk heeft het eersÈè de ovèrhand. ln de
nota wordt daar ook opgewezen, zonder dat wordt
ingegaàn op de bestuurlijke en politlèke achtergron-
den daarvan: sterke deell?den zoud€n een uitholling
En het centnle stadsbestuur betekenen; politieké
paÉijen íunkioneren nàuweliik op wijknivo.
De proiekorganisatie stadsvernieuwing biedt in de
pÍ"ktijk wel mogelijkheden voor verSroting van
zeggenschap van bewoners over hun dirèkt€ woon-
en leefomstandigheden.
Vooral in sradsvernieuwinSsgebieden kunnen deel
raden een hindernis vormen. H€t zogenaamde
'Charloise model' bie& gèen soëlaas omdat hèt al-
leen eèn iníormale afsp@k is met betrekking tot
bemoeienissen van de deehaad met de stadsver-
nieuwing.

- èenbèwonersorganisatieoíwijkorgaanisniet
minder demokraties dan eén deelraàdidat is
minder aíhaíkelijk vàn de sam€nstellihg van

Het voorstel in de nota om voorlopig geen deelrà-
den in te voeren in de oude stàdswijken is toè té
juichen. ln de argumentatie ('opeenhoping van pro-
blemen die centrdal bestuur vraagt') wordt om het
kernpunt heengelopen, namelijk de erkenning dat
bewo nersorganisties een niet minder de mokrÀtièse
en ook vànuit het ooSpunt van bewoner§ niet min-
der doèlmatite vorm vàn 'decentnlietie' vormen

Bewone6invloed op de direkte woon- en leefom-
standighëden hoel? niet de vorm te hebben van het
delegeren van beÍuursbevoeSdhedeni door bewo-
nersorganisaties worden dergeliike bevoegdheden

Ook op anderè tèrreinen dàn stadsvernieuwing kan



worden Seda.ht aan dekoncentrètie van ambtelijke

ONDERSTEUNING VAN WlJKORGAAN
Het voorstel voór de plaatsins van àmbt€liike wijk-
m€d€werkers bij y{ijkorganen is een veryol8 oP het
eerdere voorstel tot aanstelling \an'ambtelijke voor-
Poíen' ( 1978).
ln €lk gebied, dat in de toekomst een deëlSemeente
zou vormen, zouden volSens deze Plannen ambtelijke
voorposten worden inteíeld, geleid door een ambte-
lijk sekretaris di€ de kontakten met de gemeentelijk€
dieníen zou koördineren en zou optredèn als sekreta_
ris van all€ wiikorsanen in hët desbetrefíende gebied.
Ditvoorstel ènverschillendevariamendaÀroPwerden
door de meeste bewonersortanisàties afgewezen. Be-
langrijke oveBeging daarbij wd dàt de voorgeíelde
Íunkionariswerd g€zien als wegbereidervan een deel-
ràad. DaarnaaÍ werd een onaíhankelijke Positiè van de
aan tè Í€llen Íunktionarissen ten opzichte vàn het 8e_
meentebèstuur SeYmatd.
ln het huidige voomel ligt hetakent in de taakÍelling,
zoals is aàngeSeven in de notà. op het terrern và1
'panicipatiebevordering op wijknivo'.

l',1et de aanstellinEyan ambtelijke wiikmedewerkers bij
bewonersorganieties wordt eahter aan noodakeii jke
vooruàarden voor participàtiebevordering niet YoL

- het stationer€n van ambtelijke medewe.kers bij
wiikorsanen op devoorgestelde wijze taí het onaí-
hank€lijk€ karaker vàn bewonersorsanisaties an.
RegelinSen m€t betrekking tot àanstellingsprocedu-
re en werkproSrÀmma, waarbjj an bewonérsorsa-
nisaties op die punten inyloed wordt toè8ekend,
doen ni€ts af aan het tegeven dat de betrokken
funktionaris rapporteert an de Wethouder yan
Wijkàangeles€nheden.

- de omíhankelijkheid (tèn opzichtevàn Wijkzang€le-
genheden) %n beroepsmatiSe onderíeuninS van
bewonersorganisaties wàs precies het punt waàrover
hét in de iarenlange diskussiè ov€r de verzelkandi-
glng vàn het lnstituut Opbouwwerk 8in8. Daanoe
werd door hèt gèmeentebestuur besloten. Het
vooríel van anstellins van ambteliike wijkmedë-
werkers, te stationeren bii wíikorSanen, saaat dàar

He! bovenstaande leid. to! de konk lsie dat eei duiLle
iik onderscheld moe! worden Semaakt lssen anrb-

renaren van Wilkàlngelegenhedcn die een besru!rl lke
frnkrie verv! len en beróepsma.ge o.deBreunint vin
bewonetsorsanlq. es.
Om te voorzien in iníorma! eve6.haílnt en kon.àkten
met het Semeentebes.uu. oP teÍei.èn .n wain. dàt

'ot_e.oPd'de,eÀ 7è 8.'Ltea..ad.' e.^,'t
wezinspannlngl, kan worden vosÉan inet wlk-

Tot zover de reakrle van het Lo.R op de nota be_
stuurliike decentralisatie. Door de desbetreíÍende be_

víoneBorSanisaties we.d een inventarisatië g€maakr
van de gewenste onde6teuning (administmtieve a§_

sistentie, ekíern desk!ndigen, opbouwwerk).

BESTUURSSAIIENSTELLING
Te. eevoge van de i. het voortiande bes.i.even
nterne bestuLrr$truktuur veranderde de samensre I ng

van het AlEemeen Bestuur ó 980 sterk.
GeErd Vos, die vele la.en sekrerars wó van het be_
íuLrr, rrad aÍ onder dankzegg nt voor he. ve e we.k na!
doo. hem werd ve.r cht.
Ook Lou de Regt. lante !id een van de d.tYenne
krachren binien her oR, taízlii besr!u6zete oP ia
vele taren ak. eí beí u Lr6l d maatsc hap. ln d e ! jn heeÍi
het o R kunnen proíleren van z ln krities oo8 voor
prete.!ies, die n e! ioor p.aktijk wo.den gerechtvÀar-
dcd
ln 1980 werd biinen de n euwe beÍu!6s.ruk!!!r een
groot antal bestuu6 eden benoemd oP voordracht
vaó bewone6ortan sa.ies.
Desameníe ing van het nleuwe beslu!. sopgeiomen

a

Binnen her stedellk b!ro wordt gewerkt me! de vo -
eende tiakverde ing:
Algehee koördinàt e en beleidso.tw kkellns (Ànne

Personeehzaken en organ sat e-ontw kke iig lan



Werkb€Eèléiding en m€thodiek-ontwikkeling (Rob
Rapmund),
Stedeliike ondersteuning (Roel En Veldhu,zen),
Sekretariaat, ílnan€ién en beheer (Petervan dér Né!t).
Daarnaast fungeert een uÉvoerend sekretariààt. b€-
sraand€ uitAdri Kluwen, Loes van Dongen, Eline Hahn
en Ruud Platenblrg.
Het bet.èft hier dè€ls pan-time íunkties, met een
totaal Íormtie-bestand vÀn drié plaat§en.
De angegeven taakverdeling binnen hetstedélijk buro
is e€nglobale. Een strike specialisatie wor& niet nage-
streeíd en de v€rschillende stafmedewerkers verrich-
ren ook taken buiren het re.rein waarvoor zij
èerst-ve.àÍnwóordeliik ziin.
De tijdsbestedint hn de aànwèzi8è sÍalbez€tting over
de verschillende hoofdterrèinen (het sekretariaat niet
meeSerekend) levert het voltende plaatje op:

bouwwerL ln ditvèrband moet ook het overleS wor-
den genoemd met de Werkroep SocioloSie vàn dè
Hulpverlening \an de v.u. Amstérdam naar aanleidint
van een onderzoek over de ómwikkeling van het oÈ
bouwwerk. Belangrijke gebeurtenis, in de verdere
ontwikkèling van relaties tussen uitvoerend oÈ
bouwwerk en unive rsiteiten vormde het kongres oyèr
'Opbouwwerk, Methodièk€nEmancipatie',datin 1980
in Utrecht plaatsvond-

Dezesesevens die ontleend ziin aan hetw€rkplan \an
hetburo l98Gl98l,Eeyeneènindikatievandeverde
lins van bèschikbare tiid-
Ervaring wijst uit dàt dè bènodide tijd voor de voor-
waard€nscheppende tàke., die voortvloeien uit de
werkgeversfunktie van het lo.tu ('koórdinatie en be-
heer'), meer is dan in dit plaatje is weergegeven.

H€t r.oR tràd to€ tot d€ zogeheten'Kamer vàn wèl-
zijn', het ifl l9808evormde ov€rleg vàn welzijnsiníeL
lingen in Rotterdam. Dè€lname ging gepaard met het
voorbehoud dat de Édrukvàn dit ovèrlég moet liggen
op 

'nhoudelijke 
meningsvorming en kontaken tussen

rnÍellingèn die op verwànce terreiner werkam ziin.
maar dat gewaakt dient te worden voor een eventuele
ontwikkeling wurin de 'Kamér vàn Welziin'een
soonSelijke funktiè 8aàt vèrv'rllen als de Raden voor
Overleg en Advies (in Rotterdàm de P.aad voor het
l4aatichappelijk w€lzi jn).
Onder 3.3. werd reeds insesaan op de kontaken met
het Plàtform BuitenlàfldèN én het opbouwwerkvan de
5.H.B.W.

koördinàtie en behe€r (inkl. person€élszake n) ....30%
werkbegeleiding €n methodiek-oft wikké1in9.......25%
be1eidsontwakke1in9.....................................................20%
st€dèlijke ondersteuning............-..........-..-..-..-....-....... I 5%
studie (bijhoudenvan ontwikkelinge n en literatuur l0%

Door hetr.o.F" wordt verdèr dè€lge nomen in het Lan-
delijke Ontwikkelingsprojek wAo/aaw, dat is gericht
op onder*euning vàn zelíorganiefle van wac!érs via
e€n dri€tal proeíprojekten, waaronder RotterdaÍn.
Naar verrachting kan in dit kader in l98l ee. op-
bouwwerker \,{orden angesteld.

Naast kontaken met éen aantal W€rkplaatsén OÈ
bouwerk en het Nederlànds lístituut voor Maat-
schappelijke Opbouw (N.r.M.o.), nam heí.ot deelin de
voorbereidingsgroep voor het 'Platíorm Op-
bouwwerk, opgezet als landelijk steunpunt voor oD-

Kontaken met de F.N.v. distrikt ZuidHolland-Zuid
verlopen via een gelamenlijk oY€rleg overeen ond€r-
zoeksopzet ten aanzien vàn de woonlaÍen met ond€r-
zoekersvàn het lnteruniversÍaire lnstituut Normen en
waarden te Rotterdam.

Kontàkten m€t Sociale Akademies, waronder dè s.aR,
moetende komendètijdverd€rwordenuitgebouwd.

Tenanzienvanonderzoekworden kontakten onder-
houden met de 'Verzamelplaars onderzoek', een
overleS van universitaire ond€rzoekers en op-

ln de yerslagperiode moesten zes vakatures worden
vervuld, in verband met het venrekvan medewerkeB



warvar v ií . de wi k.i ei éé. b I het sekreteriai van
he. Lo R. Aan hèt einn van her rdr deed z.h hd !nieke
lé. vóór dar ai e íormat eDlantse r bezet waren.

Het totalè íormatiebestand bedroeg n 1980 3l P aat'
sen Eer aint2 dat reeds in 1976 wE bereikt
We trwaar werd de zogenamde 'vàkature Kàtend-
recii d.fFitl€{ àis ío.mat epla?ts door de temeenrè
geschrapt i ord1ri6 vetuoede pogLngei van .o P-_zlide
om deze p ats!e beho!den), maar kon doordeverdè-
I nE van een aantal hulpfunk! es van de voorma ite cen_
.mle àdm i Íratie vàn de Ràrd ,oo. het lÍatschappe_
I lk Welzilr eé! plu§ uo her sei(reLariar van her Lo R

viorden toegevoegd.
OÍ het Eetai I i een matlete we.kliS h.et' oí verànde-
ren kan, za aíhan8en van de komende be8.ot ngbehàn_
delingvoof I982ilsdèform epl"n$Oud-l'lathenes§e

ln eier 3èvai s voor! t ope ii op ee. Positiève be_

8e" ee .e L loo he.,o ,eeds
ii l-o8i eeó opbólwwe,re. aigèsteli in Oun Mat-

D, -.\ rote,iJ. .óc- 8"or rt ,r,lE,à de "t., I
r.e^e's,,l ,; t-*ere roe?^ddden - or.densL
Eei ove.z.hr vai de personeehsamensle llig in 1980
wordt seEevei ofde. lC

n verbànd met de verze í3rand I ng van het o R Pei'
I lanlarl l98l s in h er ve.slagJa. ve ei undacht bes-!eèd

aan dë !e.hcposi.c.ee konsei<wenres van deze
óvèrEanÉ Yoor rrer Pe.son.e.
Opbouwwerk ondergeblèch. Ln een Pan kule.e stlch_
! ng zou voo. h€t pereoneelvan diesticht.StotSevoig
hebben dat heL o.de.hevlg s ei de werk n8§íeer van

Aan he! personee, Éa. tijdens de ondeírande ingen
me. de temeenre cver de verzelístandiginS.eeds bli
her c s. weikle en lormee n dienst wd bil de Raad
voor her l4ats.happel ik Welz jn, wè.d ne vr le keuz€
te aten v.or bÈrcua ,,ai de amb.el lke rechtspósitiè of
voo. ov.rrà.t na} €e rechrsPosit e volSens de ca(>

Br' e., .Ló b )r-,,-a"rrote,rtè-e.qsDoti:ie
wórdt belro.kene acor ie Semeenre tedetacheerd b i

r een derseiilk reval b ijít de veràmwoordi.Sistruk-
r!ur, zoals d € is vdtge e8d ln de P.eEel ng van de nter
ne or8aii$! è, onverminderd van krachr.

Her .esulÉÍ of I I december 1980 w;r d3t de mee$e
pe6oneels edei közén vcor indlens.treaing bjj de
-r-. 3 ..
Ze: pe.soteèis edÈn weisten de amb.e rlke rech.s_
positie !e behö!den.
Bli verrek vai één hunner n de toekonrÍ en behoud
!?n de formati.p arts, zal voor de nieuw en .e íellen
iredewerker à!.oÍa.iès de cAo-lve zljn van k.acht
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Ln e ke w jkwa.r èen ópborwÈèrkerwerkr wórdè I d ensikrlvrè_
ren bespr.kèi in e€n vèrantwmrdingskader. S.ms s d.! een
apxftesroepropbouwkommÍe otbcgeeld n3s[omm*]er sÓms s

oe B.èp .o. è. ^oo'o 3 od oo' " dè " \é
.eD ln.rre, e' 'o, oo- ' ee, ' d" "' 4 de b" o Pró 3 _

n $i e :s rodan g L*uurgroep, benuur ol koórdinar.sroèp)
Dàrw.rdcn ?róri.e tèn beprald, prób emen n de werkurvoer nB

trÀngepatr.kotríliktei.p8eoÍen!èràmw.ordltr8iintrÍ8èegd md

Sarenpevà. Het À É.neen Bèlrtrur : he! h.ó3Íc geagsor3àaí v.n
de órsin:s:e. Bc5 Ír.{èD vàn het BèÍ!!rworden bè nv..d doór
de A;emens ve'ildè. nri.i re.h6reeks doór bewone6ó.srne'
tles die í hèt benuu zli yetegènwoo.dBd Vè.der oó[ door de
p.. róide'neminssàÀd nspel 'o.n wàr bètreh hè.arbèdsY.oÈ
wlrdenbèle d si door de .pbotwwer[èE vi subreàm en bLro
De.pbotrwwer[è, wordt i wr! h ldoet beiiY oed doordè bèwG

. " ";". " .*b;ermà s hdsit om de twal !e trn zl n werk en r hcrbur. !n'le
vorm yan ÈerkbeSèLe d ns iop Envràg) olis hèt gar.m í'rme c
r.htinen èn d ètr cyei vin hèt bcírr,

Een veÉnsoordiiFskader is ondeÍdèe mn dè .edÉle bewoner

3

4

5

Oe oDbouwwcrl<er màrkr às medèwèrker Ya de Íèdelikc .P-
óóuw;*ko(iD$tè dèe uit vii een subrean walhjemcnme.
àndere opbóuwwèr[eE de v]kmàd3e [àmen vin u]n werk be'
sp'eèI. p'obeen í !e eren v?n dc eryiringèi van r'1lioLe3às
Vèrder hèeÍt hi .ei {ènr n de Pe6oièesverSàncr ie de ut haàr
md,len d. PeÈorèèi CY.rcg Có'nmse rP..I eèn vooroP.r
vri as Ondernènr nssnid, liièsr ei deze koníolèea

Dc .enÍtrle bèwón.6órBan rtie in dc w ik heèír de mo8eil[heid
(wtrEnee zil op bsi§ lin een rconer an dè beud isl dtrekr een
bèíuuEid kiidddrte Íel.i yoor het Al3emcetr Be*uurEn lre!

