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VOORAF
Voor Lr lgt het veÍsag van de werkzaam
heden van het institu!t Opbouwwerk Rot
terdanr over 1982 en 1983 Het versag
werd afges oten per cktobeÍ 1983.

B;jhet .O.F.zljn34opborwwerkerswerk
,aam, (30 forÍnatiep aatsen) verdee d over
25 wrlken. Ongeveer ééndeÍde van de wj
ken heeÍt nlet de besch kk ns over een op

ln de vcrslasperiode is hel aanta opbo!w
werkers !itqebreid met 4. Daarnaast ziln 3
oplrouwwerkers aansesteld rneta s hoofd
taak de ondersteLrn nq van immiqÍanten ln
de wijk.

Deze ontw kke lngen zetten de loka e de
mokrate ofdeÍ dr!k. E(rn pjer virn de
okaÉ demokratie n Botterdam is de

koa ltie tussen gemeentebestuur en bewo
fersorganlsat es bij de aanpak van proble_

men Door het beleld van de Biiksoverheid
worden gemeentebestuuÍ en wor ngkor.
poraties angzaam maar zeker n de rolvan
deLrrwaarder sedrongen. Een dergelijk be
e d leidt tor ontwrichting van de okalede
mokrat e. Hetwordt hoog tjd dat het Rot
terdamse zaken Kab net in Den Haag de
kosten en baten van zo n po it ek eens uit

Het opbouwwerk in Rotterdam groe t en
boeit tegen de ve.dÍukking in. De op
bouwwerkers zin de afselopen jaren
steeds meer onder druk komen te staan.
Het werkr€Íein is verbreed Bewoners
orsanlsat es lvaar de opbouwwerkers ziln
gedetacheerd spe en een centrale ro in de
stadsvernieuwlng Daar is de we zijnsp an
ning bijlrekornen Het samenwonen en sa-

d. immigra.ten n de wilk
en de autochtone NedeÍ anders voÍmt ver
d€r e€n centrale uildaging. Dat al {rs onder
de spanning van massa werkloosheid, da
lefde inkonrens, afbraak var ko lekrie!e
voorrieningen en de opkor.st van georga

De opzel van dit vers ag is a s volgt.
Hoofdmoot vormen de wjkvers aser van
de opbouwwerkers. DaaÍin woÍden kort
een aanral onrwikkellngen in de wijk se
schetst, de aktiviteit€n van de bewoners
oÍganlsatle worden beschreven en deposi
t e en taken van het opbo!wwerk worden
aangegeven Door recente personeelswis
sel ngen ontbreken vers agen uit Kra ingen
ef het N euwe Westen.
Daaraan voorat gaat een veÍslag van de
aktiviteiten van het PlatÍorm WAO, een
stedelijke organisalie voor arbeidsonge
sch kten, die ondeÍsteLrnd woÍdt door het

ln het eerste dee van het vers ag wordt
een overzicht gegeven van de weÍkzaanr-
heden van het stede ijk ondersteunerde
burovan het I O.R., en van de aanpakvan
een aantal centrale prob emen als wooI
lastell, stadsveÍf euwing in de tweede
rinss wijken, de wjkvoorzieninsen, de
positie van de imm granten en !\rerkloos-
he.i
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1. BEWONERSORGANISATIES EN
OPBOUWWERK

Bewonersorganisatless zjn n de Botter.larnse maatschapp€ljke verhoud ngen n et weq te

Via ee'l NIPO on.l€rzoei(+ s clat ook nret c jfeÍs bevest gd in het aÍse open jaar'

Het o..l.rzoek ond{rr Len stee(pro€l \rai d-" b-"volklng in 3 sta.lsdelen lever.le d-" vo gcnde

geqev-ans op over de turiktle van de trewo.ersorgan sat e

Gevra.!l.l w. lr.t meeste doÉ1 aaf de op ossin.l v.n dÉ problemen in.le wijk aflwoor'l're
l7!; de be\uorersor!rarrlsat e l!lekorri!leerd met wjken zor.let be\,\rofersorganisatie u I dc

sreekDroef s het percenta!te 25). D-" gemeent-" en "de deelgem€e rta" skoorden r.sp 13qo

en 69i. NlÈ.rand en wect n el" 7jn d. gÍootste partj: rcsp.259b en 289n.

I de woorden v.n h-"1 onderroeksrappo.l:
'' n dr e gebi.def \r.n Centr!ri Noor.l nr€t
{ron negatieve ilchl€Ístarrdskore b ilken de

beworrersor.Janisaties faar hel oordee
van veel burgDrs meer..n het oplossen
!an probLenr-pn tc doen dan d-a gemeente

oÍ do dee.leme€ftc, zcfs lnzake pro

b enren w.irrn de bewonersorltanisates
fornreel geen rol toebedeeld lrebbef !le
ir{r!lLrr (brltenafders). Dt kan er oP

d! den .lrt bewonersorginisaties in ho

!lere nrate hel vcrtrouwen .,enietcn van de

bewoners da r 'de po tiek'. ln dit vDrband
is hct !legeven irteressant dat . a e

buurten r! fr de he fl van d. nrersen het
.ef goede 2aak vindt dat de bewofers
orgin sat es worden ges!bsld eerd.
\rvaarschijr ilk spreekr.le man er van ope

reren van b.woneÍsorgnnisaties, oplre
dend al eer als Lrehngenbehart ger, de be

vo klng meer aan drn hcl optreden van
overhe dsinste lin!len.'

sef rellef een meerderheid virn iryeet
nief en 'n emand '.
Tweede punt dat tot nadenken ste.rt s d.t
a s groolste prob emer worden genoemd
''woonomstardigheden" en "do bu ten
andÉrs" ln beide sevalef wordt !lekeken
n.ar de bewonersorgan satie.
Op het vlak vën de woonomstand ghe
den" hebben bewo.ersorllan sat es ecf

T a v "d. bL tenlande
edeÍeef a kon vermooden, de komende
jaren een harde striid sevochten moeten
worden, met a s inzet de erkenning van de

rechten van inrnrigranten en de er(enning
dat sameo wonen
groepen mensen met totaa versch lende
kL tLrrer tol prob eíref eidt d e niet ge"

fegeerd ku n.en worden
BewonsrsoÍgan saties kunfef de strijd op
dt front niet a leen aan. Het vereist een

brcde samenwerking met inste I ngen in de
wilk en konkrete ondersteun ng vanult het
gemeentebesluur 1en de landerlke overTwee punterr !it het onde12oek !even stof

De 'po tiek" in de lorm van gemeente
bcstuur, deeigemeente oÍ politieke partil

en s zeer zvr'ak aanwez s n het bewlstz jf
vaf de inensen a s het gaat om probiene.
I de w jk. Weet n et en 'n emand ' zijn
de meest gegeven snrwoorden op de
vraag w e wat doet aan de op ossing van
prob emef. Voor zover eÍ een koppeling is

nret poiteke bes !itvo.nring is die ndi
rekt, via d{r bewonersorgënisatie DaàÍbj
moet ook de bewonersorllanisat e opbok

lD13aOvlrkondèrzóe( a€eigemeenrts Cennrnl
No.rd, it.rv s -è GÍoep Gron,rilerrNllj0, lS33l

De wijk
De Íufktle die bewofersor{lanisat es ver
vu len isvoo.een groot deelgebaseerd op
een píaktlsche koa it e poiil ek nret de en
van de po iliek en het ambte ilk apprraat
Daardoozijn resultaten te boekef.



De inzet daaÍvan in de aÍge open 10 jaar

kan kort worden samenqevat met "bo!
wen voor de buurt" Een breed Program
ma dat konkrete verbeteringen op evert ln
dewoof eF leeforrrstandisheden van gro
te gÍo€pen mefsen. En dat ook de bewo

nersoÍganisatie een duideljke basis ver

schaft voor be angenbehartlging die bÍeed
in de wijk wordt gedragen.

IMassa werkloosheid, lnkomensda ing en

bezu n glngen in de ko ektieve sektor

MhïÍ[mlm

m slt Is -ïï*
É.uon.r soqdti.dí. uiitar c@a ,'ít 61"s.

WIJKKRANT
VOOR DELFSHAVEN

BUURTIT AIT
DE ]TI{IDDDLLANDER

J (a t'rooslr llter H
CABNISÍIER
COUBIER

da lt6m ÍaD d!I E

ozet
Y tn Spongen
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w.aronder vo kshuisvest ng zottcn het
"bouwen vooÍ de buuÍt op losse schroe
verr. Er woedt een keiharde woon aslen
sÍild

Beroepsnrat ge ondcrsteLnlfg is voo.
trewonersorganlsat es geen !xe.
Ze moeten opereren in een kompleks g.
heel !af verhoudingen en tegefste I rgLn
blnien wijken. Anderen vonn-on van qeor

!laniseerd maatschappelijk ln tiat ef, zoa s
b.v. de keÍken oí politleke partjen ontbr-p
ker \,:rak, nrcta e gelo ge. van d -pn loor
het maatschappe ilk kadeÍ. Daar koort 

'ro!lbii dat de bewonersorgan sar c v.rw kk. t
s I ondcrh:rnde ngspos ties nret ge
meenteljke aÍdelifrren op Lrrteef opefde
teÍelnef, met woflngbo!wkorporaties

Be angef veranderon en wordan verbrok

Er d enen z ch groeperingen aaf vaI zeer
diverse pluimage en !it u teenlopende be
vo kingsgÍoepen d e, b jtoeva , in eenrelÍ

Kan een wilkqerlchle bewoFersor!lanisatle
onder derllelitke omstandighedcn bc

Er ls eef ontwlkkel nEl wirar te !emen vaf
een organisat epalroon dat van!ll ecn
centraa punt wordt gekoörd nccrd (al dan
n et v a een bestlur dat z ch opwerpt als
spreeklruis vaf de w lk l, naar een osgcko
ord neerd netwerk van gro.pen met een
.lrote male van 2elisti rdigheid. Die groe
pen makcn gebr!ik van de aanwezilte on
dersteLrning, de b!ultwinke cf dc bu!rl
kraft. D e ontwikkolng gaal geljk op met
de a anger fgezette verbredifg vaf het
werktetrein van bewofersorganisaties
naar terre nen buiteÍr de stadsvenrieuur' n.r

De feite ljke sltuat e is dus dal de beroeps
Lr.chten d{xrl uitma «rn van het l.d-"r 1de
wilk. Onder de,e venro!d n!en r in op!a1
tingen over opbo!wwerk a s ljclellkÈ pro
je iÍnalige nzÉt.lat orop g-qr c rt s z chz-È Í
overbodlg te nral€n achterh.akl D.l koi
sept wordt door het l.O.B. niet !lÉhai

We wordt gestr-"eÍd na.r -èen 7od...qe
werkwljze dat niet aleef de resu t.ten iÉl
r1, aar dat ook dc kapac:elt !.n .lo.
het ze f' bil een ,o grool mo.qe ilke !nrÉp
mensen r!ordl ontvilkkeld.

En de oplrouW\(erkerl
''Veíder wordt !.n de opbouv'nerker !er
w.cht .l3t h j eÉn olerri.h1 heeí1 !.n . És

wat gaande s blfnen de bewoierso.gëni
satle, altlid klaar sta.t voor problemen !èn
werkgroeperr of akt eve bcvr'onÉ.s, .lat h;l

altud bere d is onr hand ei sp. r.liensten
le verr chren, dat hitaltil.Ja les víÈet re l!l
sen in het sebouw, dal r j alt jd !i en.l.lj<
is, dar je hem a tljd mag stor-èn, .1.1 hij er
altjd is ....
Leuk werk dat opbouvr'r,erk ' lvers ;rg O!d
À,latheresse'W tt-" Dorp)

Het opbouwwerk
Het opbolwwerk n Rotterd.rn is na!w
veÍbonden nrct de b,"wonersorgan sat es
ef de ontw kke ingen daari'r.
ln stadsvernie!w ngsgebieden w-qrkl de
opbouwwerker in een team van beroeps
kr.chten, sanren met ekstern deskund gen
en socaa begeloidars Zoals uit de wijk
vcrsasen b ijtt s in vee geva len de direkt
ultvoerende taak in r€novatie en nieuw
bouwprolektof v.n de opbouwwerker be

Na.st de ordersteunifg van rlerkgroepcn
op al er e terreinen die gezamef ilk de be
wonersorganisatie uitnraken, heeít hel op
bouwwerk vaak een raak ln de koörd nat e

!n organ sal e vaf hcL totira van het ge

beuren van de bewonersorganisatie.



2. WOONLASTEN
Bewonersorganisaties, gemeentebest!ur en won:ngbouwkorporates tekendef december
1982 op een maniíestatle n Den HEag gezarnen ijk protest aan tegen de sterk gestege l

Voortzetting van het hLidige regeÍingsbeleld betekent het einde van de sociale volkshu sves
llngspoltiekwaarin ookmensen met agereinkomensrechlhebbenopeenredeilkebehuizing.
De strjd om betaa bare huur s altijd een centÍaal punt geweest in de stadsve.nieuwlns. D e
strljd heeÍt zich verbreed tot woon ast€n door de sterke stjging van met name de energiekos-

A s er geen resuitalen worden geboekt n de woonlastenstritd betekent dat het einde van de
stadsvernieuwlng en voongaande verpaLper ng van grot€ de en van de stad.

BinfenhetlO.B.lsvafaÍl98040uurstaftijdvrljgemaaktvoorondersteuningvaninÍormatie
uilwisse ing, scho ngen en geza,nenljke akties van bewoneÍsorganisaties op het vak van
stadsvernieuwing, huurbe e d e.a. Deze aktv te ten worden gekoórdinee.d door het Botter
danrs Oveíeg BewonersoÍganlsat es, het stede ljk samenwerkingsverband van bewoneÍs
orsan;saties. Het B.O.B s een onaíhankeljke organisatie €n de verhouding vaÍr het l.O.B
t.a.v. het R.O. B. is eenzelÍde a s d e van een opbo!wwe.ker t.a.!. de beworersorgan satie.

Het R.O B. heeft n '83 a s prloriteit de
aktles tegen de hoge woonlasten vast

Alle energie is er op gericht om tussen de
wijken samenwerking van woonlasten
akties te verkrilgen.
Op hooídpunten onderscheiden we dre

l. woonlastenaktes in de stadsvern eu
wif qsqeb eden (nieuwbo!w renovatie)

2. huuÍverhog nssakties ln .le oudbouw

. lmet name in de 2e rifg)
3. huLrrharmonlsate akties lmet name if

de 3e Íing)

D€ laatste maanden ontwikkeen zi{rh
woo.lastenakt es in de ultbredngsge
bieden Zevenkamp, Oosterflank, Bever

De woon astenaktie n de nieuwbouw en
renovatieprojekten breidtzich s ndsjul 83
uir.
ln sopteÍnber '83 waren ai l4 wijken nret
eef of andere inho!dingsaktie b€zisl

13
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Ook de hu!rharmonlsalie ln de wijken als
Lombardijen en Usselmonde heeÍt veel
trewoners aangezet tot aktie
Voor een overzicht van de akties verw jren
we naar de spec a e Rotterdamse Woon
astenkrant van september '83 die n het
kader van de grote 1 okrober manifestatie

Hoe bundelen we de krachten

Èet B.O. B. heeÍ1 d!s tot taak binnef Rot-
terdam de krachten te bLrndelen en zorgt
ervoor dat de aktiviteitef van vsrschi lelde
organisaties meer wordef daf eer opte
som van d e aktiviteiten. Vanult de woon
astenakt es groeit ook op andere terreinen

Vanaf oktober'83 ziet het R.O.B er as
volgt ull:

De samenwerking
Op 12 maart is er in Odeon een konÍarenti.]
tussen d€ wjken georganiseerd over de
opzet en samenwerklnq vaf de woonlas
tenakt;es Er ls toen o.a. vastgesteld dat:

a. de akt es tegen de woonlasten ook be
angrijk zijn voor cle voortsans van de
stadsvernleuwing voor de mensen d e

b. tegen de huurharmofisatle moet vooÍ 1

lu I een grote st€de ilke akti€ wordef
georsanlseerd waar dan ook de huLrr

kommissie aangepakt moet worden.

Na d e kofÍerentie is door het R 0. B. een
scholng voor huurakties gegeven lAan
de slas) en s er een huis aan h!is
woon astenkrant gemaakt
Voora de zosenaanrde 3e rinsswilkcn
sloten z ch aaneen en deden n grote ge

tale mee. Enke a voor het eerst
De akties tegen de huurverhoging ware.
een sÍoot sLrkses en per 1 juliglngen if vee
wilken ook inhoudingsakties van staÍt
De witken dle deze akties ziln gestart,
sluiten z ch nu aan bij4 a ndere wljken lPro
venierswijk, Agn esebuurt, Crooswijk en
Oude NooÍden) d e a geruime rjd lnhou
dingsakties voeÍden
B nnen het R.O.B verband pÍoberen wil
de samenwe.king vorm te geven en geza

menljk ons slandpunt t.o.v. gemeente,
Federatie van Rotterdamse Wonlngbouw-
korporaties en Rljk te bepa en.
Ook is de onder inge ervaÍingsuitwisseling
en ofdersteuning eef pjer voor dle sa

1. maande ijkse B O A. vergaderingen,
waardoor edereen goed op de hooqte
kan ziln wal er zich in de stad afspee t
en waar bes uiten over aktivite ten, .le
de wijken aansaan, kunnef woÍden

2. omdat niet al e aktieve bewofers op de
R.O. B. versader nson zu len zilf, moet
ook de schr fte ilke kommuf kat e vvor

Daaronr wl en we af van de f,,laaskrfnl
zoa s d:e het afqe open aar heeft qe
íunktion€eídr daarvoor n de paats
komt een eenvoud ger, gestencide
Ivlaaskrant met een goede verspre d ng
ofdera e aktieve bewoners n Rotter
dam op hun h! sadresl

3. door midde !a. schol nlen W len !!e
de nÍormatie en ervarifgsuitr/ sse in
gcn op konkrete pLrnten verbeteren.
Eer vaf die scholngen s er a, op hei
punt van "hoe organiseer le ber,oners
mlddels je stadsvernielwinsspro

Een andere scholin!, voor 'bLr!rtw n (e

lers , over hoe ie het werken in de
buurtwinke kun verbeteren en d e in
gaat op de vragen d ej€ daar voorje kie
zen krjst, is nu o.a i.Car.isseaande
ga ns.
Moge ilk kLrnnen we die ullbre:den voor
wuken {Overschle, Schiebroek, Aex
anderpoldeÍ, Onrmoord) op de rechler-

4. eef kub mensef moet het voortouw
.enren om de akties rond de hlLrrver

14



hoging en de huurkommlssle voort te

5 mensen vën! t de'14 nhoudingswIken
moeten ervoor zorgen dat de akties
n et stuk lopen en de reaktie van wet
houder Vermeu en en de FRWC vo gen

krijst binnen Rotterdam (dichtplakken
huuÍkoÍnÍn ssie en 1 oktober ziin daar
voorbee den van);

3. via Radio Rijnmond prob€ren de Rotter
dammers duide jk te Ínaken waar we
mee bezig zijn en datwe geen raddraai
eÍs zljn rnaar nrensen de zch druk
maken voor een soede zaak;

4. kontakt€n met andere gÍoepen binnen
Rotterdam {vakbondlsledef ), PvdAl e

den), Raad van Kerken etc. ) nfonneren
en uitleggen wat we aan het doen zjn

Net R.O B. heeít ook een taak om al die
mensen die zich ln Rotterdam op de een oÍ
andere manier met een woonlastenakte
bez:ghouden te rÍórmeren over elkaars
aktie en het veÍoop daarvan en om ook
daarbuiten de Roll€Ídarnmers op de
hooste te ho!den vaf waaÍ de wijken mee
bezig zi)r-
Wil ste len voo. óm daar op de voigende
manier aan te gaan weÍken:

I een Botterdamse woonlastenkrant rrit
te brengen en d e te verspreiden onder
al die Rotterdammers die aktie voorcn
(meedoen aan inhoud ngsakties), die
de h!urverhoging hebben gewe gerd,
knokken voor her behoud van voorzie
ninsen in de wijk etcetera)l

2. eens ln de maand een smaak.nakefde
aklie, die va de pers vee pub icitelt

Een brede koalrtie is het uitgangspunt in de
strild tegen de hoge woon asten.
De bewonersaktie is daarb j ultgansspunt
en de basls van waaÍuit gewerkt wordt.
Dat de akties aans aan en op de steun van
vee Rotterdammers kan Íekenen en dat
het vertrolwen er onder ing is a s er dan
ook gezameflilk gewerkt moet wordef,
heeft om maar wat te noeÍnen de grote
andelijke woonlastenmaniÍestatie op l
oktober in RotteÍdarn bewezen.
Sanren stiran we sterk en dat zllen ze

&
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3. STADSVERNIEUWING
StadsveÍnieuwing in de 2e Íingswijl<en, een koekoeksjong?
Via opbouwwerkers maar fo! d reller door de h! p rr I Lr-Èironersor.ran snties b .el d.r aai.le
stadsvern e!win!t n .le tlveed-" rin!lswilken !lrore probiemen kle!en.
Eef aanla ker€tr werd onre hulp rgcroepen bil vëst.qelopeI bcyiofersorganisarles ef | .rl
meesle gev. len bleek, dat de sta.lsvenrle!winq de orlraf sërr-Ès voor qrore prob ctrrcrr zer1.
Het kwanr erop feeÍ dat lrÈt voor de bewonerso.!laf sfries een !,e\{e d !le krichttoer s om he1
nltiat ef in eigen hdnden te kril!en oí lroudcn Erl(.nd nroei wor.ten.tar na .ie srrld om erk.rr
I ng als sladsvenr eu,v.,,ingswjk, eef appnraatnE.jro s,.n!enlomD-.kseprob.rr:it:i s
b nnenllehaa d die een gowe d ge druk op de bÈro rors opleverr.
Op grond van dezÉ sgna-"n werd Èen proir eenrbeschr iv nll gefra!(L cn r R O.B krflr
qetoetsl. Vervolgens ls een scho ngsifnb..l ontyr'ikke d. E!rr Li.. virr.lE probleefrsclr.rr
ncnren wl h er over.

De omslandilrhedcf waarondeÍ Il .lc
eersle iinsswijken de stadsverni!u,,ing s

.fgedwongen en opgestart ziln nmlddÉls
niel rnecr.leze Íd-.. Het.ídurinllen van -"-"n
an.ler qem-"efle ljk bel€id was -à{:r qiqan
lrsche k !s en eef gevolg van nrass. akt es
en dcsk!nd ge kr tiek en p annef b.! Dp

het gebied vaf stedebouw. D. l!urtstriid
w.s "in n de b€g | 70er jare! -"n .lat
everde de mosc ijkhed-"n !oor ber./one,s
oÍllafisaties om vanrt a erei kfnt-"n
desk!nd ge ofderste!ning tc (rjg-"n

Bosiroder/Tussendijken, Spangen,
Bloemhof. Hillesluis, Provenierswijk) le-
vertdatekstÍa problemen op. De stadsver
nieuwing moet nog op garg komen. De ei
qen ervarino is fatuuriik beperkt . ln die
situatie worden de pÍaklijken op dir gebied
vanuil de eeÍste Íingswjj<en a gauw als
modelovergenomen.

Deze sltuëtie s lewjrgd. Dc b!urtsÍild
en siadspo tiek staan I ii .reer zo ln dÉ

beangste n!1. ln dÈ wereld var deskuJr
dsef en waar zrl worden opselr]i.l ,jn
vee eer tegenbewe!tlngcn tc signaeren.
Verschilnscle1r van desiluse ziln on
trrisk!rba.r waar te femen hoe\,!e vcr
pakt n de fraalste en ofbesrilpe ijksre in

De s tualie in de stadsverl.rielw ng heeft
zch gestabilseeÍd. De gemeent€ heeft
een geolied apparaat met bekwame anrb
tenaren opgebouwd Voor bewonersorgir
nisates wordt her in toenemefde mate
moeiilk om bekwame krachten n te

De pioniersÍase is voorbj

Analyse u itga ngssituatie
De eerste ringswitken hebbell larei de tlld
gehad om ra te denken over wat er moesr
gebeuren. n de aktles teger het !erpaupe
ringsbeleid van de gerneente en sted€
boLwkundige bedreigingen lBotte trace,
city opdringing, Wilemsverbinding e d l
werden konkrete lnzichten ontwikke d wal
er moest gebeLren om de wilk€n te behou
den voor de bewoners die deze binner
stadswiiken bevolkten, maaÍ sle€ds rneer
als saneringsnomaden op de vluchr gedre

Voor de 2e r noswiiken lde wiikef Íofd her
stadscentrum die pas de aÍgelopen jarel
tot "stadsvernierwngsgebied" werden
verklaard, l\,4 ddenland, Nieuwe Westen,
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Toen eifdelijk de gemeente n lg74 om
g ng bestondef er hee konkreteaanzetten
ln de wijken voor een ander be eid en de
oíganisatie danrvan. Zonder deze grofd
s ag zouden de bewone.sorganisaties niet
in staat riln geweesl de ge.ne€nte konse
kwent te dwingen de prioriteit voor stads
vernieuwng waar re maken. Die grond

slag bestond invisiesopd1}witka s gehee ,

meningen over onderhoud, nieuwbouw,
woningverbeter ns, wljze van onderzoek,
manieÍen van orsan sere!, bij brede sroe
pen n de wilk Bovendien betrof het aktie
ve standpunten, d.w.2. dat het avenzove e

doe einder betroffen waarvoor sroepen
bere d waren de strjd Ean te bifden.

Een derse ljke akt eve sronds as s voor
bewonersorganisatles essentiëel om de
stadsvernleuw ng van d€ gÍond te krijgen
Beoordeeld zou kunnen worden waar in
deze zin voldoNfde voorwaarden sescha-
pcn ziln ef waar die ontbÍeken n de 2e

rinsswijker Bestaat er een samenhaf
qefde vis e op de wilk als gehee , d€ be

afgr jkste problemen, wordt die v s e se
.lragen door aktieve groepen en is er dui
de jkhe dopde konkreteen sedetai eerde
belangen waarop de sÍiid gericht rnoet
worden Dat lvi zeggen, weet de organi
satie wat objekt eÍ noodzake ijk is en weet
de organlsatle op welke ofdeÍwerpen
sroepen strjd wilen everen of zlt de be

wofersorgafisatie in de pos tie van verko-
per van de §tadsvern euwing t.o.v. de be

rVan..n onzer verslagg.v..s)
nOT'1ERDAIl M.1 indruk{ekk.ndc dÉnrtr.'

rfatiÉ fan eensgezindhcid aa! h.t ad..s rà. d.
TwcDd. Kam€r probee.l Rottcrdam €en.amp
ïrrr d. stàdslcrnieuwing te voo.komen. De b.eo
n..s..!anisati.s, àtlc politjeke pa.lit.n cn het
rladshast,ru. d.lrAe. .r in .en €xrr€ss€b.i.f àan
d. Kam.rleden oi aan vooral nict de botte bill rc
r.Lr.n in hrL stadsvernieuwirgsproS.aftmà.

*oana.n Blj d. herrdr.s$

ldnxddhgcn ul ver ,Jn

{d door de l!rcn D4k!Àn

,ir,Àg ril è!.hrcde! !! Àu

eP 41 id{&ët bijeros€r@

dr ÈftD lou mqseo buq.i t

de il[!ov.rhrd oaEos!Lrjr

iocb ar dc dup€ ltD Yp d. F.

d6! hd íkmltso vÀn de

.r ldo aÀi he6É! re!3è
{.rk d dk lrld ícdddis

n3 Yli d. Prj[€n zd oP .u§
b3rnnln Hd i dudd,lk d

;, ptrl"i' ! du! 62.

Du llD tn de 
^d&rdaDse

rlk b.tr^d.rí oo[ dr !D!n

drrd ondrEch lwlodè §r.r
kla.hrr ePtrn.n bil Lln x3

Het perspektieÍ, de te verwach-
ten resultaten
De twijfel over de te verwachten resu taten
ondeÍmijnt naluunilk ook de slagkracht
van de orqanisatie. Maa. nog nooit heb
ben wij iets gratls gekregen Tol ru toe s

elk res!ltaal door bewonersoÍ..lanisaties
afgedwonsen.
Ge dt dat niet voor elke atzonderljke ge-

beurtenis. dan toch zeker voor het proces
van de stadsvernieuw ng 6ls gehee . Dat
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betekent dus dat er geen resulraren te ver
wachten zijn, tenzij de bewonersorsanisa
tie haar doelen vasrstelt en haarstriidinzer
bepaa t. Uiteraard niet los van vragen van
haalbaarheid. Maar lr de juisre votgorde.
Want nogmaals, het gaat om zaken die
haa baar gemaakt rnoeten wo.den. En de
bewonersorganisatie is daarin lnitiatieÍ-
nemer a s het gaat om bewonersbelangen.

De positie van de bewoners-
organisaties
De lndruk bestaat dal de belanqhebbende
bewoners in een aat stadium bij plannen
betrokker worden. Dat de p anning van de
stadsvernieLwing ir de prolektgroep tot
stand komt zonder dat een zelístandige
sÍategie of plann ng van!h de bewoneÍs
orgafisatie tot stafd konrt. Zonder dët de
strjdpunten vanuit de bewoners dooÍ mo
bilisati€ en akties ziln neergezet. Daardoor
kunnen bewonersorganisaties we n g in
vloed Lritoefenen op de kondil es waaron
der de prolekten van stape ga8n,opkwes

t cs van aankopen en h!uruastst{:rl ing Het
brengt de bewonersorganisatie in een
zwakke onderhandolingsposilie if de pro
jektgÍoep. E sen deskundlgheid, hoc dcs
kLndig of s lm ook, doel daar weren ijk
fiet vee aan af of toe.
Toch s hel ondorscheid tussen inspraak:n
plannen en strld van groot belsfg. Anders
wordt de bewoneÍsorganisatie een
verengstuk van een gemeentelljk appa
raat. Maar de strijd vraaElt om een ze Ístan
d lre posilic, om slrljdpuDten en eer stralo
sic oí p;ln om de doeleinden te bereiken
Om een ,elfstand ge beoorde ing wek
ovenelr van belang is er wat aan de pro

icklgÍoep of ambtenaren moet wo..1en
overoe aten. om een u stc n2et van de
elgen, beperkte deskundigheid.