Verder srlauronrarcs dlrndeAgem.ieVefStr,lerinEYiiBewo_
neEorsrnistles. die dè bèntrtrE sdei benóemr eí 5e! ro.íer va
aJrredèn etr beioem uE vdÍ.k

De ivóed yiÀ de opbóuwwerken op het b.ed vxn h€r oR
vèroopr verder va de srbrelms nrr her brró dat be eldsvoórbe'
radèn.i èn urvoer.nd werk dóèt vóor lre! be{trur en vLl her P..
dar z.h vóoriJnc rk mer arbeldsvoórwerden ber8hóudr eu een
re.htíre€kls iln r,èeÍr nrr her besurr

I
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.DE UK

cRooswuK

Crooswijk wordt gey/oonlijk ingedeeld in zes delen.
Van zuid nar noord ziin dat: Wereldhaven, Alkemade-
kwanier, Rubroek, Oud Crooswijk Wesq Oud
Crooswiik Ooí en Nieuw CrooswijL Tezamen goed
voor bijna 18.000 inwoneB-
Alkemadekwartier en Wereldhaven ziin voor her
overgrote deelvan na de tweede wereldoorloS. Rub-
roeken Oud CrooswijkWest en Oost zijn oudestads-
wiiken yan omstreeks de eeuwwi§eling. Nieuw
Crooswijk s indeze èe uw Sebouwd ondër het reSiem
van de Woningwer. Er wonen veel buitenlanders en
voormaliSe rijksSenoten in ol]d croos\Mjkr 39% v"n

Vàn het begin van de zeventiSer jàren aí is een meer
genuance erd stadsve rnieuwingsbe leid van de grondge-
komen. Ondanks een aantal guníige ontwikkelingen,
m.n. stadsv€rnieuwing, tat de wiik nog Íeeds achter-

Dichtgetimmerde woningen en open gaten zijn het
visuele bewijs. De verouderde bevolkingssamenÍelling
houdr nog eens ektra druk op de ketel.
D€ prioriteit vooràlle aktieve mensen liSt in Crooswijk
bij de stadsvernieuwinS. Geprobeerd wordt via de
stadsvernieuwing ook andere Processen te beïnvloe_
den. biivoorbeeld t.àv. de buitenlanders'

De stadsvernieuwins in Crooswiik gaat onverminderd
vóon. Tei illuíntie de vogende €ijíer§:

%n desÉrÍvànderGdsvernieuwrngaírct 1980 ziin er
I 052 nieuwbouwwoningen bewoondi
rn 1980 zijn 568 nieuwbouwwoningen ir ukvoerint,
Yer§preid over l4 lokatiesi
996 woningen zijn, verspreid over 9 lokaties, in de
plànontwikkelingsÍase, in het kader vàn het huurgaràn-
tieprotramma I980;

e. werde. in 1980 45 terenoveerde woningei Ln

\ e.^-C'oo5^.t op8e'e e-d 53 ^) e ' ,{.oe- I
en voor 42 woningen wd de Panvorming Sandei
,- O .d Croo,^ ,. ^à en e etre Íde iair 52 6o -
gen in u tvoering en 96 woningen in P anvormingi
n Rubroek tens otre waren er l8 renova.iewofiigen

Belaigrljksre onlwikke lngen voor 1980 kunnen ak
volg. in vogelvlucht worden g€noemd:

. het projektaroep-sebeurèn in Crooswljk heeft
zich verder Sestab seerd. De weierzldse verant-

^oo.ert hede' z nd-'/e'r er.a-18ea,o-_i-e
':\1be"o_e-,7.de . 8ro!.r te$o'0e1. Nretlear
srond Crooswi k ook d t iur rege matiS oP destoeP
van he.stadhus, óíom konfikten met de amblellke
zjde van de projekt8roep uit te k.okken, óí om
zaken aan te kar.en die binnen Prolek!8roeP-ver-
band .ie! konden worden ge.egeld omdat po tleke
uirspraken .od I wàren.
ln oklobe. van 1980 heejt het Wijko.Saan ze ís he!
proiekrgrcep'rebeur en en ge manden oP8eschon,
om een soed overhe dsbe e d aí te dwingen m b Lre e8"n8sr .rn L or! ro.(e-rare(ni8,d-!en
bepdlde delen vàn de w jk.

. dè h€rhuisvesting heeft meer dàn ooit in Croog
wijk voor talrijk€ problemen gezoryd. Door het
grote antàlprojekten dat in het kadervan de stads-
vernieuwing werd angepàkt, is er een Sigantiese
verhlisbeweginS op gang gekom€n. Om die oP te
kunnen mngen was een goede afstëmming yan pro-
jekten op elkaar drinSend nodig. Hélaas moesten
bewone rs en Wiikorgaan rege lmatig konstateren dat
doo. venE8,nten in plànvorming en of oplevering
hier in veelgevàllen weinig yan terectt kwam. Ook
het tekort aan wisselwoningen en het gebrek aan
goede oudbouwwoningen werd dit jaar ekíràíerk
Sevoeld.

IKKELINGE

. een andere, nieuwe ontwikke ling was de nadruk die
de bewonersorganisatie is Saan l€8gen op het bé.
heer rn de besrnànde oldbouw. De Íàdsvernieu-
wing he€ft immers nogal wat konsekwenties Yoor
stukken die voorlopig niet kunnen worden aange-
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cRooswuK

Crooswijk wordt Sewoonlijk ingedeeld in zes delen.
Van zuid nar noord zijn dat: Wereldhaven, Alkemàde-
kwartier, Rubroek, Oud Crooswijk West, Oud
Crooswijk Ooí en Ni€rlw Crooswijk. Tezamen Soed
vóór bnnà 18.000 rnwoners.
Alkèm:dèkwàdièr en Wereldhaver zirn voor het
overgrote deel van na de tweede wereldoorloS. Rub-
roek en Oud Crooswijk WesÈ en Oost zijn oude stadn
wijken van omstreeks de eeuwwi§eling. Nieuw
Croo6wijl, is in deze eeuw SeboJwd onde. het reSiem
van de Woningwet. Er wonen veel buitenlande6 en
voormaliSe rijksgenoten in Oud Crooswijk: 39% van

Van het begin van de zevertiSer jaren af is een meer
8en uanceerd stàdsvernie uwingsbel€id van de Srond ge-
komen. Ondank een aantaL gunstite ontwikkelingen,
m.n. stadsvernieuwinS, Saat de wijk not steeds achcer-

Dichtgetimmerde víoningèn €n open gaten zijn het
visuele bewi js. De verouderde bevolkingssameníelling
houdt not eens ekstrà druk op de ketel
De prioriteit vooralle akieve ménsen ligtin Crooswijk
bij de stadsvernieuwing. Geprobeerd wordt vià de
stadsvernielwing ook àndere Procesen te beinvloe_
den, bijvoorbeèld t.a.v. de buitënlandeB.

De stadsvern euwing ln Croosw jk 8aa! oiverminderd
yoon. ÍeÉ il uÍEt e de volSende c jíersl

vandestanvan destadsvernieuwingaf tot I980zijn er
1052 nieuwbouwwoningen bewoond;
in 1980 ziin 568 nieuwbouwwoningen rn uitvoerinS.
verspreid over It lokaties;
996 woningen zijn. verspreid over 9 lokaties, in d€
plànontwikkelingsÍNe, in het kader En het huurgamn'
tieprogramma 1980;

er werden in 1980 45 Serenoveerde woningen in
\ è .^ C ootÀ ! op8ele.e €. 51 "d . '-tr'oe I
en voo.42 woninEen was de PanvormlnS Sa"ndei
ir O. d C oo(, J- -à." , e . erTe íde t&r 52 *o . -
gen in u tvoerlng en 96 wonin8en ln P anvornriiS;

CJoroel te1'orte ^:rè e- 8 eno'rre^oni-ten

BeanSrjk.e on.wikkelnSen voor 980 kunnon as
yo gt in votelvl!cht worden genoemdl

. h€t proiektSroép-gebeuren ln Crooswlk he€fr
zich verder gestab iseerd. De wederzildse venn!-
^oordprj-r.der 7,.'dLrdeitL.e à -Be-ro ri-e
và oeso, e sz. de r§ I o(e- 8e^o de'. \,effe- '
stond Crooswljk ook dit laar rege matlt op de ÍóeP
var het stadh! s, óí om koní ikten mer de ambte ilke
z de van ae pro ekrSroep u ! re knokken, óí om
zaken en te kaaften die bin.en ProlektgroeP-ver
band nlet konden worder Eeregeld omdÀt Po it eke
uilspraken f odig waren.
ln oklober van 1980 heef! he. Wikorgan zelfs het
proleklgroep-geberren en ge maanden opgescho.t,
onr eei Soea overheidsbeleid aí !e nwingen m.b.r.
' er !e8e 't- ' ' /1' ho8e , o' .er rr"ties a 8i _e '
bepaide de en van de wrlk.

. de herhuisvesting heeit meer dan ooit in Croos-
wiik voor talriike problemen Sezorgd. Door het
grotë aantal projekten dat in het kader van de íad§-
vernieuwing werd aangepak, is er een gigantiese
verhuisbeweginS op gang gekomen. Om die op te
kunnen vangen wd een goede a6temming mn Pro-
jekten op elkaar drintend nodig. Hel6 moe$en
bewon€rs en Wijkorgan regelmatig koBtaterè n dat
door vertrngingen rn plànvorming èn oí opleve.ing
hier in veelg€vallen weinig \àn terècht kwam. Ook
het tekort aan wiselwoningen en het gebrek aan
goede oudbouwwoninren werd dit jaar ekstra sterk
sevoeld.

KKELING

. een àndere, nieuwe ontwikkeling was de nadrukdie
de bewonersoryanisatie is gaan le88ën op het be-
heer in de besraande oudbouw. De stadsv€rnreu-
wing heeft immers nogal wat konsekwentiès voor
stukken die voorlopiS niet kunnen worden dngè-



. het beheer in de bèrtaand€ nièuwbouw schiet
helà25 v"n de kantvàn oe WoninSbouwve ren'ging èn
8emeenteliike diensren op veelpuncen celon. zo is
een belangrijke ervaring voor 1980. ln teSensrelling
tot wat men zou kunn€n denken, houdt de stadsver-
nieuwing niet op bii het realis€ren En
nieuwbouwwoningen.
ln Crooswiik is duidelijk gebleken dat de begeleiding
van de bewoners van de nieuwbouwprojekten ve€l
werk met zich meebrengt. Veelandacht is besreed
aàn de inrichtinS v"n dewooromgevrng. verbeLerin8
en onderhoud van de 8roenvoorzieninsen, ver-
keers- en parkeerproblemàtiek, huutrGubsidie),
servicekosten en stookkosten in blokken met g€-
meenschappeli jke veruarming.

. dèwèrkgroep Huren mn het Wijkorgaan heeír in
1980 een belangrijke ontwikkeling doorge maak. Na
grondige studie van de totale woonlast€n-pro-
blematiek en ondersteund door de resultaten %n
flvee onderzoëksrapponen is men de konfrontatie
aangegaan met de gemeentepolitiek. Tegeli jkerti jd is
men betonnen vergaderinSeÍ un bewoners uit de
(toekomíige) nieuwbouw intensief te bezoeken.
De woonlasten stiigen zo schrikbarend en de reak-
ties van politi€kezijde zijn zó lauw, dat akties niet uit
kunnen blijven. Aan de voorbereidin6 hiervan heeft
de werkroep het aíselopen iaar veel andacht b€-
Íeed. Hienoe ztn ool gespreklen mer andere wii-
kèn en de vakbonden aangeknoopt.

Pakt. Hierdoor zijn talrijke probl€men %n onder-
houd, hur€n, woonomgevingi bedrijven, parkeren
en groen die om andacht hebben gevraagd. Per
deelgebied zi jn bewonercgroepen georganiseerd dië
deze probelemen aanpakken en ook voor yénè-
Senwoordigerc in deeJprojektgroepen zorgen.

. in het najaarvan 1980 heeft Crooswijk een d,skusie
aangezwengeld oier het onrbreken van een goed
overheidsbèlèid t.a.v. buitenlanders. Behalve
dàt voorzieningen en ondersteuning voor de
buitenlanderc in Crooswijk nog volstrekt onvol-
doende zijn, ziin ook hun kansen op huisvesting
eldërs in de stad erg gering. Hi€nóe is nodig dat
woningbouwkorpohtíes en partikuliere eiSenaren

ii de bu.enwlken van Rouerdamwo.den sedwon-
5en meer bu ten andeB in hirn won ngbesrand op re
nemen en voor een Soede soc a e beSeleidinE zoÈ

o de samentverking tussen de welzijnsinstéllin-
gen in Crooswiik tenrlotte is voonS€zèt. Na reali-
serint %n het we'zijnsplàn Croo6wiik in 1979, is op
verschillende terreinen g€probeèrd tot een samen-
hangend beleid voor d€ wijk te komen. Op het
tebied va. buunwerk ën matschappeliikwerk is die
samenhang redelijk zichLbar. Ook op h€r térrein
vàn welzijnsbeleid t.à.v. buitenlanders zijn belàngrii
ke stappen ondernomen. Op her pum van jon-
8erenproblematiek echter waren e r veel vers.hillen
van inzichtte bespeuren. Met name het kreèr€n \àn
een wiikvoorzienins vóor de oudere j€ugd onder
gezamenlijke veràntwoordelijkheid van dé klubhui-
zen is een moeiliike opgave Seweeí.
Ondank5 inhoudelijke strubbelingen mo€t wel v/or
den tezegd, dar de kontinulteit van de sàmen-
werking e. de vèrhoudint met het Wijkorgen als
cenrrale bewonersorganisarie her aftelopeo jaar

Centrale bewonersoreànisatie in Crooswijk is het
Wijkorgaan Crooswijk, dat éénmaal per maànd een
ope nbare wijkve rSadering houdt waarin alle bèlangriike
gebeunenissen uit de wijk worden besproken.
Het dagelijk beíuur, besraandè uit 8 wiikbewoners,
heeft hierin een belansriike íunkie: het béreidt de
vergaderinsen voor, behandeltde in- en uitgaande post
en vormt goeddeels dè dele8atie lan bewoners in de
projeksroep.
Het opbouwwèrk heeít volgens tràditie een onder-
steunende en begeleid€ndé rol ten aanzien van dit
daSel,ik beíuur: aan de ene kart moer hèt dagelijks
beíuurgoed geïníormeerd zijn om dé ontwikkelingen
in de wijk vooftdurend te bewaken. Daàrom wordr er
naar geíreeíd, de yerregenwoordiging in het d.b. van-
uit de verschillende delen van de wijk te làten gebeu-
ren. Aan de andere kant moet er op getetworden, dat
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besluitvorming daar plaats vin& waàr di€ thuis hoort. En
dat G een wznkel evenwicht.
Wat betreft dë venegenwoordiSing in de Proiek-
rroep moet er voor gewak worden dat de verànt-
woordeliikheid brr de bewonersdelegat'e blilft. Met
name dë rolvàn de deskundigen moet hierbijgoed inde
Saten worden gehouden. Deze moet ondersteunend
naar bewónerstoe zijn. Hi€noe is nodiS dat de relatie
russen beroeF6krachten en bewoners held€r is.