Eigen plan
Een akteve frrondslag voor de bewoners
orgaf satie s ee! verelste. Die moet stÍa
togi.s ziln, dat w I ze!lgen da1 de machls
verhoudingen waarbinnen dÉ sradsver
nieuw ng zich afspe-ólt moet wordef ingc
schat Nlet eenma iq, maar voortdurend
op grond van akt es ef inv oeden di€ de
bewonersorganisatie ontw kkelr. ln her
eigen pan za -àen doorslafrgevende ro
nroeten verv! len de bepalng !an de inzet
van!it de bewoners Wal ziln de be angen
waarvoor bewoners zich w len inzetten.
WaaÍvoor komen zjovereind. Dit s niet n

de vorm van een enqrète te bcpa en. Ook
fiet door het maken van een objeklieve
analyse. Zoals de wssewerklnll tLissen
aktiedoeler en akt es, p a.nen van de be
wonersorqanisatie en .eskrie van de direkt
betrokken bewoners, objekt eve ara yses
over b.v. huurhoogte ef reakties op aktie

Het maken van een elgen p an van aafpak
íroet stoelen op veelziidige en ntensieve
kontakten met bewoners in alerei vor

18

a a

a



4. WIJKVOORZIENINGEN EN WELZIJNS-
PLANNING

Bewonersorganisaties versterken positie in de welzijnsplanning
E rd 1982 b eek dat lrewoners massaal bereid waref de veÍdediglfg op zich te neÍnen van de

welzijfsvoo.zienifsen in de witk. Tot ve er lerassing overisens, ook van de akt eve kadcrs 1r

Vele honderden bewoners trokken naar het stadh!is o,ï te protesteren op de bezuinig nge I .rp

de wijkvoo2icnlnscn. Daarnaf vooraÍ ginoen ve e mair Ícstaties if de wijken.
Deze ofrwikke ing heeft het k imirat cn de dlskLrssles over we zjnswerk diepgaand beafv ocd.
Voor ds bewonersorLJan satles betekende d t,.lat,jnadtukke iiker hun partjg ngef nreeb a

zen op dit geb ed D. gsÍneente eÍkende dit en qaÍ de bewonersorgar)isatie eef ceftra e positic
n de we z insp afnrnq Dit betekef.le voor e€ dee n euwe taken voor zow-"I bewoners a s het
opbouwwerk. Het sch ep ook voor een dee fleuwe vcrhoud nsen in de wijken.

Deze ontwikke ing had pos tieve cn n€ga
tieve karten. Posltief is dat de bewoners
organisatie d e z ch tot taak ste t be\r\roners

op hur beangen te orgafiseren haar :n

v oed kaf aanwenden. Haar kracht, haar
trad tie in het dingen voor e kaar kíilgef,
haar vermose. om z.ken in de wijk Jl ee'r
gehee gep aatst re kr jgen en haar gewor
te dheld if de píoblemen en kontaktef if
de wijk, maakt haaÍ een natuur ilke bond
genoot voor goede we zljnsvoorzleningen.

s gewerkt aan de verheldering van de po
sities in de welzijnspanfing. Daartoe s
onlwikke d het z.g "program van
eisen" als instrument in de welzijnsplan
ning. Dit inst.Lment houdt het volgende

Ívl.ar cr issefl ook scvaícn op de loer. Be
wofersorganisat es horden zich ovor het
a gemeen maar gedee teiijk met we zijns
aktivite ten bez g Er zijn andeíe !:lroepen
en organisaties die e. dlrekter mee te ma
ken hebben. Wanneer de bewonerso'sa
nisaties in de positie zouden komen een
soort bazenro te nroeten vervullen ten op
z chte van de dlrekt betrokken werkers,
vrijwiliqers ef gebruikers, zou dat nadelig
z jn voor de veÍhoudingen n de witk Het
zou .le §rmcfwerklng c-.rder verstoÍen
dan versterken. Bovenden zou het tot
b!rokratisering if de bewof ersor..laf isatie

Program van eisen
Deze pÍob ematiek is ifgebracht in het
Kómitcè 'L aren we wel weze" de sted€
ilke o.gani$tie waarn bewone.sorqani
satles op dlt punt samenwerken, ondeÍ
sreLrn.l .lóór hel I O R VanrrildtKomilee

De bewonersorgaflsatle konsentÍeert
haar rol in de welzijnspannins op her
maken van ee. program van eisen. Hierin
staat wat gezlen van!lt de prob emen die
n de w jk spelen en het bestaande aanbod

vanLr:t we zllnsvoorrienlngen zo! moelen
gebeuren. Het gaat dus om een aantal
wensen, die te beqrilpef zijn door bewo-
ners a s een vertalng varr h!n belangen n

deze. Voorondersteld ls, dat ook gebÍLri

kersgroepen bij de rotstandkomins hun in
brens hebben. Dit pÍosram van eisen
moet voor de bewoners ee. he dcre toets
opeveÍen ndeverschlendefasenvanhet
plann ngsg€beuíen.
Het "program van eisen ' moet een aan
ta bedoeingen dichterlrij bÍenElef. Hel
moet de bewoners de mogelijkheid bieden
hun be angen in deze onder te brengen.
Het moet voorkomen dat zij verdrinken n

a lerlei oveÍleg waaÍin zil door de bo{nen
hèl hos n è1hècr Tien

Bovendien moel hel resulteren ln een
open verhouding met andere groepern
gen, zonder de belasting van a larl€i Íor
maliterten. Het moet verder een stinrulafs
bieden tot een beooÍde ing van de be
staande aktivit€ilen. Het kirn. lf de toe
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l(!nrsr !erder .rtr kkeld, ee. bidralle
lereren aan een toelsef van dc aktiv t-"it{:n
aan de behoeÍ1ef d c bcstaaf en aan de
fe telijke prob enren en ontw kke ln!len in
de u,itk Het kan dan de nhoudelijkc Lrns s
loíien om tot een goed wijkpan r€ ko
men Het .O R is bered, om haar bil
drage aan de verdere ontwikkeling van de
wc zilnsplanr)ing tc everen, w.nfeer
atlrans de voorw.arden flet qaan on1
breken b.v door drastische bez!lnl
g ngen.

vrji. r s-ade.entla s-èerde lr. e dsloorlre
re d ns De po,l ek-. !Èrartwoorde jkheid
brlil daa,bj lgen waar dit ho.rt: bjhcl
genreentebestuLr, dat uilLinde lj( .le m.i
d..n toaloelt. de proce.l!res bewaalt en
in lreva en van kofÍlikr bes lst.
Verder worden blj deze w-"r(wij,-" vaf .l-"
gemeefte, c q. de wrlkwelTijfskoordina
to.. nhoude like voorzertef verwacht !oor
hei w,ijkp an (ana yse van ontwi(kclingen

Er was nog nauwe ijks ervar nq opqedn.n
met dere werkr,ilze oÍ er kwanr een r eu
!!e nota van het stadh!is Drarrr woftl1
!oorg.steld onr p-"r wijk .le Lr rvoerend
welz inswer< onder te brenqen | éér or
!ranisalie, met een best!ur u t dc wilk 1o :
ui1de bÉlronÈrso !la f s.fuii
Door d-" h-"won-"rs.r.ranisalies werC .iit
!oorste .fllew€zen. n grole irÈf .)p
soortlreijke !rofden as wlrarop in 1979
her voorstc !.rr de "r,jkwe zljnssro-"p

Van wijkwelz ij nsg ro ep naar
wijkgebonden welzijnsorgani
satie
ln 1983 w,erdcrr de w jkwclzilnsp afncr op

!este d in eef overleg tussef lsreling€f,
be,r\,onersor!tanisatie ef ambtel jke wilk
we zljnskoord ralor ondeÍ eindvcrart
woordeliikheid vaf h-"1 gemeentebestLrur
Dat mode komt feer op een open, faarde

werd 3ígewczen be$,onersor!lanlsalie§
wensel seen beslL!r jkÉ lreloelt.lheden,
bewonersorll.n sdt es zljn ge€n $rllb-"
stuL r !f wi lerr dat ook ll Ét wordef
Dit standpunl wor.lt sifds laar en da! li
!enonr-èf door Lrewonorsor!anisaties.
maar schilnt toch nroe lilk door te drin.ren

Deze opsteling wordl door hel l.O. R. oIl
derschreven. Er is geen naatschappe jie
Lras s voor best!ur ilke Íunkt es van een
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bewonersorganisatie oí voor vormen var
zè íbestuuÍ. De omvang var de p.obLenren

en de maatschappc ljke tegenstelingef
z jn d!sdanlg dat een bewonerso.ganisatie
à leen kan funktioneÍen a s onafharkeljke
belangenorganisatie die bewonersbean
gen lleeÍ egt op de plek waar daar politÍrk
en bestuurljk iets aan gedEan kan worden,
het gemeentebestu!r dus Aleen order
die voorwaar.le zin afs,rraken moqeliik
met bewonersorganisaties over de aanpak
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5. IMMIGBANTEN
Hei rDrdt t jd o.r de ternifo o!ie aa I 1. pass!| iin 1-É pr;ten over "imnrigrafren p v. b!r
lerlnnLlo.s ' oÍ "nrigranten . lvl !lr.Iten riln Eefserr diÉ korn€n a. !,a.n Dat is !oor de freeslc
Liu t-"n.ndse arbe ders er hu! gezlnn€f I et .le sLruar il
D-. geTinsheren ! ng in d-" aÍge oper jnr.nh.cíle!rrfeu\!esiluare!cschap.rr,w.arbtlookd€
immi!trantl]r zi.h sterker hebben rg.ncrropeenle!enlrNe.lera.d Desrerkeroe.ame!an
fc1 .,rir!l m.3keeèr I dc lrrlsr-" laren is daaf!r.n .cr lake r Hel is !an be an! oír a s rnant
s.haDpe iilÈ re. 1. I 1c of.lerkennef .lal voor !-.e inrnr granlen !an de eerst€ !len-Erarre de
moskee Èef LiL d ngr lk paÍooI voor orgirnis.tie vonrt. Bond de mosk.€ zjn her leiderschap,
de kennis -"n de middelef gokonsentreerd
Verder tekenef z ch nog geeF dukle ilke o.!afisrtiepatronen af. Nansr verenilrin!len ispori,
socaa ku t!re e aktivite ten)z jn er de stÈ.lelilke belangeforganisatils ver.n g.l tn trer P.itornr
Bu ten anders en een reeks orlranisat.s w.ar I be13n9Èobeh!rrig Ig s.m,"nqaal mer po ir Ékc
aktie verbonden ,net de situali€ n .le anden !an hcrkomsl
Vooropig s "zelíorganisatie" d!s een meer.lu d g begr p

De aanwezige organisatiepaÍ.rnen zlln
flet wilkgericht. Voor opbo!wwerk en be
wonersorganlsat es bieden d-. besraande
oÍ!lafisallLls dan ook weini{r aanknopings

De ondersteuning die er b-astaarvan imm
granten is grotefdees ondergebrachl .
een aparte stedelijk .reorllaniseerd€ sttrr <

tuLrr (Slichtif !l Britenlandse Werknemers
S!rinaamse St.htlng€f, e.ë.1. Ook het
Platfoím Buitenlanders rcht zi.h pr
mairopkadervorm ngenbe:rngenbehart
., nll op stele it\ fi!o

Op grote schaal werden affiches veÍspreid
met een waarschuwing tegen het kopen
van huizen. ln samenwerking met de ge
Íneente weÍden brochures oeproduceeÍd
met inÍormatie in 7 ta en over het huren
van woningen, subsidies, toewijzinssre
gels e.a.
ln een aanta wijken ls veÍdeÍ inrniddeis
ekstra menskracht ingezet voor voollich
ting, inspraakbegeleiding e.a. ge.icht op
immigranten die Íneedoen in stadsvernieu
wingsprojekten.Koop niet

Dat vormt een praktsche beemmer.!l
loor de verdere ! tbouw van de saírcrl
werkin.r vaf bewonersorqanisalics 8n lr-.1

P atform. Nà gerneenschappelilke d slus
s e over het qemeefte llk hulsvesl fg: .rt
toewÍrif!sbeed s in 1982 het I ri.ri.rÍ
gcnorien voor een !oor rcht ngsa (t e rond
spek! atie en het kop-.n vai huizcn il
stadsveÍrleLwif gsgebieden.
Vce immiqranten hebben een aarllr j.r-Èn
qeleden een hu s g€kocht, met name n de
rweedc.ingslvitken Ze hebben daar vaak
lc v-ae voor betaa d en z jn s achloÍícr van
speklr anten Voor honder.len immiqran
ten dreigt huis uitzelling om.iar z. dÉ

lrypotheekkosle'l niet nr-aer k!n.ef beta
en, o.a a s gevolg van werklooshe d.
Vercler vormt de arote irvestering !an de
''foodkopers" n llrrakke p6f.lerr ecrl

grote be emmering voor de stadsvernieu
wing.

Voorzieningen
Vanuit de bewoneÍsorganisatie wordt a/

ve e jaren gewerkl aan manieren onr lnrmi
sranten in de wijk bij de aktiviteiten te
betrekken. Spreekuren gerichr op immi
granten, aÍtikelen in het Turks en AÍabies
in de wijkkrant, internationale wijkfeesren

ln de afgeopen periode is dat in een
stroomversnelling geraakt door aanste
ling in een aantalwijken van opbouwwer
kers die dat a s hoofdtaak hebben.
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Het patloon dëarbii is het leggL-r !rr e-"r
basis n een goed opg.zct spreekuur -èn

tret scheppl)n \-/af e€f !ertro!\r'vefsbas s

op .t.ond van het prakties. nut vrf de
d,"rstvsnenins Erbest..tgroleb€hoeÍ1É
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aarr inior rrrL {r on ird\r es op.ler el!-oD ed
ofder nrmiqrnnten en de prakti k i,.rrsl uit
dat een spreekuuÍ var be ang Wordr ge
acht. Ee r !o ge rde stap is het over eg met

'n 
de wilk aafwezige instel flter op het

terrein van h! pverlening en.dvles lraads
lede., maarschappe jk werk) voor een

s,azamen ilke aanpak en het aanpasscn
van de d enstver e ng aan de.anwez gheid
van !lrote groepen immigrante..
I het ver engde hlervan wordt !lestreefd

naar de vorminlt van e€n werkgroep !!aal
in ook mm arrantef zitten. Deze groep
voínt de parap u voor init al even e! akti
vlteite,r t.b.v. iírrr]lgrantef ef samen\,er
king. Een dergelijke werkgroep vornn
verder een aanknop ngspunt voor kader
vorming van lrr]rn granten en -èef organi
satiepatroon op wijknivo.

Vee mensen konref I een sit!atie te
verkeren, zonder maatschappelijk peÍs
pektief, er bestaat een gevoe van
onveiioheid en onzekerhe d en er zln
ku tuurkoní kten. Klachten en prob enr-"n
d e dat meebrengt moeten serieus wordef
opgepakt en bespreekbaar worden gc
maakt. Daarnaast is het van groot beLang
dat met name groepen jorgeren een dak
boven het hoofd kriigen. Vanu t de bewo
nersorgan sat es cn opbouwwerk is er de
aatste jaren, in sëmenwerking met ande
ren, hard aan getrokken om n ean r-óeis
wjkerijons€rencentravan de srond te krij
sen

De wijk is in hct Hottcrdanrse eef be nng
rilk po tiek tenein voor belangenbehart
g ng. Dat ge dt zowe voor de huisvestlng
lstadsvernielw ng) as voor d-a vooRie
niflref lwiikwe zijnsplifnins). De poslte
vën de inrmiaranten a s.rroeD n het krach
tenve d ndewitklszwak, cn hetiseef vaf
.le Ékef var het opboLrwwerk om d e po
s tie te versterken. Dat kan niet zofder eerr
d!lde ljk fremeeftebe e d En dan gaal hot
voora om d€ vraag naar eigen onnno-o
tingsccntra van veÍsch ende groepef m
migra rten. Naast een gebruik van de a

llemene voorzieninqen" is de kels voor
ve en n! de nroskoe oí het koÍÍ -"h!is

Er ligt een grote stap tlssen de ges gna
eerde gesigna eerde gevoe ens van ón\{-o

de eÍr racisme. Het b-"stempelen van a er
ei uitngen en Íeakti€s as 'racistisch
iriskent de achtergro.den, ind vlduee en
maatschappe ijk, van de prob ernen zoa s
dle beslaan en vergroot het maatschappe
ljk so ement waar n vee sroepen mense|
in m.n oude witken verkeren. 'Anti fas
cisme ' komitees kunncn in dat verband a

snel onderdeel worden van het probleem,
in p aats vaf bij te dragen aan de op os
sng

Het georgan seerd racisBre zoa s dal z ch
manifesteert rnet de opkónrst vai de Cen
trumpart j, Neder andse Vo ksunie, V k rg
jeLrgd vorrnt een Srote bedreislfs voor de
imm granten. Het gaat om rac stlese groe
pen die de rechten van iJnm granten niet

Door de btriten anders neer te zetten a s
oorzaak van a le prob en-ren wordt verder
een k imaat geschapef voor ge!!e d.
Een stelingname tegon deze lendens
moet breed woÍden georganiseerd. in de
wijk door bewonersorganisatie en a e in
ste lingen gezamenljk, ,oa s in een aanta
wijken sebeurde in de verkiezif..lsper ode.
En stedeljk door een ,o breed 

'nogeljksamenwerkingsverband van demokratiese

Georganiseerd racisme
De werkzaamheden van opbouwwerk en
bewonersorganlsaties vinden plaats tegen
een hor zon van opkomend georganiseerd

Uitgangspunt van hel I O.R. s dat in de
eerste plaats hardnekkig handwerk nodig is

om kontakten over er weer te bevorderen
tussen verschillende bevolklngsgroepen,
orbekendheid overen weerweg te nemen
err samenwerklngspunten te scheppef.

24



Yabancilar Merkeà Crooswi jk

,'r 
=l L*#N ,-,--r<Ly'l ;5-,-

Werkgroep Mgmntm Crooswif,<

Georganiseerd
racisme
{uit diskussiestuk I.o.R,)
De Cp brengr ondèr woorden
wat veel mensen a la.g den
ken. ln 2overe is èÍ niets

W.r er nieuw ls is dat eÍ geór
ganiseerd wordl opgetreden
en dal de og:ka daarvan expli

De sroólri.hting van de Cp is
dar belan{rènte.renste inoen
die bestàan tussen groepen

Nederlanders en buiten an'
ders en de prob emen van sa

men wonen en samen leve. in
de wijken woÍden vertaa d in
tegen buitenlandèrs gerich

Wat ook de ófíicièe stategle
van de Cp mósezijn èn 2e doet
moeite om in dè própagatda
het beed van de eitremlsti
sche pa.llj tesen re saan, de
bultenlanders wórden neerge
zet a s oorzaak van de próble
men en de ifdrlk wórdt qe

went dat alles beter wórdr a s

zij zouden vertrckkén. De

rechten va. buiten anders
worden onrkend.'Nederand
voor de Nedenanders". Be
perkende maat.egele. z!len
altild onvo dóe.de blijken om
dat her geen efíekl zalhebben
op het aanral in Nederand
aanwezige immigranten. De

Cp is niet het type beweg nq
dar zich zal beperken tot akti
viteir in vèrtegenwoordlgde
orga.en maar "direkre aktie"

wil. Objekl daarvan zurlen de

lntimidatie en gewedp eging
zijn de onvermijdelijke konse
kwenries van .le mobilisarie

Betekentditdatde Cp een Ías
cistische partij is? Een Íascis
tische beweging steelt naar
omvetuerping van de ibeÍaa
demokratische maatschappij,
d.w.z. uitschake ing van de
për ementaire demokralle en
v.n her kader van demok.ati-
sché partiien en van de arbei-
deÍsbeweging, opheÍÍing van
lndividuelevr jheidsrechten en
vestiging van een diktatuuí
pohiesraar. Onderdeel van
een fascistischè stratesie is

mobillseÍen op vreemdelin
genhaat, het ridikuliseren van
parlement en demokralische
paftlen {kletsorgëne.), het
!itlokken va. geweld.
Om te kunnen praten overeen
Ías.istische beweslns s mee.
nod g dan de e ementen die in
de Cp zijn aan tetreÍlen (rasis.

me, potentiee qeweld).
Gevéar voor Íaclsme dreigt als
verbindingen ontstaan van dlt
type bewegingen en heersen
dè ekomonische en ideolosl
sche groeperingen die óp
grond van hun belanqen stre
ven naar uitschakelins vai de
mokratsche str!kt!ren. Die
sltlatie bestaat in Nederand

Watwe aan dé hand is, is dai
de Cp ee. veÍzwakking van

links kan beteke.en (Íaditio
neel steÍke posltie van sociaa
demókraten en " klein links" n

g.ole steden) en de ontwlkke
ing naareen reclrts-a!toíta re

staar kén bevorderen van het
typeTat.her. Voor inksvormt
de Cp veÍdeÍ een bedrelsins
ómdat li.ks van óudsher se
a.ht wordt een politiek ant
woord te hebbe. op de belan
gen van groepen mensen d e

in hun maatschappelijke posl
rie wórden bedreigd. Dat is

maarzeeÍ ten de e hel gevalln
de prakttk lvgl. bv. opkomst
cÍfe6 van ver(ezinsen). De

aanhang van de Cp kan in het
verlengde daa rvan worden ge

zet: desil !§ie en ongelooÍ in
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De Cp is dus een racisrische
portij, omdar rechten v.n iB'
migÍa.ren nietworden erkend
en hun aktiviteitleidtin poten
tie tot geweld die primair,
maarnieta een, tegen buiten
la.dere is gericht. Mogelijk is
destrategievan de Cp om niet
direkt met geweldpleging ge-
.ssocieerd te worden omdat
dit haar positiè als lega e de
mókratische pafi, in gevaar

B ijÍt staan dat door op geor
ganiseerde manier buitenlan
ders neer te zetten als oorzaak
van de problemen, het klimaat
wordtqeschapen vóor geweld



6. WERKLOOSHEID
ln Rotterdam zitten eind 1983 50.000 mensen zonder werk. Dat s 21 percent, van de beroeps
bevolkin!l De he ft van de werk ozen zlftef lanqer dan een aar ronder werk
De massa werkooshed is in korte tijd onlsraan; vanaí 1980 ts de werk ooshcid srerk
toegenomen. Wat het eÍíe(t is op de maatschappelijke verhoudingen n.roer nog btijk,èn. [4aar
één difg is zeker: de were d ls in 5 jaar drastisch veranderd war belekefr dal de heÍzien fg
nod g s van bestaande praktijken.
Binnenhet.O.R.isdaarmeedeafgeopenperiodeeenbegifqemaakl Via diskussies, her ont
wikkeen van ideeèn, en het hier en daar opzetten van pÍojekren. Daarbij is een praktiscl E

saÍnenwerkings re atie ontwikkeld mer het gemeentelijk prolekt werk oosheid.
Kempunt van de aanpak ligt in de ontv! kkeling van ,elfvoorzienlngsprojekten De kamptng s
het du de ijkste voorbeeld
Veemefsenmoetenhunkaravanverkopen:hetisr)ietrneerreberaen.Hogestakostcn,hose
vervoerskosten. PÍojekt: het ir verenisinssverband vanurr een wljk va zelíwerkzëamheid
opzetten en runnef van een kaÍrrping. Effekten: het betaa baar maken van ee. voorzien fg
(produkt, dienst)v a geoÍgan seerde ze fwerkzaarnhe d, dle voor de beiokkenef marer:cclwar
op evert; het scheppen van punten waarom heen mensen zich organ serÈ..
Zelfvoorrieningsprojekten van dit karakter s Lriten aan bij de lradilie vaf zelÍorgafisatie en
belangefbehartiging van bewonersorganisaties. Het voegt aan her eisef sre lende kaÍakrer
vaf de bestaande praktijken een tweedo poot toei doe het zelf. en doe dat sarnen
lneendiskussiestukbljdeinfonnatiemapoverwerkoosheidsprolekterdoedoorher O.R rn
1983 werd !itgeoeven werden een aantal mogelijkhedef verke rd. Daar!it enke c passages.

Werk loos heidsp roje kten
Onder "werkloosheidsprojekten" kunnen
veÍschilende, noga ulleen opende inita

De term is onge/ukkig omdat het associa
ties oproept met " ets doef voor werk o

Waar het m b.t. opboLrwwe.k en bewo
nersorganisaties oÍn gaat ls fe telijk her ln-
spelen op drasties veranderende omstan
digheden waarin een aanta zaken op
elkaar insrijpen:

hoge werkloosheid, voor een aantal
groepen n m.n. oude w[ken perma-

steÍke inkomensdaling vooral voor
iagere nkomenssroepen en uitker nss
gerechtigden; de afname van het vrj
besteedbare inkomen s nog gÍoter dër
de stijgifg vaf vaste kosrën (woon as
ten, tarieven openbaa. vervoeÍ, €igen
biidrage z ektekosten e.d. ), voor iorqe
ren hakt het er nog sterker in. Effekt ls
verpa!pering.
Bij werkloosheidscljíers o oude wilken
van 30 à 40o;, waar WAO ers nog b jte

reken€n zijn, berekent dat voÍpaupe
rins van he e wijkef .

be2uiniginqen n de ko lektieve sektor.
wat o.a. meebrengt dar voorzien rgen
wegva en oÍ niet vaf de grond komen.

Bilkonr6nde eííekten zilr tegenste ingen
tussen verschilende bevolkifgsgíoepen,
wat o.a. eidt tot een veÍzwakking van de
georganiseerde be a ngenorga n saties
Fel is verder dat georganiseerde bean
genbehadiging groeit op basis laf kon
kreet resulraat, en in tijden van krlsis wordt

Vanu t bewonersorganisatles gaat het dus
om de vraas hoe de bestaande prakrjk
aangevuld kan worden r.ot nieuwe inita
tieven dle inspelef op de veranderende
omstandigheden (en machtsverlroLdin
sen) en die een dynamiserend eÍfekt heb
ben voor de organisatie
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Een voor de hand lggende benaderin!, ljkt
le zijn het organiseÍen van werk oze,r n

belangenorganisates en werklozenko



Daarvoozijf vo doende redenen:
- u tkerifgsgerechtigden z jn de sluitpost

van de rekenins aan het worden
ze zijn steÍk afhanke ijk van uitkerinss
organen met a les wal dat meebrengt

sidie Word-.n aan.revraaqd voor investe
Íingskosten (p.ojekt werk ooshe d, parti

A s het in nreerdere wijkef oÍ in kombina.
tie gebeurl, kan kompetitle tussen wliken
worden gehouden De Íoelklub kan de
kern vormen van een jons e.enoÍga n isatie.Een voorbee d is het p alfonn WAO en de

WAO winke.
Prakties gezien ziln er echter een grool
aanta be emmer ngen voor een der!,e ijke

aanpak vanuit wljkgerchte bewonersoÍ

Algemeen probleem is dal er bil werklozen
vaak een grote rerughoudendheid s om
zch als werkoze te maniÍesteren (en te

De praktiese doe en ziln op wilknilo nlet
goed te benoemen; inltialleÍ op stedelijk
nilo lgt meer voor de hand.
Het hoe en hel wat s een onbeanlwoord-o
vraaq op het noment.

VaÍiant is een surfklub

Onder het hoofdte "werkloosheidspro
jekten" gaat her om een andeÍe benade
ring.
nitiar even kunnen verschil ende vormen

aannemen. Da1 hafgt af van:
de grocpen waarop het zich rlcht
de prob eemste ling wàarop wordl ge

de middelen die worden gehanteerd

Hieronder eef .anta verschilondc stua
r {rs dle tot u leen opende I tiatieven kun

Zoals zal bljken istde eversvatbaarh. d

van inir at even in het kombineren van
een aantal dingen.

Aktiviteiten
De werkloosreiil on.ler long{:r8f ls zoals
bekend zeer hooq en her inkomen aag. De
gevolgen worden vaak besproken onder
de hoofdjes 'over asf', "vanda lsme '
e a. Het longeÍenwerk lals het er s) en de
k ubhLrizef komen er al ee. ook niet ! t.
nitiatief: een roeiklub, met botenhLr s.

Op tite "werklooshcidsproj€kt" kan sub

Het gaat bjdt type init atieven dls nlet
om "weÍk prolekten" maar om "aktivi'

''Zelfwerkzaamhe d kan onderdeel van
het initiateÍ zijn: onderhoud vaargerel,

OP
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Een ande.e vorm is het in de vaart brengen
van een binnenschip oÍ zee-zei boot, voor

De dingef d e worden sekonrb neerd zijn
het tesen redeljke priis moseijk maker
van iets, wat via de markt onbetaa baar is,

vrijetildsbested ns er het onderdak bie
d-"n, organ satorles en maatschappe ijk
van 'ongeorganisee.de jeugd .

POEI{



De wijkkrant zo! zo n k us kunnen zjri
IVlet 

'neer 
rnenskracht zoLr de kranr kun

nen uhgroeen tot eef "krant voor de
wjk", rnet lnlervlews, reportages en

Advertentiewerving ,ou de arms ag kun

Kortom een aktiviteitwaar n heelwar' uij
wilsers lrktieí k!nnen worden lais zlt er
bliikef te,jn), die een stimr erend eÍJekl
op de organisatie heeft
A s het ln nreerdere wijken gebe!rt k! n niin
er stedel!k ondersreuncnde kurs!ssen
worden opsezet ljournalistek, lay o!1, i

Bekeken krn worden wek rype werk
zaanrheder voor de vrijwilisers geschikt
zou zijn, met een ge.ichte !\rervifg

Vrijwillige rswe rk
Er zijn (naar verluidl stee.ls rneer mense!
die zoeken naar een soorr vriiw | .rersw.rk
.l3t ijkl op eer baaf.
Daarmee s d!s een gehee anderegroepin
becld dan onder a), b v werkloze schooi
verlaters, a dan niet mer HB0 opeiding

De konrblnatie van d ngen zier er zo Lrl
ëgere kosten voor Íeestspu lef lberc kr
door inveslerlngss!bs d É werk oos
heidsprojekt" en onbetaa de arbeldi
"weÍk voor vrjw I .rers
stimuians voor aktlviteit.rr bcwoners

Zelfvoorzien ing
Een ander startpunt kën iq.ref if her lcit
dat vee d ngen voor mensen rC ! lue.
onbetaalbaar gaaf wor.lën

Een varant staÍt bij de wijkmaniÍesta-

Vanuit een aantalwijken zou sezameflijk
een soort roeleverin.lsklub op dit v ak op
gezet kunnen worden, n de vorÍn van vrij
wiligerswerk.
Deze k !b zoLr beschlkken over eef tent en
ander feestmateriaal en programma idee

Het a.nbod kan de vraa!r versterken en het
wijkÍeest belangrijk onderdeel maken vaf
de aktivlle ten van bewonersorgan:saties

De sleutelwerkplaats s h-.t bekLnd

Garages zitr 1en wdr-"n locr !e en) 1:
d!!r. Zeí seute,.n.l!s ma.r b!iten
word le nai ef j. hebr s-"r.:ds.hap,
soms een brLg nod !1, en de ! e oopi i

E-"n s inrme ondernen rer lrEeil frEt !.1 |
de Inarkl a ontdekt en st.rt ee. k.r.n
van "doe het zelf garalJrrs' ,r;rr i-È

gen beta ing kan wordEn ges.uie d.
Het kan flatuurlijk ook aiders, oo I et
konnrercièe bass en a s Wjk!,oorz!!
flng, !rerufd .loor mensen 7o.C.r

Voor d t type vrijw ll.rerswerk zijf er rcse
fgen in de maak vooÍ onkostefvergoe

ding en veÍzeke.ing

De vorm waarin zoiets zou ktrnnen, kan
verschi end zitn Het zo! kunnen a s v.il
wilio€rswerk van!rt eef stichtln!l wjk

Camping. Wordt te d!ur, holle st!
kostef, kosten veruo€Í. De kosten kun
nenworden veraaoddoo.camp !qs op
te zetten op niet kommercièe blsis
met zelfwerkzaamhe d.
B.v. I de vorm v.n koópe.alie oí ver
,"n ginu. De leden zorlcf looÍ :.nleg
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Hct 2ou ook oÈqezsi kunnen llorder . s

a tenrat ef vcrhuurbed,ilf, waar !e.r-"rkr
wordt rnet behoud van uilker ng en onl.s
tenlergoed n9 en dat verder kosrendei
kend s rra i.vesterill!jssubsidi€ tpr nc pe
''a ternatief werk r

Derde var aft is kost.ndekkende en oon
vormend€ ondernenr ng. Op deze .r..[t
lbewonorsorgan saties) dus net nleres



en eksp oltaiie, mel behulp vEn invesle
rlngssubs,die en krijsen ln ruilvooi on'
betaald werk een goedkope camping.
Om d€ vervoerskosten t€ drukken kan
de vereniging een bus aanschaffen.

{Kampeer)boerderij. Kosten kinder
kampen en schoo werkweken worden
te hoog. ZerÍde Ío.m(] e als bijcamplrrg,
als wijkvoorzienlng die behave voor
kinderen oo< dooÍandeÍe groepen in de
wijk kan worden sebruikt.

Blj deze dinsen gaat her dus orn "georga-
nlseerde ze fwerkzaamheid" waardoor de
kosten van voorzieningen (diensten, pÍo
dukten) omlaag gaan. Voorwaarde is het
loskomen van de nodige investeringssub
sidi€s. Verder kan de zaak worden gerund

Jrcotste " ( erk!le egenhei:sprolekt waar
Lrewonersorganisat es nee te Íraken heb

b-"n. de stadsv€ rnre!lvin!
Puntef Cie daaímee samenhangen zljn het
beho!d van so€dkope bedriiísruirnte, de

ontwikke ing van her w nke bestand
De ont\rikke lfg vaf bedrijv 9he d van lm
m gr.nlen hoort daarbil.

Naasr he1 sradsvernieLWingsprogramma
kan bekeken v,,ordef war de mogelijkhe
den ,jn van prosramma s van isolatië ef
onderhoud. As het goed ls kunnen
daar,ree .le woon asten ómlaag.
op dt 1eÍ.n zou een strildprogramma
ontw kk-ald ku.nen wo.den in termen van
e.n p!trlek lnvesteringsprogramme,
waarm!e werkge egenheid wordt qescha

Daarb zouden !itker iqsoe den kunnen
wo.den rrenul !oor werk oren (boLrwvak

kersi m-"i eer aanvu iing rot hel rormale
CAO oon.

Hetwegva lenvanvoorzleningen in de kol
lektieve sektor vornrt een ander startp!nt.
Dat ligt ingewikkeld. Detrend is datbezui
n gingen in b.v- de welzijnssektor opge
vangen moeten worden door vrijwilllgeÍs-
werk, oÍ dooÍwerk met behoud van uitke
ring, me1 onkostenvergoeding of "optop
ping" (aanvulllng van ultkering met b.v.
Í 150 per maand).
DooÍ gebruik van de uitkeringsgelden kan
op die manier de begroting van de ge-

meenten en depaÍtementen worden ont-

WeÍkloze kleuterleidsters b.v. die een kin-
derdasverblijÍ runnen. Het is duidelijk
dat deze ontwikkeling "konkurrentiever
vasend" kan werken t,a.v. reguliere ar'
beid (in de gesubsidiëerde sektor en ge
meentelijke diensten).

Dle formu e stu t op het bezwaar van kon-
k!rrenrieverva slng. Daarvan is echter Íei
1e ilk geef sprake a s hÉr gaet om werk dat
andersnetwordtverrichtdoorgebrekaaf
<oopkrachtige vraag.

Organisatiè
nit atl-"ven a s de sleLteiwerkp aalsef, ef

een camÈflt iggen n de ekonomsche

Voor hel anntrekken van kapitaal en de
\,erdere ofx\'ikkeling vaf dit typc lnitlatie
ver kjr wodcn gedachl aën de opzet van
een ontwikkel;nssmaatschappij .l{r
íoidsen aanboorl en programnra s opzet
!o.r .1. iek.rom schel ort\r kke ing ln de
vJilk

De meeste dingen die zijn genoemd kun
nen alleen woÍden aangepakt in samen
werking met anderen.
Waar het dus om gaat is de organisatie
van het initiatieÍ.
Afhankelijk van het sood initiatief kanlndirekt is er invloed. Dat geldt voor het
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Arbeidsplaatsen
De r 1iëtieven d e zjn genoemd scheppen
geen arbeidsp aatsen. Dat ligt buiten het
bere k van opbouwweÍk e. bewonersor



da.rbil ofdersleun ng worden !ereend
door het l.O.R., het B!ro A tematieí
Werk, het CentrLrnr voor Vriiwlligers, de
Broedpaars lcentrum voo. staÍtende ire
drilven) en het prolekt werk oosheid
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DE R.D.M. MAG NIET ONDE

1500 arbeidspl

AAN

ogen niet

NDER TE G
e o R h oo r
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sbo erd
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Dee e Charlois

30

Als de vraag op taf€l ligt za uitzoekwerk
veÍricht nroeten worden, waarbij ambte
naÍen ingeschakeld kunnen worden (pro
jektburo stadsvernieuwins, we zijnsplan-
ning e.d.).
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AFRIKAANDERWIJK

Ontwikkelingen in de wijk
De AÍrikaanderwijk is een oude arbeiders
wijk in de kop van Zuid met een centra e
Íunktie, wat tot uitdÍLkking komr in her
winkelbestand, horecagelegenheden en

De wilk kan ingedee d woÍden ln de vo

- Hilekop (ligt nogal gelsoleerd van d€
rest van de wiik dooÍ de deltadijk)

de BloemÍonteinbuurt
de Winkeldriehoek

- de Tweebosbuurt
de Transvaalbuurt

I&r§ert§rraà, §t
i'1 I!*t §a§1cei

De wljk is dichlbevo kt, heeÍt veelslechte
wonlngen, kent veel, lange, sonrbeíe srra
1en en heeít weinig groenvooÍzieningen.
De wljk kent een grote concentrare bui
ten anders. Een groot en toenemend aan-
tal bewone.s is aíhankelijk van een uitke
Íins. Financiéle en irÍrmaterië e probtemen
nemen dan ook toe. De verhuisbewegin
gen n de w jk ziin gÍoot, met name ondeÍ
jonseren. HelatieÍ wonen er veetjongeren
in de wijk en weinlg bejaarden. Van een
vergrijz ng van de wijk is dan ook geen
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De stadsvernieuwinE is in een aanralsrÍn
ten en geb eden vir I de w jk eindeliik goed
opgans gekom€n ln '83 zijn ongevoer 400
woningen if u tvoering senomen voor
renovatie, verdeed ov-pr drie proiektef.
Daarnaast s begonnen met de bouw van
ongeveer 100 n elwbouwwoningef ver
spre d over dlverse okalles in d€ wilk ze Í
en ziln ook ongeveeÍ 100 nie!wbouwwo
ningen in aanbouw op het oveÍ oopgebied
Binnenhaven Spoorweshàven.
ln voorbere ding zljn momentee 3 renova-
tle projekten (onseveer 350 won nsen) en
een neuw wijkgebouw, inklusef een
school, met ongeveer 40 nieuwbot]wwo
ningen De bewonersorganisEtie organ
seert de inspraak voor deze projekten,
organlseert de bewoners om met hen hun
belangen te behanigen hier n en spee teen
aktieve ro in de projektontwikkeling en de
herhLrisvesting.

De Afr kaanderwjk maakt deel !lt van de
herverkave ing G-"meente jk Woningb-"
drilf Botterdam lGWR), plannen vaf de
gemeente met betrckking tot het woning
bèz t n de w jken van korporatles ef GWR.
Volsens deze planfen zal het wonlngen
en (bedrjísr!imren)bestand van h€i GWR
in de wiik over.redraqen worden aan de
Stchtlng Tulnstad Z!idwijk lSTZ) D€
bewoneísorganisate heeÍt veel tild en

-enersie sestoken ln onderhandel n!ef
met STZ ori twee overeenkornsterr to s u
ter, d e moeten waarborgen dat STZ r.ar
behore. .,aat Í!.ktioneren ln de w ik, a s
,ii het bezit overneemr en bewonerslorga
nisatie) daar vodoerde invoed op kan
uitoefenef. De ervaÍin!lef rnet het G\,VF
ziln dermate secht, dat de bewoners
organisatie koste wat kost w vooÍkomen
dat zij b jvend gekonfronteerd s'ordt met
pÍob emen rondóm de projektontw kke

De twee overeenkomsten hebben dan ook
betrekkifg op de stadsverF euwingspro
jekren (een zosenaamde raamovereen
komrr)en op het beheerleen zs.. b€heers
overeenkornst). [,,lomenteel is over deze
aatste nog geen overeenstemming.

Een I S R. aanvraa.r voor de wjk is in 83
ingedlend (een aanwilz nosplan is opqe
steld). ln voorbereiding ,ijn deelherlnde-
ifqsp an nen, waarvoor in '83 en '84 de in
spraak door de bewonersorgan sat e geoÍ
seorsaniseerd wordt. Voor de BloemÍon
leinbuud zijn we her hel verst mee
gevorderd: op b oknivo zulen blnnenkoÍt
beslissingen genomen !\rorden of er stede
bouwk!ndige ingrepen zulen plaats v n
den en 2(r ja, we ke.

Ook ls eÍ een n euw bestemmlngsp an n

voorbereidlng, nadat een vorige vanwelte
de weinig daadwerkeljke verbeterinsen
voor de wijk in de toekomst niet in pro
ceduÍe wordt genomen, na fel veÍzet van
de bewonersorganisatie.

ln '83 z jn 3 woonomgev ngsplannen in de
uitvoeringsfase gekornen en is de Putse
aan verbeteÍd met een fietspad. Daar
naast s de aanleg van een Park oP het
Afrlkaanderp ein gestart ln '83.

Er wordt gewerkt aan dÉ plafnen voor een
nieuw wijks€bo!!!, met schoo . H erdoor
,a Bako, een voorz efifg, organisat e !af
buitenanders, naaÍ de noordelijke rand
van de aansren,ende wilk lB oemhof) ver

Doordegemeente s het badhLris n dew jk
in 83 gesoten De bev/onersorganlsatie
heeft zich h ertegef felverzet, or.dat naaÍ
onze schatt ngen zo n 1000 woningen in
de \,./ijk nos niet de beschikking hebben

B!urt en klubhu zen zijn sekonÍrorleerd
met aan, enlijke tJez!inisingen n 83 en
blljven daarmee sekonfronteeÍd de ko
mende jaren. Net zo be ansrilke voorz e

ningenpel n deze oude stadswijk, wordt
daardoor aangelast en ernstig bedrelgd in
haa. verder omvang en kwa iteit.



Ook het afge open jaaÍ heeft de bewoners
orsanisatie haar handen weer vol gehad
aan problemen rnet het GWR. Zowel in de
projeklontwikkeling als bij het beheer
(vooral bij onderhoud).
Om onderhoudsklachten n twee nieuw
bouwlokaties opge ost te zien moest ze fs
de gafg naar het stadhuis woÍden se
maakt, Aan de stuuÍgroep moest daa.
naast de es worden gesreld dat het GWR
verp icht zou worden een wÍjkmanager
aan le ste len om een duidelilk aan
spreekbaaÍ funktionaris te hebben. De
aanste ling hiervan heeít enlge verbete
ringen gebracht.

orgafisate op wjknivo aan kracht op in
houdelilk gebied. Er is een terugva naaÍ
een meer praktsche en regelende opste
ling te konstateren.
Direkt qevos van de plob emen s ge
weest, dat de organ satorlsche opzet van
de bewonersorganisatie sewÍzisd is. De

bewoneísorganisatie op wijknivo is nu het
p atfoÍm waaÍ bewoners vanuit de buurt
qroepen, huLrdersvereniqingen, thema
groepen (zoas de woonlastengroep) en
bewoneÍskerngroepen (bewonersgroepen

in nieuwbouw en renovatieprojekten) bij
e kaaÍ komen om zaken die de gehele wijk
betÍefÍen aan te pakken en om e kaar te
ondersteunen in de eigen aktiviteiten- Zij
komt driewekeliks bli elkaar.
Hoewelnog niet ale prob eínen dewere d
uit zjn, b ljkt bovenstaande opzet van de
bewonersorganisatie beter te funktione
ren dan een sterk gecentraliseerde op
bouw van de bewofersorganisatie. De na
druk is komen liggen op de groepen zelf
die n de BOA bil e kaar komen.

De ontwikke ing van de woonlasten, tesa
men met een dalende inkonrènsontwikke
lng en afnemende koopkracht onder be
woneÍs, heeÍt ook in de Afrikaanderwljk
de bewoners in aktie gebÍacht. Op grote
schaal is de huuruerhosins seweigerd en
woÍden eveneens stijgende overige woon
lasten onder de oep genoaren.
Gezien deze ontwikkelinsen za de bewo
nersorganisatle kontinue aandacht blijven
besteden aan de woonlastenproblema
tiek.

De BOA vergadeÍingen worden voorbe
reid door een agendak ub, met op de ge-
spreksieider na een wisselende samenste
ling. De samenstellng van de aaendaklub
is afhankeiitk geworden van de agenda
punten var de voor re bereiden BoA
vergadering. De BOA vergaderingen zijn
ontlast van zeeÍ vele detailagendapunten,
die nu door de diverse groepen meegeno-

Om meer lijn te brengen in de aktivireiren
enstandpunten van de bewonersorganisa
lie, wordt in de aatste nraanden van 83
een be eidsp an opgesteld. lret name de
bewonersleden van de projektgroep zul
len een aktieve rol spelen bij het opstelen
van het be eidsp an.

De bewonersorganisatie
De bewonersorganisatie heeftbegin'83 de
beschikking gekregen over een nieuwe
wiikwinkel. Daarmee ging gepaard de
sluiting van één van de buurtwinkels.
Het team van beroepskrachten kendeveel
wisselingen maar is in het begin van '83
weer oP sterkte gekomen.
Organisatorisch zijn diverse veÍbeteringen
doorgevoerd op het vlakvan o.a. taakver-
deling, buÍo en winkeldiensten, nieuwe
opzetvan het archieÍ en dokumentatie, in-
formatievoorzieninq.

De bewonersorganisatie is in '83 gekon
fronteerd met eÍnstige interne problemen
en konïlikten- Dit heeft geleid tot het ver
trek van een paaÍ ze€r ervaren en aktieve
bewoners. Daardoor verloor de bewoners-

Het verantwoordingskader van de be-
roepskrachten ls de BOA vergaderins,
van waarult zij ook hun taaksrelingen
krijsen.
ln het beroepskrachtenoveíeg (witk\,,v n



ke oveÍleg ge.aamd, het werkoveneg van
opbouwwerker, buLritwerker, extern des
kundisen en sociaa begelelder), worden
taken verdeeld len bewaakt) en knelpun
ten besproken in ieders werk en woÍdt
getracht elkaar te ondersteunen De
konÍlkten uil het begin van '83 hadden
ook hun tritwerking op dit over eg.
Momentee funkUoneert een en ander

De opbouwwerker heeft een koórdineren
de rol naar het wijkwlnke overleg, in de zin
van voorbereiding, bewaking van aíspra-
ken en taakverde ing. Daarnaast 2orgt hij
ervoor dat be angrijke punten uit dit
oveíes op de asenda van de BOA versa-
deÍing terecht komen en dat bes issingen
van 8OA vergadeÍingen worden !itge

Een aantal "nieuwe" bewoners is hetaÍge
lopen jaar hard gaar werken aan akt es te
gen de hoge woonlasten vanult de bewo
nersorganisatle. Een woonlastengroep,
genaamd W83, werd gevormd en van
daaruit we.den woon astenakties opgezet.
Er werden spreekuren gehouden, inÍorrna
t e voor de he e wijk verzorgd en er werd
een grore wljkman festatie georgan seerd
tegen de hurrverhosins. Enkele honder
den Afr kaanderwitkeÍs ieten zich registre
Íen a s weiseraars van de hu!rveíhosing
W'83 gaat verdeÍ, neemt aktief deel aan
stedeljke aktjvhelten en za ook de "na
zorg" van de huurverhoglng weigerings
aktles op zich nemen londersteunen var
bewoners voor de huLrkornrnissie)
lJit o.a. deze aktiviteiten is een hLr!r
dersscho lng vooítgekomen, die bewo
ners ook moet gaan scholen om wlnkel-
diensten le gaan draa en ln de v/ljkwinkel.
ln beide akt vitelten worde'r be!!oners on
dersteunddoordesociaa begeeiderende

weÍden de eisen opgeste d, de strategie
uitgestippe d en de onderhande ingen

De bewonersorgani$tle heeft het afgelo
pen laar hard gewerkt aan het goed op
gang brengen van de stadsvernieuwins.
BewoneÍsavonden weÍden zeer druk be
zocht en nieuwe bewonerskerngÍoepen
zijn sevornrd. De grote druk op de be
wonersorganisatie die mede hierdoor ont
staan is, za de komende laren n63r ver
wachting aanhouden.

De bewonersoÍ..lanisatie heeÍt zich daa.
naast het aÍge open iaar intensieÍ bezigge
houden mel de voorgenomen oveídracht
van het won ng (en bedriiÍsruirntef)be
stand van het GWR in de wilk naar STZ.
Va een bewonersdelegatie n onderhan
de ingen met STZ s gewerktaan hetve lig
ste len van bewonersbe a ngen bij de over
dracht van het woning€nbestand en van

Deze groep bewoneÍs, bestaande ult erva
ren mensen, stak veel tild in de voorbere
ding van die onderhande ingen, n d e on
derhande ingen ze f en in de terugkoppe
ing van aldan nlet bereikte resu taten. Zij

werd intensief ondersteund dooÍ beÍoeps-
krachten, waa.onder de opbouwwerker.
Samen met de andere akr eve b€woners

De ondeÍhoudspÍob ernen bj de nieuw
bouw in de wilk en de ondernomen akt e

daaÍtegen, hebben ertoe ge e d dat ook
voor de enige n euwbouw okatle waar nog
geen elgen bewonersgroep was, een hu!r
dersveren:glng is opgericht. De opboLw
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werke. heeft hierin een aktleve. onder
steunende ro gehad

Naast het gerneentebezlt aar woningen in

de witk s er ook nos een behoor ljk groot
partikulier verhuurdersbezit De bekende
problemen Ínet partikLr iere verhuLrrders,

vee secht onderhoud, t€ hoge huren

enz., doen zich ook n de Afrikaanderwijk
voor. Het initiatieÍ ls genomen onr ook
voor dlt bezil a s bewoneÍsorganlsat;€ €en

aktieve rolte gaan spe en. Aan de vormlng
van een bewonersgroep hervoor woÍdt
geweÍkt door de buurtopbouwwerker €n

een extern deskundig€.

Wijkwelzijnsplan ning
Georsaniseerde we zijnsplannins vlndt in

de Afrikaanderwilk nu zo'n 4 jaar plaats.

OoÍspronkelljk zeer braktisch op hel se
bied van afstemming beleid en taakveÍde_
llng, later toen de wiikwelzijnsplannins
weÍd ingevoerd, ook op hel gebied van be
lansenbehartiglns op wljknivo en het ma

ken van een wijkp an.
Dlt heeftln'81 geleid tot koppeling aan de
BOA, wat neer kwam op een samenbren
gen van initiatievel-r t.a.v. stadsvern eu

wins en we zljnsweÍk met dè bedoe ins
beide te brengen onder één vorrn van ge

organlseerde bewonersinspraak. Daartoe
\,!erd een bijde BOA gedetëcheerde buu rt
lverkster voor 20 uur oer week vrilqesteid.

De orsanisatie van de wijkwezljnspan
ning is sterk gedecentÍaliseerd, een opzet

die soed voldoet in de Afrikaanderwijk'

Aan de basis liggen de werksoortgroepen,
niet inste llngsgebonden, die het uitvoe
rend weÍk onder elkaar verdelen en een

deelplan opste len van het wijkplan. Deze

deelplannen zljn onderdeei van een wijk
plan, dat wordt goedgekeurd op de bewo
nersvergadering. De bewoneÍsvergade
ring kan dee pLannen niet opnemen in het

wikp an, praklisch betekent dat bezlrini

sing.
Ter voorbereidins van de wijkversadeÍing
funktioneert een gekozen koöÍdinatie
groep, die ook voor de opende zaken

zat91,
Op deze wijze werd in 1983 in overleg met
het semeentelijke projektbuÍo welzijns'
plann na een wijkplan opgesteld ambte
ljk werd t a.v. dat pan één voorbehoud
gemaakt: de bezuiniglngen.
ln de sÍeer van de be angenbehartiging is

met sukses gevochten vooÍ d€ nieuw
bouw van hetwijksebouw, een klnderdag
verbilf, een dÍugshulpveÍleningsproiekt
en uirbrelding migrantenwerk

Een prob eem blijftde integ ratie tusse n hel
dee van de bewonersorganisatie dat zlch
bez ghoudt met de stadsvernieuwing en

het dee dat z ch bezighoudt met welrijn.
Het heeit nog n et geleid tot één voÍm van
georganiseerde bewonersinspÍaak. Dit
mede in verband met de eeÍder aangege
ven moeilijkheden bij de bewoneÍsorgani-
satie. Erwordtwe aan gewerkt, overlgens
zonder a te vee haast. we denken er
ongeveer ha f 1984 uit le zijn.

Onderwijs
Tens otte nog iets over de bemoeienlssen
van de bewonersorganlsatie met het on
deMijs ln de wijk. Ook hiervoor werd een

buurtwerker bij de BoA gedelacheerd
voo. 20 uur per week. Deze is innridde s

beëlndisd.
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De BOA Krant is in het afge open iaaÍ
maandelijks gaan verschijnen. De vorming
van een redaktle leidde tot dlt resu taat
waarb j aangetekerd moet worden dat de

bewoners redaktie eden meer en meer de

artikelen in de krant schrijven, evena s de
produktie van de kranr voor hun rekening

Ook jn dit nltiatief zitn bewoners onder
steLrnd door de opbouwwerker en de so

oaa tregeleider, dle deel u tmaken var de
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De samenwerklng is hoofdzake ijk prak,
tisch; onderwijsinstellingen lenen zich
slecht voor seorganiseerde bewonersrn
spraak, deels Llt onwi , dee s uit onmachl.
Bovendien werken niet alle scholen met
een ouderkommissie. KonkÍete prakrische
klussen worden wel gedaan in een samen-
weÍklnsssroep onderwijswelrijn (de
wos)
Hel oaat dan orn de schoolkeLrzemarkt.
dëg van de integratie, vo wasseneneduka
t É ln de sfeer van belan:lenbehartiging s
samen mel de blb iotheek een spelotheek
cpgezel en wordt gewerkt aan een onder
!.r'ilswinlel Van!it de sradsveÍnleuwlng is

er sa.ienwerking op het gebied van fieuw
bo!w schoen Deze samenwerking is

3!ei!le.s. et zonder konÍlikren. Hoe her
retaet naet is nog onduide ljk Er wordt

gewerkt aan een nieuwe detachering, dit-
maal vanuit het onderwijs.
Echte georganiseerde bewonersinspraak
is iets van de langeÍe termijn.

De dÍuk op de bewoners en beroepskrach
ten is groot gewordef het afge open laar.
Zowe door de snette onrwtkk€tingen op
stadsvern euwiIgsgebted ats de veeiheid
aan initiatieven 2oals beschrevef. S6.nen
vattend kan gezegd lvorder dat de bewo
nerso.ganisatie na lngriipende probtemen
en Wijriginsen, zich ëan het opbouwen en
verstevlgen s. Dat kan de basis b eden oin
ook zaken die nu nog niet exÍa vee aan-
dacht hebben mEar dat feire tjk rve be
hoeven, zoals de posirie van de mmigran-
len lf de wljk, aan re pakken
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Opbouwwerker
Van de opbo!wwerker wordl verwal]hl,
dat hljaaf de ene kant een koórd nerende
Íol vervlr t b nnen de organisatie, aan de
andere kant dat vooral h jz ch erop toe egl
dat de bewonersorganisati€ verbÍeed en

De koórdinerende ro wordt vervu d naar
de BOA vergadering en nrar het beroeps
krachtefoverleg Het betekent d3t de op
bouwwerker zich toelegt op een goede
taakverdeling tussen beroepskrachten,
een re.lelnratlqe verantwoordinq aaf be
woners voor de veÍichte werkzëanrheden,
afspraken bewaakt, blj konílkten zaken
bespreekbaar tÍacht te makef er zoekt
naar op ossingen ef een aktieve ro spee t
in de infoÍmallevoorzien ng.

Werkzaamheden
De opbo!r,werker heeít cen groot aantal
versch I endc werkzaamheden veÍ cht het

De opbouwweÍker ls daarnaast opgedra
gen om nieuwe init at ever te stimu eren
en op t-o pakken om d.armee.le bewo
nersorgan satie te vertrreden Én te verster
ken. Voora vanwege de doorgevoerde
veranderlngen binnen de bewonersorgani
salle is h erop ln de praktijk ook meer de
nadruk komef te ligge..

Veel tijd s gestoken in het op ossen van
konflikten aan het b€gn van he1 jaar.

Daaru I v oeiden voort de werkzaamheden
om de BOA vo gens een nieuwe organisa
tievorm gesta te te gevef.
Regelmatlg terugkererde weÍkzaamheden

dee name aan de agendaklub
voorbereidins van de BOA-vergader n

sen en het schrljven van stukken dan
welervoor zorgen, dat andeÍen stukken

- weÍkzaamheden voortvloeiend uit de
BOA vergaderingen
sekretariaatswerk
voorbereidlrs van de projektgroep met

voorbeÍe d ng en u tvoerlng van onder
handel rsen metde n euwe woningkor
porat e. Deze zijn momentee in een ía
se van aírondlng gekomen.

OÍn de bewonersorganisatie te verbreden
maar ook om de pÍoblemen op dat v aklin
die buurt aan te pakken, werkt de op

in eerste nstantie de vorming van een
woon aste.groep, r.omentee de on
derste!nlng daarvan. Regelmal g koml
dere gÍoep bil elkaaÍ om akties gerlchl
tegen de hoge woon asten te ondeÍne
rnen, bewoners 1e onderste!nen bil de
hLUrkomm ss e, de woon asten nader
onder de oep te nemen. De opbouw
werkerspee t hierbljook een roiin oe in
formatievoorzi€ning.

- de ondersteun ng var een n euwe huur
dersveren ging voor een 50 ta neuw
bouwwonlngen. De opbouwwerker
legr zlch hierbj toe op de organ salie
opbouw en het behartlsen door de ak
tieve bewone.s van de bewonersbeia!
ger en de samenwerking vaf de hu!r

Voor de positie van de opbouwwerker be
tekent dit, dat de opbouwwerker moet
Íachten bewonersgroepen bil ekaar te
brensen op sezamenljke be ansen en on
derwerpen, dle iedereen betreÍfen ef moet
voorkornen, dal iedereen met.les wordt
belast. Na een moelranre start, a s ultvloel
sel van de konÍikten, de ruzle achtse
síeeÍ nog enige titd b eef aanhouden, be
gintdat nuvastevoínenaante nemen De
opbouwwerker heeft hlerin een dulde itke
ondersteLnende cn begeleidende funktie
,owe naar de BOA vergaderinge. 2elí t.,e
als naar een aantal groep,an en b-awoners
opbok en werkgroepnlvo

Zoals aangegeven in het jaarvers ag over
'81 van de vor ge opbouwwerker, is de sa

mefwerk ns met de andere beroepskrach
ten hecht We<eilks vindt het beroeps
krachlenoverleg p aats. Daarnaast r ,ordt
nauw saÍnengewerkt írp projektnvo, bij
akties en ook bij zaken a s her vervulef
van b!rodie.sten, individue e beangef-
beharliglng.



dersvereniging met de bewonersorga

AndeÍe weÍkzaamheden zijn

OÍqanisatoÍische werkzaamheden: onder-
steuning van de penninqmeester, het rei
len en zeilen van de wijkwinkel samen met
de andeÍe beroepskrachten verzorgen.

Het wekelijkse overleg met andere be
roepskrachten in het beroepskrachten
overleg.

Om de drie weken hel zgn. Kne pLrnten
overleg met de distrrktmanager van hel
GWR,

Eenmaa in de twee weken woont de op
bouwwerker het subleam van het .O R.
bij.

medebewoners verder kunnen he pen.
De opbouwwerker heeft de scho ing met
een aktleve bewoonster opgezet en ver-
zorgt die ook met haar.het verstev gen van de kontakten met

een groepje bewoners ln de Hil ekop en
het ondersteunen van deze bewoners
om weer a s vo waardige buurtgroep te
kunnen gaan funktioneren.

Burodiensten en individuele belangenbe
hartig ng.
Een &eetal dagde en in de week vervu t
de opbo!wwerker burodienslen in de wijk
winkel. hieruit vioeit veel werk voort in de
sfeer van individuele belangenbeharti
sins.