Taakstelling van beroepsknchten wordt íeeds samen
met h€t d.b. geíormuleerd, teBijl in wijkorgaàns'
vergaderinS€n regelmàtig verslag wordt gedaan \"n de

Her d.b. funktion€ert dan ookals belanSrijkste Yerant-
woordinSskade' voor de oPbouwwerker en de óvèri-
se bij h€t wijkortaàÍi Sedetacheerde beroepskEchten.
Het opbouwwerk hèeft hierin een koördinerende

opvallend voor her ja?r lsao was, da! Íeeds meer
bewone.ssroepen, die rn een buun oí een
nieuwbouví- oí re novatieproiek akti€í w"ren, een be-
roep zrtn gan doen op de cemrale bewone6organEa-
ti€, àls dat nodig wat Op die manier werden Srotere
groep€n bewoners bijeen probleem betrokken, w:ar'
door machtsvormiDg mogelijk wa§ Een duidelijkvoor'
bee,d leverde de bewonersgroep vàn het Slàchthuie
t€rrein op: verschillende màlèn vroeg deze gro€P on-
dersteuning in hun strijd yoor 100% woningwètbouu
tegen hooSbouw €n tegen stadsverwarmint. Sàmén
met deze bewonèrs werd door de hele wijk aktie
gevoerd en kon de striid ook op alle Punten worden

Een groot voord eel van deze we rkwijze wa§ dat Íeeds
nieuwe mensèn betrokken ràakten bij aken die op
wijknivo speelden en daarvoor ook medevenntwoor'
dèliikh€id sinsen dràgen. Op deze wiize bleeí de
bewoneBorSanisatie steeds in handen van bewoners
zelÍ en kon yoor een Srote kontínuiïeit worden 8e_
zorgd. Tevens kon zo wordèn voorkomen. dat iníor-
mati€strome n tusse n wijkorgan en bewoneBtroeP€n
beheeÉt werden door de beroepskràchten.

Ook in èen ander opzicht heeft het Wijkorgaan een
verandennt ondergaàn: íeeds meer vriiwilliSérs ziin
het kantoor van h€t wijkorgaan taan bemànnen.

D€els voortkom€nd uit de AktieSro€P Woonlàsten
(die zich bezit hield met huurproblematiek in de
oudbouw), heeft zich een sroep rond hèt wijkorSaan
sèvormd die dagelijk aanwezig is. Behàlve dat deze
groep v€el sekretariaatstaken vervuk (stencillen, ar-
.hieí enz) zorSt zij ook voor e€n Permanent sPreek-
uur,waarin mensen met allerleisoorten vràgen worden
geholpen. Behàlve dat beroepskracken hierdoor veel
wérk uit handen wordt Senomen, heeft dit ook tot
voordeel dat duideliik tot uitdrukking kont dàt het
wijkorSaan voor en \àn bewonérs is. Eén vàÍ de oP-
bouwerkers heeÍt begeleidint van deze Sroep in ziin

De beroepskrachten van hét wijkorSaan werkén nauw
qmèn mèr dè buunwerkers van vers(hillende buun-
en klubhuizen in de wiik Deze sam€nwerkint is nood-
zakelijk om tot een goede attemming van het stads_
vérnieuwingsbeleid te komen. lmmers. een beslis§ing
tot sloop in de ene buun, kan een verhoogd€ druk oP
de herhuisvesting ,n de andere teweeg brengèn.
Renovàtie in het ene deel van de wijk betekènt het
zoeken %n wisselwoningen in het Àndere deel. En zo
ziin meer voorbèelden te noemen, w:armee duideliik
wordt hoe develschillènde sbdsvernieuwingsprojek-
ten op elkaar inwerken.
De sàmènwerking met dè buunhuizen in dit
buurtwerkoverl€s is in 1980 vèrd€r versteyid. Elk€
yriidagochtend worden alle belanSrijk€ zaken besPro-
ken. Ook hier wordt er bijzonder oP Selet dat be-
sluiworming daar platsvindt waar dit thu ishoon, n.l. bij
de bewoners op stmat-, buun- en wijknivo.
Hec overleS neemt dan ook 8eèn besluiten mÉr h
louter voorberèidend.

Een soede zaak in Crooswiik is, dat de buunwerke6
niet alleen op buurtnivo initiàtiëv€n nemen. Ook oP
wiiknivo worden zaken aangepakt èn is de betrokken-
heid bij wàt er in de centràle bewoner§organisatiès
gebeun, 8root. Zo verlenen buurtvíerkérs èen belaíg_
rijke ondersreunende Íunktie in deWerktroep Huren,
die op wijknivo opereert èn wordt Sevormd door

RLE



uit veEchillende (toekomÍige)
nieuwbouwlokaties. Anderzijds werken de be-
roep6lmctten v"n het wiikor8aan op buunnivo: in
Oud Crooswiik €n Niéuw Crooswijk ondersteunèn
ekstern deskundiSen de buurtwerkeEteruijl in Nieuw
Crooswiik het buurtwerk wordr verricht door het
opbouwwerk wegens het ontbreken van een
buurtwerker aldaar. Ook in Oud Crooswiik Oost
(Slact'thuisterrein) en Oud Crooswijk West wor&
door het opbouwwerk 'eel buunwerk verrichl

Van oudsher heeft het opbouwwerk een koördineren-
de íunktie. Naarmate de stadsvernieuwingvoonz€t, zal
deze funkie íeeds bèlansriiker worden, zo is te yer-
wachten. Bii toename \àn werkzaamheden is immers
ook een groter€ behoefte an koördimtie warneem-
baar. SpecinéketààkEn het opbouwwerk is tevens her
bewàken vàn de relatie tussen buurtaktiviteiten en be-
leid op wijknivo.
Enkele keren per iaar worden diskussiestukken ten
behoeve van het buunwerk-overleg door het op-
bouwwerk gèmaàkt, om steeds scherpervoor ogen te
houden wàt er gebeurt en welke stappen er moeten
worden ondernomen om niet in routine-matig hande-

A. PROJEKTGROEPORGANISATIE.
De bewon€rsdél€gàtie in de proiekgroèp wordt
door het ópbouwwerk b€geleid en ondersreund.
Grondite voorbereiding is noodzakelijk om tot
Soede besluitvorming te komen.
Tevens ondersteunt het opbouwwerk de bewo-
ners in de deélprojektgroepen Oud Crooswijk
WèÍ en Nieuw Crooowiik Dartoe vind€n voor-
ber€idènde resprekk€n plaats. ln Rubroek en Oud
Crooswijk Oo6t waar hét buurtwerk voor de be-
geleiding zor8t, volgt het opbouwwerk de ontwik-
kelingen en ondèrsteunt waàr .odig is.
De herhuisvestintsproblematiek is anzienlijk in
CrooswijL Onde6teuninS bij de sociàle begeler
ding wor& dan ook door het opbouwwerk gegè-

B, WIKORGAAN CROOSWJK
Het opbouwerk heeft een belansrijke taak in de
begeieid,ng en ondersteuning van de centEle be-
wonersorgaDisatie. Wëk€lijk wordt met het dag€-
lijk beíuur de problemen in de w,ik besproken,
wordt met de sekretaris in- en uitgaande postdoor-
gesprokén, wordt de penninSmeeÍeres onder
steund en worden maandelijke openbare wiikor-
Saansvergaderingen voorbëreid. Aangezien de ge-
beur.enisren in Crooswijk zeer talrijk zijn en niet
zonder emoties an de bewoners voorbi,tan,
vmagt deze taak een zeer grote inzet En het op-

C. BUURTGROEPEN
Crooswiik kent vèrschille.de, Soed georganiseer-
de, buungroepen.
ln Nieuw Crooswijk heeft zich een zeer hecht€
buurtgroep gevormd, bestaànde uia ongev€er 25
mensen, die met een trote kominllteit de proble-
men in hun buurtje doorpraten eÍ anpakken. Vàn
hieruit vin& ook de aívaardiging nar de deelpro-
jektgroep plaats Ambtenaren worden regelmatig
ter veràntwoordíng Seroepen voor het (íalende)
gemeenteliik beleid.
De relati€ tussèn wijkorSaan en de buurttroep
Nieuw Cro6wijk is zeer h€cht: veel bewo^e6 uit
de buunSroep volgen de wiikortaNvergaderingen
nàuwgezet en zorgéÍ op deze manier voor een
goede en regelmatige informatieÍroom nar het
centrale nivo. Anderzijds ondersteunt her wijkor-
gaan de buungroep op verlerlei terrein. De
buurtgroep vrdagt grotè inzet en nauwkeurigé be-
teleidinS van het opbouwwerk. ln íeite heeft het
opbouwwerkde funktie \"n buunw€rk dar. Door
de vele andere tàken die het opbouwwerk heeít,
kan aan die eis niet altiid worden volda.. Daarom
hebben bewoners, wijko€an en opbouwwerksà-
men gesrred€n voor ee. buurrwerker in Nieuw
Crooswitk. De kans dàr dre eí oinlen enkele ,aren
komt, is niet denkbeeldiS.
Kenmerkend voor de goede relatie tusen wijkoÈ
tan en buungroep is het grote aanral vrijwilliters
dat uit Nieuw Crooswijk komt en op wijknivo ak-

Naíde buungroepverSaderingen zijn erin Nieuw



Croosw k rerelmatis stret e, woonómgevinSs
y.rgade. iSei d e door he! opbouwwerk worden
tcleiq4 i O.a Croóswtk Wcst heefr her op-
bó!du/!,1. ier trl€.lcpen lMr nielwe initàtieven
ge.cm.i !.! nel opzettèf van een buun8roeF
Door her rerllckvió de b!urÍwerker aldaa. t!erC
rer opbs!wÈe.k+ ertoe we Sedworgen, t--zlei
.1. grcle problem€i d e zich in dit Sebied voor
doei Op 5 s van een urlal persoonllke konlak-
tei we.d eei bu!rt3röep 8eíornreerd, dle zich
v.cralbezgt nt ho!den metde toekomÍvan het
geir ed iN ireL GCer vin de Íadsvern euwint 18.ote

^ó d. ,. rls oof -" P ob e. e- -
de oudbouw ei de ve.loede. ne vàn de woonom
tcv ng 1i ! 3 ne en war a€ siadsvernleLrwinS no:
n ctw$teanlveerd. Heaas ontbrak herei mcSe'
llkheaen om n de besra.de nieuwbouw op het
He nekentenein, opbouwwerk te o..w kke en,a-
hoewel de huu.prob eme ó a dar er al e reden loe

De bewonersgroep vai de Croosw lkseíret is en
ke e kerei op i.itarleÍ van het opbouwwerk bil
elkarteweest om deÍraatprob €men ada"r door
Le p.alen cn iai te Pakken met nanre die van het
groènplai Schlttersve d.
De bllrLSrcep ii Oud C.ooswrlk Oosr is slechls
kor door her opbouwwe.k be8eed. Met de
komÍ vrn de nieuwe buurtwerker aldar kon dir
we.k uii hr.dei worden Senomei. De b!ungroep
I Rub.oek wo.dr begèleid vanui! k ubhuls Arendr

D. RENOVAT E,
l'1er naóe de renovat e n N elw C.ooswilk heeft
err vce tild vai heL oPbóuwwe.k gevrdagdi vljf
bolwreams werden bege e d. Rete matig worden
er sro!e bewoneBvergade.ingen 8ehoude.. VooÈ
al de hlurstell nr b j renovat e heeít er8 vee eneÈ
gle gevÈgd Door de 2L : i-.e8el i8 dre saen de
.enovalrehuren onenvM.nbin. hoog te worden
l\la het voeren vàn ansdurlse Írild same. mer de
bewone.s, vee gesprèkken me. andere wlken,
'ee Àd! be oel .é_ r' hèt Sunh- . e- 7e I eé'
la.de ijke man íestatle i. Den Ha8, kon worden
bereikt dat in ieder geval 5 van de ó renovàr eblok
ken de vergeliklnsshu!. hieiden Voor het óe blok

dulrI de Í.id nos vóor. Bii hei ee.sle b ok da!
wern optelèverd s!ege likert jd begónnen íret he.
anpakke. van de Problemen van ne hote stoak_
kósten ioor s e.hte worl.gkolate.
Ook de beEe!eiding van.le ienovatie in Oud
Crooswill,. Vy'est heeít vee rainàcht gevaagd |1et
één kompiÉks 5 1 980 mct de Lrirvoer ng 8es-É.!,
her andere kcmp.ks word ret la.)r daroP u tge_
vóercj. Probeem herbiJ wd he! 8.ore aants
b! renlandel\ dàt brl de renovà. e wa. berrokkei
D.or he! onlb.eken van goed€ soc ale be8eleidins,
rolltenhu p e.d. s het haasr óndocnlilk voor het
opbouwwerk óm tor een Eoede organisàt e.e kG
men, waar ook blitenlanders .tens eí b I beffok-
ken z j.. Ondanks het laigiurlgc proces war moer
worden Coor cpe. kon dan to.h een slan met de
u tvoer nB wo.dcn Senraak!.

E. N|EUWBOUW
ln de oop 'ar i980 zjn de meeste van de Open
Gatenkuste6 opge everd e. betrokken. Íege if
kenijd 8i.g de p anontwlkke ing var onteveer 800
n elwe won n8en verdeeld oyer dr e k usteE, vaí
§tan oí werd gekontlnueerd.
l1e! name ie ee6te en tweede íase van he. S achÈ
huisierein heeÍt het opbouwwerk vee hooldbre-
kens gekosr. Er moesten hee! wat obstakek wornen
8e oaer o, ,r (eLbetrF',- l98lro, ,r.o'' n8!e
"o-e,: ,00 " $ó- ,8werbo.à s$díerwàra,n8.
hoo8bouw, moeizàme verhuiz nt van de ke.mBex-
ploiiantei, verplaatsinE van bedrivei, om mair en-
ke e knelpunten te noemen. Cndank, of ÍÍisschien
wel dankzii, deze probleme., slagde het op-
bouwwe.k n het opze(en van een hechte Sroep
van toekomíl8e bewonere vai ae nieuwbo!w, d e
een trote .ol s Sain sPelen, samen me. bewoners
ul. Kmlingen en het Oude Noorden, in de plan-

lpn oèrr81.l -E de \*eÍ,e ,a
onbetalbarheld van de woon aiten. Dlt probleem
spee! n alle (toekoms!re) nieuwbouwproiekten.
NaaÍ de kale huur gdn de bilkomende koster (ser-
vicekosten, stookkoÍen, d.inkwatertarieí e d.) een
Íeeds Sro.ere ans as eve.en op de rikomens van
de mensen, zeker nu er geen enke perspek. eí op
nkomensverbeter ng meer k. Samen met andere



beroepsknchten heeíi het opböuwwerk zch i.-
tens eí beziggehouden me! be8eleld óE van de
werkgroep Hu.en. Deze Sroep heeÍa z ln aa.dach!

I-de.r de eaLieL{,e,.' 'Lone'.opb" \
van twee in Crooswiik seproduceerde o.deË

- het voeren vai gesprekken met wethouaer en
rods.ommisle voo. de sladsveró euwing en Pa
!r mon !ms WoninSsticht nt
he! etsen van konÉkren russen bewonetso.Ea-
niÉ! es uir andere wilken, vakboiden en a.dere
be angeiorganlsa!ies

- het bezoeken van bewonersve.gade.inten n de
(toekomst Ee) nieuwbouw

- het voorbere den van een s.ote nran íestar e n
C.ooswlk ove. de woonaÍen.