Huurdersscho ing.
Samen met een aktieve bewoonster is
n.a.v. de toenemende individuele bean
genbehartiging een huurdeÍsscholing op-
gezet.
Deze scholing dientertevensvoorom wík
winkeliers te krijsen, die in de wijkwinkel
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WÍkkíant en Nieuwsbrief.
De opbou!À,verker ondersteunt de redak
tie van de wijkkrant {BOA-krant}. Het af-
gelopenjaar is deze redaktie gevoÍmd, die
10 maal perjaar een krant maakt. Voor de
interne inf ormatievoorziening is een weke-
lijkse nieuwsbrieÍ van belang, die vooral
door de opbouwweÍker vol geschreven
wordt met nieuwtjes, verslagjes, verga-
derdata en aankondigingen.
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en rond Sinterklaas gingen Sint en Piet
rnet een busvolbewoneÍs u l dewijk langs
een aantal raadsleden orn de noodzaak
van stadsvernieuwinq voor de zoveelste
keer onder de aandacht le brengen.
Ook werd in 8l door de bewonersorgan
satie een ronde angs de verschilende
buurten gemaakt. Op tien buurtvergade
ringen werd met bewoners gepraat oveÍ
problemen die zij ervaarden in de buurt.
Op grond van de uhkomst van dievergade
ringen is een eisenpakket m.b.t. de stads
vernieuwins sevo'md.

BOSPOLDER/TUSSEN DIJ KEN

:':

Stadsvernieuwin gswijk
Verreweg de belangíilkste gebe!rtenis in
de afgelopen turee iaren was de Bospol
der Tussendijkenop 1 3 l982weÍdaange
wezen als stadsvernieuwinsswijk.
Dit was het resultaat van een jaren ang ge
voerde strljd samen nret andere tweede'
ringsw[ken. Om aangewezen te worden
ais stadsvern euwingswijk zijn ook ln '81

Fog vee aklies gevoeÍd. ln de zomer van
'81 werd ln een tent op het Grote V sserij
plein een grole maniÍestatie georganlseerd
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Nadat de wijk was aangewezen a s sta.ls
vernieuw ngssebied is op iniriarisÍ van de
bewonersorganisatie van start gegaan nrer
de zgn pÍé projektgroep. Dir was een
groep van mensen ult de bewonersoÍga.i
satie en een atsnta ambtenarendievoorde
wjk wildef werken Gezamenlík hebben
zlj gewerkt aan de bouwsrenen voor de /a
telr huisvestinsskomrnissie, de aankoop
aktie, en het atere Plan van Aanpak.
Verder servanuitdepré prolektgroepaan
gewerkt dat vanuit de verschilende d en
sten mensen weÍden vriigenraakr voor de
wijk.
Verder is n die per ode eef le-fase fufcle
r ngsonderzoek ln de witk uirsevoerd.
Uiteiide iik is r septernber '82 voor de
eerste keer de Projeklgroep Sradsvernieu
wng Bospo der Tuss€ndijken bij e/kaar
geweest. De ofÍ c ë e Projekrgroep draair
dLrs n! rLrm een laar ln dar jaar is er vee

De bezett ng van het Projektburo is rond
gekomen. Een eerste aankoopakrie in twee
aktieve aankoopgebieden in de wijk had
een goed resu taat. ln september'82 s een
tweede aankoopaktie van staÍt gegaani
d tmaal n bijna de totale wijk.
Het Plan van Aanpak is ge.naakr en in lu i

'83 door de StuurgÍoep Sradsv€rnieuwing
bekrachtigd.

De eerste konkrete projekten zÍn van starl
gegaan, t.w :

renovatle van woningen in de Korfma-
kersÍaat, Taanderstraat, Hanngpak

renovat e van woningen ln de Bruyn

nieuwbouw ouderenhuisvesr ng Gy
singlaan;
instandhouding van won ngen n de
Schippersbuurt.

VeÍder zijn in het Schans/Watergeusge
bled a een aanta nieuwbouw en renova
tiekompleksen u tgevoe.d, dit in samen-
werking met de Projektgroep Delfshaven.
Ook in samenwerking mer Delfshaven

wordt gewerkt aan de p annen voo. een
rieuwbouwstroorn van wonlng€n op een
aantal open pekken ln Delíshaven en in

Kortom: De stadsvernleuwing is n Bos
polder Tussendilken goed !it de srarrblok
ken gekomen. EchteÍ n et zonder moehe.
Voortdurend moest vanu r de bewoners
organisatie het voorrou!\r genomen wor.
den om ontwikkelngen in gang re zefien.
Hel b e€f moeiijk oÍn vanu t de diensren
mensen vrjte krijsen voor de wijk. Nu nos
s n et duide ijk oíe, voldoende mensef,ijn
om het anti speku atiepakkel uitte voeref.
Vanuit de bewonersorqanisarie is de aan
zet gegeven om te kornen rot een stsde
bouwkundigp an en seen elsenpakker ge
maakt t a v. aankoop en anri spek!latie

De bewonersoÍ96nlsatle ln Bospo der
TLssend jken heeÍt dus jaren achrer de rug
die gekenrnerkt zijn doorl
a. akties om stadsverniew\rtngswijk re

b. het scheppen van voorwaarden or. de
stadsvernie!wing goed van de grofd re
k.ijsen.

Nu lijkt het erop dat die vooÍwaarden aën
wezig zÍn. Er igt een P an van Aanpak, de
aankoop ukt en het P.ojekrbrro dra.ir
goed.
Doordat die vooNaar.Jef ,ilf nge,,,r'iligd
hoeven wij niet meeÍ voortdurend op het
v nkentouw te ,nten en krijgen re rneer
ruirnteom hee konkreetsamen Jnetde be
woners te werken aan de verberering van
de wijk.

Naast het fert dar de stadsvern eu, ,ing uh
de startb okken is gekomen hebben z ch n
de afgelopen tweejaar ook andere onr!!,lk-
kelngen voorgedaan.
Doordat de rneÍoaanleg voÍderr kampen
veel bewoners met een voortdurende her
rie, stank en stoÍoveílast.
De Schiedamseweg als grehs tuss€n Bos
polder en Tussendijken ligt bijna in z'n to
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ta lteit open, waardooÍ het moei jk som
van de ene buun in de andeÍe te komen.
DooÍ de metroaanleg moeten een aantal
winke ieÍs het bijltje er b;j neer lesgen,
waardoor wnkelpanden eeg komen te
staan. D t werkt verpauper nq in de hand.
Voor bewon€Ís s het eef dooÍn in hel oog
dat de gemeente de over ast die bewoners
hebben van de metroaan eg 

'rauwe 
ilks se

De voor ichtlng aan bewoners over het
vordeÍen van de metroaanleg is slecht.
Voorwinke iers is er we eenschadever
goeding sereseld, maaÍ voor bewoners

Door dita lesls de metÍoaanleg een el ende
vooÍ de wijk waar we vooílopig nog n et
vanatz jn orndathet karwei pas in'86is lle

te hoeven everen, maar bii het verde en

van de extra middelen is de wljk er weer
bekaald aÍsekomen.
ln het Wlikweziinsplan 'a4ta7 z\n een

aanta aktepunten vooÍ de komende tild

opgenomen Die aktepunten zijn geÍicht

a. versterklng van de bestaande voorzie
ningen,

b. de verbeteÍing van de spre ding van
voorzieninsen oveÍ de wljk.

De be angritkste van die aktiepunten zijnl
een tlveede kleinscha ige buurtvoorzie
ning in Tussendijken;
ultbouw van het Fon op het Bospolder
plein tot een volwaardige buLrnvoorzie
ning voor Bospolder;
het slichten van dependances van het
Dienstencentrum zodat meer olrderen

Voorzieningen
voor wat betreft het vooÍzleningennivo
s Bospolder Tussenditken een achter
standssebied. Altijd a seweest, maar
doordat de gemeente aan het bezulrlgen
is, is het er niel beter op gewoÍden.
ln het kader van de eersle bez!inigings
ronde, BenO l, hebben we dan we niet ln

van het DienstencenÍum gebruik kun

Vanuitdebewonersorganisat e isde werk
groep Voorzieningen opgericht die
moet gaan weÍken aan de verwezen ijking
van de aktiepunten.
Aan de WeÍkqroep Voozieninsen wordt
door a le inste lingen uit de wijk meege'
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l\4aatschappelijk sezien zijn de bewoners
van Eospolder Tussendijken er de iratste
jaÍen ni€t op voorult gegaan.
De werkloosh€id en de gevoerde kr sispo i

nek hebben hard roeges agen. Veet rnen
sen even van een uitkering die alsmaar ts

ger wordt, de woonlasten stitgen en her
perspektief op verbetering ls niet duideltjk

De stadsvernieuwing komr er dan we aan
maarzljn de kosten nogwe optebrengen
a s het slraks klaar is7

Voor vee mensen die eigenaar-bewoners
ziln is de situatie helemaa/ uitzlchtloos. Zij
zien de veÍpaupering voortschrjden, de
hypotheeklasten zijn hoog, de semeente
bledt te welnig voor hun pand om verkoop
mogelljk te maken, de kwaliteirvandewo
ningen gaat achteruit. Men ieest dagetÍks
in de krant over de krisis en men merkt het

Her vertro!Wen in de politiek neemtaf : "Of
je nu doorde hond of door de katgeberen

Vanuit de politiek wordt over heta gerneen
weinis sedaan om dit gevoel wes te ne
men. Het zoeken naar een 2ondebok voor
dit a les is daarvan het gevolg.
B j de laatste verkiezingen gins ruim 7%
van de stemmen uit Bospo der Tussendij
ken naar de Centrumpartii.

n de bevo k nsssamenste lins is in de af
selopen jaren weinig verandering geko
men. Een kwart van de wijkbevolkins zijn
migranten waarvan de Turken het groot-
ste deel uit maken.
ln aantal groeit de groep migranten niet,
rnaar door aÍname van het aanral Neder
landse wtkbewone.s is er procentuee nos
welsp.ake van een lichte stÍging.

De bewonersorganisatie
De periode voordat de wijk stadsvernieu-
wingsgebied werd, wasvoor de bewoners
organisatie geen gemakkelijke peÍiode.
Erwerden allerlei problemen gesignaleerd,
maar de middelen om aan die problemen

iels te doen waren niet voorhanden
De strijd om aangewezen re worden ror
sladsvernieuwingsgeb ed heeÍr laren ge,
duurd. Gedurende die jaren heeít het er
een aantalkeren naar uirgezien dat de ko
sel door de keÍk was, rnaar dan ging he1
toch weer niet door
Voor een aantal bÍoodnod ge vooÍ,ienin
gen moest onevenredig lang geknokr wor
den. Voorbee den daarvan z jn her wijkge
bouw waar ruim tien jaar over gepraar ls
voordat de eerste paalde grond n g ng en
hetwilkpark war nu wordr aangetegd heeft
ook jaren van praten gekost tor na een
ware beleger ng van her st6dhuis uireinde
/ijk de toezegging loskwam
Hoewel men ze Í hard werkte zag men de
wijk alsmaar achteruit gaan. Aklieve be-
woners hadden het gevoeldar her "dw€i
len met de kraan open was.

Nadat de wiik aangewezen werd als stads
vernieuwingssebied is door de b€woners
organisatie erg vee rjd gesroken ln de
stadsvernieuwing. Doordat de stadsver
nieuwing in een snel tempo goed van de
grond kwam, waardoor voor eef aafra
mensen het z cht op verbeter fg dulde ilk
weÍd ukte het om bewoners ré orgënise
ren op heel konkrete zake. Dat d t !kte is
nietaileen heelpÍellig voor de betreílEnde
bewoners maa. heeft er ook voor sezorgd
dat er nieuwe mensen blj de orgai s.tie
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Om hetwerk van de bewoneÍsórgan sar e
beter te oÍganiseren, hebben aan het begin
van'83 een aantal gesprekken plaarsge
vonden. De beangrijkste resu raten van
die gesprekken waren:
1 Dat er nu wekelitks een over eg is waar

een vÍij grote groep akrieve bewoners
met e kaaÍ de koers van de bewoners
organisatie bepa en. Dh overleg wordt
vooÍbereid dooreen asendak ub die be-
staat uit een drieral akrleve bewoners
en twee beroepskrachten waaronder
de opbouwwerkeÍ.



Dh ter vervanging van de oude Koördi
natiegroep die eenínaal per maand ecn
open !! jkavond orsrnlseeíde $raaÍ de

bes uiten genomen \,\rerden.

ziln in mei S3verh!isd. ntussen is i:le oop
vaD bewoners naar de n euwe wlikwinke
goed op ga ng gekomen, het ls drukket dan

2. B nnen de groep van bewoneÍs die nu

e ke week bje raar z twordt overa ler
ei pu.ten gepraat, stadsvernieuwing,
welzijn, mi eu Voorheen was dit veel

me,.r seschelden. Er rrirrën mensen be

zig met stadsvernie!!\r ng oí wezjn,
nraar die onderwerpen werden te we
r g met elkaar n verband gebÍacht

Aldeze,aken bj€ kaar hebben de bewo
nersorganisatie nieuwe élan gegevef. Hel
gaat beter en gemakke ljker dan voorheen,
het gevoe van "het sdwe len met do kraan
open" is omgezet in een houdinfl van 'a s
we eÍ met e kaar teqenaan qaan lukt het

3. B jde bewonersorsanisatie waren s nds

een aanta laren twee ambte ijke mede-
werkers gestatloneeÍd. Zij druktef een
vr j burokrat es stempelop de bewoners
wat de gang van zaken er! frLrsÍeeÍde.
Vafaf l-5 83 heeft.le bewonersorga
n:satie deze mensen aan het stadhuis
terug gegeven.

4. Er zjn aíspÍaken semaakt ovei de te
voeren pir b iciteit
De w jkkrant verschijnt maande itks en
de nhoud daarvan wordt op de weke-
ilkse versaderins van de bewonersor
ganisatie af gesproken.

5. De faam wijkorsaan vond mef nlet
meer passend blj de nieLrwe aanpak en
de k ub doopte ,ichze f om tot Bewo
nersorgani§atie Bospolder-Tussen
d ijken.

n aanta len akti€ve bewoners s Ce orgar)i
satie behooÍlijk toesenomen Op de weke
ijkse vergade.ingen van de bewonersor
ganisatie zitten we met ongeveeÍ25 men
sen rond de tafe. Daarnsastz jn er nos al

enel mensen aktief in de buLrrt ef \\rerk
gÍoepen en in groepen bewoners rond
stadsvern euwlngspÍojekten.
Er zijn drie buurtgroepen

buurtgroep lvlathenesserdij('Noord-

bewonerskommiss e Schippersbuurt;
bewoners Í\4athenesseÍwegÍlats.

Er ziln werkgroepen aktef op het terreif

we zljn;
huren en wonen;
m leu en hinderwet;
oudeÍenhulsvest;ng;
laa drukwerkp aats;
aktie Waakvlam(woonlasten);
renovatie oud GABI
renovatie BÍuynstraat.

Bijde wekelijkse versaderinsvan de bewo
nersoÍganisatie zijn tevens vertegenwoor
digeÍs betrokken bijde Beheerskomrniss e

Pier '80 en hel Ant Fascsme Komltee
BospoldeÍ Tussendijken.

Het maken van doze afspÍaken lep vooÍaf
aan de verhLrizing van de twee oude krak
kemikkige winke tjes aaf de Jan Kruyfí
straat naar de nieuwe ru mte n Wikge
bouw Pier'80.
Deze n euwe nrinrte voldoet vee beterdan
deoude We zitten metekaarineén pand,
zodat niet sreeds heen en weer ge open
hoeít te worden, er is een goede vergader
ruimte en een aparte werkrlrimte. De n eLr

we witkw nkel heeÍt een e gen ingang n
Pier'80 en is dus duidelijk herkenlraar. We

Rondomdemensen dieaktiefzijn n de be'
wonersorganisatie rs een net van kontak
ten met andeÍe bewoners waardoor het
moge ijk ls om, wanneeí dat rod s s, eeF
grote groep mensen op de been .e lrren

sen.
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Bij dlt a les is belangrijk dat duide ilk s dat
naast het feit dat eÍ binnen de bewoneÍs-
oÍganisatie hard gewerkt wordt, het ook
gewoon euk moet zijn om erbij te hoíen,
er moet plaats zljn vooÍ vee veÍschilende

We zijn op weg om uh te groeien tot een
belangenoÍganisatie van f ormaat.

Positie/f unktie opbouwwerker
Doordat de bewonersorganisarie noga
aan het veranderen is en ik pas sinds I l
1983 opbouwwerker ben ik Bospolder
Tussendijkenisderoldie khebendeposi
tie dje ik inneem ook nog steeds in leran
dering.
Wat ik beschrilven kan is zoals het nu funk.
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n overleg met cle mensen dle de weke ijk

se vergadeÍing van de bewoneÍsorganrsa

tie bezoeken wo.den m jn taken afgespro

Miin huidise tak€n ziin te verdelen in drie

.) Ondersteunend werk naar groepen

bewoneÍs toe.
lk ben op dle manler betíokken b;j:

de oudeÍengroep;
aktie waakvlam;
werkgroeP voorzleningen;
werkgroeP ÍaaldrukwerkPlaats'

b) De gans vaf zaken blnnen de bewo
.ersorgan satie.
k ben altljd aanwezig bljdewekelijkse

veÍgaderlngen van de bewonersorgë

De wekelijkse veÍgader nsen van de

bewonersorgan satie worden vooraf
qesaan door een vergadering van de

agendaklub waarvan ik dee Lltmaak.
Taken van de agendaklub zijn:

vooÍbereiding van devergadelingen
van de bewonersoÍganlsatie;
het maken van een planning voor te
bespreken ondeÍweÍPen;

- het leveren van stukken en ander
materiaa t.b.v de vergaderingen
van de bewonersorganisatie.

De agerdaklub heeÍt binnen de bewo
nersorganisatie een voortrekkeÍsro

c) VoorwaaÍdÈnschepPendwerk
Hlermee bedoe ik werk. dat er vooÍ
zorgt dat de positievewes die we zlin

ingeslagen door kan blijven gaan. n

de afgelopen tijd lag dit voora op het
teÍein van de stadsvernieuwlng. Het
heeÍt ang geduurd voordat er vanuit
de verschll ende diensten ze fstandig
taken werden opgepakt. Om er voor
te zorgen dat er toch werd fagedacht

over zaken as noodzakelijke stede

bouwkundlge ingrePen, het maken

van een schoolakkommodat ep an

e. d. rnoest weík vanuil de bewoners

organlsatie ge everd woÍden. lk heb

een dee van dit werk gedaan Ook in

de komende tijd zal hieÍ tijd aan oP

gaan.

Verder DÍobeeÍ ik tiid vrli te houden voor

nieuwe iniliatieven die voonvloeien uil de

weke ijkse vergaderingen van de bewo

nersorganisatie en voor tussendoor ge

sprekken nret aktieve bewoners die blnnen

ln onze bewonersorganisatie is de op

bouwwerker één van de acht part time be

roepskrachten. lk ben de enige full tlme

beroepskracht. Verder zijn eÍ drie extern-

deskundigen, een sociaal begeleider, en

dÍie adminisÍatieve krachten.
TLrssen de extern deskund;ge, de sociaa

begeleldeÍ en mlj is een taakverde ing ge

maakt die er qlobaa op neerkornt dat:

twee exteÍn deskundigen zich bezig

houden met de ondeÍsteuning van be

woners in konkrete stadsvernleuwings

- de soc aa begeleider houdt z ch bezig

met anti spekulatie en huisvest ng;
samen rnet een extern deskundiae

houdt de opbou!'vwe.ker zich bezig met

.le a gemene gang van zaken binnen de

bewonersorganisatie en met de onder
steuning van bewonersgroepen dle niet
dlrekt met de uitvoering van de stads

vernieuwing te maken hebben.

Hoe mijn Íunkfie en mijn positie binnen de

bewonersorganisatie verdeÍ zal ontwikke_
Ien heeft sterk le maken met hoe het veÍ
der gaat met de bewonersorganisatie.
In de huidige situatie past de konstruktie
zoals ik die heb omschreven hel beste.
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CROOSWIJK
Opbouvvwerkersr Jan van Galen

R;eks Westrik

Adres: Pijperstraat3T{wijkorgaanCÍooswijk)

TeleÍoon: 13 94 40

De wijk
Crooswijk wordt gewoon ijk nsedee d in
zes de en Van ZLrid naarNoordr Wered
haven, A kemadekwartler, Rubroek, Oud
Crooswilk West, Oud Crooswijk Oost ef
Nieuw Crooswljk. Íezamen biina 18.000
nwoners. A kemadekwartieÍ en Were d
haven zjn voor het overgÍore dee van fa
de tweede were doo.log Rubroek en 0!d
Crooswijk West en Oost zijn oude stads
wijken van omsrreeks de eeuwwisse ing.
Ni€uur Crooswijk is n deze e€uw gebouwd
onder het regiem van de Won ngwer. Er
wonen vee buiten anders en voorma ige

rjkssenoten in Oud Crooswijk: 39% van

Van het begin van de zeventiger jaren af
genuancee.d stadsvernieu

w ngsbe eid van de grond gekomen. On-
danks een aantalgunsr ge ontwikkelingen,
met name n de stadsvernieuwing, gaarde
wijk nog st€eds achreruir. Dichrgetimmer
de wonlngen en open gaten ziln het visuele
bewijs. De prioritelt van a le aklieve men
sen igt in Crooswjk bij de stadsvernieu-
wing. Geprobeerd wordt via de sradsver
fieuw na ook andere orocessen te bein-
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Ontwikkelingen
De stadsvernieLwing in Croosw jk gaat nos
vooÍt. Ter llustÍatle de volgende cljfers:
van de staÍt van de stadsvernieuwing tot
en met 1982 zijn er 2489 nieuwbouwwo
n nsen sebouwd; ln dieze Íde perlode zijn
510 woningen op hoog n vo gerenoveerd;
in 1982 zijn 1 800 nieuwbou!\rwoningen
en e€n wnkecentrum ln uitvoering ge
nomen, terwij er nu voor onseveer 600
nieuwbouwwoningen en winkelruimten
de p anvorming gaat staÍten oJ gestart is;
in 1982 zijn 129 renovatlewoningen ln uit
voering genomen en is de planontlvikke
ling vooÍ bijna 162 woningen ver gevor
derd.

De belangrijkste ontwikkelinsen voor I982
en de eerste helÍt van 1983 zijn:

ende proieklen is tot nu toe erg nroei ilk

Sebleken. Mede dooÍ de s oop ontslaat
er een qroter tekort aan (aoedkopel
oudbouwwon ngef. Zeker n geva van
grotere huishoudens evert dit vertra

singen op blj de ontrulmins Ook in de
renoval eprojekten komt steeds harder
op taÍe dat velen niet de nleuwe huur
kunnen opbrengen.
ln deze peÍiode is ook een aanvalinse
zer vanuit de arnbtenaren op de unieke
postie van het wijkorgaan I de her
huisvest ngskommissie met a s doe de
bewofersorganisatie u t de klub ke!le
en Die opzet is mis Lkt.

hel projektgroepgebeuren in Crooswijk
is qestabiliseerd. De wederziidse
verantwooÍdelijkheden zín dLrid6ijk,
ervaring en routine van bewoneísrijde
zijn groter geworden. Minder dan ln
voorgaande perioden stond Crooswilk
op de stoep van het stadhu s om kon
flkten met de ambteliike ziide ut te
vechten. Eén konfliktwerd aan destuur
groep voorgelegd, omdat er binnen de
proiektsroep geen oplossing kon wor
den gevonden. Dat ging orn het her
hlrsvestinosbeleid en de samenstel nq
van de kommlssie. Crooswijk kreeg wel
bezoek van het stadhus. De nieuwe
burgemeester en de wethouder stads
vernieuw ng kregen bij h'rn bezoeken
duideljk te horen dat Crooswijk nos
iang nlet uit de problemen is en er dooÍ
de stadsvernleuwlng een fiks aanta
prob emen bij gekÍegen heeft

ln Rubroek, OLd Crooswijk Oost e.
West en Nieuw Crooswijk zijn ook de
ze versla.rperlode de buurtorqa
nisaties van de bewoners verder ver
sterkt Deze buurtgroepen leggen de
nadruk op het beheer in de b€staande
nieuw en ot]dbol]w Tariike probe
men van orderholrd, hrren, \,oonom
gev ng, bedrjven, parkeren, groen e.d
hebben om aandacht qevraaqd I de
dee gebleden hebben de b!urtgroepef
tevens vertegenwoordlgers n de d.L-i-

De herhuisv€sting bijÍt een span
ningsvole prob ematiek. Door het gro
te aantal n euwbo!w en Íenovatiepro-
jekten is e. nog steeds sprake van gi
gantische verh!isbeweginq€n binnen
de wjk. AísteÍnnring van de versch I

De werkgroep woonlasten gaat no!l
steeds even gedegen door firÈt de Íl
houdingsakties en de koníront.1ie nrÈt
de g€meentelijke en lafde ilke po it ek.
De 100-s! den inhoudings aktle loopl
nu 2 )', laar en het aanla dee nerneÍs
blijft op pij. Uit nieuwe kompeksen
sluiten zlch vele mensen aan b jdeaktje
voerders. Hetgaatinm dde sa onr 1 mil

loen aan insehouden huur. Daar komt
nog eens bovenop dal de korporat es n
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Vee aandacht s opnieLrw besteed aan
de woningen na de nieuwbous'en aan
de woonomgeving. Dat egt vee
bes ag op de tjd van b€roepskrachten
Een fadere pÍioÍiteitssteling is in de



hee Rotlerdam een huurachterstand
hebben van 12 mijoen. EÍ z j. dus veel
niet .reorqaniseerde deelnemers aan de
aktie. Bithen is de nood echterzo hoos
gestegen, dar ?e heemaal niet meer

ln besif 1982 heoft de werkllÍoep een
n euw onderzoek gepublceeÍd. De
woon asten blijkef nog irnmer te srj
gen. De wen(groep heeÍt een voorsre
gedaan toteen qeheel ni.
woon astef s!bsidiérins
lvlet de medewerkers van Konsumen
ten Kontakt en de lndustriebond
FNV zÍn duurzam€ kontakren opge
bouwd. Daarnaasr zijr er overessen
geweest mel bewonersorganisar -ES !ir
het geh. e and Die hebbdn eind 1982
geloid tot een hoorztting van de Ka
nrerkomm ssle, we k-" krachl werd bj
gezet met een grootse rnaniícsrare I
Den Haag op I december. H erroe s her
Woon asten Over eg Nederland (WON)

Dit heeÍt in ap.i 1983 een b!henparle
mentaire enquètekommlss e geln-
stalleerd om eind 1983 de po itiek on
omwonden voor het blok te zetten. Om
in Crooswijk zelf de akties Lit te brei
den s er samen met een aantal andere
wljken op 31 mei een mafifestatie se
organlseerd, waarop ongeveer 700
Crooswijkers besloten de woon asten
stijainq per I iuli 1983 te bovkotten.
Deze man festati€ werd voora noodza
kelljk, omdat de wethoUder en de kor
poraties eind aprllverklaarden de akrle
voerders en de huurders met achter
stand aan te gaan pakken. 31 í\4e toon
de du delijkëan dal men nietmetdeak-
tie ln Crooswilk kan so len Men za ge
woon de eisen rnoeten inwilisen Zo
niet dan vo gt eskalatie.

de armen wijken gaan de riiken
stÍijken."

Net m;grantenwerk kreeg in 1982 eln
delijk de steun van een werkeÍ.
n een apaÍte paragraaf zullen de ont

wikkelnsen op dit sebied worden be

Al in het voorgaande verslagen werd
gemeld dat de verhoudingen tussen het
wijkorgaan er de klubhuizen n elgoed
waren. Op 16 lanuaÍi 1982 weÍd er we
liswaar een grootse maniÍestat e geor
gan séerd leger de gemeentelijke plan
nen om een half mijoen uit Crooswjk
wegteha en De organisatie kwamech
ter voor een groot dee voor rekening
van het wjkorgaan. Dat neemr niet
weg dat 1.000 Crooswijkers pa b eken
te staan voor hun wezjnsweÍk. Rare
wetho!deÍs nan-ren echter de ange irit
de maFifestalie door het bezuiniainas
bedrag ter plekke met 4 ton te veÍlagen.
Twee maanden Iater b eek deze 4 ron
echter nog even haÍd op tafe te I ggen.
Zii hadden zich verqisl, zeiden ze. Om
dat het wijkorsaan steeds de kar van de
koórdinat e trekken moest en op weinig
medewerkins van de klLrbhuizen sere
kend kon worden, trok het wijkorgaan
zich haÍ 1982 Lrit dit orgaan terug.
Door één klubhurs werd daarna het ini
tlatief genomen om tot een wijksgewil
ze struktuur te komen om rneer greep te
krljgen op de onderlinge verdeiing van
laken en om sterker te kunnen staan n
de akties tegen de bezuinisingen. Dlq
pog ng is niet gelLrkt. Op praktische ni
vo s is soms uitstekend samen te wer-
ken en de stÍijd tegen de bezu nginsen
gaat door, maar een echte vuist maken
blijft rnoeilijk.

Het wiikorgaan
ln de verslagperiode was het wijkorgaan
opnieuw het cenïale punt voor alle buurt-

ln september 1983 werd door het wijk
orgaan een boekje uiÍgegeven over de
woonlastenstrïd. "crooswiik, een
halve eeuw woonlastenstrijd; waar
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groepen, straat-, renovat e , nleuwbouw
en andere bewonersgroepen. Aan de ene

kant voorwaardenscheppend en aan de
andere kant een centraal wijkaktiecen
trum. Voor a le aktieve Crooswiikers is dit
door de jaren heen een heldere zaak. ln de

ze Deriode hebben vooral de voqende
pLlnten op de aktie/aoenda qestaan: het
gf, dat op het slachthulsterrein ontdekt
werd begin 1982, het gevecht rond het
herhulsvestingsteam, de aktles over de

woonlasten die veel Crooswijkers tot over
de lippen zin sestesen en de zaken die de
buurt', straatgÍoepen, enz beroerden

Sreeds duldeljker is de belansÍijke posirle

van de buungroepen en despreekuuÍgroep
binnen hetwljkorgaan seworden. Dit heeft
tot ve e diskussies aanleiding gegeven. Ze

keÍ met hel vertrek van een van de oP

bou\a rerkeÍs najaar'1983 is hetseen de oÍ
ganisalle doet weer aktuee geworden. Op

dit moment wordt dan ook niraÍ vernie!
wlngen gezocht, dle de positie van wer
kers en de verantwoordelijkheden van

wiikorgaanbestuur en aklieve bewoners
nog beter verankeren.

nr6

politici oan de t nd gevoel(l

Aan de in eerdere veÍslagen genoemde
struktuur en werkwiize van het wiikorsaan
is niets veranderd in de verslagperiode.
Crooswljk beschikt sewoon over een soe
de bewonersorganisatie.

Buurtwerkoverleg
Evenals in voorgaande verslagperiodes
gingen ook in deze verslagperiode de

CrooswÏkse extern deskundigen, sociaal_

begeleiders, migrantenwerkers, buurtwer-
kers en opbouwwerkers iedeÍe vrijdagoch
tend naar het buurtwerkoveÍleg. ln de

werkwijze zÏn geen veÍanderingen opge_

4 >&l

',

Y
12 MEI

werkzaamheden van de op_
bouwwerkers

de projektorsanisatie
De begeleiding van de bewonersde e

gatie igt nog steeds bij de opbolw_
werkers. De voorbere d ng h€eft niet
aan grondigheid ing€boet. n aPr , mel

en besin juni 1983 heeít de srads-

veÍnieuwlngstre n stigelegen door de
uitatingen van de wethouder en kor
poraties. Deze uitlatingen werden as
een ooÍlogsverklaÍing opgevat door de

bewoners en pan , bouw_, enz. tearn
en deel en píojektgroepen worden op

De herhuisveslingsprob ematiek wordt
door het veídwiinen van qoede en
goedkope woningen in de oudbouw al

een maar zwaarder en kost bewoners,
sociaal beselelders en opbouwwerkers
vee hoofdbÍekens.

1-Oi)
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het Wijkorsaan Crooswijk
Blj het veÍtrek van eén van de opbouw
weÍkers is er een d skussie ontstaan om
de mate van zelfwerkzaamheid van da-
ge ijks bestuur en spreekuurgroepen te

er een sroepje ontstaan rond woon
lastenkwestles in de íenovatiekom

koö.dinatie
De opbouwweÍkers nemen in Crooswljk
twee posties in De ene postie is ge

r cht op de Lrtbouw van de bewoners
organisatie, het organiseren van de
Crooswiikers op hun be angen, het be-
vorderen van het opbouwpÍoces.
De tweede posltie ls meeÍ ntern oe-
richt. Het bewaken, behouden, verbe
teren en koöÍd neren van de centra e

Gebleken ls. dat de keuze voor eén van
de twee opbouwwerkers in de koördi
nerende funkrie (eind 1981) niet houd

ln die Íol kom e aa.dlo os te hanqlen en

het geeÍt andere beroepskrachten en

dagelijks besruurs eden de seesen
heid weg te lopen van hun verantlvoor
deijkheid ln de koórdinatie en kolek
tiviserlng van hun werk en de orsani
satle. n 1984 moet het dan ook andeÍs
aangepakt gaan woÍden.

De opbouwwerkers begeleiden de
buurtsroepen van Nleuw Crooswljk en

Oud Crooswijk West.
ln Nieuw C.ooswijk heeft de buuÍt
groep jverig voort seborduurd op h€t
ingeslagen stramien. De aanpak in

deelprojektgroep en de re alie rnet hel
wijkorgaall zijn van hetzelíde kalbe.
seb even. A leen za in de voorl gsende
periode pÍioriteil moeten worden ge
steld in de punt€n van aanpak. veelvan
de renovat e is nu achter de rug. NieLr

we zaken moeten worden aangepakt
zoa s onderhoudsplannen, wif kelvoor
zien ngen en de woonomgev ng. Ook is

n Oud CÍooswÍk Wesl is de jonse
buurlgroep vooral in de dlepte ge
groeid. Zo werd er n het enige oveÍ
gebleven k ubhuis en de school in de
buun lweemaal een buultfeesl geor
ganiseérd op initiatief van de buurt
qroep, welke tevens het qrootste aan
dee in de organisatie had. Met name de
verLoederins, d e er ju st vaak door de
stadsvernieuwing ontstaat werd krach
tlg bestreden Hulp waar nodig (rulne

van k ubhuis, leegkomende school en
kloosler, gezamenl!ke speelpekken
voor de leugd) en instandhoudins,
waEr moselijk (soede en goedkope en
vaak ook typerende oudbouw) weÍd
bevochten Het elgen pandje is inm d
des gesloten De alstand vanuit de
buurt naar het wiikorgaan is kort ge
noeg rnaar de bemanning van de Íuimte
dooÍ vÍijwilligers legt toch wel een erg
zware c aim op de buurtbewoners. Ge

zocht wordt wel naar een hechtere sa
menwerking met het klubhuis, waaruit
moge ijk opnleuw een spreekuuÍ, geln
tegÍeerd in het sociaal kultuÍee weÍk,
kan groeien.
ledere dag b ijkt dat het zeer belangrijk
s, dat :. d t moeilijke gebled een oÍ
ganisatie van be\,,voners is. Zij verdient
dan ook met recht de o.dersteuning
van wilkorgaan en opbouwwerkers.

Zowe in Oud CÍooswijk West als in
Ni€uw Crooswljk is het opbouwwerk
vernieuwd. Extern'deskundigen be
ge e den de bewonersgroepen rond
renovatie en woonomgevlngsplannen.
n Oud Crooswijk en Rubroek sebeurt

d t dooÍ de buurtwerkers, die vanuit d€
kiubhuizen aan deze buunen verbon
den z jn.
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De opbouwwerkers zljn betÍokken bij
n euwbouwp annen op het slachthu s
teíein en Oud en N euw Crooswjk. Dit
werk gebeurt samen met extern des
kundisen of in enkele geva len aleen.
De andere nieuwbouwprojekten gebeu
ren ln duo's van sociaal begeleider oÍ
buurtweÍkers en extern-deskundigen.
De eeÍder opgeleverde p.olekten heb

ben ook deze perlode nogalwat nazorg
teweeggebÍacht. ln het bijzonder het
projekt De Branding.
Overisens zijn er met a le nieuwbouw
komp eksen {zo'n 2.500 woningen) in

Crooswjk op gezette tijden veÍgade
ringen Er wordt dan gesproken over
onderhoudsklachten. en woonlasten
Dlt netwerk ls de basis van de woon
lastenaktie, met narne de 100 gulden
inhoudingsaktie.

opbo!wwerkers hel initiat eí genomef
een boekje re schrilven over de str jd n

Croosw jk teqen de hose woonaster.
H storisch was voor Crooswljk ndertid
de huuÍstakin..l r de BubÍoekstraat !n

1934, wellcht maakt Crooswjk met de
h!ld ge akt e opnie!w hisroÍie

werkzaamheden in L O. B.-ver
ba nd
De opbouwwerkers hebben vanze fspre
kend een aanta taken I l.O.R. veÍband
verrlcht. T€ noemef zijn:

dee name aan het subteam
dee name aan so icitatieprocedures.

De eerste stap van de migrantenwerker
was een ovelzicht te maken van de s tLrat e

in Crooswijk, wat er voor migranten geor
gan seerd werd, wat voor problemen nri
granten hadden, enz. D twerdvasrgesteld
in een inwerkplan en werkp an
He1 ln het werkplan vastgelegde C.oos
wijkse konsept komt het op vogefde

Opzeten van een migrantencen-
trum: dit wilzeggen één pLrnt in de wjk
dat aan buitenanders bekend is en
waar zij terecht kunnen. Van daarult
buitenlanders stimLrleÍen orn aan ande
re aktiviteiten in de wijk deelte nemen.

samenwerking met andere wel_

Zoals gezegd ls het koórdinat eorgaan
opgeschort. Wal niet wegneemt, dat er
soms op praktische nivo's samen wordt
gewerkt. Zo is er een uitstekend stuk
voo.bereidend weÍk gedaan door het
zgn. oÍrbudsteam, waarover een aPad
stukje ln dit veÍs ag is opgenomen.

Migrantenwerk in Crooswijk
Sinds een aanla jaren ls er if Crooswjk
een wijkm srantenover es: d€ Werkgroep
N4lcrranten. H er zitten zowel hel w ikor
gaan a s de we zjns nstelingen ln.
Vanaf het beg n s door de We.k!roep ge

konstateerd dat een migrantenopboLW
werkerlndewljk nodig is. Er bieek een nro

se jkheid re bestaaf onr vooÍ 3 jaar e€f nri
grantenwerker aangesteld te krjgen Per
maart 32 is een m granlenwerkeÍ van stërt
gesaan (eerst bij eef wjkslchtng aa'r
gesteld, later bij het .O.R ).

Naast bovengenoemde werkzaamhe
den hebben de opbouwwerkers nos
een groot aantal krssen en taken in

hun pakket, zoals de wijkkrant, buLlr'
groepkrantef, irdividuele hulpvere
n ng, burotaken, bese e den vrijwil
ligers op het wilkoÍgaan, woonomge
vingsvergaderinqlen, e.d
ln de aatste periode is mel name vee

aandacht besteed aan de wijkkrant.
Sinds een halílaar veÍschijnt er dan ook
nraande ljks een positieve Crooswijker,
dle met sraaste dooÍ de Crooswijkers
wordt ge ezen. Ook heeít éen van de
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Om naar buitenlanders toe het migran
tencentrum een tijdelijke íu.ktie te ge
ven, wordt a s kapstok met hu pverle
ning gestart lsamef met maatschappe-
lljk werkers uit Crooswijk).
Voor de noodzakeliike link met de wik
en bewonersorganisatie, is het migran
tencentrum bij het Wijkorsaan onder
gebracht.
Uitbouwen van de WerkgÍoep Mi
granten v a het bespreken van de s

tuatie van aktlv teiten vanlvoor brirèn
landers in de wijk, het voeren var een
geramenljk beieid indewijk, en hetsti

de be angenbehartiging

TeÍuskijk€nd op het seizoen 82,/83 kunnen
we stelen dat het konsept gewerkt heeft.
Door de hLr pverening ls het migranten
centrum een bekende plek n de wijk ge

worden en heeft de miqrantenweíker zich
een plaats en ÍLnktie in de wijk verworven.
Van hieruit is verder sewerkt. Zo rijn er een

aanta witkmigrantenfeesten georgani-
seerd, is de samenwerking en taakverde
lins in de !,vijk verbeterd, staan er maande-
ljks Arabische en Turkse berichten in de
Crooswiik-"Í, ziin kontakten met het onder
wijs geegd en worden buitenlanders blj
woonlhuuraktie betrokken. Een voorbee d
van het aatste is de wooniastenmanlfesta-
tie op 31 mei waaÍ (na een sezamen ijke

oproep vanuit Crooswitk + Oude Noor
den) 200 buitenlanders aanwezig waÍen.
Tevens wordt nauw sàrnengewerkt met
klub/buurthuizen en het k ndeÍdagverb ijf
Dikkertje Dap. De mlgrantenwe.ker heeÍt
metdeze inste lingen een goed kontaktge
legd. Zonodig ondersteunt hijhen bijaler'
lei zaken zoë s opzetten van aktivitelten,
hulp bij s!bsidieaanvÍagen en adviezen in

Op het kinderdagverblljf DikkeÍje Dap
werkt een Turkse migrantenwerkster 1en

sinds kort een Kaap Verdiaanse). Vla kon
takten met bu tenlandse moeders zijn €r
vanuit Dikkertje Dap koÍfle praatochten
den, themabljeenkomsten, vrouwenfees
ten e d. opgezet. De migrantenweÍksteÍ
werkt nauw samen met de migrantenwer
kerenz t n dewerkgroep I\/ligranten Voor
het misÍantenwerk in Crooswijk is deze sa
menweÍk ng van essentieel belang. Als
vrouwe ljk- en mannelijke misrantenwer
kers vulen zij e kaars werk aan.

G octlim ele.j:óp z.idi3l0otrober rÉÍT! l:-".nyir!(
.trir+ mL r erg, oepei en e.. rrrtredinsgr..p a:i! § lrL

-;L!.j.i-.;j o.rJ .-;Ji-!ié
-:! -* -- ,-L: +)JJ r!...r:-.. +.)- .i- &
l0 t. n,ii.ir8!iL TLr Ivel'1: or lÉer!nbuJrt.gien.É
nrd,r B! e! en.e.. xàr.[]n v.TrrlnLzIBU.!bryeTLrl

.9..
b!ei ei.e)ej z er dàvere3 t.rrz E! ei.eói edei!.rr:nir

30 oktober í983
wjkgebo!w de Tambcer Plperstraar 37

De Íesultaten van het eerste jaar zijn mis-
schien niet spektakulair, maarweleen be
langrijke basis voor h€t miqÍantenwerk.
Wat betreft de richting waar naartoe ge
werkt wordt, kan het migrantenweÍkeffek-
tieÍworden, als er kontakten meten steun
van grote delen van de Turkse en Marok
kaanse gemeenschap opgebouwd wor
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den. Hierbij zijn tevens de kontakten met
Nederlandse bewoners en de bewonersor-
ganisatie van vitaal belang. Dit houdt in
dat in Crooswijk de zaken rustig en staps-
gewijs opgebouwd worden, zodat ontwik-
kelingen voor de NedeÍlandse bewoners
bij te houden zijn. Naar buitenlanders toe
houdtdilin dat de prioriteit niet bii de (klei
ne) groep van links aktieven gelegd, maar
bij de grote groep van Turken en Marokka-
nen die aljaren in de wijk wonen, nauwe
lïks opleiding hebben en meestal afkom-
stig zijn van het platteland. Gezochtwordt
naarkader dataktief in de wïk wilworden
en goede kontakten binnen de ÍuÍkse- en
Marokkaanse gemeenschap heeÍt. De an
dere buitenlanders worden (uiteraard) wel
bii het wijk-gebeuren betrokken, maar
voorkomen wordt dat zij het kader gaan
vormen wat naar migranten in de wijk het
gezicht van het migrantencentrum bepa-
len,

Daarnaast wordt er langs een andere wijze
nog een aanslag op het budget gedaan.
Verslechtering van de ndividuele huLr
subs die, huursewenning. W.A.O. uitke
Íingen, huurharmonlsatle, gasprljzen, af-
schaffing van ekstÍë uitkeÍingen via de So
clale Dienst e.d.
Het is duidelijk dar er prob emen zat ziln.
Nietiedereen oopt daarmee te koop. N/laar
bij de raadsiieden, het maatschappe itk
werk, het migÍantenwerk e.d. komen toch
steeds meer aanwijz ngen naaÍ voren dat
het betalingsinkomen-probleem sne
groeit. Officiéle cljfers van beta ingsach
terstanden bij P.W.S., G.W.R. en G.E B.
spreken toch voor zichzef. Die k!nnen
niet meeÍ woÍden aÍgedaan a s zouden we
te rnaken hebben met notoire wanbeta ers.
Ook de srote dee name aan de Woonlas-
tenaktie belekenl .Jàt.Jc bewón-Àrs hèp
goed in de gaten hebben dat ze in de pro
blemen saan komen of ziin gekomen. On
dertussen is het dLiCelijk dat e.ke € hon
derden bewoners van Crooswjk aleen a

bil P.W.S. betalingsachteÍstanden heb
ben. KoÍtom het probieem van de inko
mens achterstand betallngsprob emen is

hee erg groot, maar kunnen we er ook iets

Het ëÍgelopen seizoen is het een handicap
gebleken dat de migrantenwerker wel
TLrrks, maar geen Marokkaans arabisch of

Wil het migrantenwerk betreffende Ma
rokkanen weíke ijk van de grond koÍnen,
dan ls een marokkaans arabisch oí berbers
spÍekende werker noodzakeljk. Zeker om
dat overa in Rotterdam de N/larokkanen al
lot een vergeten minderheidsgroep beho

Bevriezing en achteruitgang van het inko
men zjn aan de orde van de dag. Niet a

leen ten sevooe van direkte overheids
maatrege en ln de oonsektor, Íraar ook
door sedwonsen ontslag, tiide ljk en b ij
vend arbeldsongeschikt en het niet aan de
bak konren van starteÍs op de arbeids

ledereen voel zljnrhaar problemen het
slerkst, maar beta ingspÍoblemen worden
meesta wel heel €rg individuee gevoe d.
Het is nog steeds geen normale gang van
zaken om oveÍ je eigen Íinanc ë e positle te
praten in het openbaar. Als het a ter spra
ke komt, is dat meestalln een vertroLrwe
lijk sesprek met goede kennissen oÍ bij
voorbeeld hLrlpve.leners

Ombudsteam Crooswijk
De tijden worden s echter. Bijna iedereen
kan dat on.lerhand we merken aan de .là
gelijkse uitgaven en dergelijke.
Met name in de Iaqere inkomensaroepen
worden deze problemen ook hetmeestge-

De beslissingen en betallngsverplchtin
gen die genomen zijn n een tijd metvoor
uitzichten op verbetering van de inkomens
positie en loonsverhogingen hang€n nu a s
een molensteen om de hrls.
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Een gezamenlijk optrekken van mensen
met betalingspÍoblemen is dan ook, enke
e bijzonde.e u tzonderlngen daargelaren
(bijstandsvrouwen, W.A.O e.s), nier zo
maar een feit. Dat vereist een zoÍgvuldige
benadeÍins

b. pub icileit en aanbieden van de ind vi

- hulpverlening via de geéigende ka
nalen, zoals maatschappelijk werk,
raadsleiden, mjgrantenwerk, wijkor
gaën
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&
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Het wijkorqaan Crooswilk onderschreef de
probleemste I ng en ondersteunde n begin
1983 de vorming van het "ombudsteam
betalingsproblemen". ln dit ream ne
men hL pveneners piaars van her maar
schappelijk werk, sociaa bese eiders,
raadslleden, migrËntenwerk en opbouw
weÍk. De volgende stappen weÍden geioÍ

a inventariseren van de prob emen:
waar gaat het om, bij welke groep,
om we ke kne punten en welke rege
linsen?

c. na zoÍgvuld ge aíweg ng speerpunrak
ties naar P.S.W.i c.W.B.,/c.E B.r S.D.

d problemen ln de po itieke sfeeÍ bren
gen:

gemeenteraad en wethoLders
e. leggen van andelijke en stedetíke kon

takten, bijstand./WAO/Armoede-

AfgespÍoken werd meÍ hetwijkorgaan dat
bij de speerpuntakties de betrokkènen en
de bewonersorganisatie het voortouw
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Bij de inventaÍisatie van de beta ingspío
blemen skoorden energierekeningen
lG E.B.), huren, banken en postoÍderbe
drljven hoog. Julsl omdat het wijkorgaan
a twe€ jaar tevergeefs pogingen had ge
daan het G. E.B. tot bete.e beta ingsproce
duÍes te bewegen, werd besloten dat dit
bedÍÍf het eerste speerpunt,ou zijn.

Met dt rapport wordt de polillek en het
G E.B door het w jkorgaan benade.d.
Op deze wij,e ls voor de bewonersorgan
sat e een goed stuk voorlterk gedaan en

heeÍt het Onrbudsteam zich kLrnnen profi

De samenwerk ng van de hu pverleners
leidt tevens tot een ontwlkkelng van ken

De gerlchte aktivitet en publicitelt op de
beta inqsprob ematiek moet de betrokke
nen mogelijkheden bleden ult de anonlmi
teit te treden, waardoor moge ijkheden
ontstaan voor organisatie.
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Dankzij de gesevens van de G.S. D., Kon
sumenten Kontakt, G. E.B. en naluurlijkde
elgen informatle, kon een gedegen rapport
opgesteld worden. 1"Er zit een luchtje
aan", een onderzoek naar de pÍaktilken
van het Rotterdamse nutsbedrljf G.E.B l

Wlikorqaan Crooswijk, j! ni 1983).



DELFSHAVEN

Hugo Ívlu der (20 !!r)
Hetty ZeelleÍs 120 LUr, vanaí I 4 83, Delfshaven Bu refdijks)

Havenstraal 183

76 76 00

De wijk
DelÍshaven, bekend in ons land om ha.r
o!de handeln lverheid €f haversebed.
De fshaven, eenw jk die wekeiijks honder-
den toersten oftvangt.
Ee. wilk waa. van al es gebeurr en aanwe
zig s.
Een wijk d e ve e funkr es bevarats een toe
rstisoh oord. haven ndusÍie, vete kaf
toorgebouwen, scholengemeenschap
voor heel RorteÍdarn, een doorqangsge
bied van Schiedam naaÍ het centrum van

[4aar toch ook een ge]loteeÍd getrted om
geven door riv er en haaÍ zijkanaten Op
pervlakkig ge,ien s dar Detfshaven. MaaÍ
er s meer aan de hand in Delishaven.

Delfshaven is een van de oude stadswijken
van Rotterdam en kent vee van de proble
rnen d e al o o!de stadswijken kenmerken:
oude huizef, veeal van her veroudeÍde
voor tussen achrer rype waarln het s echr
wonef is. Temeer, omdat er heel vee wo
r n.lef slecht oí nielonderhoudenwerden
en worden. Bovenden een groor tekorr
aan woningen. Een goede en betaatbaré
woning voor eke Delfshavenaar is een
doelwaar de bewonersorganisar e voor wil

Voor een deel lijkt dar 1e lukken, omdat if
1975 de stadsvernieuwing starrte if De Ís

Naast akt es rond huurverhog ng, oncler
houd en de huurbescherming, die a emaal
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zijn seweest, is d. spek ula
tie met woningen a leen nraar loegeno
men. Splitslng en Lritverkoop op Srore
schaa vindef er paats Elke poglng van
bewonersorgan saties en in mind€.e mate
de gemeente om dit te stoppcn s rot fLr

De Lrtveíkoop gaat door, steeds meeí e
genaar bewoners van gespllste .pirrte
menten zitten vooÍ hoge woonlasten, de
voorÍaad huurwonin.ren wordt hlerdooÍ
k einer en ko lektievewoningverbetering is
n deze eigendomsverhoudins onmoselijk.

Deze zaak zal .aast de betaa baarheid een
van de be angrijkstc aandachtspuftèn

de bewoners op onderwijsseb ed: de huis
werkklas geeít aan leerin!en val hal
voortlezet onder\uijs de ge -"genheld en

ruinrte om huiswark te nrakef

Er s ee. hechte samenr,!erkinq van bewo
nersorganlsat e en bL urt en k !bhLr s
werk. (Het Buurthuis Delfshaven, het
Jeusdce.tftrnr Delfshaven en klu b hu is
Open Huis.l

Wi len we De Ísh.vÈ. eeÍbaar nraken erl
houden dan vraagt.jat een grote lnzet van
zovee mogeitk bevr'oners, of te n! een
man of een vrolw. ges.he.len, lr.ta.rd,
werk oos, gek eurd, o!d oilo.g bent N4et

z'n a len moeten we hel aanpakken Er zilr
t,,ee groeperngen, die daarif sp€cfieke
aandacht vragen: de oL dere w jkbewofers
en de biJ tenlandse wjkbewoners

Vo gens de statistieken heeft e ke bewo
ner recht op 7m'z sroen in ,ijn wiik De fs
havenaren hebben s echts 4m? tot hun be
schikking. Tiidens het voorldurend se
knok van de bewonersorga.isat e voor
soed en betaalbaar wonen, drelgt de
woonomgeving we eens vergeten te wor

Gezamenliik met omwonenden wordt be-
keken hoe het terein opgevLr d gaat wo.
den zodar zowe kind€ren, oudere jeusd,
a s vo wassefen ef olderen hun spe€ oí
rLrstplekkie k!nnen vinden [,4e1 nanre dir
p einkonrm ssie Deíshaven bewaakt het
onderhoud van deze .troef en spee voor
zieningen en prolreert goed gebruik van de
voorzieningen te bevo..lerer Vee moeiil
ker list het met de hifdeÍlijke bedrijven ii
de wijk, die, gezien de overlast lgeluid, Ír
lieu) Lrlt onze w jk zo!den moeten verdwij

Toen lf 1974 een jonseÍencentrum n

De fshaven opllezet moest wordeÍr, weí
def het wilkoÍgaan, het buurthuis (toen

nog LAB 231) en het Open Huis (Don
Bosco) m n of meer qedwonqen onr Íiet
elk.ar samen te werken. De eersle biis s

voor on2e eisen wjkwe zljnsP ann ns
werd toen al ge egd. We ,iln met elkaar
aan het weík gegaan en deze samenwer
k ng he€ft tot n! toe al hee wat res!ltarEf

Wat er niet ls, ls een !leor.rafiseerd ion
takt of samenwerkingsvorm met. -Èri€i

hLr pverlen ngsinstant esi hct be ast ng
spÍeekuLrr, gerondheidszors, de kru s!er
enlg ng-pn, en2. en2.
We vinden echter, d.t mensÉn rieer on
dersleuning kunnef gebruiken D.arlJm
yrordt zo n georganisser.l k.ntakr a s een

!lÉmis ervaren. Hle.op hÉ!ben \i. n.)9
stacds !reen e.ht !oed.nt,rocr.l
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Er wonen vee oudere mensèn n De fs

Zil zitn ook witkbewoners en veief reinen
a s zodaa g dan ook rlee aan a ler e akt v
te ten oÍ zlin akt ef in ,rerksroepen Oud

Van groot belang voor de eefbaarhe d van
de wijk is de kwa lteit van het onderwijs.
De veelvu diga benroeien s van de bewo
nersorganisatie 

'nidde 
s een qrote.rroep

ouders met de agere schoo .ie Pict No;n
school is reruggebracht tot de dse name
aan het scho enbouwpro.es.
Daarnaast heefi de \!e.k.JÍoep ondeu/is
een aanral voorz enrng!i'-l-aí:hrp.n v.or



ln Deifsh.ven wofen 15,7"/o buitenland
Srrinaamse €n Anti liaanse

bewoners meegete d. D e .emen n el zo
maar dee aan ale akt v teiter n de wilk.
Andere taa en andere qewoonten spelen
daarbij een be arisrjke rol De aanwez s
heid van zov-"e bLitenl.ndse trewoners e

vert spann n!,en op tussen Nederanders

Om de buitef andse w jkbewoners l. staat
te ste en om ook deel te nemen aan de ak
tiviteiten ln de wijk. besteden we speciaa
aandacht aan d c buitcn anders.

Daarnaast heb le veel midde en nodi.l om
de aktivit€iten te kunnen ontwikkeen.
Hoe kom je aan d e nridde en ef hoe ge
btuilk je z€ het best met elkaaÍ? Oír dat
goed te rege en s het nodig rege matig bj
e kaar te komen om hier alspraken over te
Jnaken Elke nste linll aat zch verre
senwoord gef in de wijkverrradering. De
wiikverqaderins s dus de veÍgaderins van
de bewonersorgan sat e. Deze komt eén
mëa in de drle weken bijelkaar om te pra
ten en bes uheF te femen ove. allenrnnde

De bewonersorganisatie
Hierboven hebben we aangegeven war -.r
,oa in de w jk aaf de hand ls. Op€en hete
boel teÍeinen ziln d.n ook werkgroepen
en nstel ingcn werkTaam.

Bewonersorganisatie Delfshar.rn

H eronder de be airsriikste dins€n.lie rde
wlkvcrsadering besproken en besioten
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worden brengr oo( prob -"men mct z.h
rree. De be anqlrijkste daarn zljn: het
''rn nder u t de voeten kLrfnen" en 1!-"

dee te ilk als gevolg claarvan) eenz.anr
hed De meeste bejaarden seven hee
vaak tc kennef, dat zithee graarr ndewik
w le. b ijvenwonen en aa. hetwilksebeu
ren dee wi en nemef
De werkgroep ouderen komt h erin leqe
nroet door aktiv leiten voor ouderen te or
ganiseren. Da.nraast besteden we aan
dacht aan hu svestln.l die qeschlkt s voor
ou.lorcn, mer name in de fleuwbouw en
renovatie Zodat hel voor.le ouderen ook
nroseljk b ljÍt om in de wljk te blijven wo

D t gaat niet 2omaar €n n el e ke groep of
inste ing kan irlaar evef bepaien w.l goed
en nod !, ls voor de w jt. DaaÍ heb te een
sa,nenwerking van d e groepcn en inste
insen voor nodig Dëarvoor hebben w€
een bewonersorgan;satie. Dere bewo
nersoísansatie is verantwoordeljk vooÍ
die samenwerking tussen de groepen en

lrstelifsen d e n de wljk werkzaam zijn
Dieze fde bewonersorgan sat e bepaa t
dan ook waaÍ voorzleninen moeten ko
men, hoewe dataanpakken en wie of we
ke groep dit op zich neemt.
A s uitgangspunt heeft de bewonersorga
n satie dat de wijkbewoners over hLrn za

ken, prob emen mee moeten k!nfen be
slissen ZeÍ rnoeten kunnen bepalen wat
in de wljk nodig s maar ook n de geza

menljkheld kunnef opkomen voor zaken
als nspraak blnncn de flcuwbouw en re
novat e, betaalbare huren, schoner m lieu
in de wilk, groenvoorzieningen, werk
wilzc van de klub en buurthuizen e.d.
A le werkgroepen e. i.stel lngen vergade
ren reqelmatig zefstafdig over d€ zaken
waar ze zlch hee direktmeebezlghouden.
A e weÍkrarmheden en aktiviteiten in die
groepen vereisen een soort koórdinatie,
zodat a les op e kaar aÍgestemd kan wor
den e. geen eigen leven gaat eiden.