Sp€c fieke rÉk van he! opbouwwerk n ieze is mer
name het bewaken vai de .elate !!$en de we.k-
SroeP en het wijkorgaan geweest. Dankzl een 8oe-
de same.we.k .g z ln er toede perepektleven ge-
sLLr.per ,oor een ddd^en"r e L, ÍÍ- d ,'
Crooswilk, SedEgen door bewoneB
Ook met andere n euwbouwprojekten heeÍt he!
opbouwwerk zich min oí meer bemoeid. dit Íeed:
ii samenwerk ng met andere beroepskmchten.

we.k. o!dere ieutd, b!te.anders. SpoÈ ci
4. her pànlclperei ó de werkgrcepei bu!rwerk,

oudere lelgd en bu tcn aiders
ldrljks !erschil.t e. een jarverlag va. d t koö,d
natle orgaan Derin is terlg !e v,nden waar hcr
koórdi.arie'órgan z ch mee bezig heeí!r.ho!dcn.V"' ,èae ^i1.d.d.ae^i^.r, p ,"
C.ooswilk .odit om subsidie re krilgef voor
nlelwbolw van lwee k ubhu zen - i vetsne d reN
po n C.oowirk ls ges.àr U.ga.:spuir voo, dt
w lkweiz lnsp!à. was he! Welz lnsp an Croosw lk.

G. ONDERW|IS
Her opbolwwerk heefr het aÍge ópen iar m ide.
t ld kunnen besreden en de onderw »werkgroeprè po8 go, oeTe8 oepo dei
o8- ,Fb,',è 8e', ',e8e''t ,\.r!. I
PooSd e<- o, d!ru' .opbo r^ ^" Le" .oo C o
wilk dó re tre<kcn. Oók heeÍt het opbouwwerk
zch bezsschoudef me! de realsrie van een Eym'
naÍ ekloku in Nielw Crooswilk ei s nk! e Ee-
voerd voor beho!d van !wee b!ungebonden are
.e s.holei in Nielw Crooswi k.

KOÓRDINATIE.ORGAAN,
De $menwerking tussen een aantal welziinsinstel-
linten in Crooswijk h het afgelopen jaar verder
uitgebouwd. Eind 1979 resultèerde deze emen-
werking in éen Aeméenschappelijk welzijnsplan
voor Crooswiik, warin akiviteiten, bestaande en
nieuwe, samenwerkingsvormen en Semeen-
schàppeliike knelpunten op een rij sez€t ziin. Te-
vens is er een nieuwe orSanisatíestruktuur ontwor-
pen, die over het algemeen redelijk bleek te wer-
ken. Het opbouwwerk hèeft een viertal íunkties:
L sekretariat van het koördinatie-orgaan (post,

ekterne kontakten, notulen, agendas e.d.).
2. het npporteren van ontwikkelinSen binnèn het

koördinatie-orSaan naar het wijkorgaan (het
koördinatièorgaan w€rkt ondèr veràntwoor-
delijkh€id vàn de bewonersorganietie).

3. bewaking wn het funkrioneren van de diverse
werkroepen (buurtwerk, maatschappelijk

H 8U TENLANDERS,
Sanen me! andere we zj.sinÍe iigèn èn her wil-ro,g-r , eÍrLe.opbo' ^^.d ee rn.-.B,rge
d eid yoor een spe.ifeke miErenrenwe.ke. voor
dew jk VoorgeÍedwordrdemignntenwe.ke.bij
he. o R onierre breigei e.tc dcrache.en bijher

Dezewerkerza zichvoorà bezggan ho!dei met
he! opzc.len van akrivteten ii dlveBe welzln-
s nÍelinsen in Crooswilk, om va. daarui! een en
zet .ot inregàt e vàn butenandeE en Neder
anders re gelen Teveis za de werker ingan op
meer ndividuele hu pvc.len n8 en naar bu ten toe
konlakte. met gemeente en or8an saties van
b!i.enlanders oide.houden.
Darnaas! heeít het opbouwwerk he. wilko.gan
onders.eund in de strjd voor eei goed overheids-
beleid len Énzien van de mitranrcn
Nieuwbouwwilken biilken n08 sreeds tcsloren ret_n.oo'd-7" De.o.,ng!g oeo. ^L doo ?r8p-
dwongen È in de s e.h!s!e ne en en de s ech6.e



DIVERSEN.
Naaí bovengenoemde werkzaamheden heeít het
opbouwwerk nog een groot àantal klussen en tàken
in zijn pakket, zoàls: de wljkknnt, buurtgroepkrant
Nieuw Crooswiik, iídividuel€ hulpverleninS. buro-
rakeÍ, begeleiden vrijwilllgers oP hèt wijkor8aan,
woonomSevinSsverSaderinSen e.d.

huizen un de wijk gehuisvestte blijven. Om tot een
soede sociale struktuur in dè oude wijken t€ ko-
men, zal het aanbod vàn woningen voor migrant€n
buiten de wiik aanzienlijk moeten sriiSen, dit om
overkoncentràtie teSen te 8an en zal ook het
voorzieningennivo in de wijk zelfYeel beter moe-

Om dit re bereiken is, na opschoning van de Pro_
iektsroep, hetwijkorgaan in diskussie getreden met

Het opbouww€rk heeft vanzelísPrekend èèn aantal
taken in Lo.À-verband verrick. Te noemen ziin:
- dèelname aan het subteam
- deelname aan het bestuur
- deelnàme aan de algem€n€ bewonersv€rgadering

\ran bewonérsorganisaties
d€elname an sollicitatiekommi§ies

- deelnÀme aàn de werkSroep Wrtkwelziinsplannint
- deelname aan de werksroep buitenlànders

deelname aan de diskusie over de bandbreedte.

Met name op het pum\lan buitenlànder§, aanvmg on_
derwijsopbouwwerker en wwP kan worden gesteld
dat het buro van het l.o.R een Soedé inhoudeljike
ondersteuning heeft gebodèn aan hetwerk in de wiik
l',1eer dan de voorsaande jare n werd een beroeP oP het
stedeliik buro Eedaan eD bleèk ook dat dit buro een
koórdinerende íunktie tusen de wijken met soonge-
lijkè problemen kon spelen.
Ookop hetterrein van huurakties heèít hét l.o.F" in het
kader van het íedelijk samenvíerkinSsverband een
goede bijdràge geleverd. Niettemin heeft Croo6wijk er
íeeds op gewezen dat d€ verschillende vormen vàn
samenwerking tussen wijken niet t€ veel moet leiden
tot ee n gevestiSde iníellin8. Ditom burokràtisering en
monopolisering tegen te gaan. De kÉcht mn sàmen-
werkint wordt in hoge mate bepaald door dè slagvaar-
digheid van de afzonderlijke wijken. Opbouwwèrk-
energie moet dan ook voornàmelijk op de bewoneÉ
van d€ wijk zelÍ Sericht zijn.
Dat het opbouwwerk daarbij steun krijgt van andere
werkers èn wn het buro, is een goede zaak

wat betreít dit punt kanwordenveMezen naar punt 5.
Samenvattend werkt het opbouwwèrk nauw samen

het wiikorsaan Crooswiik, Buunhuis Croo§wijk,
kll]bhuis Arend en de zeemeeuw, klubhuis het
Vooronder, klubhuis de leugdhàven, kllbhuis de
Bnnding, Algemeen l4aatschàppelijk Werk, kin-
derdagverbliií Dikkertje Dàp, buro raadslieden, be-
IaÍingwinkel. Beheerskommi§sie SPorthal
Schuttersveld, Wijkgebouw de Tamboer, SPeeL
tdinvereflgrng Cr ooswijk. àktiegroep Ondeturls.

6.



HILLESLUIS ranSeen€rrein, wijkwelzijnsplanninS e.d.
Ook in h€t wijkorgaan kan iedere bewonervolledig
m€ePràten en meebeslisen.

- om wijkorgràn en bewonersgroepen optimaal te
kunnen làten íu.ktioneren is er €en werkroép
w,jkverbetering (kad€r) die samen mét het wer-
keEoverleg het beleid voorb€reidén, nota's naàr
bewoners venalen. akti€liinèn vooÉtellen e.d.

Binnen d€ hiérboven geschetne siruatie héeft hèt Hil-
lesluise opbouwerk enkele taken. ln z n àlgemeen-
heid heéft het opbouwwerk een koórdinerende (ver-
bindendé) íunkie tuisen de veEchillende groepeni
gezamenliike akties worden op elkar aígeÍemd, in-
íormàtie doorgeseven e.d.
Daàrb,i wordt een aantal bewonersgroep€n ondér-
steund door het helpen formuleren van hun belangen,
ontwikkeling èn uitvoering van het aktièproces, het
oP§porén vàn knelPunten etc.
ln Hilleslu,s worden oí ziin dè buurttroepen àÍsebouwd
en omgezet in doèlSerichte werkgroep€n. Niet alle€n
omdat zak€n als hèrbeírating, sp€elplekjés èn ver-
keersmaatrègelen grotendeèls zijn uitSevoerd, maar
ook omdat de ontwikkelingen in dewijkerom vra8en.
is dit Sebeurd.

Door gezamenlijk€ akie met andere TweedeRings-
víijken is Hillesluis e.,Í seslaasd per I iuli I98l sràds-
vernieuwinSsgebied teworden. Hieropvooruitlopend
zijn tweé €kterne desku.digen in auSustus 1980 aan-
Sesteld. De eerste 'rènoÉtiestroompjeJ zijn reeds op-
gestan in de wijk.
Ook aan de samenstellint van een Plan \ran Aanpak,
waarin ondér meer de stadsvernieuwingsuitgangspun-
tèn voor Hillesluis, is het aíg€lopén jàà. hard gewerk.
Desituarievan de koncentÉtie En buitenlanders rond
Wapenstraat én Oyeriiselsestraar blijír zorgvíekkénd.
Voondurend leven erspanningen €n ontstaan er kleine
rellen. ,n samenspraak met de Turke temeens.hap is
een akie in gang gezet om de m6kee uit de Wapen-
íraat te laten verhuizen. Naast pogingen om de siruatie
daadwerkelijk t€ yerbeteren door het zoeken naar
alternàtieven voor een andere moskée.lokatie, heeft

HlllesuÈ is een oude d chtbevolkte arbèiderswjk in
BoÍerdrm-zJ d 1 e( (' cd 16.500 

'r 
sonea en ?rt s

,ooÍ Ler 8-ootÍe Sedee te rebouwd ror d de .àrpr
lw ntit me. ale kenmerken van dien:

s ech! onderlroud en te k e ne huizen
toenemende woningspeku atie
olvoldoe de reLreare\e en xr[J,ee /oorzienrn-
cen

íerke toename en koncen.ratie van bu !enlànders
en voo.nral ge rilksenoten

- Íerke doorst.omint van jonSe gezinnen
verdwjnen van buurrwinke iets
€n Turkse koffieshops, shoarmazaaktes en snack

De aígelopen 2 jaar hebben in Hillesluis belangriike.
positieve, ontwikkelingen plaatgevondèn.
Door de toenemende àktiviteiten en projekten is het
aantal aktieve bewoneE behoorlijk toegenomen. De
organietie hiemn ziet er globaal als volSt uit:

aan de bdis stran de diy€rse bewonersgroepen
(buurt-, werk- en projektgroepen). di€ autonoom
ziin ten aanzien Y3n hët door hun antepàktè on-
derwerp. Zij beslissen dus volledig zelí over die
zaken die zich over èen beperkgebied uitírekken
en 8éen brede wiikangelegenheid zijn. Voor de
betrokke. bewoners moeten deze groepen wel
oPen stàan om mee te besli§en en mee te pnten

- het wijkorgaan is een centml overletplatíorm van
die v€rschillende bewonersgroepen en loslopende
individuen. Hier víordt informatie ujtgewiseld en
worden àÍspEken Semaak. ln het wijkorgaa. wordt
tevens het beleid bepaald ten aanzien t?n zaken die
over de gehel€ wijk spelen, bijvoorbeeld het Plan
van Aanpak Stadsvernieuwing, de inrichting vàn het

DE



het opböuwwerk vaakals blikemaíleiderÉn de onrust
gewerkr Dit gebeurde niet zozeer vanuit het motieí
meeveEntwoordelijk voor dé omstane situatie té zijn.
int€gendeel die vèrantwoordeliikheid IiSt duidelijk bij
de8€meerte, mar meer uit bezorgdheid voor erníi_
ge onlust€n tussen Nederlanders en buitenlàndeE.
ln saménw€rking met de klubhuizen Stereo en Raven-
neí is er door de Semeenté een Yakature voor eén
migEntènw€rker met opbouwwerktaken aan H ille§luis
beschikb6ar gesteld.
Naveelgesjor en getrek is ertevens een vàkàturè voor
ouderenwerk (ook met een opbouwwerk karrktèr)
voor H illeslujs gerealise erd. ln v€rband met de komen-
de sadsvernieuwint is een belanS€ngroep oudereí in
oPrichtins.
ln het kader vatr de gemeentelijke vàndalisme-ekPeri-
menten heeft Hillesluis subsidie Sekre8en. Samen met
een Sroep jongeren rond h€t stickse Plein is er een
behoorlijk soosgebouw 8èrealiseerd. Middels een
klemmend€ vmag van buunbewoners is het op-
bouwwerk hierbii betrokken geràak.

Septèmber 1980 heeft het wijkorgaan het houten
keetie aan dè Hillevliet verlaten en een riànt drie etages
grote ruimtè in het Colosseumaan de Beijèrlandselaan
betrokken. De wijk h€eít daardoor een béhoorlijk€
vergaderakkom modatiè.
Ook het'kulturele opbouwwerk is nu deÍ nitief En de
Srond 8€komen.
De grorè wiikmaniíestatie eind 1979 krijgt in s€p-
tembe. I98l een vervolS en zal voortaan één à twee
maal Per jaàr PlaaBvinden.
op de Beiterlandselan, hét hart vàn de wrjk k een
manifestatieplein gerealiseerd. Autovrij en door zoge-
naàmde klappaaltjes alleen toegàn keliik voor de b€wo-
nersorSanisatie. NaaÍ de wijkmànifesatie zullen hier
onder ander€ in samenwerhnt met Muische Vormrng
en de Kunststichting verschillende (kulturele) pleinak-
tiviteiten platsvinden.
t sr but not least in dit kader is het Wijkmuseum
Hillesluis in het Colosseuman de Beijerlandselaan. Eén
béwonercwerkgroep h€eft een bijnà professionele
museumruimte gekreëerd en organkeert met veel
sukes zo'n acht verschillende tentoonstellinten Per
iaar. Grote publiektrekk€r blijft de, stéeds wi§tele nde,
tentoonstelling over de Seschiedenis vàn Hilleslui§.

Op het gebied van opeibare voorzleniigen is eniS
soe aas Sekomen door de ln.lcht n8 van het brok it
tend te.rein,, n€ Lantjes'tot wilkPark. Subsiiie hier
voo. kwam beschlkbar nar aanleiding van de wiik-

Ook op her nngeenerre n s eën doorbrok Serea i_

seerd. De N.5. s nu definiief vercrokken en is druk
bezig mer de albrnak van spoóMegvoorzienlngen.
lr de wijk s de nspmnkprocedure testan en door de
Semeente ziin landschapsarchitekren voor deze klus

Samen met de buunwe.kes yan Stereo en Het P€v€n_
nest heeít het opbolwwerk de lnsPmkkamPa8ne
Seorsani§eerd. tevens È het oPbouwwerk %ste vene_
Senwoord r€r voor de wiik in het Plameam van amb
re are' en , (h',e-rè1 crore hoooel t /oo- oPrt'o8
de financierinr. Er za een k eine í 20 mijoen rod I ziin
om van her Yoormaige mngeene..ein ee. SrooL
openluchËrekrealiepa.k voor Oud'Zuid te maken.
Mètsukes heefrde bewonersorgan erie he!aíge open
ier de in5relllng van een ambteljke voorpost kuÍnen
res€nhoud€n. TeEen de nste int van een deelSe
meeire heef. Ínei zich Semot veerd uitgesProken.