We krilgen n! u tgek ede won nllen. Finan
cieelvindt nref het niet meeÍ haa baar onr
rLrime wonin!,en te maken Ale luxa wl
men de bewoners weer oftnernen De h!
ren blnnen de stadsverniouwing rnet daar
bildeserv cekoslen groeief a s koo. VooÍ
velen is dat n et meeÍ te betalen
Daar bovenop komen voor iedereen de
enornre prisverhogingen op het e ektrc
teit en !las.
Konk Lsie sladsvcrf euwifg s nog an!
n et gereed n De Íshavef En i]ls we het
over stadsvern euwif!l hebbef, praten we
oler betaa bare huren. Onr d e stadsver
n eLrwinll te kunnen uitvoeren en bewo
neÍs de gelealenheid te bieden om lfv oed
Lr t te oeferef op do p anlornr ng, is het
behoud van het projel(tburo en sociaa
bege e dster en extern deskund lle brl r:le

bewonersorsansatie oÍrontbeeÍljk. Dit

2. De spekulatie/horizontale verkoop
en onteigening.
Het voorkomen van spekulatie en horizon-
ta e ve.koop is Éen eerste vere ste om de
stadsve.nieuw ng op gang te brefgen €r
te houd€n lnd en nod g moeren d€ze Lro

ninsen desnoods onrÉlsend worden. Nu
b jkt e.ht€r dat de gemeente Foiterdam
!een ge d ineer w I besreden voor het aaf
kopen van panden in De fshalen. A s de
gemeenre daarmee stopt, 2ul en ve e mef
sen in oude panden blilven zitter en n et
\roor een gerenove€Íde lvonins in aanmer
k ns komen. W j vinden dat ied€reen recht
heeft op ee. goede uion irg ef dLrs de spe
kulatie en hor zofla e !eÍkoop b-èstíeden

1. De stadsvernieuwing.
De renovat e en nieuwbouw open n!
gestaag clooÍ. De gernee'rte en rltk gaan f !
echter ! tzonderlijk bezuinigen op de

3 Positie van de middenstand.

Ivl ssch en te ang hebben we ons n et ge

real seeid dat nriddenstand in de '! ik het
moei lik heeÍ1. Kof turrentic !ar grote be
drj\,Én speelt daar een be ansrik-À roi n
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in de wltkvergader ns worden de voor
zien ngen en aktvltelten van de k ub
huizen en a le weÍksroepen op elkaar
aÍgestemd en er s sprake van een laak
verde ing l

' ook het opzetten van nieuwe aktivite
ten binnen het buurt en k ubhulswerk,
worden binnef de wijkveÍgaderins be

een vakature oí ontslag van beroeps
krachten (ook van de k ubh!izen)
wordt in d€ wijkversader ns semeld n

de wljkversaderirs wordt de so iic ta
te, de procedure en het takenpakket

- n d€ w jkversa.ler ns wordt bekeken
wanneer en over welk onden,erp een

srote wijkvergadering geoÍgafiseerd
mo€tworden en hoÉ ditaaf gepakt gaat

kne punten in het werk woÍden bespÍo"
ken en er wordt zo moge ijk gezocht
faa. op ossinqen;
n de wljkvergadering wordt de verdedi
gng geo.ganiseerd tegef de bezlini
glngsmaatregelen op het welzilnswerk,
stadsveÍr euw ns, ondeÍwljs;
in de wjkvergadering wordt on de zo
veel titd van eike werkgroep en nste
lng vers ag gedaan van hun werkzaam

in de wiikversaderins wordt door
gesprokef hoe de renovalie of nleLrw

bouw aangepakt moet worden en qe
kontroleerd hoe dit ver oopt;

- in de witkraadsverqaderins worden ook
a semene oíwcl stede ilke a swel ande
ijke problemen doorgespÍoken.

Dc bewonersorganisalie heefr voor de ko-
mende laren de vo gende urtgangspuntef



Ook de inkoopbehoefle st.!ktu!r N eef
wjk als Delfshaven is gewilz Sd Eer lrote
re aÍslenrnring v:n vraag en arnbod n d-q

wljk is nod.r Voorop st.at dët de buLrrl
winke s ,noeren bliiven bestaan omdat de
ze mede het karakter en de sÍeer bepalef.
De bewonersorganisat e zal daar ln de ko
mendejaren neer aan.lacht adn besteden.

Danrraas(,rorrlt er weinig aandacht ge

schonker aan de moge iikheid om ook a s
partlk! er aaf woningverbetering re doen

Te denken !a t aan een gezamen ilke aan

De bewofersorganisat e wi de komerde

lëren tild en spec alsme tl ervooÍ inzetten

5.'OnzeWoning"

È

(]\\Zl L' " '

t
ï

99

4. Partikuliere huisbezitter.
Ook deze groep !raaatl de aatste tild nreer
,andacht. í\4Èns.f d c te!len woekerprj
zen €en wóninkte kochten om nra.r eer
dak bov€n h!i hooid te krilg€n, moetef
íraande itk ook sen hoog be.irall neer eg

S-"n
De rentestar.l s voor ve en Íata. .

De Won fgstichting "Onze Woning" s
de srootste huisbaas in DelÍshaven. N et
atijd ook de beste Met nan-re het osse
apparaat, de s echte administratie en de
toenemende st jg ng van al eÍ ei nieuw be
dachle servicekoslen, wekt vee ergernls.
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Daar komt bit, dat over enkele laref her
Projektburo verdwenen is (alrhafs dat wi

VooÍ de BewonersorllanisEt," de raak om
zeer goede aispÍaken net Won ngstich
tin.l "Onze Woning" te.raken, zodar
nog van goede verstandhouding gespÍo
ken kan worden. Vanuit bewonerszj.le
b itft konrrole op deze woninosrichr nq he
laas zeer noodzakc ij<

Grondb€drjÍ k sseblssef as 'olde
wilven , maar opkf:rpp€n, ho m.arl
Toch w,len we de b!l1rt eeíbaar makef.
A s de gemeente het nier doet, doef de be
\!oneÍs het wel De Pleinkommissie
h-"eÍt meennalen aanlletoond dar 2ij dat
kunnen. Nosmaa s, hoe dan ook, de w ik
moet opgekf.pt worden en dat zal nog

6. Voorzieninsen voor ouderen in de
wijk.
D.arnree is het trlesl gesre d Een
dlenstencentrLnr v.or Deifshavef sta.t n

een andere wi k. De qeme.nt.r h..fL.lirt nLl

ook door. ln p aats van iets a..lers aën te
bieden,wordla h€t ge d !oor lei o!derÉn
work overseheve d naar Èen ander. tr,j(
Het is.l.t de Werkgroep Ouderen !ën de
be\,\rofersorgaf satie .kliviteiten onder
neornt e. de ouderef n de wijk bezoekt,
afclerszo!den deze mensen €cht in de kou

Voorzieninsen als pedicure e.d. rijn er
niet. De ouderen moetendat nanderewil
kef zoeken. Nict al een voor ouderen maar
voor a le De Íshavenare. ls de aÍwerigheid
van een apotheek een gemis.
NL het dienstencentrurn niet voor D-" fsh.
ven is, za de Werkgroep Ouderen meer
aktlviteitenaantrod rnoeten leveÍen Onr
dat voor de oudeÍcn betaa baar te houden
is sLrbsld e sewoon nodiq.
Net d enstencentr!nr in De fshaven wordl
een heet hangilze..

8. Buitenlanders in de wijk.
De bevolk ng v.n De fshaven bestaar voor
1r 5 uir b!itef anders. BuiteF a rders u t
!e.schilende a nden
De ber/r'onersorg!nisatie w I dar ai e b!!ir
b€roners in ge jke malÉ b;l .cvtÈref
!!orden iretrokken.
Daarom ls !anuk.le Werkgroep Buiten
landers !l€zorgd voor onnno.tingsrroge
jkrred-"n, !oor taalesse.n, naai en hand

werkkurs!ssen. Ook het hu!r.loíssprEek
u!r wi in .le hu pverenin!l vaÈl arn.i..hr
a3n de buiten afders n de wlj< ge,",en Dat
is moeiljk Daarom wordt het spréeku!r
! tgebreid met vr jwi lilrers om ook hu p en
inforrnatie te verschaffen bil probiernen
nret werk, arbeldsbLro, Socae Dienst,
het G.A.K en bilstand bj rechlsz.ken
Vooral cn tijd-àns d t werk s vee fÍornra
tie nodig. nformatie sn voor icht f! in ei
gef taa . Voor die verta r.qen heb je rn..
sen nod !1. Dat s vee r,\,erk en d.à.!oor
wordtgeld gevraagd DebÉwonersorgaf
satie heeft dat ge d nier en de gemeeft.
houdt de knip d chl €n bezuinior a lesÍr

7. Groen en Pleinen.

Wie door Deifshaven Íijdt, kan leuk opse
knapte stLkj€s groe. en speelplaatsen
zien. Wle goed kilkt, 2i€t ook veel plekken
met erbarmeljke troep, die haÍd aange
pakt moet worden. D t kan op twee manle
íen. OÍ d-p gemeente doet het, oíde bewo-
ners door ze fwerkzaamheid.
De geÍÍreente moet sommige pekken
doen Zow€l Stadsontwikkel nfr alswel het

9. Weíkgelesenheid.
Nelaas, sreeds meer mensEn'rror.,en op

Zo, p otskiaps in één keer. Dar konrt tril!.
en haÍd aan. Binnen de bewonersorgani

satie w I en we de mensef iets bleden. Va'r
ontspannlng tor kursus of bljscho lf{,1 DÉ

bewonersorganisatie wi daar 3an Íekken.
Zo ook s het de bedoe l,rg om k e nscha i

ge werkplaatsef te ontwikke ef . Dlt vr!rgr
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10. onderwijs.
n de wjk zili vcrsch lende kursussef, die

de w jkbewoners n de !tc es-"nhe d stel en
om ofwe le,en ef schrjvei te eren en,,oÍ
de -"erstof b j re spilkeref om op ro'n wilze
huf klndeÍ-.rr bil lruis!!erk bilte sraan.
W jkbc\ron-"rs hebbei over het algefreen
weinig inkomen. De !emeente e sr e.hrer
een hogere eigcn b jdra!e van de,e rien.
sen, wat w j onakseprabel vinden
Wat zo nrooi begon lpoitieke belofren
voor rneer kenn s en machrl is .loor .lc
''bertr niginsen' alweer op zeep geho

inzet, organisatie, vooÍbereiding en bege-
leiding.

12 De Om niverenig ins / de gymzaat.
Een voorzienins waar zowe de schoo ats
de wilkbewoners gabr!ik van maken. Veel
sports.oepen ult de wiik zijn sifds de ope
ning van de gymzaa spec aal hiervoor op
qeze1. Ook da1 staar !,r'eer te rrttef op zin
grondveslen. Niel dar de gemeenle her ai
heeit aangegeven, maar de ve.wachting
luidt dat de eisen bijdrase aanzieniijk
,al worden verhoogd door het omhoog
schroeven van de zaalhLruÍ.
De gewone man kriiql het weer voo. z,n

Funktie en positie van de op-
bouwwerkeÍ
ln Delísh.ven spreken wc van een aaÍd g

ontwikkeide §rrnenwerkifg tussen de
klubh!iz.n en de bewonersorsanisalie.
Zoals a sezegd alle prob emen komen bij
.ie wrlkvergadcrin!, vaf de bewonersorsa

De bewonersorganisatie is op vele terre
nen aktlef . Dc opbouwwerker kan en hoeft
niet aan ale aktiviteiten een bijdrage re e
veren Niettemin blÍfl hil de konraktper
soon tLrssen de werkgroepen en de rest
van de organisatie.
Naasl het ofdersteunen van enke e aktivi
tehen, koftakten ofdeÍhouden met vrij
willgers,'bewoners heeÍr hil de vo gende

1. Organ satie werkzaarnheden op her ge-

samenwerking tLssen de verschil
ende werkgroepen

samenw€rk ng tussen verschillende

uitvoeren en natrekken van op
drachten voorrkomend uit de wtjk
ve.gadering
vooÍbereiden, srLrkken tev€Íen voor
de wijkversaderinsen
nota's, stukken van overheid uirpiui
zen en verralen in normaa Neder

hel opzetten van konseprbrieven
vóor verschi lef de sroepen

2. Bijwonen van oveÍtessen

werkersoveÍleg
projektgroepversader ngef
teamleden van buLrrthutzen

- best!u.s oÍ vrijwiltisersavonden
van buurth!izen
kommissieversaderingen
bijeenkosmten ronct werktoos"
heidsprójekten, buitentanderspro
b emariek, afbouw protekrgroep

11. Het Jeugdcentrum.
Een elgen hol voor de jonseren ndewjk.
Hct is n et a les, het hefl niet ale proble
men op, niet voor dejonseren re f en soms
ook niet vooÍ de ouderell. lMaar het is zser
goed dat heter s. DaarwaaÍjongerenrelÍ
bepa en wat ze wilen, hoe ze her wilen.
Da.r waar zit eren verantwoord ng te dra
gen en samen re werken. zo n ciger ho
wordl bedreigd dooÍ de gÍootmachten if
on,e maatschappij. Het heeft er vee van
weg, dat gemeente en AKZO oveÍeenko
men dat dit teÍein a s loegangsweg voor
de AKZO bestemd zal worden
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3. Koórd natie en opzetten van:
Werkgroep Water Een overleq
vorm van bewoners ef vrjwi sers
in het water vaf D€lïshaven die zorg
wi len dragen voor een rekreatiet g-"

bied waar n rekreatie
kaaí soms moeiljk k!nnen v nder.

oveÍle!l met witkwelzljnskoord F.tor
en andere ísuren van J ef V,

Delfshaven blijÍt draven. Een

overJeg bestaande uit vrijwiiligers

Werkgroep Stadsvèrnieuwing.
Een oveneg met bewoners waaÍ be

taa de krachten verslag doei en ver
artwoordinlr afeggen van de aan
pak in de stadsvernieuwlng.

,l

VRIJDAG

27 28

ZATEBDAG

gramma

WIJKKRANT
VOOR DELFSHAVEN
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van k ubhu zen en bewoners b nnen
de organisat;e. D t over eg bereidt
akties voor op de gemeente ilke tre

zulnlglngsaanslasen. Daamaast
bestuderen zlj de verschi ende
nota s en problenren e. everen de
wijkvergadering diskussiepuften
om nieLrwe stappenr stralegie vast

?
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FEIJENOORD/NOORDEREILAN D

T! pstraat 58 {bLUÍtwi.kel Noordere land)

84 06 62

1. "Een wijk om in te
huil(z)en?1"

FeilenooÍdrNooÍdereiland s en bliÍt fo!
steeds stadsvenr eLrw ngsw jk met ,l e

kenmerkef van d en. Een bewonersors.
nisatie ln zo n wilk heeft rlan ook, n v,erk
zaamheden gekonsonlreerd op d. prob c
mef die een wiik tot stadsvern euwinqs

Vanaf 1976 is in prolektgroepvÈrbaf.l .le
stadsvernie!wing van starl gegaa! en
priorite t gÉweest. Deze per ode ,.^rerd o.
derbroken door de 3 jàfr a.se strjd tesèn
het Eroscentr!m 11977 1980) dle !ite ide
ljk tesen hose prijs door de beviorcrs
werd gewonnen. Toen kon . e Eierllie
weer gestoken worrlen n de opboirw van

n 1982 sde tweede go f ref o!arie zo goed
als .Ígerond en de 3€ golÍ gest.rl [,]o
menteel worden de !oorberei.lingen !le
troffen voor de,l€ go f. De groie" nie!,,n
bouwprojertef Persoonsha!e. en 3raëk
man zijn oplre everd. Oper Gaten p a nnen
zijn if ! tvoering en n voorbereidin!1. Echt
grole n e!wbouwprolekten ,iln b rrrren de
'oude',r'/ilk ni€l rnÉe. te !eNachiel De

Lritbreid ng za \'erdèr p aaisv fd€n in h€t
BinnÉnhavÉn, Spoo./íÉghav-.nsÉbièd waar
de Peperklip inin ddels is gerea lseerd
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Na taren van.cht€.ultgang is de da ing !an
her rwofersaantal ln Fejeioord in 1980-

l98l tot stistand gekomen en omgezet in

Èen rchte stilgifq n 1982
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D e stitg rll ls voorf6nre llk 1e danken ..n
d-" I erwboLWop Feijenoord; op hel Noor
deíelafd daat lret inwoneraanta nog
steeds. wat beÍeít de bevo klngss.
nrenste I ng is er een verdore stjsing van
de 1 en 2 persoofsh!ishoudefs te konsla
teref ef een da ng vlrn het aanta 'star
rende" gezinfer Na 1981 tregntzicheen
stabilsering vaf het eantal buiten anders
af te tekefc. Dal s e.hter llee.sz ns h€t

l.b!onsnr.t I r dc !.d Trkslraat zu on
lrlcr.le. opge everd.
Wat b€ireïi dc weLzi nsvoorz eninqen b i ft
c. vee tc wcfsor over, evena s op hetge
bied van onderwijs en sroenvoorzienin
gen De tr!urthuizen zittef n t] terst be
roerde akkommodaties oÍ zjn aígebrrn.l,
het Denstencentr!m Feljeroord is te
ko. Er s behoefte aan r euwlrolw van
scho ef , een qymnasl ek okaa s in de he e

!evolg van g€meentelijk be eid, want dat
ontbreekt nog steeds, r.aar eer.ler een ge

vo !r van de ekonomlsche kris s. W.t de
maatschappe ljkc posltie van bewoners
beÍeft wj?en de cilÍers (] t d.t meer dan
509t van de bevo k ng op €en fkomen van
,ninimunrioon oí aser is aansewezen.

wjk n et nreer te vinden, de veÍboLrwlnrl
van de Persoonshalen tot sporlha en en
nlellv k ubh! s laat a jaren op z ch wach
ten, en eef nieuw wilkpaÍk s ook fog niet

VlFdaar de t te van een brochure d É c nd
1981 doorde Boíwerd uitgebrachri Feile
foord, Noor.lerei afd: een wilk om te h!i
li,)en? .

D e brochure werd u tgebracht om de pro
blemen van een sta.lsvem euwingswjk
fog eefs oncler de ogen van de po lriek
verantwoorde ijken te brengen. Dat was

De w nkclvooÍzieningeÍr n de wjk ziln
ronduit slecht en dat is vee bewoners een
doorn in het oog. Te verwachten s dat
h er n verbeter ng komt, wanneer de gere
noveerde winke konsontraties in de Oran
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opdracht.leverschaD n euwboirw en re

a lerlei aanvragen in het kader van de

b."spreken nieLrw b-"lei.lsplar voor de
stadsvernietrwing n .ie projektgroep

h!!rinhoud ngsakt es en woonlasten

vervoeÍ gevaar ijke stoíÍef door de w jk
Íunrtoneren van de egen organisatie
en de beroepskrachten
verbouw ng poorlgebouw
ni€uwbouw en renovat eprojekten

aktie B!Íg. Hoff manplein
herinrichl ng v d. TaksÍaat
beboLrwing landhoofd v.d. Takstraat
openste len bLsbaan
funktloneren en herbouw k ubh!is de
Tulp
heÍinÍichting kaden Noordere land

Zoals uitdezeopsomm ng b ijkt'beJnoe t"
zo nbewonersorgafisatiezichmetal€s3n
nog wat. Dat is een goede zaak, maar
geeft tegelijkertijd iets aan van de prob e

rnen. Zo'n grote hoevee hejd van onder
werpen er werkzaanrhedef eldt ook 1ot
onoverzchtelijkheld en onbehe€rsbaar

Prioriteitsste ling en he dere strLrkturen z jn
foodzake jk wll zo n hele orgaf satle nog
beheeÍsbaar lr ilverr voor bewoners
Een en arder uias en s een voortdurefd
onderwerp vaf disk!ssietussef de akt eve
bewoners en vaste kr..hten. U ieinde jk
za dit toch moeten ieiden lot een nieuwe
sÍuktLrur van de bewon€rsorgan sat e.

Op bjna a le boyengenoemde onde.wer
pen zijn b-è,,,r'ofers akt et n 1982 Í!nktio
neerden de vo gende bewonerssroepen
onder de v ag !ën de bewonersorgan sa

bewoneÍsgroepen ler vooÍbereiding en
begeleidinq van renovatieprojekten in
.le Oran;eboon-rstraat. de Z nkerbuLrrt,
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nodig om o.a .le kile bezuin g nfrswoede
een halt toe te roepen FeljenoordrNool
dereiland probeert na jaÍen vaf terLrgval
weer overeind tó krabbe en. Vernieuwen
van huizen alleen ls niet vo doen.i€. Er 2El

hee vee moeten gebeuren om opr elw
een eefbare wljk op te bo!wen. Ondanks
a le tegens agen en de perspektieÍlernie
tigende ekonomische kriss zjn er fog
steedsbewonersdiedaarvooÍwilen (fok
ken. Over hoe zë dat doen en waar ze z ch
mee bez sho!den en we ke moe litkheden
daarbij overwonnen rnoeten worden gaat
het volgende.

2. De B ewo neÍso rga n isatie
Feijenoord/NoordeÍeiland
(Bof).

Als "voorlopis erkend wjkorsaan" íunk
tioneert de Bof nu alweer meer dan l2jaaÍ
in de wijk. Eerst iets over hoe d e oíganisa
tie ne kaarzitenwelkeln tiatleven van be
woners er h!n piaats in v nden.
Beleidsbepalend voor de bewonersorgani
satle z!n de wiikgÍoep voo. Feilenoord en
de buurlgÍo€p voor het Noordereland.
Beide groepen komen 2 \,veke ijks bijeen
en vormen het kadeÍ van de w jk. De meest
veÍschilende onderwerpen passeren de
revue. Om een indruk te geven hleÍonder
een kleine bloemlezing ult de agenda's van
1942_

voorbere d ns projektgroepversaderin
gen
wijkwe zilnsp anfin!l en lrjbehorende
be2uln g ngsperike en
veÍbeteÍin!t openbaa. ve^,oer
aan eg nieuwe sPoolwegverbin.i ng

ontwlkkeling B nnenha!ef spoor\,veg

nieuwbouw Peperklp
w nke ef b-"drilver n Ce wijk

- funkt onere. Maatsc rapplj voor Vo ks
woningen
onderw js D d€ wilk
gÍoenvoorz ef nqei ln de íilik



organlsatle het ln tiariel genonr.f lot sa

menu/erking van d€ versch iende orsanl
satiesindewijk metalsdoe het behoud en
de !itbreiding van het voorzieF rsenpak
kel en een doelmat g gebrLik van bestaan

3. "De koepels dicht? Dat
n oo it".

Vl3 ai neze groepe,iln non.ieÍd.n bewo
ners bil het werken in de,,j< bctrokkÈrl
Het zou ic !.r gaan om a e akt v te ten laf
de !erschilende !lroepcn u tgebre d le be

DiraÍom s ei éón ondeÍwerp \r tgepikt
lraar wat dieper op inge!aan WoÍdt.
Een zaak dle n 1982 een grcte r. heeít

sesp€cd i..ie samefvr,erklng tussen de
vers.hi ende we rilrrsinstÉl fgen in de
w jk en de Í! nkt e van de bewonersoÍgan;
satie daarbli Daarom vaf dat proces €en
wat !itsebreidere beschÍijvlng.

Voorgeste d werd te komen tot de oprich
tin! va.L een instellingen overleg. Dat
L kte. Dee nemers werden:

k l]bh!is de Arofd en de Zee,lleel]r,
k !bhLris de Brus
k u bh rris de Tulp
het D enstencentrum Feilenoord
het maatschappelÍk werk

- de L,urgerraadsman linc denteel)
de hu sartsef lincldenteel)
de spee o theek
,,;jkseboLW de Koepe s

het CJV

Nadat in het najaar vaF 198'l d!ide ilk Was

Íleworden we ke finafc è e zwa.te wo ken
zich boven de wel,jnsinstel fg-.n lrellon-
nen 3f ie tekp.en 

'/verd 
d oor de b-",roie s

dev d T.kstiaal, de Entrepotstraat, de
Persoofsstraat, de Nassauhaven, .le
Í! psl.aat ef de Le iestraat
bewoners!,roepen ter voorbereiding en

bege e d ns va. de n elwbouwprojek-
t€n Persoonshaven, Bra.kman. e. ne

Open Gaten pekken a.. de Steven
H oofiend jkstraat, .le Oranleboom
srraat -óf de srieltiessÍaat.
,!erklrroep b!itef anders ter verbete-
r ng van de re .t e tuss€n de !ersch en

de bevo k fss!roepen n de wik
werkgr.ep sevaarl jke stofÍen,'spoor
brult met als ta.k het ilveren voor een

spoortrrLrg zonder sevaar lj(e stoïÍen.
verschi ende hLUrdersverenigingen:
Sirnons, Persoonshaven, Ons B ok,

St e tjesp ein
werkg.oep Herinricht ng v d. Takstraal
werkgroepverbo!wing Persoonsha en
!oorbeÍeldingsgroep projeklsroDpver
gaderingen
werkgroep herinricht ns kader Noor

redakt esroep W jkljzer
werk!rroep bu!.twinke isrs

-,tf.c*ffiWtt'
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speehuinvÈre. sils Feiienoord

de tafeltef nisvÈrenig ng

o.derzoek vai €en aantal st!dent€f van
de Technische Hoscschool ln Eindhoven
dat vern etlgend wës voor het door de gc
meente sevoerde beleid.

n het 1e ha f jaar van 1982 werd "kefn s
gjemaakt' nret ekaar. Alle ifstelinsen
passeerden de revue, vertelden over hun
doe stellingen en aktivitehen etc.
Tevens werd een inventarisatie gemaakt
van de kne punten die de organisaties bij
hirn werken ondervonden. De ro van de
bewonersorganisarie was daarbrj organ -

serend. Zlj verzorgde het sekretarlaat en
de voortgang van de biteenkomsten. Daar
naast was de inbreng van de bewonersor
ganisatie er één van k.itische vragenstel er
naar de verschilende instelllnsen vanuit
het belans vaf de wljkbewoners. Teve.rs
verzoÍgde de bewonersoÍganisatie de kon
laktenen de inbreng meten in hetstedeljk
komitee Laten we we weze".

\,í11'

GYMN
TIEK-

LOKA-
LEN

k
ark

Doe was om met e kaar te komen tot een
eens uitende opvatting oveÍ de gewenste
voorrieninsen in de wijk, aÍstemming van
de verschillende aktiviteiten en een geza
menlijke strategie teger de bezuinig ngen.

I'CId

hoien
KOEPELS1ÏEG D-\

Zoa s in de gehe e stad hetgevalwaswerd
aktieve medewerking aan een opslelin!l
van een wijkwelzijnsplan geweigerd. Defi'
nanclële Íandvoorwaarde was n. . dat on
ze wijk in 4 jaar tijd t l170.000zolr moe
ten lf eveÍen. ller wenste. zowel de be
wonersorganisatie ais de ve.schilende ln
stellngen niet aan rnee te werken.
Toen ln ju ni 1982 het ambtelijk opsestelde
wilkwe zjnsp an verscheen werd bes oten
een gezamenlilke akt e tegen de koÍrende
bezuinigingen te voeren.
Door de bewoneÍsorganisatie \,!eÍd een
reakti€ geschreven op het wilkwelzijnsplan
onder de tite "Alles van waarde is weer
oos . lDat hadden ze gedacht op de
Coo s ngel) ' Hi€Íin werden de bezu n gln

gen aÍgewezen. Als onderstcunend rnatc
rlaa werd o.ir gebÍLrik gemaaki van een

n een na de EroscentrirmEkt es nog n er
vertoonde eerdrachrige samerwerkng
werd er op 20 oktobe. in de KoepÈls een
grote wllkmaniÍestatle gÈho!den Zon
600 w!kbe\,,,oners kÉkÉn en ! sler.l€n een
middafi en eef a!ond faar een presenrërie
van de verschi leide \4,e zilnsaktiv te ten in
de wijk met als lroogtepurr een vhmmeFd
protest tegen de s u ting van de Koep€ls
tljdens het kennlsJnakinssbezoek van de
n elrwe buÍgenreester Peper op de zelíde
middas aan ofze wjk

Het meest versÍekkende bez!inigings
voorstelwas de s uit ng van de wijkakkoln
modatie de Koep€ls Datwerd dan ook het
motto van de aktie De KoepeÍs dicht?
Dat nooit".
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Eir "kennisgemaakt" heeft hij. Op n et mis

te veÍstane w j,e w€rd door de honderden
aanwe,ise wljkbewoners duidelijk se
maakt dat s uitlng van de Koepels en ver
dere bczu;niginsen nier gepikt werden.
Uiteindelijk hebben de akties sukses se
had. Na de roerige hoorziltingen ln no
vember op het Stadhuis waar de bewo
nersorganisatle de belangen van de wijk
bewoners nos eens duidelijk naar voren
bracht weÍd door de gemeefteraad bes o

ren dat onze wljk er vooropis 150.000 blj
zou krijsen in plaats van inleveren.
Oo deze wiize werd een roerisjaarafseslo
ten. Het nstellingenoverleg had z n nut

gang van zaken in de buurtwinke rege t,
zoa s beheer, inkoop, opvans bewoners,
taakverde ing, behandelng post etc

opzet en organisatie buurtwinkelier

Éen groep bewoners werd be.eid gevon
den dagelijks in de buurtw nkel aanwezig
te zijn en "spreekuren te draaien
Voor deze buurtwinkellers en andeÍe be

langstel enden werd een scholingskursus
gegeven nret a s onderwerp o.a. de bewo
nersorganisatie, de pÍojektorganisate
stadsvernieuwing, de huurakties etc.

- onderst€uning en begeleiding van
de bewonersgroep Braakman.
Het nieuwbouwprojekr BraakÍran op het
Noordereiand werd in de oop van 1982

opgeieverd ln het begln van het jaar weí
den door de bewonersgroep een aanla
avonden geoÍganlseerd waarop toekom
stige bewoners een voor hen passende
woning konden klezen. Dat er geko,en
kof worden geeft rneteen al één van de
problemen aan in de huidige stadsvernieu
wins n de wljk.
Veel toekomstlge bewoners Laten het n..
afweten i.v.m. de hoogte van de huren.
Een ondeÍroek gedaan door het Instituut
voor Normen en Waarden geeÍt een duide
lijk beeld van deze pÍoblemen. Uiteindeljk
heeít meer dan 709/" van de oorspronkelij
ke inschrjvers voor het projekt bedankt.
Toen blj de op ever ng van de eerste wo
.insen lr j!ni 1982 bleek dat de huur nog
21 gt] den hoger !itvieldan verwacht werd
het Íeest van de eerste opleverlng meteen
de starl van een inhoudingsakte van 21

gu den.

déelname aan de werkgroep herin
richtinq van de Takstraat.
Na de sloop van de oude Willemsbrug be,
sin 1982, kon begonnen woÍden met de
ultvoering van het her nrichtingsplan van

Een groot koffliktpunt vornrde de bebou
wing van het landhoofd aan de [\rlaas.

4. Positie, funktie en werk-
zaamheden van de oPbouw-
werker

De BoÍ kent een gevarieerd personeels-

bestand.
De opbou\ivwerker vanuit het LO.R. is

hoofdzakelik belast met Íaken op het
Noordereiland en algemene taken t.b.v.
de gehele organisatie enloÍ de wijk.
De positievan de opbouwwerkeÍ iservaak
één van "manus van alles", Je moet van
alles op de hoogte zïn, je bent de aan-
spÍeekbare persoon vooÍ bewoners etc. Er
worden een aantal koórdinerende taken

Konk.eet hie d de opbouwwerker zlch met
de volsende projekten en zaken bezig:

de begeleiding en ondersteuning
van de buurtgroep Noordereiland.
D.w.z. zorgen voor ríorÍnatle, voor
bespreekbaarheld, ondersteunins van de

opzet en deelname aan de kern
groep Noordereiland.
De keÍngroep is een uiteen 5 talbewoneÍs
bestaande wekelijk bij ekaar kornende
groep die het he e reilen en zeiien van de
buurtgroep voorbereidt en de dage ijkse
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E,.i . i, r.,raag ran .ei horècaondenremer
v.o .J bo!w van een caf€ resraurant
d.rrLl vu,,,istoí opv,,aa en Bewoners vrees
Cer "r., lerles v3n u uichr en over asr en
io []in ,lleen akkooÍd gaaf met een zeer
kÉf. !corzienns. Hierover kon seef
overeÉnstemmlng \ /ord€n beretkr, her
!,eef !heind. jk reslrteerde in een afwj
kin! v.f de sewefsre bebo!w ng door de
berron.rsorganisarie.

organ,satie inspraakprocedure heF
inrichting kaden Noordereiland
NaCat in november 1981 een voorstetvan
deaídel ngstadsontwikkeingvooÍdeher
nrching van de Prfs Hendrikkade,.i,r
Maas rirde en het PÍinsenhootd werd afge
wezen. heeÍt in '1982 €en sroep bewoners
een nle!wbouwp an !lemaakt wat door de
bewonersveÍgadering in her naiaar !an
1982 \,!erd soedgekeurd. Her wa.hten is
echteí nog steeds op de uitvoering.

p la nontwikkeling nieuwbor!w ktub-

Veellijd ls gestoken in het samen met be
woners en beroepskrachten reali§eren van
een plan voor een nieuw k ubhuls, t€r ver
vanging van de n oktober 1981 afsebran
de akkommodatie.
EeÍst waren er grote men ngsverschiten
tLrsser het k ubhuis en de b!urr over een
herbouwplan. Het k ubhuiswildeweereen
houten akkonrnrodatie, de bewoners wil
den een stenen gebouw. Hetwerd een sre
nen ontwerp. Daarna begon sradsonrwik
ke ing dwars te liggen. Er moesren huizen
boven komen Ookdltwerd doorde bewo
.ers afgewezen geziei de te verwachlen

Stadsontwikke lng werd oveÍtuigd en her
plan werd nge.liend.
Toef was de welsladskornmissie tegen.
H€t plan paste niet in de 'sky- lne" van her

Uheindelilk hakren B en i,V .le knoop door
en het gebolw kan er (omen.

Nieuwbouw schoten op het NooF

Een groeple bewoners houdr zich d lirr.n
bezig met de s ruarie van.je scholen op her
Noordere lar.l Voor zoj,,re de opÉnbare
als de pror chr schoo .tienr l] . neur

Str!bb€insef r!ssen de bede schoen
v.rhinderÈn een se2arnen ijk oprrekken
Na heo leel lergaderen en sreeds rlecr
vera.dereNdc prognoses is uile ndclilk
toestemm ng \rerleend voor de boLW van
een I euvle openbara schoo.
Fliervoor die..le de oudo gereíoíneerd-"
keÍk aan de Pr fs Hen.trik aan re ver.J$,ii
nen Op init at ei vaf de bewonersor.rani-
satie werd 6en grondrui gereatseerd mer
een open p ek arn de sr e tjessÍaal ujaar
de gereÍoíneerde kork mee akkoorrt a ing.
De p anontwikkel ng voor .te I eu\À/bo!\v
is nu in gang gezet

En verder
Ondersteuning vaf bewonersdeelname
aan de prolektgÍoep sradsverf euwing
was ook één van de taken van de opbouw
werkeÍ; de 0196nisarie vaf her nsre/in
genoveíeg 12ie h erboven), deetname ean
de werkgroep hu svesting, waar her beleid
t.a.v. huisvestlng in de Wiik \r!ordl voorbe
reld, en nos vee ,noer rege k l]ssen

ln l.O.B verband werd dee gcnomef aan
de tweeweke ijkse subrea.nversa.Jer nsef.
Daarnaasl aan de so licir.tieprocedure
voor Kralinsef. Hiervoor r,;ren verschil
lende bijeenkomstÉn noodzake tik om een
helder bee d te krijgen van de werks t!arie
in l(ralingen ef de Í," arie mer her t.O B
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LOMBARDIJEN
Ben Dubbeldam

Catulluswes 436 (wijkwinkel)

327114

Het rustige Lombardijen is niet
meer

Lombardijen alswijk is sebouwd indezes
tiser jaren. De wijk is te veÍde en ln zes
buuften die nu dus zo n 23 jaaÍ bestaai én
eén oudere buu.t, Smeets and, die sedu
rende de tweede wer-aldoor og is ontslaan,

en n! nos als een "beschermd dorpje" in
de wilk LombaÍdijen lst
Zoals vrijwe overalin Rotterdëm hetgeva
is oopt de bevolking geleidelijk aan war re
rus. Ondanks het feit dat Lornbardijen een
nieuwe wijk is veÍtoont de wijk verwant
schappen met de prob ematiek in somml-
ge oudere wijken. Het tekort aan een aan
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ta Íur ,lamefte e zaken !oor C-a wilk qéén
,wenrbad. geen lveeknarkt, !een bos
coop, lleen sportha . d rr'ord: we is
r,aar !ekompenseerd door een aanlr.kk1]
ille woonomgeving rnear.l.rr st,rill dan
weer tegenover dat we !anLrit ae !le-
mcente se2 en worden a s een 'rilke wjk '

en als zodanio d.n ook aëfqes aqen wor
den Ook n Lombardjen beginnèn de
steeds stilqende wooniasten zwaar te
dr!kken op de portemonne€ van de bewo'

De weigerlng van de huur!-arnoqrn.ter tre
gint dnn ook in Lombard ien te iken op de
lruurverhos ngsakties L:l e a i:Íef . Lle oL

de wijken gevoerl:l wo.den.
Het rustge Loinbardljen is n et meer De
krisis gaat ook aan deze wilk n et voorbil.
Ditallesheeftgevo sen voor de beworers
orgënisatie en haar hafde en.
De hele gang van zaken rond het nraken
vaf wijkwe zjnsp an en de opselesde be
z! n g nsen op de wiikvoorr eningen heeft
naar stempe gedr!kt op de rnensen ln d€
bewonersorgan satie. We hebbeir ervan
.releerd en 2u len ernaar moeten ha nde en.

n!r 'xorCen behartlgd Versch efde op
!3rtt r.te! po:1ek. kLr xrree ef r-" igie!s,
koÍier n !r e kaar n aanrak n!1, men nller
ror.j!r geloetst ei lle!,ormd Waar iot
.!erÉe.st.rrrn r! per proo eem !lekonren
noer Lrorlen, oéàr beaiii de medezell

llenschap éN daarmeÉ.1e besluit,rornring
hoe rnen de prob eme r te ilí wi gëaf
Oemokrët e n haar zui!erste vorm.
Uiteraard z tten ook n dezÉ vorm v;rn wer
i:n een aanL, negal eve k.nten
De sktieve b!!rrbewoneis iopli ni€t a

leen de kans eEN soort DUUrtkon fg te w.r
den, ,€ ztn .ok laak de ooplofgefs en
vLriophaers,an de mefs€f die niet rnec
draa en ir .ie ir!urlgroep.
De reaktre daarop kan rin: besur s
bes !it, .lar hadden ze er marr moeten
z in"

Buurt- en weÍkgroepen
De buLrrtgÍoepen en de,r'/erkgroepen lf de
wjk vo.men sezanrer ilk de be!!onersor

ln elke buurt s nu een bu!rtgroep en elke
bewoner n zo'n b!urt kan meewerken in
de buurtgroep. Er zijn géén 1oe irtlfss
eisen, séén kontrib!tiege den. geén ver
kiezingen, geén pol tieke of re igleuz€ be
emmerlngen om deel re kunnen nemen
aan hel lverk van de bu!rtgroep.
ledereen die haar oÍ zrln steen wi bjdrasen
voordeverbeterlngvandewijkza ontdek
ken dal de buurlgroep een vei ig nest is om
samen met anderen inhoud i," ge!èn;an
"het werk€. ir de bllÍl .

Juist door het zeer geme eer.le gezels.hap
in de buLrtgroep ontslaar een bas s v.n
waërLr t de bLr!rtbe angen h€l besle k!n

O.r dergeljke s t!ati:s tÈ !Èrrrr jden woÍdt
er naar gestreeid dal bil ,Àerke il< ingril
pefde ,,,!rarderingei in de b! rrt de buurt
groep een grole bu!ft!3.!aderlng uit-
schrjttwaaraan van te !oren duide ilke pu
b iciteit ls gege,en en Íraar d:. orr stand
D!ntbepa in! vrn d: bL!Íb-.!!.ners go
vrasgd -oa.tworden zo n J rsl.g !.n een
.!riÍtver!:neri.! s d-" gr.anm€ter !cor de
bL urtgr.iep orf !erdÈr op do.r i€ pÈrken.

Daarom is hel ook noodzakE ilk dat dÉrge
ljke grote biieenkonrsrei per bu!rt rese
rnatig wo.den geho!den. Bovend en s het
een konÍole voor \le bu!.tgroep om te
toetsen of de lfges agen r,eg de goede is
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Bewonersorqanisatie
Natulrijk s het zo dat de aktieve bewo
ne.sgroepen, de bassgroepen = werk
groepen en buLrtgroepen, in grote mrle
zelístan.1lg zjn voor wat betreil zaken d e
ii hun eisen sebied spe en. Zaken d;e n et
a léén het e gen geb ed aansaan maar ook
de andere buurten oÍ de hele wjk nroeten
eerst in de a gemefe vergadeÍing van de
bewonersoÍganisatie gebrachl wordef .

Omdat een vergaderng vaf a die werk
sroepen met alhaar edeneenonmoge jke
bjeenkomst ls, ls besloten om vanult
burrtgroepen en weÍkgroepen een aantal
mensen af te vaardillen naar de vergade-
Íin!en van de L,ewonersorganisatie. Dat is
weÍkbarrder. Ma:rr ten ale tilder maq ie

dereen de bewonersoÍganisatie bijwonen
Tefslotte zijn ALLE bljeefkomsten open

Naast de buurgroepen zijn er e€n aantal
niet buurtgebonden werkgroepen. Zo is er
de werkgroep ontspanningsaktivitei
len die voor alle buurten in Lombardijen
werkt, dewerksÍoep wijkwelzijnsplat-
Íorm die over de hele wijk bezig is, de
werkgÍoep migranten die zich bezig
houdt me! het werk Íond de migranten in
Lombardijen.

De bewonersorganlsatie Lornbardilen
heeft bewusl gekozen voor deze sÍLrk

Voor de bewonersorganisatie zijn er twee
dlngen van belans
a. deaíhanke ijkheidtenopzichtevande

bewoners is vooÍwaaÍde voor een
goede belanoenbehart.rin{r.

b de onafhankelijkheld ten opz chte vaf
de gemeente én de polilieke paltijen is
noodzakelijk om het werk soed re

De bewoneÍsorgansatie LombaÍdljen
heefl zich dan ook verret tegen de komst
van een deelgemeente in Lombardijen en
za zich daar tegen b iiven veÍzeten.

De re atie met de gemeente is wat betrefr
de bewonersorganisatie Lombardijen
goed te noemen. Met dlve.se ambtenaren
hebben we rege matig en goed overteg.
Zaken worden n soede harmonie doorge
sproken én adviezen van de bewonersor
ganisatie worden se.ieus genomen Dat
betekent niet dat ze ook a tijd over worden
genomen Toch za een onafhankelijke be
wonersorganisatie zich vee vrijer kunnen
opstelen dan een organisarie die een ver
engstuk van de gemeente is Ook de be
woners zullen hun vertrouwen sne ler ver
iezef als de bewonersoraanisarie door de
overheid gedikteerd woÍdr.

Blj be ansrijk€ bes Lriten ls het ook de a ge
mene vergadeÍing die een voorste van de
buuítgroep bekrachtigt. Het wordt dan
door de hele wiik gedragen én de bewo
nersorganisatie kan zch hard mak€n, en
zich nzerten voor de uitwe.king van de
plannen. Naar a leÍlei instanties, gemeen-
t€, Rijfnrond, hetrijk, s de bewonersorsa
fisatie de gesprekspartner, de spreekbuis,
het verantwooídingskader.
n de vergaderlng van de bewonerso.gafi

satie leooen dus de basisqroepen ook ver'
antwooÍd ng aí van hun werkzaamheden.
Dat is belangrilk omdat men anders noo t
eens met anderen een stlrkje be eld, een
stukje werk kaf doorspreken.

ln 1982 is er een dlride ijke botsins tussen
het semeenteljke apparaar en de bewo
nersorgaflsaties seweest rond de wijkwel
zjnsp anning.
Een lrotsing d e mijoenen gu dens op e
verde voor de bewonersorganlsaties. Een
bevochten resultaar dat aleen behaald
kon worden door het feit dat duizenden
wljkbewoners de bezulnisinsen nier pik

Ook de bewonersoÍgan satie Lombardjen
heeft een be angrijke ro gespeeld in de ak
ties tegen de bezuifiglngen.
Janrmerwas dat voor LombaÍdljen de aan
slag fiet verminderd ls.
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I NTER NATIONALE FEESTWEEK
Iaatste week Oktober 1982

in het WIJKGEB0UW IOMBARDUEN
EXPOSITI E.TONEELGROEP DISKUS.KINDERPROGMMMA§
met PETER BLANKER en RAMON P0LAK'MNSGROEPEN '
KOOK DEMONSTRATIES. FEESTAVOND. MODESHOW. FILM

en andere aKiviteiten. letop HouwenZo!
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n de bewonersorganisatie gaat veelom en
lrii de verschi lende gÍoepen en aktivileiten
,jn vee mens€n betÍokken.

Konkreet betekent d t dan ook dat de be
woneÍsorganisatie zich bezig houdt met

De doelste ing van de 'Sl chting Wi;kop
bouw LoÍnbaÍdijen", zoa s de bewoners
organisatie officièel te boek staat is for
mee : het betrekken van bewonersvan de
wljk Lombardjen te Rotterdafr bjde be
hartiging van hun belangen op soclaa ku
tLree en rekreatleí gebied

Net hele bedrilíje moet geÍLrnd woÍden.
Daarvoor is een groep mensen bereid ge
vonden die naast het werk if de buult
werkgroepen een taak binnef de bewo
neÍsorganlsatie zelf op zich hebben geno

Binnen de bewonersorganisatle noemen
we deze rnensen de kernsroep. Zijzijn niet
meer of belansrijker dan een ander maar
vervulen een eksÍa rol.
Zil bereiden de bewonersvergadering vooÍ
en zorsen voor de versiaglegging.
Tijdefs de biteenkonrsten van de kern
groep woÍdt de agenda van de bewoners
vergadering vastgelegd en afgesproken
wie de veÍgadering vooÍzit
ln de keÍngroep dÍaah ook de administra
t:eí medewerkster mee (naasl de opbouw-
werker, de enige betaalde kÍacht), die een
onmlsbare steunp laar voor de organlsatie
is.

't verkrii.ren en behouden van goede én
betaalbare woning!f
het woonlastenprob ematiek
de woonómsevins, de groenvoorzie
ninsef , de parkeervoorzieningen.
het openbaar vervoer
de winkelvoorzief nqen en overiastge

de onderw jsvoorz oninsen
voorzieningen op het gebied van de ge
zondheidszors en maatschappeiijke

de problemat ek rond de verkoop van
lronirgcn luitwassen ervan zoas de
horizonta e verkoop)
lredreiging van het cefmi ieLr door over
lasl van de havenspoorijn en andere
gevaanijkc vervoersontwikkel ngen
de posit e vaf minderheidssroepen 1mi
granten, woon\,!agonbewoners, suri
namers mer neder ands paspoort etc )

de aanslas op de welzijnsinstel:n9en
.le nade ige qlevolgen van de krisis zoa s
werkloosheid, schoolver aters, etc.
de o tp ooingskansen van de vrouwen
de verkeerssituat e ,r de woonbuurten
de samenwerk ng lussen proÍessione e

inslelinsei -"n de vriiwil geÍsorsanisa

het volgc,r van hel semeentelijk be e d

en andere zakcÍr die door bewoners
worden binnenqebrachl.

De opbouwweÍker
Kernbesrippen rijn:

oplossing van pÍoblemen
tal mensef sezamen ijk last van heb

bewonersgroepen vertrouwd maken
met manieÍen en midde en om tot op
losslfgen voor probemen re komen,
prakties leren d!s.
bewonersgroepen laten zien hoe ze ge
,amen ijk in staat kunnen zín beslissin-
gen die door bepaalde instanties, vaak
ten nadele van hen, worden genomen
kunnen belnvloeden en een andere,
voor hen2e f betere, kant op ku nnen ia

Het op ossen van een prob eem is niet de
enige doelstelling van het opbouwwerk.
Een kouze wi len maken zonder paternats
tes t,a wilen zijn voor die groepen .tie
meestal onder aan de adder van her maat
schappe ijk krachtenveld sraan, betekent
een keuze maken onr naasr en achter die
groepen te staan én mensen de ruimre ge
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ven orn daarbif ren huf eigen pÍocesrela
ten bepa en en te l:ten dooÍnraken.
De opbouwwerker s daarbij séén schake
tussen bewoners e r overheid.
NelopboLrwwerk s eltzichten dionsle van
bewonersgroepen ),n rnee te werken aan
het oplossen van p_ob emen. I\rlaar dat be
tekent n et, dat her rlch te al e. tijde taar oÍ
kan latef inschake en.
Als een groep, die ritstekend vooÍ haar ei-
gen belanqen kan opkornen, van het op
bouwwerk gcbru; zou kufnen maken,
zolr dit een overb.dlse uxe z jn.
Bovendief nroet iet opbouwwerk zich
voortdurend overlrlgen van.le zi. en de
noodzaak van harr werkzaamhedef en
daaruit zo nodig (onsekwentes te trek

De rol van de op rouwwerker b n.en de
bewonersorgan setie wordt bepaald .ioor
de mensen met w e le aan het wer( bent.

Het begn van een lange weg. Een weg
waar de po ltiek ingeschakeld moet wor,
den, gespÍekken met gerneenteraads e

den, me.sen van Rilnnrond, anrbtefaÍen
van verschilende ministeries, o.derhan
delen Ínet de ílÍna van deze .ad oaktieve
stofÍen. N4aar dan ook te kens weer tcrug
naar de buurtgroep, de achterban. Over
leggen en opnieuw strategle bepaef.
Soms doe je als opbouwwerk€r d nscn
ze f, vaak doe je het met afderen, nreesla
funktioneer je in de schaduw, ondersteu
nend, to.h ben je vaak de hamer waaínee
de bewoners de besissefde tik geven

n Lombardijen kan je de opbouwwerker in
versch lende rolen z en. Waarbj elke ro
een echt stukje opbouww€rk is

A s een bewoner in een vergadering dreigl
klem te open, dreigt aí te gaan, dan
sprinst h;l in. Vrijwl isers nrosen n et se
bruikt worden a s kop van lLrt
Binnen de w jkwe zijfsplarning, in de Bot
terdanrse verlroud ngen mo€tje ezen \\riik
bezLriniginge., s de opbouwwsrker nter
mediair om dusda.ige piaFnen voor te leg
gen dat de schade ro beperkt rnose ijk
b tjÍ1.
lr dè r,-".ksroep Ontspa.nings.rkti! tehen
rll.lt de opbouw'werker a s bezeinwagen in
d-" georganiseerde !^/itkw e erronde loot
.le le!gd Oí treedt op a s omroepeÍ bil het
p av bàck íestilai op de speehuin
Bil b!udkonÍliktei probeert h;l achter
gronden aan te 9e!ef Én dÉ str j.len.le par
tilen nrel É kaar ln o,rene! tÈ krjg-"n
n het !ro!rrenwerk 2or!t hil .iat de inate

rië e voorwaaÍdef aanwe,ig z jn om inhori-
derjk werk tri ku rirer b:1".. ! to.Í.nen

Eke werksroep heeÍt zo z jn eiqen invu
ing gegevef aaf hetwerk vaf de opbouw

Toen n Lomlrardl en bekend werd dat een
fÍnra van buitoÍr lottordam op hct ndlS
Íieterein I onze wilk I cht radloaktiei ma
reriaal wllde gaar ops aan kwam de buud
sroep WesterHorlljk in het sleweer.
Na een buurtond )r?oek werd het duide llk
dat de b!uÍt dit s.,oÍt mater aa niet in haar

De opbolwwerkrr gaat dan in opdrachr
van de bu!rtgro€p ale nrogelijkhedef uit
zoeken om te kil(€n we ke wegen er be.
wanded nroeter worden om er voor tÈ

zorgen dat dle iína geen voet aan de

srond kan (rijser/ Bi'rnan een we{]k tijd s
de agenda gevu rlinetallerleiaÍspraken en
vergaderingen.
Een grote buurt! rrgader ng wordt belegd.
De buurtgroep \a i die ve.gader ng n et ze Í
voorzitten waa,loor de opbouwwerker
óónmaal d6ze r. op zich neemt. Op deze
g.ote buurtverg. der;.9 wordt ondanks de

seruststeling ! n verschilende desk!n
digenbes oten. rtopdezep ek in Lombar
dijen deze lichr radloaktieve stoffen niet

De konkrete bezigheden var de opbouw
werker iggen dus if het kader van de buuIt
er werkgroepen. De onderwerpen die
daaraan de orderijnzijn reeds eerder aan
gegeven.
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OUD CHARLOIS

Kaatsbaaf 12

29 76 59

De wijk
De wijk ls angzaam aan het veranderen
De "Open Gaten" zijn vrijwe opgevuld. Er

worden nieuwe stukken aangeboLWd het
Dokhavengebied. EÍ wordt f ink gereno
veerd met honderden woningen. Wat daar
nu bijopvalt, isdaterweinig aan dewoon
omgevifg zef verandert - verbetert. De

mijoenen zjn er niet vanaf te zien Sorn-
mige straten verpaLrperen gewoon door,
ondanks de renovatie.
Het zijn de 'kleine d ngen die het bee d

bepalen. VuilcontaineÍs, onafgewerkte
s oopmuren. s echte bestÍatino, dichtqe
1 mrnerde panden, achtersta lig onderhoud
van de woningen. Oud Char ois heeÍ1 vee

(609,.) partiku ler wof nsbezit Door foto
rappó.tages te maken en met de werk
groep woononrgeving door de straten te
lopen en a leste noteÍen, komjeerachteÍ.
De wjk ls nu ln kaart sebracht ef in 1984

wordt er gestart met een straatsgewljze

De voorzien ngef alen veel te wensen
oveÍ. De kleine buufiwinkes verdwijnen.
Ér zitn veel ondLrlde ljke export,/lmpoÍt
zaken voor buiten andse zeelul.
Als er boten aankomen in de Waa haven ls

dat direkt merkbaar. De wijk is dat ge-

wend, maar de onduide ijke winkes,ijn
een doorn in het oog.
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Er is nu weer opnleuw een Werksroep
Winkes en Bedrijven opgestart, die de
zaak gaat aanpakken. Wil trekken eraan,
dat ook bewoners daarin dee nemen en
dat lukt.
De scholen zijn oud en issen voo.name ijk
op de binnenterreinen. De wijk woÍdt a s
s ulproule van en naar de IMaastunnel ge

br!ikt. Daarnaast wordt de wijk doorkruisl
met aan- en afvoerroutes van de havens.
De Dok iran en de Wolphae.tsbocht ver
werken enorme hoevee heden vra.ht/

OLrders moeten met hun kinderen overste
ken met levensgevaar.
De waterkeÍing kan hier in de toekomst
veranderins in brensen. Wij hebben enorm
moeten knokken om te zorgen, datde veÍ-
keersvoorzleningen niet geschrapt wer

De Buurtkrant is geheel ln handen van

Daarnaast is de WerkgÍoep sterk in hel
nernen van eigen initiatieven. De meest
opmerkè ijke zaken van de periode 1982i
1983:

Oprichting van 4 Huurdersverenigingen.
De Werkgroep van toekomstige bewo
ners van de Dokhaven.

Daar zouden nog we meer groepen en ln
tiatieven aan toegevoegd zijn, als de dee
gemeente niet zoveeltíd en aandachl op

Een deelgemeente, die ons werk dwars-
boomt, over doet en zich a s konkurrent
opsteh. ln dit ve.s ag willen wlj eÍ niet te
lang bij stilstaan. Er zijn leukere/positieve
dingen te vertelen,

De Werkgroep stelt zich op hetstandpunt
dat wij sradsvernieuwingsgebied zijn, dus
de verordening op stadsvernieuwing van
toepassing is.
Na die te hebben toegepast, komthet pas

op het bordie van de deelqemeente. Zo
niet, dan hoeft het niet meervoor ons, de
deelgemeente,

Tijdens een bezoek van wethouder Pim
Vermeulen aan de wiik werd door een van
de leden van de werkgroep een toespraak
gehouden waarin de problemen in de wiik
op een rijtje werden gezet. Enkele punten

Erisa aardiswatverbeterd aan de behui-
zins van vee wijkbewoners. Toch is dal
net genoeg om een wjk leeÍbaar te ma-
kenlLWant dat is het doelvan de stadsveÍ
nleuwing. I\ilaar daar is véél meer vooÍ no
digl

Nog steeds is er ondanks de stadsveÍnieu
wing geen halt gekomen aan de achteruit-
gang van de wijk. De verpaupering neemt
nog steeds toel Een toenemende vergrij-

15S

De bewonersorganisatie
De WeÍkgroep Oud Charlois is een Werk-
groep met een grote eívaring en tÍaditie.
De inzet en organisati€graad is hoog. Het
veÍloop gering. Er komen weljonge men-
sen die na veÍioop van tijd de oudsten ver-
vangen.

Er is een kerngroep van 6 mensen. die de
koördinatie van de WeÍkgroep op zich ne
men. Zijversaderen wekelljks éen uur. De

Buurtwinkeliers zijn allen wijkbewoners,
diesamen metde sociaa begeleideren on-
ze adrninistÍatieve kracht de winke zelÍ-

Wat de bevolking betreft, kan je stellen dat
het een aÍbeiderswijk is. Met vrijwet ieder,
een onderJan Modaal, veel u itkeringstrek
kers, werkloze jongeren.
Het percentage buitenlandse gezinnen
groeit nog gestaag. Spreidingsbeleid

Wel: goede, betaalbare woningen, daar
is nog st€eds een zeergrote behoeÍteaan.



z ng van de bevolking hier en een hoge
konsentratie bultenlanders in sommige
straten doen her geen goed aan. Vee
jonge mensen wilen nos steeds wes u t
deze wijk en gÍitpen o.a. renovatle aan om
uit deze w jk weg te kunnen verhuizen naar
betere wilken. Een vee gehoorde opmer
kin.r is dan ook; "Zelí vind ik deze wiik we
aaÍdig, maar als ik aan klnderen wi besln
nen dan niet hier." Waarom is dit zo?

Er is e€n grootteko.t aan rckreatiemoge
ilkhed€n en andere socaa kulurele
voorzlen nsen 1ge€n wjkgebouw, ciè

BuLrrtwlnkeltles verdvvljnen steeds r.eer
voor a er ei shipstores en andere o.dui
delijke rommelzaakjes.

Ef hoe wordl deze sltuatie. wanneer Oud
Charlois in de zeer nabije toekomst dui2en
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De onderwitssituatie is s echt. Men kenl
zeer hoge percentages bLrilenlandse k n
deren ln de k assen en is daarom bang
voor achterstand in het ondeÍwijs van

De weg naar school is gevaarl[k en op
de strater kunnen de kindeÍen haast niet
spe en. Er ontbreken kinderspeelteÍei
nen en het verkeer n de witk s op veel
p aatsef levenssevaar ijk

den nieuwe bewoners erb j krljst, die ook
van deze voorzie.lnsen gebruik moeten

,*&
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ln dezÈ wijk is ca. 509i, van de woninqen
gemeentebezlt Van dit gemee.tebezit is

de afge open jaren het nodige opgeknapt.
o. h mo-èt ooI d e àndere !u"ö !an I e ne

re paÍtikulere ve.lrLrurders nog aangepakt
worden. De projektgroep moet 2 ch h er



2 À,4eteen vaste projektgroep mani vro!w

3. Om oreer aandacht aan bovengenoem
de punten te geven, zodat Oud Char
o:s echt eefbaar wordt.

4. Om de direkte kontakten met de pro
jektgroep via elgen projektambtenaÍen
te aten v€r open.

Werkzaamheden van het oP-
bouwwerk

Wil hebben a aanqegeven dal de prolekr
groep nog ans niet kaar is in Oud Char
lo s. Wijelsen dan ookdardeprojektsroep
ziln lokatie aan de Kaatsbaan behoudt en

1 Om bouw en andere vergaderinger
met gemandateerde arnbtenaren te
kufnen voortzetten.

Organisatie
Dokbavengroep
4 huurdersverenisingen
Buurtklrrsus Ken je recht"

Steun bij
- Waterkerlngsprojekt

Projektgroepvergaderingen
Woonomgevingsp annen
Werkgroep,/koöÍdlnat egroep
Woon astenakties

Deelname in
Kop van Zuid overleg
Samenwerkinssverband van de Char
o sse We zijnsorsanlsar es

Beroepskrachtenover eg

Subteam lll.O.R.
Planteam Partikulier Woningbez t
Bouwteams Slnt Janshaven en ChaÍ-
loisse KeÍksinsel

Enkele punten ichten wij er even uir

De Dokhavengroep, beslaande uit toe-
komstige bewoners van het Dokhavenge
bled (1200 woningen) en ieden van de
Werks.oep, hebben een jaar lang sewerkt
aan een geheeleigen planvoor hetgebied.
Gesteund dooÍ 3 afstudeeÍ studenten van

de Akadeínie voor BoLrwkunst. Daarin
heeft het opbouwwerk een centrale ro
vervuld, zowel naar de b
studenten Er ligt nu een dÍiedelig werk-
p an, waar de overhe ds plannenmakers
n et omheen kLnnen. Wij vinden, dat in
zo n gebied alle vooÍzieningen moeten z t
ten: scholen, winkels, soclaa 'kultureelen

De gemeente heeÍt de neiging om ale zs.
oveÍ oop okaties zonder voorzieningen te

H!uÍdersverenisinsen

Buurtkursus 'Ken je íecht'.
Steln bj de koórdinatie van de gehele

Voorbereiding met de projektsroepleden
van de prolektoroepverqaderlnoen.

Geen d rekte partijpoliriek, we politiek be
zis zijr,.naaÍ n de zln van leefbare wjk
leder halfjaar hebben wljeen werkplan se
maakt, waarangs wij ook praktisch heb
ben gewerkt
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met de p ansroep Partiktr ieÍ won ngbezit
voor blijven inzetren. Ook is er aan de

woonomgevingverbeterlng in veel straten

nog niets gebeurd.