Er yindt Íàuwe samenwerking plaats tussen op
bouwwerker en ekstern deskundigen.
Sàmenw€rkin8 mer buunwerkeB En de klubhuizen
Stèreo en Het Ravennèst vindt plaats vanuit het re-
gèlmatig bi jèenkomend'buunwérkoverlé8'. DaarnaaÍ
bestaat een breder sàmenwerkingsverband vàn otr
bouwwerk, klubhuizen, Algemeen Maarschappelijk
Werk, tezinsverzorgjng, gezondheidscentrum,
dieníencen rum, wiikyerpleging en kinderdagverblijÍ.
Vanuit dit samenwerkinSsverband werd de welzijns-
planning opgestan.

Behalve aan hetwerk %n hétslbteam en \ran sollicità-
tiekommissies werd ook dè€lgenomen in de werk-
groepen'buitenlanders' en'welziinsplanninS'.



LOMBARDUEN

Lombardijen is één van de nieuwbouwwijken in Rot-
terdam-Zuid, Bebouwd in de zestiSer jaren. De wijk
bestaat uit zes buunen en SmeetslàÍtd, dat gedurende
de cweede weréldoorlog is Sebouwd. De buurt€n zijn
onderling gesch€id€n door groenstroken en wiikont-
sluitingswegen. De nieuwe buurten zijn ementesteld
uit woongroepen gelegen rond gemeenschaPPelijke
tuinèn. Het centrumgebied bevat een parkeergebied
met speelakkommodaties, s.hoolvoozieningen, woon'
en winkélvoorzieningen €n doorgaande we8èn, die de
wijk in Yièr dèlen Yerdelen.
Langs de spoorlijn naar Dordrecht isin het noorden en
zuiden een industriegebied aàntelegd. Aan de
zuidSrens is nog een klein Sebied met een landelijk

Het aantal inwoners gaat geslàà8 àchteruitr Per I jànuari
1980: ruim 17.500 in vergelijkingtot l97l: ruim 21.500

Het aantal kinderen neemt íerk al Daanegenover
staat een Sestage Sroei vàn het aantal bejaarden, voorÀl
veroorzaakt door de vestiginS vàn een Sroot aantàl
bejaardenwoongebouwen. De bevolkinSssameníelling
%n Lombàrdiien venooft percemsrewiis met name in
de leeftijdskàtegorièèn 0-20, 60-65, 65 jar èn ouder
overeenkomí met die van Rotterdam.
ln de kategorie 20-40 echter liSt h€t Rotterdam per-
centagë ruim 4% hoger, terwijl in de kateSorie 40-60
jaar Lombardijen hetwim van Rotterdam metruim 5%.
BuitenlÀndere ziin nog steeds gering in antal ( 1,6% per
l-l-1980). Het antal surinam€rs en Antilliànen ver-
roonr een Írjgende lijn, evenals dar mn de overiSe
migrantén, maar vorrnt nog íeeds een Sering Per-
centaSe !?n de totale bevolkinS.

Er hebben zich in de loopderjaren nogalwàt vèËndè'
rinten voorgedaan in opvattingen over samenstelling

ln h€t aígelopen jaar heeft men zich binnen hetwijkor-
gàan zelf en binnen de samenstellende dèl€n ervàn
dieptand beraden over de eiSen or8ànisatievorm, de
bevoegdheden, de onderlinge relaties en YenntwooÈ
delijkheden en de8éwenste werkvíijze. E€n en ander is
neérgelegd in een WerkYerslag over 1980 en een
Werkplàn voor 1981. ln het volSende dàaruit een be-
knopte same nvàtting.

Formeel zijn wij e€n íichting, nameliik de Stichting
Wijkopbouw Lombardijen, sinds íebruari 1964 wè.k-
zzam in Lombardijen.
Wij zien onsz€lf ah een b€wonersoruànisati€, die oP
het otenblik uit tien aktieYe bewoner§groe-
pen(sroepjÀ) bèstaar Die aktieve bewoner§SroePen
w€rken vrijwel zelístandiS aan aken in de buurt oí een
speciaal onderwerP betreííende. Zàken die niet àlléèn
voor een buuft, maarvoor de helewijk belansrijk zijn,
moeten ook aan de orde komen in de algemene
vergaderinS. Aàn deTe alSemene verSaderin8. dre
eens per maànd wordtgehouden. wo"dt deelSeromen
door afgevaardigden van alle aktieve bewonerstroe'

Hèt Kern (= Daselijk§) bestuur \.Àn het wijkorsaan
he€Ít een voorber€idende tàak ten aanzien vàn de
vergadering van de Algemene Be\donersorganistie.

Beroepskrachtèn die met en voor ons àls beworeB
samenwerk€n in ons Seval deskundige - dienen óók
verartwoording af te leggen aan de resPektievèlijke
rroepen met/voor zijlhijwerk en wel over har/zijn
aandeel in de víerkaamheden wn de groepen ten
behoeve van wie zijlhij werkt.
voor de opbouwwerkÍer teldt bovend en dal ziiaan
de totale bewonersorganistie verèntwoordinS ver-
schuldigd is over de door haargekozen Prioriteiten in
dè wèrkamheden ten behoeve van de vèrcchillende
bewonerssroepen of kategorieén (m.aw. hoeveeltijd
zij wil/kan investeren in de ver§chillende SroePen/ka-
teSorieën).

WIE... WAAROM
Met wie/voor wíe willen wlisamen aan onze doelstel-Vanouds k€nt Lombardijen een Social Wijkopbouw

Orgaan, thans het oudste opbouworgan in Rotterdam.



Wiikiezen in de eerste plaats voor diétroepen mede-
bewoners, diewar berreít opleidint. inkomen, huisve5.
ting, maatschappelijkë positie enz weinig kan'en heb-
ben sehad.
Wiizijn ons daarnààst bewuí dat er óók omstandighé-
den zijn, die voor alle bewoners En belàns zijn. Wij
denken aan de giftreinen, milieuvervuiling e.d. Dan
geldt het eén 8èzamenlijk belang.
l§lomentëel wèrken wij als bewonersorganisati€ n:uw

- RekreatievereniSinS'Parcàl'
- Sticking Kind€ropvàn8 Lombàrdiien
- Stichting Diensréncentrum Lombardijen
- met de Béwónersmd wn de Woningstichtin8 Lom-

bardij€n werd kontak onderhouden doo. middel
yàn het deèlnemen aan de v€rgaderinSen \àn deze
raad door twee leden van h€t Wijkorgaan

- met het lníituut Opbouwwerk Rotterdam bestaat
een samenwerkinssrèlàtie door middel mn vene-
genwoorda8erc yànuit het Wijkorgaan in het Alge-
meen Bestuur tàn dit lníituur d.m.y. aí!"àarditing
yÀnuit het Wiikorgaan naar de Alg€mène Veryade-
ring vàn Bewonersorganisaties
mèt het Huurdersoverleg Lombardijen wordt kon-
tak onderhouden door middel kn het deelnemen
t,Àn één vàn de lëden van het Wiikorgaan aan de
vèr8ader,ngen van het huurdersovèrle8

- met gemeenteliike instellingen worden kontaken
onderhouden voor zovèr dat de belangen van de
respeki€velijke bewonergroepen aangaat

- met andere instellingen, organisatiés in de wijk -
zoals Klubhuis Ricardo en Bulnc€ntrum de Kàme-
leon-worden wel kontaken gèhouden, maàr is nier
En eeD ectte samenwerking spEke.

OffiEieel lanuit de BewonersorSanísatie Saan deel-
nemen aan de inmiddels door de Wonintíi€hting
Lombardije. ingeíelde Bewonersmd en de zaken
daar kr,ties gevolgd.
Bestemming geg€ven aan de gelden lit de pot
'Kleine verbeterint voor kleine verberèringen
(doelpalén e.d.) in de respektievéliike woonb uurten.

- Overleg gepleegd m€t ambtenaren van Gemeente-
werken over de aanpak van de herbestràting/herin-
deling mn enkele buurten.

- De nota'Leetloop en Toeloop' bespreken. Een
eerst€ reaktie erop Seseven aan B&w. vervotgens
de inhoud van de nota door middelvan een pubtika-
tie in de'Houwén Zo' (de wijkkrànt van de s.w.o.),
onder de aandacht gebracht vàn de wiikbewoners.
Zich verdiepr in de nièuwe ontwikkëlinten m.b.r. d€
wijkwelzijnsplanning yoor Lombardijen en inmiddels
staPpen gezet om te komén rot het formèrèn van
een zo8€nàamd Platíorm.

- Ondèrsteuning vàn de wens vàn de w.A.o.-soos
(destijds opgericht op in'tiatiefvan het klubhuis Ri-
cardo) om een zelfstànd,ge organisatie té worden.

- Deelgenomen aan besprekingen over het Zuidetijk
Randpark Ook de deelgeme€nte Charlois en U9
selmonde en de Semeem€ Ridderkerk waren daar-
bii.
Een inÍormÀrie-avond voor de bewoners georgani-
seerd over diL ondeMèrD
Lts waarnï:mer aeetgeroíen aan besprekinsen vàr
de werkroep Milieu tupekten Havenspoo.tijn,
waarin ook deel,emen: N.S., Verke€mdiens1,
Bràndweer, Rijnmond, Deelsémeente Chartois. Het
do€l En de wèrkgroep: aanbevelinSen doen t.ày.
gëluidshinder, m,lieu- en veiligheidsaspekten bij het
veruoer van tevaarlijke stoffen. ln relatie daarm€e
zo veel mogelijk de ontwikkelinten gevotgd bin-
nen de lnidàfleígroep Gevaarliike Sroííen, warrin
d€elnemen: mensen van het klub- en buurthuis.De
KÀmèíeon Àlsmede uir de wijken Pendrechr.
Zuidwijk. HilÍeslu§ llsselmonde enz.

WAT DEED DE BEWONERSORCANISATIE
ZOAL IN I98O?

- Zich b€nden óver de mogeliike vestiging van een
Jonger€ncèntrum in Lombardijen, dat ook toetan-
keliik alworden voor de jongeren uit de omligSen-

- Onde.handeld over een kontràk tusen het Wij-
koEan en de Woningsrichting Lombardijen ter af-
bakening !"n tak€n èn vemntwoordeliikhed€n mèt
betrekkrng tor het projekr NieuwbouwwoninSen
aan dé Spinoaweg en in Sm€etslànd.

WAAR WERKTEN DE BUURT. EN WERKGROEPEN
AAN IN I98OI
BUURTGROEP HO}4ERUS
Het gèbied waarbinnen Buungroep Homerus w€rkt,



telt uitsluitend woningen in beheer bii de wonintstich_
tinS Lombardijen. Een steeds urge nter wordende zaak,
die àl geruime tijd de Semoederen bèzighotrdt, is de
moSelijke opvàng en intetràtie van mitrànten in deze
buun, als 8evol8 van het spreidingsbeleid van de 8e-

Deze buurtsroep wordt ook regelmatiS Sekon-
íronteerd met problementussen bewoners en de Wo-
ninstichtint Lombardijenl

zoals onderhoudsklachten
- hèt aanbrengen \àn schuuftjes in achteftuinen
- het Íunktioneren \àn de bewonersruad

het beíemmen van een deel \"n de Seme€n_
schappeliike tuinen voortuintjes voor de betrokkèn

Vandaar dat gedurende het afgelopen jaar meermalen
overleg plaatsvond met de v/onin$tichting Lom_

Voorts vond meermalen overleg plaats met bewoners,
woningíichtint, Stadsontwikkelint. Verkeer§dienst,
werker en beíuur %n het Buurtcentrum De Kame_
leon ov€r problemen rond de nieuwbouw vàn De
Kàmeleon, de àan- en àfvoeruegen naàr de nieuwe
Kameleon en de parkeervoorzieningen aldaar.
Een zeer recent aandachtspunt voor de BuungroeP:
een verzoek van de ouderkommisie van de Plato-
schoolom voorzieningen te treffen op de Catullusweg,
teneinde deze watyeiliterte maken voor oveBteken-

BUURTGROEP MOUÈRE
Het betreft hier dè 14olièreweg vanaf dë Dumàstmt
tot de Van Langendonck§tmat en àlle ziiíntën hiervàn.

- h€t beÍekken van bewoners in het gebièd waarin
woningen van de woninSíichting zijn Sesituèerd, bij
plànnen voor herindeling en herbestràting.
Éen p.obleem dat zich voordeed wa! het noodzàke-
lilk opoÍÍeren %n stukj€s gemeenschàPperilk Sroen
voor pàrkeërPlaatsen ter oPlosting En het ver-

- lnspràakbrleenkomÍen gehouden in oktober 1980
over de herbeÍEtins voor de bewoners in het an'
dere tedeelte van de buun.

- Een enkette gehouden ov€r degeluidsweringaan de

VaanweS. Een Sroot aantal bèwone6 heeft daar 8e'

- Aktie gevoerd teSen de realisering \ran de school
voor Detailhandel 'het Mercatuscollege' door mid-
del van betraarschriften t€8en vestiging tran dezè
school in de buun.

BUURTGROEP B
Werkterrein ZehostÉt en omgevinB
Om bezoekers in de buurtwat beterwegwijste maken
È een initiatieÍ ontwikkeld om een drietal 'Buurtplat_
repronden neer Le zetlen, te finàn(ieren uit de Pot
'KÏeine verbetenngen. De verontruÍende ontwikke-
lingen m.b.t. de horizontal€ verkooP van ían hebb€n
eftoe 8e'eid dat de buungroep ls SestaÍ met heL sve
temàries r. kan brengen €n Segevens over de flàtl%n
panikuliere huEeigenàren.
Het probleem rond de Plannen vaa de verkeersdienst
om eeR Srote'Park and Rid€'-voorzièning aan te bren-
gen bij het N.S.-stat,on, waardoor ekÍrà parkeer-
ruimten zullen moeten word€n gerealiseerd in de di_
rekte omgeving van het beiaardencentrum'zón-
nelicht'en overige omwonenden heeft de aandacht vàn

De buurtgroep heeft har verontrusrií8 kenbaar 8€-
maakt ten aanzien van de te Yerwachten verkeere
toename als gevolS van het íeit, dat te zijner tijd de
Westvarkenoordseweg en de Molënvliet de íunkie
vàn Yeramelweg kriiten.

BUURT6ROEP SMEÉTSLAND
Het rebied !@rbinnen buuntroep Smeetsland werkt.
reh;u nog uitsluhend eengezinswoninSen (370r 8e_
bouwd rond 1940, in beheer bii het Gemeenteliik

Gedur;nde de eeríe maanden van 1980 heeft de
buungroep een uitgebreid ond€rzoek onder de be-
woners g€houden naar hun wens€n voor wat betreít
renoEtie. evenals èen drieràl voorli.ttingsavonden
over àltèrnatieve oplossingen.
De uitkomíen vàn deze enkette hebben duidelijkge-
makt dat er maàrweinig bewoners renovati€ op hoog
of lar nivo wensen (19e" resP. 9%)
céèn rènóvàLiè dus- wanL veel bewoners hebben hun
woningen zelÍ opgeknapt. Voor andèr€n zou een
'kleine beurt' een oplossins kunn€n zijn.



WERKGROEP NIEUWBOUW
De bedoel ng È dar er 140 won nren worde. Sebolwd
dees an de Spinozaweg en ieeh in Smeetsand.
Sinds oklober 979 zijn op de eerste do.derda8avo.-
nen van de maand Erote bewoneruvergàderlnren 8e-
houden met kandiaaren voo.de nieuwbouw(c rca 00

De grote bewonersvergader nt heeft bes uiten geno-

de indellnt van de wonlngen
de sroo!.e van de keukens

de ba kons + blitentrap naar de tu nen
de te gebruiken nrateràlen.

Er s een spec ale b leenkomí georgàniseerd wartoe
óók omwonenden waren ui.genodi8d, om over de
indelns van de woonom8ev ng !e pràter.

aktiviteiten voor wijkbewoners/bewonenjes te or-

Op Koninginnedag werd een aantàl íeesteliike akivi-
teiten georganiseerd. Op 5 me,wd ereenSpondà8.'s
Avonds wd er bal in het v,rijkgebouw.
ln emenwerking met mensen van'De Kameleon','Ri-
cardo' en wiikorsaan werd het moselijk semaak dat
g€durend€ dri€ dagen door Toneelgroep Diskus'Het
Ga. van RoÈterdam kon worden op8evoerd. afgewis-
seld met poppenkàstvoorstellinSen voor de kinderen.

RÉDAKTIE 'HOUWEN ZO?!

H oewel vanaf dè stan in 1977'Houwen Zo'als publici-
tèitsmiddel vooEl een íunktie heeít gehad om infor-
màtie overte dEgen overde ontv/ikkelinten rond het
besremmingsplan Lombardijen, heeft die Íunktie zich
Íeeds meèr gewiizigd. Lombardiien, heeft l''lomenteel
heeft'Houwen Zo'veel meer een Íunktiè om belang-
rijke algemene ontwikkelingen onder de andacht vàn
de bewoners te brengen.

DE ONÏPLOOIERS
De werkgroep Onlp oojingskansen voor de vrouw' is
.uim ach! laa. Se eaei n Lombardijen geÍan, dankzii
een i.iLiatieÍ van het Karhoiek Ceitrom voor Wel
zilnsbehàr! g ng
Op. - r o-ea .i - ", zo'n 35''or^e' -reíórn' e-
deze orgànisre, hetzj ak kursls eidste., hetzij als
leidsrer van een pmt- of gespreksSroep, hetzij ah
we.kgroep id, !erwij lar rlk zo'n 200 vrouwen dee!-
nemen aai de ak! vi.e ter van de werkgroeP. te wele.
k!rsussen En8es, Fmns, D!i!s. Nederlànds, Sp&ns.
yoga, handenarbeld, sretsinrich.iot. pra!8roepen.
onder het motto 'Voor e kur. doo. elkia.. nret e-
kaar' smeningroepsverbandbezigane:en..elkaa.s
onlPloo in8§vornr n8 !€ werken.
De n eiEe. behee. geórganrseerde k nderoppd schept
de mogel lkhe d dat ook moede.s vai hee ioige k nde-
ren an de ak.ivtet.n k!nnen deelnemen.

n her i'erkpiai van het wijkorgen wordt à melding
8emek. van de positie var de oDbouwwerkíer en de
overige werkers len opzch.e yan d e van bewone6"
troePen c.q. de bewone6orSan satie.
De akt eye bewone.sgroepen dm8en primair zelfver-
antwoorAe ijkhe d voor hun akviteten.

De opbouwwerkster geeÍ! voo. zover gewenst :

sleun .n beSeeding an de bëstaande buun' en

inem aan de dgemene ye.Eadering yan buun- en

de- dn 'e( eid:.e-.o." e8 ."r de O.tplJoier,
e dt zelí een vrouwenpr&tgroep van vrcuwen van
40'60 lar.

Du.nàist neemr zlj deel anl

WERKGROEP ONTSPANNINGSAKTIVITEITEN

NV DE
3 ITIE, FUNK

ERKZAAMH
PBO

Nadar de werkgroep n 1979 op eei mg pitle had
sedrud ils sevos van moel kheden tusen be-
roepskrachten ènvrilw li8ets, p!kte ii r980 een anc
vrilwl igsteE het vool1o!w weer op. Zij !egden ko.-
lakten rnet verentnten en nste inten in de wik,
reneinde te bekjken oí he! mose ijk was sezamenllik



hel ma:r.eli ks í!nKr onarisenov€rlct in de wijk
vergadeiingen vat de Bewone6mad van de wo-
ninrst ch.r.g Lombardljeo
(zo mcsellk) aan blleerkomíe. van de oecume-
n ese we-kSioep n ae wljk.

Voofts bereldt zlj- overiSens op verzoek van betrok'
kenen bepaald€ ondeMerpen voor samen met be-
woners, d e deze ondeMerPe. met hun medebewo-
ners wiLlen bespreken (bijvoorbeeld het migranren-
be e d, h3. vervoer Sevar iike stoífen e.d.).
Beaisriike aken, waarbi de opbólwwerksler n her
iur 980 ,er.ok(er wa:

sen vcór de Vrouw Lombardilen. het meezoeken
.ar een eiten behuizing voor de àktiviteiten van de
werkgroep, he! op ranr brenrei van her k!r
susleidstersoverleg. de verdere ontw kke ing Yan
ieze vrolwenorgan satle en samenhanS binnen dle
organisare b€hoo.den lot haar nadrukkelljke an'

- b', de ^erl-arq.den - de be-o-e1or8à,\à' "
om een e gen werkplan voo. l9Sl.eontwikkelen is
de opbolwwerkÍe. nauw betrokken teweest.

Doordar de opbo!"/werkÍer hèél vee t jd in de w lk
moeí en wide inveÍerer mede omdat er vóór haar
komí ln ie wlik gedurende b lna een jaàr geen op-
bcuwwerker vin hei oR weri<mnr wa geweest,
heeí. z s e.hts een min ma e blldln8e kunnen everen
an werkamheden ren behoeve yai het roR Zl
woonde de su,hteamvergader nSen bil en yoo. zover
mogeilk - de Algemene Verraderlnren van Bewo-
ne.sorgan silt es, maa. veel meer deed zii n e!. Vootr
shandsva!te betwljfelen oíziivoor hetldr l98l meer
!jd dan lor n! loe n he! lo R zàl k!nnen .vesteren.

voorlar 1980 s zij nauw bet.okkei Seweest blj
voo.be.eidende werkamheden voor de rea Gàtie
7ai eei kinderd3Slerb ijíide smens.e lnr van een
besruur en her aanÍekken van peBonee Toen de-
ze zaken eenmail hun beslag hàdden gekregen, trok
zlj zr.h rerug. Thans neemt zij a leei aí en toe dee
aai al8emeen besluurveEader igei var de St chtirg
Klnderopvang Lombar nilen.
de moge iJkhe d van rea iseinr van een longe.en-
cenr.um vocr d€ wljk c.q. de reSio me! alle Prob e
men yand en as okàtie, b€sruuBíórmerins, statu
ten e.d. waren zaken, wa..bii zi nauw bet]okken

- voonsleverdèzjeenb ld.age mn de voorbereiden-
de werkamheden om .e komen tor een voor dè
bewoners akseptabe e we.kÍorm!le voor de wijk'
welzinsplanniiS. Oók ,n het l(omende jar wordt
van hur e€i àktièí werkerdeèi ve.wa.hr: door de
bewonersorianisalie s []aar een p aats toegewezen
ln hette íormeren W€lz jnsoladorm voor de wiJk.
ie toerame vàn het antel migraiten en de daar! r
voorÍy oe ende prob enei weiden samen m€'. ie
desbetreííènde bewonersgroep door ne op-
bolwweri<§er un8epak.. Ook yoo. de verdere
on.wil.kel ngen woraèn hie.toe van hu. ka.! we.k
@nrhede. Yerwa.ht.
de proíilering van ie werkgroep Ontploointskan

l,1e!kolegà-werkeBva.debeidebuur. enkubhulzen
onderhoudr de opbouwwerkster sechts summere

Éen enarde.han*emen metde v. lEerin8e relar e die
er besraat tuss.n de bcwone.so.Safisal e ei de belde
buun- en k ubh! zen. Dt as Eevolr vai verschller n
opva.ling over werkwilzè en benaderint van p.ob e-

He! voorneÍnen is !e z jne.rild.e bekljken in hoeverre
besprekinlen rlsen bewone6c.!anÈ e en buLrrÍ- en
k L:"rhlizén .uftlr kunnen zii. n he. perspektieÍ van
verbelering lan deze relat e.

ONTAKTEN MET BUURT. E
LUBHUISWERK



NIEUWE WESTEN

Het Nieuwe West€n is eèn wiik met ongeveer 23.000
inwon€rs, begrènsd door Schie, Heémraadssintel en
EssenburSsingè|. Hèt is de rand yan de stad en tetelijk
no8 volop centrum, dat h te merken aan de talloze
ceÍnrumfunkties die word€n veryuld. líet nàme woÈ
dèn deze gevonden op dè Srote wegen die de wijk
doorsniiden en beSrenzen zoàlsde f.lathenesserlaan €n
de Nieuwe Binnenwet.
Dewijk loopt over in l,liddelland langs de w,n kelroutes
van de Nièuwe Binnenweg en Vienmbactrímt/Mid-
dellandstmt. l.4et dèze wijk sàmen vormt het één
Sroot woongebied. Dat is ook een }"n de obiëkt;èvè
àchtergronden vàn de nàuwe samenwerkint tussen
beide b€wonersoryanisaties.
Van d€ 23.000 inwone6 bestaat ruim 25% uit mensen
met e€n andere nationaliteir Hiervan vormen Turken
en Kaapverdianen veruit de meerderheid. DaarnaaÍ
tàmelijk veel Marokkanen. Veel minder Spanjaarden,
Joe8oslaven en no8 wat Grieken,ltalianen €n Ponuge-

De wijk dateert bijna in zijn geheel En kort na 1900,
dus àl een oude wijk Een deel En de uitbreidingen
vond plaats in het begin En derwintigerjaren.toèn ook
aan de zuidíank dè Coolhaven w€rd 8ëgraven. Het
woongebiéd dàar, de Oiseweistràat, werdtoen ervoor
de bol]w opdE€ht werd gegeven eind vorige eeuw,
8étyPeerdals het moöiÍ€ van Rotterdàm. Het uiterste
Noorden, de E§senburtbuurt, was een poldergebied,
de ímatnamen vàn nu herinneren nog aan de oude

De píoblemen zijn dezelÍde als alle slàdsvernieuw.nSs
Sebieden: verkrotting. àchterstallig onderhoud,
huurpriisopd riiving. ye rloed ering (vooral prostirutie eÍ
yoornamelijkSesitué€rd rond de Nieuwe Binnenweg).
Die verlo€d€rin8 treedt trouwens het meesr des
avonds en des nachn op. OverdaS is het (nog) een
gezellige winkelstat.
Reeds jaren is er door de Akiegroepangedrongen op
een geintegreerde aanpak \an de problemen. Als
Tweede-Ringsgebiéd kMm de wijk echrer voondu-

rend achterin de prioriteitén vàn de gemeenteterectE.
Dat heeft erinteresuheerd dar de píob emen nu ïoei-
liiker oplosbaar ziin, omdat al ers vèel bewoners (ge-
vreesd wordt m€er dan 25%) een woninS in eigendom
hebben verworyen, al oí niet gesplití in appartemen-
ten. H€t problèem k niet dat zij die woning b€zinen,
maar datzijdie tengevolge van dewonihgnood veelte
duur hebben gel.ochr lsoms 15 ror 20 maal de jaar-
huur). Hierdoor is komplekvorming ten bate vàn wo-
nin& en wijkverbeterinS hèel moeilijk geworden en
derhalve dreigÍ de hele roekomÍr8e sradsvernieJwiig
letterliikgepiel in dè marge te bliiven. Overig€ns is wél
bereik dat Het Nieuwe Westen stadsvèrnieuwingsge-

Dit jar Baat een eigen projekt8roep mn sran. De
projekkoórdinator is er à1. Dat is her gevolS ene.zijds
van het Tweede-Ringsoverleg waarin de Aktiegroep
Het Nieuwè Wèsten samen met Akti€8roep lYiddel-
Iand een stimulerende rol hébben vervuld. Anderziidsí het grootsch€epse lnsprakplan dat in december
1978 begon met een huis-an-huis-krant en in de vol-
Sende t\,íee jaar uitliep op de meest uitgébreide en
intensieve bevolkingsraadpleginE tot nutoe. Dit mond-
de uit in een wijkkongres dat op basis van tientallen
buurtbijeenkomsten, waaran ook groepen buiten-
landse bewoners deèlnamen, besluiren nam. Die be-
sluiten ziin op bàsis voor de huidige bestèmmingsplan-
nen-in-ontwikkeling. Her konSres en de nasjeep en"n
war de belangrijkíe gebeunenis van 1980.
Ook een gevolg van de gieàntiese akiyering ís dè ope-
ning %n eengrote buuftwinkelin de Pupillen§tmàt. de
ruim 4000m, biédt plats aa. buungroèpèn, werk-
troepen, spreekuren, íeeíen, tentoonstellingen enz.
Hrer worden ook e18 vaak stedel'ike vergadeflngen
Sehouden. In àl deze zaken hebben de Aktiegroepen
En Het Nieuwe Westen en Middellandals een eènheid
opgetreden. Zij pronterèn ook beide van de behaaide

Een b€langriik probleem is hoe, nu het lnspràakplan is
afgelopen, de geàkriveerde mensen behouden kunnen
blijven voor de verdere aanpakvan de problemen en de
yerdere opbouw van de organÈatie. Een groot antàl
mensen heeft de wet nar de buunwinkels gèvonden
voor rndividuele en kollel,rieve zalen. ln her Nieuwe
Westen funktioneren in vijí En de zes buunen
buurttroepen binnen Aktietroepverband.



Veelnieuwe problemen zijn binn€n ort' blikveld Seko-
mèn, zoals renovàtie, het maken vàn bestemmingsPlan'
nen. zeer lokale projekten. nieuwe buunhoisvoorzi+

De opbouw van de orSanisatie is niet snel Senoeg ge-
gaan om iéd€r die akieÍ is 8€worden Yan een \.à§te
plaats binnen de organisatie te v€rzekereD.
Een zeker verloop onder die mensen is hélaàs onm's
kenbaar. Dat heeft te maken met het niet snelSenoeg
vervíerken van de behaalde resuhaten in de be-
sluitvorming door de gemeente. M€nsen hebben be-
sluiten genomen, de gemeente hèèft ermee ingestemd,
wàÀrom duurt het nu zo lang voordat er iet§ wordt
uitteYo€rd?
Ook zàl de organisatie de komende jaren een aantal
speciale subsidies moeten missèn di€ in de lnsP@kP€-
riode o.a vàn Patrimoniums WoningstichtinS, het Rijk
en de gemeentë zijn verkregen- MàaroPenlijk moet er
bekend worden dat de Sroei van de organisatie zelí
probl€men oproept. Dè direkte demokràtiese be_
sluirvorming van de wrjk binnen haàr eiSen ortànieLie.
eií eèn grotere inzet làn wàanoe velen bereid en in
staat ziin- H€t verwerken \àn iníormatie door de
m€nsen, het overzien van wat er allemaal gebeurt, is
veel moeihiker bit een 8roÍe orSan$tie dan bii een
klèiné. Het proces%n interne verandering is nog maar
net op 8àn8. Er moet een oPlo§singworden gevonden.
dié èífi .ièntèr werken toelaàt zonder de demokràtiese
verhoudinSen int€rn schade te berokkenen.
Dat probleem is nieuw en het belangrijkté van het
laatste deel van 1980. Hièrin past ook een herni€uwde
aanpak van het bii de oryanisàtie betrekken vàn nog
meer buitènlandse bewones Allèen met KaaPverdia-
nengeluk dat tot nuto€ redeliik (mur onvoldoende).
|\'let Turke bewoners is een kont kt teleSd o.à via
spr€ekurenwerk Dit wordt steeds belantrijker omdat
ook deze wijk wordt teteist€rd door een groep fa§-
cisten diè g€organaseerd en illetàal Probeen onrust te
z?aien. Ook om die reden zijn wii betrokken bij het
Platíorm Orgànisatie Buitenlanders met Bewoner-
sorSanrsafles en her Komitee teSen mc6me en hscisme
'Men§én ziin l4ensen'.

De Aktiegroep Het Nieuwe We§ten È de bewoner-
sorganietie. Daarbij zijn alle betaalde kra.hten aange-
stèld. waaronder één opbouwwerker' Naar buiten, dat
wilzegEen naar de wiik toe, wordtgewerkl met Ímt-
en buunversaderinsen om problemen aan de orde ce
íellen en b€sluiten tè n€men. Vànuit die stràat- en
buunvergàderingen víorden mensen SeworYen voor

Dàt kan zijn om m€ete doen in een buurtgroeP, die in
een deelvan de víijk wat meer gedetaílleerd en gespe-
.ialiseerd de zaken kàn aanpakken. Eigenlijk zijn dat
àídelinren van de AkcieSroep. Oí in de buurtwrnkel om
deelte nemen àan hecspreekuíenwerk talle dà8en en 3

àvondspreekurenm in 2 vestitingen) en re helPen brl de
daíeliilse kluisen. De KoördinàLie8íoeP E ook oPen
voorteinteresseerden maar heeft doorde zwàane \an
haartekwel een(informele) dremPel. Dezewekelijks
biieenkomende Eroep mensen Íuur( hel beleid en let
eiop dàt de beslissingen oP de juiÍe Pla§en worden
tenomèn. 7rJ neemt ook allerlei initiatreven tot over_
le8 oÍ àktie en zwaiL de hushoudeliike en fitnciele
scepter in de organistie.
Op deze plek lèggen de betaalde krucht€n verànt-
woording af in laàtÍe instantie. Het komt er in de
pÉkrijk op neer. dat deze SroeP benoemt en ollslaàL
OveriAens is veEntwoo'drn8 àíle*en en kritiek in_
kasseren op elke plek wur wordt Sewerkt e€n rnSe-
bakken gewoonte (dus bijvoorbeeld in buungroePen,
in het overlet €n de buurtwinkeliers enz.).

H€t antwoord op de vnag welke positie de op-
bouwwerker inneemt, is in feite uit het bove nstaand e àí
te lezen. Hij heeft dezelíde r€chten en plichten àls
andere Àktieye buurtbewoners, of zij bet ald worden

Konkreet doet de opbouwwerker mèe in de weke-
lijkekoördinatievergaderinS, neemtdeelaande koör-
dinàtie n drie buurtgroepen, heeÍt enkele dagdelen
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dienst in het spreekurenwerk in de buunwinkel en
heeft een aantal c€ntmle taken op het gebied van ínan-
cièn en enkele werkgroepe.. Dat kan €lk moment
wijzigen zodnde noodzaak zích voordoet- Dat bepelt
de Akiegroepvergadering.
De Akiegroep heeft eèn nauwe samenwerking met
het éne buurthuisdàt erallang is (de Westerpoonin de
Pupillenbuun) en met de staí mn de twee nieuwe
buurthuizen die nog ge- en verbouwd moeten worden
in de Adriën l',lildersbuun en dë Nozemanbuurt. Via
Akiegroep en BuuíEroepen besraàt met dre staven
een nauw lonukL. Nièt op Íuncronansnivo. Her àpan
definiéren ën kunstmatit in leven houden tàn een
w,jkwelziinswerkerssfeenie wordt door de Aktieg-
roep resoluut afgewezen. Hierin he€ft zii de meeste
welziinswerkers in de wijk als oyeftui8d bondSenoot.
Kontaken liggen ër dus op uitvoerings- en plannrngsni-
vo als deèlg€noot in hèt wèrk niet àls deskundolooS.
ln middels zijn de instellinge n in HetNieuweWesten én
Middelland samen met de beide Ak ieSroepen - en op
initiatieí van deze - om de taíel t@n zitten om de
w,jl.welzijnsplannins re 8even. Op zijn
'DelÈhavens', op onzè eigen mànier dus, zoals Delfsha-
ven dat zo duidélijk heeft voorgedaan.
UitganSspuÍrt voor iedereen ziin hierbij dë resultaten
lan het lnsp@kplan.

De AktieSroep doet erg veel an samenwerkingsver-
banden met andere wijken en andere organisaties. Te
noemen valt h€t Rotterdams Ovedég En Bewoner-
soryanisaties met daarbinnen het Twèede-Ringsover-
leg, het huurovèrleg, renowtie-ov€rleA. Zakendie ook
door h€t roR worden ondersteund.
Binnen het [o.R. leverde de Aktiefoep eerct twee,
later één bestuurslid.
De opbouwwerker heeft deelgenomen aansubteàm en
sollicitatiekommisies. lYet name het eèrsre verloopt
niet Seheel probleemloo§, omdàt de prioriteiten van
Aktiegroep en l.O.R. nier altijd sàmenEllen als her de
tiidsbestedinr van de opbouwerker betreft.
Ondank deze friktiesvindr de Aktiegroep het bestaan
v?n het .oRals omíhankelijk iníituutvan hetSrootíe
belang. De AktieSroep àchr de rol en plaats \"n de
opbouwwërker i. een wijk met een knchtige bewo-
.e6orSanisatie ande6 dan in een wijk w?ar zoiets niet
oÍ nauwelijk besraat.
f4et name in die wijken. en er zijn er nogteveel, zalde
rol %n het [o.R. om de kwaliteit vàn het werk te
bewaken essentieel ziji. Het to.R. op de bres voor de
ontwikkeling tan onàíhankeli jke bewonersorganisaties
verdrent en knjg! de $eun die daàrvoor nod,t rs



Hét Oud€ Noord€n is onríen rond 1900 én teh nu
on8évè€r 21.000 inwoners. De wijk is íEàst het cen-
trum vàn Rotterdam 8èl€8en met de problemeí vqn

Het Oude Noorden iséènwijkmet oud€, veelalslecht
onderhoud€n huizen. Het is dan ook stadsver-
nieuwingsgèbied; er wonen verhoudiogsSéwijs veel
buitenlanders in d€ wijk.
De'íijk wordt doorsn€den door belangrijke verkeers-
aders, die ook een ontsluitingsÍunkti€ h€bb€n voor de
stad; weinig groen, onvoldoende speelSel€8enheid, al
wordt daar m€t enkele projeken wel eniS§ziírs vérb€"
tering in aanSèbrÀcht.
Het Oude Noorden is dè grootste stadsvernreuwinte
wijk van Rolrerdam. Er wordr aan zès renovariepro-
ieken sew€rk, van elksemiddeld 70 woningen. Erzijn
twee nièuwbouwproteken rn voorbereidinS ern er is
ook een kon$ame stroom van drie kleine-beurt-pro-

Dit jaar is een koncept-bestemminSsplan ger€ed ge-
kom€n voor 3/s d€€l van de wijk.
Het belei&plan van de proiekcgroep stndsvernieuwing
vers€haft meer iííormàtie overde sociale kaaÉ mn de
wijk

HET OUDE
NOORDEN

@ffil
ring van de stadsvernieuwing sam€nhangen
eén matia kontak met de klubhuizen in de wijk

- veel onderlinSè spanningen tussen bro€Pskrachten
en de bewoners, die op wiiknivo akièí ziin

- een sleck kontakt tussèn de buurqroep€n ond€r-
ling.

Daar t€genover staat:
een z€èr intensieve en ver ontwikk€lde werkwiize
in de begelèiding van uitvoeringsProieken in d€

- veelakent op het vervolS v?n de bewon€rsorgants
sàti€. na de uitvoeringvan de stadsYernieuwin§Pro-

hoge betrokkenheid vàn beyvoners in de stadtver-
nieuwing.

De oorzàÀk van deze invergelijking metanderéwiiken
sp€ciíl€ke manier van weíken van de bèwon€rsorgani'
sati€ moet worden g€zocht in:
- dé geschiedenis En d€ bewonerskie in het Oude

Noorden (Verzet tè8€n het'Rottetncé', waardoor
voonldé strook mn dewijk langs de Rotte bèdreigd
werd en de city-uitbreiding li'àn Rotterdam dè kant
langs de NoordsinSèl b€dreigde)

- h€t onvermogen vàn de klubhuizen, om door sa-
m€nw€rking ekíri akiePunten voor bewoner-
sorganietié t€ ortwikkelen

- d€ grootte \.an de wiik en de ma§aliteit \lan de
problém€n, die tot kéuz€ van aandàcht§Sebieden
dwong

- specifiekè ontwikkeling vàn d€ inhoud vaD de sociale
begeleidint in de wijk, die zich vooral oP huirve
tings- en herhuisvestingsproblemén richtte

- hèt opbouwwerL dat zich de lààtsté Yiií iaar n,et
meer richte op de bouw van een bewon€Eorgani_
§atie op wijknivo, maar zich bezighi€ld mèt €nkel€
afzonderlijké proiekten.

De géschetste situatiè brècht mee dat er bii d€ komst
van de nieuwe opbouwwerk€r in september l980geen
duidelijk ontwikkeld veEntwoordingskader bestond.
Naaí een aÀrÍallopende proiekten was er ruiÍtevoor
nieuwe akviteiten en h€t ontwikkelen vàn nreuwe
emenw€rkinSsverbanden.
ln de inwerkperiode is nàdrukkelijk gekozen voor het
verkennen vàn de mogelijkheden daartoe met eén

De bèwon€rsorSanisatie in h€t Oude Noorden bestaat
al l0 iar. De ortànietie y,erd Sekenmerkt door:
- €en zeer decentrale werkv{ijze, buurtgroèPen hèb-

ben €en Íeitelijke z€lÉtanditheid, h€tzelíde 8eldt
voor de v€rschillende stadsvernieuwingsprojekten.
De akiviteiteÍ vàn de bèwon€rsorganisati€ be-.
perken zich tot stadsvernieuwingsaktivitéit€n in d€
enSe zin

- het ontbrek€n van een analyse van oí een visie op
problemen in de wiilq dié niet direkt met de uitvoe-
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- SÉKRETARIAAT
ln zo'n grote wiik is een Soed werkend s€kr€ta-
riaat een broodnodige voorzi€nin8:
- buurtwinkè|, íunktie voor de wiikbewoner§.

wie wat wil wetén oí hulp nodiS h€eÍt
tel€Íoon bevrouwen - bernannen

- kommunikàti€punttussen de in dewijkaktievé

kontroleren van afspíake n en besluiten dié in de
centÉl€ organisatie ziin 8énomen

- a6prèken yoor ruimte-gebruik e.d.
Hiervoor is een 8roép bewoners Sevormd, uit
m€ns€n die al langere tijd in de wijk akief wàren
en oók overdag tijd hebben.

- WERKGRPEP wlJK
Dat js de céntr]le groep in de wijk een vervang-
insvan het vroeSére bestuurEn hetwijkorgàan.
Dè'werksroep Wiik had eisenlijkSe€n anderè
taak, dan die zaken tè rè8elen, die nièt door
buurqroepén en stadsvernieuwingsP.oj€ken
gedaàn werden. vanzelÍsprekend dat steeds min-
der mensen zi€h aanS€trokken voelden tot èén
troep mér een dertelijk€ rest-Íunktie.
Na de totstànd koming yan de s€kretariaat§8roep,
is de'WerkSroép Wiik als €€ntnle groeP in de
wijk tijdeliik om8édoopt in 'CamPagne le'din8'
(ziè hi€rvoor verder: d€ Campasne).
Het voorstèl is, dat de'Werkgroep Wiik duide-
liiker saat funktioneren als een c€ntraal koórdi-
mtièpunt in de wijL waarnaar allè aktieve bewo-
nérsgroepen iemand àívaardisen De Pre(iese
Íunkiè moet nog verder worden ontwikkèld.
Een taak ook voor dè opbouwwerker het kc

- AGENDAKOMMISSIE
Ter voorber€idin8 van de'W€rlgroep Wiik w:§
er de agendàkommissi€, die ook v€€l besluiten
nam in de sfeer En het sekretariààt-acki8 werk
Waa.schiinliik zal de agendakommissi€ èén taak
krijgen tér voorbereidinS van de 'WerkeroeP
Wrjk, hèt ontmo€ringspunt tuss€n de aktievè
Sroepen in de wijk
Een andèr€ belanSriike funktié ,ran d€ agenda-
kommisie is h€t ontwikkelen vàn €en visie op
éen aantal problemen in dë wijk ÉenÈak derhal-
ve ook voor d€ oPbouwwèrkér.

KENNISMAKING
Natuurlijk is de nodiSe tijd besteed aan het bezoeken
van tal mn vrijwilliteB, beÉalde kíachr€n, klubhuizen,
buurtSroèpen ènz. Daarnaaí moeten àlledaàgsè zaken,
als een telefoon en een eniSszins aanvaardbare huiwes
ting worden gereteld.
Na de kennismaking werd toen ítaar aan het werk
8e8ààn:

A. ONTWKKELINGEN VAN DÉ ORGANISANE
Over betrekkeliike eenvoudise zaken, als sekretà-
rjaatsvoering, iníormàtie an àktievé wijkb€woners
over zaken die bii het wijkorsaan binnenkwamen,
sotlicitatieprocèdures, ruimte gebruik, gebruik En
de finàn€iële mogeliikhedèn én matériél€ mogelijk-
heden van hetwijkorgan als een doordég€meente
€rkend€ en (t€ weinis) sesubsidieerde or8ànisatie,
wirèn tal vàn koníiken €n problemen. Vèr-
rchillende mensen vo€lden zich ook individueel
yenntwoordeliik voor bepalde onderdél€n vàn
die organisatie, op een wiize, dieanderen k€nnelijk
verhinderden om nos op e€n aansename wijze vàn
de mogeliikheden van de organisatie gebruik te

Op dit Sebied 6 een ant:l ingrijpende wiizigingen
voorgesteld en vervolgens het injtiatief genomèn
om enkele daarvan t€ ontwikkelen:

3. DEWERKooe opgo
MHEDÈi{ VAN

UWWERKER

grote sp€èlruimte voor;nitiatief van de oPbouwwer_
k€r. Daarbii is voorèl sekeken íÉart€rreinen en àktivi
téit€n die zouden kunnen leiden tot éen grotere e_
menhang en een versterking van orgànisatie op wiik-

Gevolg van deze situatie is, dat nog geen duidéliike
veranovoording yàn d€ werkzaÀmhed€n plaatsvindt
naar d€ groep diè op wijknivo aktieÍ is.
VanaÍ het be8in is de posiue van opbouwtèrker. Sezren
de ontwikkelinS van de bèwon€rsorganisatie, uitdruk-
k€lijkafgeschermd €n is ruimtegeclàimd om met zàken
b€zigre zijn, die tot dan toe nietwerden aangepakt in
de b€wonersorganisatie.



B. NIEUWS IN DE VMJK
_ 'HET NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN'

Het Oud€ Noordèn had geen echté. regelmatig
verschijrcnde wijkkrènL W€l waren er €nkele
zeer goede buurtkrantjes. Vànuit de verondër-
íelling dat een bewonemorganisatie in de wijk
niet zonder ziin eige n 'PaPieren tiiger' kan, h€eít
de opbouww€rker een biidrage gehad iÍ het
ontwikkelen vàn:
- eèn id€e over wat èen wijkknnt in h€t'Oude

Noorden' zou moet€n ziin
organiserèn van konkrete mogelijkheden voor
de verva. rdiSing vàn zo n kEn( èn de versprei-
ding ervan.

Zo is dan geboren'Hét Nieuwsblàd \an het
Noorden'. De beste wijkkràm \ran de stàd. De
redaktie hèeft een veEntwoordingsPlictlt acht€r_
àf naàr de bewonersorganis ie en heeft een
ruinte zelfstandiSheid','Àn werken.

- 'IS HET HIER NOG LEUK
Een medium terstimulering van m€nsen die lange
djd niét meer aktieÍ waren, ter inÍormatie En
mensen die kennis hebben Semaakt met de be-
wonersorSanistie, voor roddel en achterklàP.
kontaktussen de in dë buurtal4ieve Sroepen en
het aansnijden vàn centràlè thema's. Ter ver-
langing van veryelende notulen heeíi de oP-
bouwwerker eèn ongenuance€rd, zogenamd.
leuk kaderblad uitgebrack wat onregelmatig
veEchijnt €n nu reeds 750 abonnees heeft: 'ls-
het- hier-nogJeuk .
Natuurlijk bepaalt het sekretàriaat de inhoud.
t4aàr d€ opbouwwerkér schrijft, st€ncilt en
vouwt. Hij hooPt ook déze klus te sPreiden.

C. AKTIÉ
DÉ CAMPAGNE
Er moest dit jaar iíspràak plaatsvinden over een
beíemmings- en uitvoerin§Plan voor een be-
langrijk ged€elte Yan de wijk
Dé opbouwwerkér heeft het initiatieí 8e nomeÍ
een w andere manièr van insPruk Le or8anlse-
ren dan het voornemen wa§
De bedoeling ervan was:
- een ergen akieplan voor de bewoneEorgani-

eriè tè óntwikkelen. met nieuwe zak€n die
vànuit de bewoDer§organisatie zoud€n moe_

ten word€n aangePak
oude kàderc opnieuw te betrekken bii een
cemraal, vànuit de bewonersorganisàti€. 8e-

- de sfè€r'er kan nik en we hebb€n ruzie'te

het inspràakeld zo veràntwoord mo8élijk te
besteden Enuit de belanten Yan de bewon€rs
in de wijk en hun or8ànEtie

- het kontakt met bewoners in de wijk tè her_
stellen en ondervertegenwoordiSde SroePen
vànuit de wijkte íimuleren om aktièí te wor-

- te bewiizen dat in hèt Oude Noorden onmo-
gelijke dinSen tot de mogelijkheden behoor-

- te onderzoeken w€lke zaken dé bewonerszelf
akiepunten voor de bewonersorSanietie vin'

- in de akJie de nieuwe contouren voor de be-
wonèrcorSanietie te ortwikkelen

De t ak vàn d€ opbouwwerker in de camPagne

het mede bedenken enàn
- een centrèle rolvervullen in de organisatie van

- hetbewakenvan deaktiePunten van de bëwo_
ner§organietie en de eiSen akiePuntenkn de
opbouwwerker

- het leiden van diveísesrote wiilverSader ingen
het opueden en inspringen dàar wa?r nodi8
het organiseren van onder§teuning voor de
aktie nuit de buurt- èn de klubhuizen.

Gedurende de vier nEanden van de camPagne
beDaàlde de aktiviterten voor de campasne voor
8O:. dé fljsbeíeding !'an de oobouwwerker. De
doelíellinsen van de C-amPà8ne zrjn ruimschoots
gehaald.

_ HUURAKTIEKOI'íITEE
larliik wordt in de wtik de ahie tegen de
huurverhoginS Sevoerd. Het wàs de taÀk var 'lPopbouwerker durin m€e ce doen en voor zo-
ver moselitk begeleiding te Seven Vanuit hel
smenwerkingsverband dàt de aktie jaarlijk

- een huurrecht-scholing georganiseerd



de hulpverlènint bij hu urrèchtzàkè n Eeregeld,
in handen vàn professionak gekomen en kwa-
litatieí yerbeterd

- de diskussie gestan ovèr de organisatie r"n
huurder en bewonereeigenaren in onze wijk
het kontak met het íedeliik sàmenwerk,ngs-
verband vàn bewonersorganisàties onderhou-

De taàk van de opbouwwerker war:
- orSanis€rén en Sedeelteliik zélí Seven vàn

huurrecltscholint
- stanèn disku§ie ov€r organisàtie yan huurder§
- deelnemen aan akti€s
- br€ed orSaniserèn vàn aktiviteit€n
- invoeren van d€ huurrecht-spreekuren.. BUURTGROEP 'DE KOP'
Aàn de noordkart van d€ wiik ontbreek het
ge heel an voorzieninSen op soc'aàl ku kuree I ge-
bied. Wel z'jn er rwee buurcgroepen. De op-
bouwwerker is min oímeer in de Buungroep'De
Kop'gerold, nadat hii had de€lSenomen an een
diskussre over de zog€naamde'Kleine Buun in
de Kop. Helds heeft hiien lEd hrjveelre weiniS
tiid, om werkelijk aan die beteleiding €n onder-
Íeunint te werken. wer deze Eroep nàr zijns
inziens recht op heeft.
Ziiaktivit€itèn hebben zich beperkttot hèt afen
toevolSenvan de buunvergadering €n enige hulp
bij de aktie di€ in het kader tàn de camnpg€nè
rond het aktieplàn lan de bewonersorganisatie
aan de noordkànt lran d€ wijk is gevoerd.
Geprob€èrd zal worden de Buungroep 'De Kop,
te bl,iven vol8en, àl is er her bèseí dat d€ op-
bouwwerker meer leen van de buunSroèpte-
den, dan zii En hem te lèren hebben.
Hier li8t èchter een duidelijke taak voor een
buunwèrker (een duidèli jk veràntwoordingska-

. ROTTEKWARTIER
Sinds een buurtverSad€ring is de opbouwwerker
bijdeakÈivireirenvandebewonersSroepenin her
RottekwàÉier berrokken. H'i vervuh hier een
b€gèléidende rol, maar iserdaarbij van ovenurgd
dat binnen enig€ riid, dre voonreffehike, akrieve
en soms, zij het niet altiid, zeer wijze b€woners
\"àn dit kompleks de aktiviteiten voor èèn groot

gedeelte z€lí kunnen runnen.
Helaas zijn er enige tegenstèllingen terezen, die
hun oorzaak op het pèrsoonliike vlak hebbeÍ,
waardoor een opbouwwerker wat werk te ver-
zetten he€ft in dèze rroep. Hiiis daarbiiookwel
blii in dit nieuwbouwkomplek te kunnen wer-
ken, omdat zijn èi8en kijk op de probl€men rond
organisatië vàn huurders wordt vèrdiepr.

- SLOOPKOMPLEKSEN
Voor aktiviteiten rond kompleksen die gesloopt
gaan worden over eniSe t,id, i5 een opzeti€ 8e-
maak over waar het aksert }?n de aktivitéiten op
dat gèbied zouden kunnén ti8ten.
Ook hièrligtenweer réd€l,ike antallen behoor-
lijk enthousiaste bèwoners van d€ grotè €am-
pà8ne rond het aktieplan van dë bèwonersorSà-
nisatieSebru,k te hebben gèmak om hun lot in
eigen hand te zover dat in zo'n
situatie nog mogelijk is natuurliik
Dit is een van dè proieken, waarweinig tijd voor
is. Niet voldoende om werkelijkdie hulpensteun
te 8evèn, waarop d€ze Sroep recht héèft. vol
Send seizoen zal de betrokkenheid bij dèze àk-
tiviteiten bliiven.
De taak t"n de opbouwwerker besraat uitl
- meed€nken over een eÍficiènte orSanisatiè-

óntwjkkelen van scholingsakrivitéiten over de
spe.iÍlek€ situatie als huurdér ií desloopkom-

Ook op dit punt stelt zich heel nadrukkeliik de
vmaS naàr een ju ist antwoord op het vmaSstu k kn
organisatie van huurders in de oude bouwvàn de
wijL

D. PRATEN EN ZOEKEN. WERKERSOVERLEG
Wekeliiksvindt er een bijeenkomí plaats van de
werkers die door hun en voor hun inzet bii de
stadsvernieuwinS wo.den betaald. Als er goed
Seteld is: zeven parr-time ekstern deskundiSen,
twee sociaal beteleiders €n de opbouwwerker.
Voor hèt werkersverslat zijn door de op-
bouwwerker dri€ diskussiestukkèn temaak
over de opzèt van een centràle bewonersorga-
n,satie in de wijk Helaas ziin zij ondanks deze



inspanning not niet tot een echt SesPrek hier_

Voör het werkersovèrlè8 heeít de opbouwwer-
kersamen met een medewèrksteryan het buro
inspràakbègelerdrnS wn de dieN1 volksht,ir-
vesting van de 8eméeme €en íuk temaakt over
'Standaàrdwerkwiize bii r e novatie- projekten .
Deze standaardwerkwijze is vrijw€l ongewijziSd
à:n8en6men en wordt nu stàPj€ voor staP]e
geëííektueerd. ln dat Íukie istevens àangegeYen
op welke wijze de samenwerking tusen Pro-
i€ktburo en werkeB vàn h€t wijkorgaan zou
kunnen worden verbeterd.

_ BEJAARDEN
Er is bijgedngen tot de ontwikkeling kn tw€e

- een 8roép die zich gaat beziShoudén met de
ontwikkeling yàn eén verzorginSíehui§

- éen Sroep die zich beziShoudt m€t het ont-
wikkelen van hulpverleninS op vrijwtlhge bask
aan die ouderen en eenzamen, die dàr op pflis

Op dit moment beperkt de inbreng wn de op-
bouwwerker zi.h tot het aÍ en toe doorpEten
vàn èen oíander met degenen die deze akivitei-
ten koórdinéren.

_ OUDEREJEUGD
Vanuit de bewonersorSanisatie is de op-
bouwwèrker betrokken bij het denken over àk-
tiyiteiten voor oudere jeugd in de wijk én zono-
dig h€t starten En een èi8en certrum voor d€ze
ionser€n._ BUITENLANDERS
ln het oude Noorden werk een voortreíÍ€liik
projek aan de problemen van de buitenlaídse
mensen in dewiik (samen wonen. samen leven).
Met een vàn de begeleideE van dàt projekt is de
opbouwwerk€r beziS dit werk in de bewoners-
organisatie aàn dè orde te stellen en het yrerkèn
voor en met buitenlàndsè mènsentot een onder-
deèl t€ maken van het denken èn doen van de
bewonènorganisatie.
Daarbij is hijbijna op persoonlijke titelbètrokken
Seweert bit het overleg tussen bewoneEorgani-
sariesen herplatíorm vàn dèmokmtrese oryanis-
ti€s \ran buitenlanders in Rotterdam. Ook dit

móet kennis en kontakten opl€veren om hét
denken èn doen van de bewon€rsorganistie
over de buitenlàndse mensen en met de buiten_
landse mensen te stimuleren.
ONDERZOEK
Sàmen met twee stagiairès vàn deSociàle Akàdè-
mi€ heeft de opbouwwerker 8èwerkt aan de
opzet van een wat uitg€breidere sociale kaan van
het Oudé Noorden. Gelukkig worden zijdaarbii
geholpen door e€n medewerkervànde Projekt-
groep, die alles weet vàn statistieL OP dit mo-
ment wàcken zij 9 maanden (!) oP een uitdràai
vèn het gemeentèlijk rekencentrum. Zij hoPen
dèze nu medio l98l binnen te hebben. Dan Pas
ziin ziigoed in staÀt de 8égevens uit het aktie-on-
derzoek (wat ook het doel was \ran de groté
campatíe om te kombineren) mèt wàt harder
.i jÍermateriààl t€ onderbouwen.
wELZlJNSWERK
De opbouwwerker is ook ze€r akieí geweest
om met kollegÀ's te praten over weíkerreinen
die op dat mom€nt nog niet echt in hun taken-
pakket zaten. Helaàs is deze akiviteit Seken_
mèrkt door ieti \àn prijsschieten, iD plats vÀn h€t
doordenken tàn een en ànder \anuit een ovèr-
eeníemminS over b€leid.
De bewoneBoryànisatie en met her d€ op-
bouwèrker, is uit het welziinsoverleg gestaPt,
omdat dàt zich voornamelijk b€ziShield met het
optrekken van muren rond d€ iníellinten.
De opbouwwerker hèeft nu vanuit de bewo-
nersoryanisati€ een voorstel gedaan om een en
ander wàt effekiever aan te pakken.
NATUURLUK ZIN ER DAN OOK NOG DE
KLUSSEN
Het begelèiden lan drie klèine-beurt-Proiekten,
binnen een minimàlé opzet waar het omíeunaan
bewoners gaàt. Meèr tijd is er nieL
Noodreparaties an sten.ilappa@t k no8 zoiets
en.... nou ia als u dat echt wih weten, kom dan
geruí eèn w€ekje meedràaien met de oP-
bouwwerker in het Oude Noorden.
Wellicht wordt ziin konstatering dan ook de

Er is een tw€ede opbouwerker in deze wiik
nodig en wél gisteren.



HET
Binnen het LoR wordt deeltenomen aan het
subteàm en zeer veel van de kolleSa-s 8€leèrd.
Als taakstélling binnen dezeorganisarie E ook nog
dèélgénómèn in de sollicitàiteprocedure voor
eèn opbouwwerker in Delíshaven en voor een
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STEDELUK BURO EN SEKRETARIAAT, PIETER DE HOOCHWEG I1O, ÍEI- 7677-66
LOES VAN DONGEN. sekrerariaatsmedewerker
ADRI KLUWEN, sekretariulsmedewerker
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ÀFRIKAANDERWU K, Kaapstraat I I b, tel. 84.34.9 I

Ce€s van Helven i.s.m. Wijkorgaan Aírikaanderwiik

ALEXANDERPOLDEF, Bolkplein l, tel. 20.50.55
Armand van Puyvelde i.s.m. V.K. Alennderpolder

BLOEI,lHOF, Asterstmai 30, te 84.44.48
Fràns vai Wees .s.m. WijkorSen B oemhoí

BOSPOLDER/TUSSENDl]KEN, Jan Krlyffstraat 33, tel. 25.18.38
Ben Brouwer i.s.m. WljkoGan Bospo derrÍusendljken

CROOSW[K, Pi]perstrot 37, !el. 12.93.61
Fn yan Caa e. en Drles Wil ems .s.m. WilkorSaai Croosw jk

DELFSHAVEN, Havenstna. 183, !e. 7ó.76.00
Hugo l'1u der i.s nr. Wljkorgaan D€líshaven

FEl]ENOORD/NOORDEREILAND. Persooósstrat l4-16, !el. 8492.10
lan Robbere$ i.s.m. Bewoners Organisalie Fe lenoordrNoorderelland

HILLESLUIS. Rederlan 36b, !el. 19.63.48
Leo Pinxlen l.s.m. w lkorgdn Hi lesluis

HOOGVLIET. Griede l. te. 18.19.56
André van Bae en en Peter Roke6 i.s.m. S.w O Hoogvliet



KRALINGEN. Goudse Riiweg 39d, tel. 52.I I.43
Dennis Brittiin i.s.m. Buurtgroepenoverlet Kràlin8èn

LOI',1BARDUEN, Catulluswes 436, tel. 32.71.74
Wil van Vessem i.s.m. Sti.hting Wijkopbouw Lombardiien

14IDDELLAND, Pupillenstmat 56, tè|. 77.84-77
l'4àry Onderwijk i.s.m. Aktiegroep l'4iddellànd

NIEUWE WESTEN, Pupillenstràat 56, tel. 77.84.77
Ernst Verhaar i.s.m. Aktiegro€p Nieuwe WeÍen

OMI,lOORD, Stresemànnplaats 8, tel. 21.37.26
Rob Engelen i.s.m. Stichting Wijlgemeenschap Ommoord

OOSTERFLANK

OUD CHARLOIS, Boergoensestraàt 66b, tel. 29.76.59
Willy Verbàkel i.s.m. Werkgroep Oud Charlois

OUD MATHENESSE/WÍTE DORP, Russischestraat 25, tel. 62.14.52
Johan Janss€ns i.s.m. BewoneBorsanisatie Oud Mathenesse

OUDE NOORDEN, Genrd Schohenstraat 129. tel. 66.55.81
Toí Huiskens i.s.m. Wijkorgaan Hèt Oudë Noordèn

OUDE WESTEN, Gafielst""àt 27h, tel. 36. 19.28
Toon Lambregts i.s.m. AktieSroep Het Oude Westen

SPANGEN, Spiegelíràat 24 tel. 15.40.35
Leen Karsdorp i.s.m. Wiikorgaan Spaígen

TARWEWJK, Gaesbeekstmt l8a, tel. 86.57.83
Hein Kemperman i-s.m. Bewoners Organisatië Tarwewijk

VREEWJK, Sikkelíraat 36b, tel. 85.82.33
Arthur n Íhiel i.s.m. Werkroep Rehabilitatie Vreewijk

ZEVENKAMP

zUlDWlK, slinge 303 (sebouw'Larenkamp'), tel. 80.40.44

PROJEKT ODEON, Gouvernestraat 56d, tel. 36.38.55
Nel Bro€khuizen i.s.m. Aktiegro€p Het Oude Westen
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