Positie en Íunktie van de op-
bouwwerker
I\4en veÍwacht van de opbouwwerker een
organrsat evermogen voor het opzetten
van nieuwe projeklen.



De woonlastonakties. Aanvankelijk
kwam Oud Charlois niet zo uit de start-
blokken. Het laatste halÍjaaÍ is dat wat
anders. De organisatie van de Huurders-
vereniqinqen qaat doorwerken, De akties
worden straatsgewijs gevoerd.

werkzaamheden/taken in
l.O. R. verband

Dee name aan het subteam.
Sol citatiekommlssie van de Afr kaan

2 kongÍessen over onder!\r isst muL€

r ns in oude w jken.
- 1 konsres over werk oosheid.

1 kongres over wonen en stadsvernieu
wing.
Ko eg aal over eg in Charlois met Tar
wew jk en Carnisse over de waterke
Íing, samerwerking deelgemee.le en
praktische zaken.

PompsÍaat: Huurverhoging geweigerd
wegens sechte staal van gerenoveerde

Charloisse Hoofd: Stookkosten voor
schotten bevroÍen op nivo l98l door
s echt funktioneren van de insta lat e

Samenvattend over de periode
1982/1983.

Een goed efgedeger progr

voor hei Dokhavenproiekt

Een zeer ges aagde ei vóor herhë ing v3r

bare kursus "Ken je recht .

De oprichting en !itbo!w va.4 h!Lrders

Open G.ten rCro.dher-.nplantsoen

Va de bulrrtw nke velen gesteund b jee
weigerng van de huurverhoging. leder
jaar worden er dlt meer. Ook in onze wijk
kunnen steeds meer mensen de woonlas
ten niet meer opbÍengen. veÍhuizen naar
gerefoveerde oÍ nieuwbouw woninsen is

dan ook voor ve en niet meer moge ijk
Heel duideljk wordt, dat de íinancieel
zwaksten driedubbe gepaktworden in on
moselijkheden.

Een verhuizing van de Bóergóènsestaat

Een Turkse n !rantenwerker !oor de Slads
verr e!w ng per I septe.rber 1983.
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Een astige, dwars iggende.lee geóree.tè

Maastunnelplein: 10ó/ó huuÍverhoging ge
weigerd. Puntentel ing onjuist. Over gens
gelarer omdat wij met een andere tellng
werken dan de HuurkomÍnissie.

. Een soed draaiende

- KoördinatÍegroep
met aktieve bewonerc projektgroepleden.

. Twee egen soosÍulnrten: de Max en het

,*



OUD MATHENESSE/WITTE DORP

Bulgaarsestraat 4
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meer op de 3 en 4 kamerwoningen komen
te iggen.
DooÍ de secht uitg€voerde renovatle en
het feit dat de wor rgen niet onderheid
zijn maar drijven op betonnen p aten, ver
tonen vee wonlngen weer ofdÈrhouds
klachten: scheuren, verzakk ngen, tocht,
lekkagesen zeeÍ hoge G E.B. reken ngen.

Het W;tt€ Dorp is in dejaren'20 gebouwd
(aÍchitekt Oud).
Aan het eind van de "70-er" jaren is het
dorp gerenoveerd dooÍ het Gemeenteltk
WoningbedrijÍ voor nogeens een peÍiode
van + 20 iaar. Door "samenvoegingen" is

heÍ aksenr in de woningdiffeÍentiatie wat

Oud l\4athenesse is orn €n nabjde tweede
wereldoonog gebouwd. De landen of in
ternationale bLrurt (tussen Sch edanrsed jk
en de Franse aan) is sebouwd ln de laren
30. De bouw isoverwegend poÍtiek-etage-
bouw van vier bouwagen, neergezet in
grote blokken. De woningen hebben een
rulmere plattegÍond {huurharmonisatle
rikr.lan ook lekker aanl

t

',
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-§

De wijk
Oud Mathenesse en Het Witte DoÍp vor
men samen helwerkgebied van de bewo-
nersoÍganisatie,
De 8.200 bewoners van Oud Matheness€
en Het Witte Dorp noemen hun wijk vaak
"De Putvan Rotterdam" of "HetVerre
westen", benamingen die duideliik ma-
ken dat de wiik gelsoleerd ligtten opzichte
van de rest van Rotterdam,

lU



Tlssen de Norvathweg en de Franse aan

1"De andere kaní )dateren de woningen
van na de tweede were door og. ze verto
fer de typische gebreken van de naoor_

ogse revo utiebouw: kleine geforceerde
p attegronden, gehorig, enz.
omslreeks 1975 is in Oud Mathenesse op
grote schaal de uitverkoop van hLurwo
ningen gestart. Op nëgenoeg de hele wo-
ningvooraad ligt een sp itsingsvergun
nlng, veelwon ngen 'exakle aantal ls on
bekend zjn inmddes a v€rkocht. De
speku atie zorst dan oo k voor veel proble
men: nra aílde verkooppraktijken, ouderen
die de wijk lit moeten omdat ze geen

begane grond wonins meér kunnen hu-
r€n, verwaarlozlng van onderhoud, woe

n de lnternationa e buurt oopteenexperi-
ment (t: 250 woninsen) met "gebonden
maatschappe ijk eigendom' met "Onze
Wonlng" a s beheerder.

van 2 zelíslandÍge bewoneÍsgroepen: het
Wijkorgaan OM en HWD a smede de
Bewonersgroep'Het Verre Westen'.
De bewonersorganisatie is op initlatief van
de opbouwweÍker ontstaan €n was be
doeld om Íuimte te maken voor eer nieu-
we slart en om af te rekenen met het wei
nlg Í orlsante verleden van het georganl-
seerde bewonerswerk.
1982 en 1983 waren de jaren van de vuuÍ
doop Al etijdenenergiewerd gestoken in
het organiseren van belangenbehartig ng
door bewoners op grond van konkrete pro
b emen/wensen in de wijk. Een dergelljke
aanpak was (en is)volsasen nieuw in het

Akties, manifestat es, festiva s, wijkbij-
eenkomsten hebben ervoor qezorsd dat
vee bewoners aktlef zjn geworden onr te
knokken voor verbeteÍingen in hun buurt.
Net lijkt erop asof de wljk afgerekend
heeÍt met z'n afwachtende en berustende
houding. Met name de initiatieven op ge
Íicht de probiematiek van oLrderen (1982

"Oud...laat't fijn zijn") en jongeren
(1983 "Daar gaat-tie '83") aan te pakken,
hebben de bewonersorganisatie tol even

Eind 1982 was de bewonersorganlsatie
een soort'vlag' waaÍonderaller ei ze fstan
dige aktie en werkgroepen draaiden. Onr
tegemoet te komen aan de wensen naar
onder ing oveÍleg en koórdinatie van werk-
,aamheden werden "dwarsverbindingen"
tussen de gÍoepen gemaakt: overleg van
aktieve bewoners, nieuwsbrief e.d.
Het verder !itwerken van een goede orga
nisatievorm van de bewonersoÍganisatie
blijft ook in de komende tijd heel belang
rIk.

Wiikwinkel
Allereerst: met groot trompetgeschal kon
in september 1982 de nieuwe wÍkwinkel
(180m2 nieuwbouw) geopend worden. De
deur van de oude wÍkwinkel (slechts
25m2) weÍd meteen enoÍme smakvoor het
laatst dichtgeslagen. Eindelijk beschikte

De bevolking in Oud Mathenesse en Hel
Witte Dorp vertoont als gevolg van de ho-
rizontale verkoop een kleine tendens om

Het aantalbewoners tussen de 20 34jaar
neenrt toe. Desondanks zet de vergrijz ng
zlchdoor. Eind l980was 113van debevo
k ng olrder dan 60 jaar. Het aanta blrlten
anders bedraagt 3,4% op de tota e bevo -

king. Politiek gezien is O!d Malhenesse en
Het Witte Dorp een echte P v.d.A.-wijk:
650/0 sternde bij de tweede kameíverkie
zingen op de P.v.d.A.
Kwa voorzien ngen ls Oud Mathenesseen
Het Wltte Dorp een vergeten gebled. n

kombinatie met de gei'so eerde llggins en
het zeeÍ hoge percentage o!deren ln de
wijk, is dit een van de voornaamste prob e-

BewoneÍsorganisatie Oud Ma-
thenesse en Het Witte Dorp
De bewonersorganisatie is begin 1981 ont-
staan, vanuiteen bundeling van restanten
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de bewoneÍsorganisatie over een geschik
te akkoÍnmodatie met aparte Íuimres.
Een vën deze ruimtes heet de wijkwinke.
Dat is het hart van de bewonersorganisa
tiei aan oopadres voor wijkbewoners voor
hulp en iníormatie, centraal sekretariaat,
ontmoetingspunt voor aktieve bewoners,

De wijkwinkel woÍdt serund dooÍ'wijk
winkeliers': I 10 vrijwllligers die pe. toer
beu( een ochtend of een middag d enst
hebben en daarbij ondersteund worden
door de administrarieve assisrente. Een
kee. per 14 dagen vindt het wijkoverleg
plaats, regelÍnatig worden er schoiings
avonden georganiseerd voor de wijkwin

Daarnaast Íekt het wijkwinkelover eg ook
ieder jaar de huurverhosingsaktie.
Het geb.ek aan sociale en maatschappe
lrjke hulpverening in de wljk is in de wjk
winkel goed te merkeni het oopr storm
van bewoners rnetde meest uiteen opende
vragen.

ook op een andere man er aktief wo.den
binnen de bewoneÍsorgtsnisatie.
Grotere aktiepunten wo.den meesta ge
initiéerd vanuit de bewonersoÍganisarie
om lngrilpende verander ngen in het Verre
Westen te bewerkste ligen. lMidde s wilk
bijeenkomsten/manifestaties gaan deze
akties van start. Het streven is altljd om
werkr'aktiegroepen te laten ontstaan die
aan het aktiepunt gaan werken en verant
wooÍdlncr sch!ldiq ziin aan de wiikbileen

Voora h-ótwerken met manlfestaties heeft
in het Vere Westen goede resultateF op
geleverd. I\/lanifestalies bljken een enor
me werv ngskracht te hebben, geven vee
bekendhe d aan de akriepunten en werken
ook enorm binnen de bewonersorsanisa
tie: 'lMet z n allen er tegenaanl '
Binnen de bewonersorganisalie, jn devo
gende groepen aktleÍ:

Nieuws uit Het Verre Vlresten
Veel aa ndac ht wordt besteed aan de wijk-
krant: Nieuws uit het Verre Westen. De
krant voÍmt één van de belangÍijkste kon
taktvormen met de wijkbewoners. Die
krant moet dus goed zïn en'regelmatig
verschijnen. Middels scholins van een
aa ntal bewoners wordt sinds kort gewerkt
aan de opbouw van een echte redaktie.

Werkg roep Verkeet Fra ns ela a n
De werkgroep heeÍt a s aktieplrnt .ie on
veillgheid,'verkeeÍsover ast op de Frànse
laan (het gedeelte dat mldden in de woon
wijk Oud Mathenesse loopt). Aanvanke ilk
stuitte de weÍkgÍo€p op een halsstaÍg
i'neen" van de gemeente om lets te doen
aan de snelheid en het omlangíijk s ! p
veÍkeer op de Fra.seaaf Uilefdeilk
heefr de werkgroep een e gef' plan ont
wlkked, waarop insremming en ste!n
vanuir de wilk verkregen urerd
Een gepande onderhoLrdsbeurl van de
F.anselaEn werd naar voren gesrrnovef en
uitgebreld met de meeste voorgestede
verbeteÍingen. ln oktober 1983 -na 3laar
werk is uitvoer ng van start gegaan.

166

lnitiatieven/akties/proiekten
ln de afgelopen 2jaarzijn veel nieuw initia-
tieven ontstaan. Veel van deze initiatie-
ven/akties zijn gegroeid vanuit kontakten
met bewoneÍs in de wijkwinkel: onder
houdsakties, kraakakties, onveilige ver-
keerssituaties, onderhoud aan speelplaat-
sen e.d. Vaak gaat het hierbij om kortlo-
pende akties gerichtom hele konkrete pro-
blemen op het gebied van wonen/woon-
omgeving op te lossen. Deze akties heb
ben soms totgevolg dateen aantalvan de
betrokken bewoners blijven "hangen" en

Giroblauw houdt niet van /ou!
Onder dit motto voerde de gelilknamise
weÍkgroep aktie voor de komst van eef e
qen postkanloor in de wiik. À/idde s hand
tekeningenakties, massaal bezoek aan de
direktle van de PTT, brlefkaarten awine...
werd aan de PTT duidelilk gemaakt welk
onsemak bewoners hebben van hetgemis
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van een eigen postkantoortle.
n januari 1983 sins de PTT overstas.

Sindsdien staat er 1 keeÍ in de week een
rijdend postkantoor op de Franseaa.,
waar voora veel ouderen uit de wijk ge
bruik van maken. Helaas zit een eigen per-
rnanent postkantoor er niet in.

3 tehui,en ls m s ukt, wel zijn de veÍzor-
gingstehuiren bereid onr samen te werken
aan het openstelen van de tehu zen voor
ouderen uit de wijk: dagveÍzorgins, tilde :j

Werkgroep ouderen
Deze werkgroep heeit de grootse mani
Íestatie "oud..... Laat't fijn zijn" geor
ganiseerd in september 1982.2 weken
ans werden rond 6 aktiepunten akties, b j
eenkomsten, tentoonstel ing, gezel igheld
e d. georga.iseerd vooÍ oudeÍen uit de
wjk. De aktepunten waÍen: kornst van
een eigen dienstencenÍum, opr chting
van een buÍenhulpcentra e, koÍnst van 85
woningen voor ouderer mel specialevoor
zleningen, veÍp aats ng van de zónegrens
van het openbaar vervoer, postkantoortje,
en wijkgerlcht beleid van de 3 verzorgings
tehuizen in Rotterdam-West. De manifes
tatie was een k inkend sukses en ,orgde
ervoor dat ontelbare ouderen betrokken
raakte bij de 6 aktiepunten.
Het nitiatief voor de manifestatie is geza
men ijk door de werkgroep en het dien-
stencentrum spanoen qenomen, waar
mee nu een zeer hecht samenwerkingsver-

Na de manifestatle is de Werkgroep Oude
ren zelf door qeqaan met de kornstvan een
eigen dlenstencenÍum en het wijkgericht
laten werken van de verzorgingstehuizen
ln Rotrerdam West.
De aktie voor een eigen dlenstencentÍum
eidde in december 1982 tot sukses door
dët de wljk ekstra WWP-se den t.b v. een
eigen dlenstencentÍum kreeg toegezegd
(lMotie V euge s). In oktobeÍ 1983 werd het
eiaen dienstencentrum qeopend.
De aktie naar de verzorgingstehuizen
woÍdt gezamenlijk aangepakt met bewo
nersorganisaties en dienstencentra in
RotterdamWest lWerkgÍoep (Ie)gÍijs
boek VerzoÍgingstehuizen). Het streven
naar ee. wijkger cht opnamebe eid van de

We rkg raep n aa tsc happelij k wetk
ln samenwerking met een ge ljknamige
werkgroep van de bewonersorganlsalie
Spangen, is akti€ gevoerd voor de komsr
van maatschappeljk werk in Span!,en en
Het Vene Westen.
ln december 1982 kreerr deze aktie al on
verwacht resultaat. BLrro west sre de voor
beide wijken sarl-len ééf formatiep aats tÉr
b€schikking, vooruit opend op de opsplil
sing van het buro over de verschilende
wijken.
Problemen rond de 1 ste maarschappe jk
werker voor Spangen ef Het Verre
Westen hebben ervoorgezorgd dat de Íor
mateplaats nu gesp itst is in 2 part t nre

De nieuwe maatschappe ljk werker za

naast algemene hu pveÍlening, m n aan
dacht moeten gaan bested€n aan de vele
problemen rond het wonen n de wilk; in
samenwerk ng met de bewonersorgani

Waningbouw en wijkpatk setum: werk

Eén van de zwaarste k Lrssen bifnen de be
wonersorgan satie wordt getrokken door
de werkgroep Serum: de boLrw van 85 wo
ningen voor ouderen nret specia e voorz e

ningen ef de aanleg van een wljkparkje op
het vm. terr€in van het Rijksser!nr lnstl
tuut (11; hectare grootl. M ddels akties
(o.a. op 6 juli 1982 met 2 bLssen vo naar
het stadhuis) zijn deze besremm ngen en
biibehorend prosramma van eisen goed
gekeuÍd door de gemeente
ln november 1983 qaan aparte inspÍaak-
en voorlicht ngsprocedLrres van start voor
de planvorm ns van het wjkparkje en de
woningbouw. De werkgroep heeft zich
hiertoe in 2 aparte taakgroepen op
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gesp itst Het Serum prolekt is een un ek
projekt mel name door de betrokkenheid
van de om ggende bu!rt, dle er telkens
voor zorgt dat de za en en bussen vol 2 t
tenl

8u ren h u I p c en tra I e D ik vo o r M eka a r.
Als u tvloeiseLop de manifestatie "Oud....
aat'tfijn z jn" is er door de bewonersorsa
nisatie een burenhLrlpcentía e opgericht.
De kern van de burenhulpcenlra e wordt
gevornrd door de zgn. telefoonp oeg, die
zorst voor de daselÍkse beÍeikbaarheid
van de centra e en de hulpaanvÍagen door
spee t naar de t 20vrljwillgeÍs. lnhetjaar
dat de bu ren hu pcentrale nu aktlef s heeÍt
nren een kene 100 hu paanvragen veÍ

Het ligt in de bedoeling om de burenhulp
cent.ale onder te brengen ln het nielrwe
dienstencentrum waardoor de cenÍal€
tevens ondersteund en be.leleid kan wor

akkoÍnmodatle t.b.v het bestaande, ont
spanningsger chte werk. n ieder geval

ontbreken er garanties en beleid waaÍdoor
de ultbreiding ten goede zal komen aan
groepen d e nu niet aan de bak komen in

het buJrthuis. Temeer daar de u tbreidinq
slechts 100 m'zzal bedragen en geen aktie
qevoerd wordt voor meer beroepskÍach
ten t.b v deze nieuwe fLrnkties. Doe be_

wlst is er een p an ontworpen dat de ge
meente geen ekstra geld za kosten.
Deze s tuatie heeÍt tot een scherp konflkt
tussen de bewonersorganisatie en hel
buurthu s geleld, waarbijanrbtenaren, ge

meenteraads eden. wethouders aan het
bemldde en zljn geslagen. Binnenkon zal
een beslssing genomen worden.
De Werksroep heeft onlangs de manifes
tatle "Daar gaat-tie'83" georganiseerd,
waardoor kontakten met vee lgroepen)
tongeren zijn gelesd of verstevigd.

WeÍkgroep 2 de buurthuis
Deze weÍkgroep heeÍt als aktiepunt om
het sociaal kulturee werk uit te breiden
met een 4-ta nleuwe funkties: iongeren-
weÍk, vormingsgericht we.k, kreativitelt
en lmeer) peLrteÍwerk. Van deze4Íunkties
heefl het jongerenwerk de grootste prio-
ritelt.
De hele operatie moet betaa d worden
vanuit de bas sbedragen van het vml. OJC
"De HoÍizon" (aÍgebrand), maar daar
naast zal de Gemeente met ekstÍa geld
(b.v. middels de facetplannins) op taÍe
moeten komen om deze be angrijke fLrnk
tes op een rede ijke wijze mogelijk te ma
ken in de wijk.
AanvankelÍk werd dit projekt ln sarnen
werking aangepakt met het bestaande
buurthuis "De PLrt", waarvan de beheren
de stichting ook tevens "De Horizon'on
der 2ch had. nmiddels heefl het Buurt-
huis 'De Put" de samenwerking met de
bewonersorganisatie verbroken en koerst
men Íeiteliik af op uitbÍeidins van de eisen

VrauwengÍoep Het VerÍe Westen
De vrouwengroep organiseert aktiviteiren
gericht op emancipatie van vrouwen in de
wiik en op het slechten van barrières tus-
sen bewoners uit Oud ÍMathenesse en Het
Wltte Dorp. Aktlvlteiten zijn: VOS-kursus-
sen, praatgroepen, thema avonden, peu

Hoewelde Vrouwengroep in feite een,elf
standiqe orqaniSatie ls, wordt ze oesteund
doo. de bewonersorganisatie, waarze (ge

deeltelijk) ook haar onderkomen heeÍt.
Pogingen om vrouwenwerk -vrijwiligers
werk onder te brengen bij het bestaande
klub en buurthuiswerk zijn tot ntr toe mis
Lkt. Het bestaande blrurthuis staat nier
open voor vormingsgericht soclaa kultLr-

WWP en WelzijnsoveÍleg
HetVerre Westen is een achteÍstandswijk
op het gebied van welzijnsvoorzieningen.
ln het kadervan de WWP is dooÍ de bewo-
neÍsorganisatie en instellingen (Diensten
centrum, Buurthuis) een minimum pro-
gramma van eisen ontwikkeld voor u itbrei-
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ding en verbeterlng van hetvoorzlen ngen

Aan dit programma wordt gewerkt door
werk/aktiegroepen van de bewonersoÍga'
nisatie (waarin soms ook de insle ingen
vertegenwoordigd ziin). De akties richten
zlch op het verkrijgen van ekstra ge d van
de gemeente waarmee n euwe voorzienin
gen bekostigd kunnen worden. De ambte
lÍke planvorming wordt getoetst op het
programma van eisen en de resultaten van
de werkgroepen. De ofiicié e WWP pro
cedures vergen dan ook weinig tijd van de
bewoneÍsorgan saties, het geven van
voorichtng en het voeren van aktes des

De bewonersorgan sat e beschikt over een
vaste administratieve kracht i24 uur) er
een opbouwwerker (40 uur). IM ddels tiide
I jke beroepskÍachten (WVM'ers, stagiai-
res, arbe dskontrakten voor bepaa de pro
jekten, e.d.) is met wisse end sukses ge
probeerd om de rnoselÍkheden voor on
dersteuninq en beqe e dinq uit te breiden.
ln ieder gevai geeft het werken met tjde
ijke beroepskrachten voortdurend prob e

men metde kontinuiteitvan helwerk. An
derzjds zijn tijdelijke beroepskrachten op
dit moment de enise moselijkheid orn a s
bewonersorganisatie aan meerdere akt e

punten tege jkertijd te werken.
De beperkte moge ijkheden voor onder
steuning en bege eiding geven ook prob e

men om aan n euwe, gewefste akt epun
ten te werken, zoals b.v (1)gerichterwer
ken aan de problemen op het sebied van
wonen en (2) projekten I n t atieven op het
gebied van werk ooshe d

Het oveÍeg tussen het dienstencentrum,
buurthuis en bewonersorganisatie vindt I
1 maalpermaandplaats. Hetoveregheefl
voora een nformatiei zo nu en dan rege
lend karakteÍ. Het konflikt lussen de be
wonersorganisatie en het buuÍthu s oveÍ
de uitbreiding van het soclaa -ku tureel
weÍk, heeÍt tot gevog gehad dat het
buurthu s uit het welzijosoverleg geweeÍd
wordt. ln de direkte toekomst zalook het
maatschappeiijk werk (nieuwe voorzie
nins) deelnemen aan het welzijnsover es.

Een aantal knelpunten binnen
de bewoneÍsorganisatie
ln betrekkeliik korte tíd is in het Verre
WesÍen een aktieve bewonersoÍganisatie
ontstaan. EÍ lopen veel akties en initiatie-
ven om de wijk te verbeteren; er zijn veel
bewoners aktieÍ geworden. Deze groei
vraagt om een betereen overz ichtelijke or
ganisatievorm vooÍ de bewonersorganisa'
tie. Hoewel middels het overleg van ak_

tieve bewoneÍs en andere maatregelen
(nieuwsbÍiei, planboÍd, e.d.) een aantal
problemen rjn ondervangen, moet vooral
de koördinatie van hetvelewerk beteí ge_

Íegeld worden. De gedachten gaan uit
naar het instellen van een koördinatie-
groep (niet te verwarren met een traditio

neel bestuur). De diskussie hierover loopt
nog binnen d€ bewonersorganisat e

Positie en werk van de opbouw
werker
De positle vaf de opbouwwerker s ang
zamerhand aan h€t versch!i!en n de af
ge open periode s de opbouwwerkeÍ zeer

bepaend geweest n de opbouw vaf de
bewonersorgan sat e en m n. n hÉt onl-
wikkelen van a erle n tiatieven op het ge

bied van belangenbeharl g ng. Een uit
denker, touwÍekker, oouwer, uitvoÉrder,

Nu al er elwerkgroep€n ontstaan len daar
binnen enige ervaring ef kenn s is opse
daan)en mldde s (tjde ilkel beÍoepskÍach
ten wat meer moge ilkheden voor onde.
steuning van deze groepei aanwerig rjn,
is de opbouwwerker nreer belast met de a

gehe ekoórdinatle DaarnaaslgeeÍtdeop
bouwwerker ondeÍsteunlng aan een aan
tal lntiatievenr'werkgroepen. Op dit rno-

ment zijn dat: serum, v€rkeer, Lopende
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onderhouds en huuÍverhogingsaktes,
maatschappelijk werk. DaaÍnaast behoort
het welzilnssebeuren (WWP en We zilns

overeg) tot het takenpakket van de op
bouwwerker en pikt de opbouwwerker op
wat de bewonersorganisatie moet aten
iggen i.v.m. tijdgebrek
VeÍder wordt van de opbouwwerkeÍ ver
wacht dat hlj een aktueel overzicht heeft
van a les wat er gaande is binnen de bewo
nersorganisalie, a tijd klaar staat voor pro-
blemen van werkgroepen en,/of aktieve
bewoners, dat hij atijd kaaÍ staat om
hand-en spandiensten te veíenen, dat hij
alesweet te liggen in het gebouw, dat hij

ln I O.R.-verband neemt de opbouwwer
ker deelaan het subteam. ln 1982lsvoo.ts
dee genomen aan de so licitatle procedure
vooÍ een nieuwe opbouwwerker in carnis

Daarnaast bespreekt hij regelmatig met de
vertegenwoordigster van de bewonersor-
ganisatie in het algemeen bestuur van het
I O.R. allerleil.O.R. zaken. terondersteu'
nlng van haar.

a tild vriende ijk is, dat je hem altijd rnag

storen, dat hljer altijd is. ....
Leuk weík, dat opbouwwerkl
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HET OUDE NOORDEN

Opbou!,\ ,verker: Ton Huiskens
Sjaan Schaap (vanaf 1-9'83)

Adres: Gerard ScholtensÍraat 129 (Bewonersorganisatie Oude Noorden B.O.N.)

Telefoon: 66 55 81

Het Oude Noorden is ontstaan Íond 1900

en telt nu ongeveer 21.000 inwoners. De

wijk is naast irel cenÍurn van Rotterdam
gelegen met de problemen van een oude
stadswijk.
Het Oude Noorden is een wijk met oude,
veea slecht onderhouden huizen. Het s

dan ook stadsveÍnieuwingsgebied; er wo
nen veÍhoudinssgewijs veel bu tenlanders
in de wijk.
DooÍ de wijk lopen belangrijke verkeers'
aders, dle ook een ontslLritingsfunktie heb

ben voor de stad; weinig groen, onvol
doende speelgelegenheid, a wordt daar
met enkele projekten we enigszins verbe
terÍng in aangebracht.

Het Oud€ Noorden s de g.ootste stads-
vernieuwinssw;jk van Rotterdam. Er

wordt aan zes renovat ëprojekten gewerkl
in drie "stromef . Dat wi zeggen dat eÍ
vanult dre werkeenhedef tegeiik twee
projekten worden aangepakt, die zelí ln
een onselijktjdige !itvoerns zjn. Op de
manler kan de menskracht doe ger chter
worden nsezet ef worden drukke pe.io
den n het ene projekt opgevogd door
drukke perloden in het andeíe projekt.

De wijk beschikt over enke ewlnke straten
meteen bovenwilkse Íir.kl e D e w nkei-
straten bepa en mede het karakter van de

wijk.
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De bewo ne rs oÍga n isatie
De bewon€Ísorganisatie in het Oude NooÍ
den bestaat meer dan 10 jaar lnhetjaar
vers ag over 1980 is l]ltvoerig lngegaan op
de ontstaansgeschieden s van de orgaf
sate, de sterke en de zwakke kanten er

Vooreeniaarverslaqvanhetl O.R. ilkthet
van be ang n te gaan op die de en van hc1

vYerk van de bewonersoÍganisatle, waarb j
de opboirwwerker betrokken is. Voor a e

du de ljkhe d wi k hler nog maar een keer
zeggen dat lret werk van de opboula 1/eI

ker ln teamverband plaatsvindt. Gelukkig
zel zlch een groot aanta bewoners is vooÍ
hun wik, qeLukkiq ook ziln er kolesa's
waarÍnee samengeweÍkt wordt. a s dade
ilk het werk beschÍeven wordt van de op
bouwwerker, dan moet men daarbij be
denken, dat dit werk noch zijn uitvindlng,
noch ziln e sendom, noch rijn eksk us eve
invloed is. Hel gaal ts tild om samenweÍ
king. De produkte die wordt seieverd ls

mede te danken aan het werk van de op
bouwwerker, datwe, nraaÍ nlet a leen aan
hem. Het lee!wendeeivan hetwerk wordt
dooÍ bewoners gedaan en overige be

Een aatste opm€Íking vooraÍ. k heb geen
bijdrage ge everd aan hetjaarveÍslag 1981.

k heb dat niet gedaan omdat k van me

ning was dat er blnnen het takenpakket
van dat jaar geen ruimte
antwoording te rnaken. Er moest een

tweede opbouwwerker in het Oude Noor
den komen. Net nlet leveren van een bij
drase was een aktle orir lezers van het jaar

v€íslag op de vraag te brengeni waaÍonr
staat er niks over het Oude Noorden in?

Nlemand heeft een dergelijke bljdrage zo
gemist, dat geïnÍoÍmeerd is in de wljk. U

zult b-"grilpen dat wedaar nietvan wakker
igqen, rtegendee het bevestigt het idee
dat aen iaaruers ag een g obale en n el zo
ontzettend beiansrjke wijze ls om het
werk te verantwoorden De besiissing van
mijaswerkeÍ,ondersteunddoordebewo
nersorgansate was kenneijk terecht, ai
lvas het a s aktie niet effektief. Gelukkig
rnaar, want a s mensen a leen met het op
bouwwerk in aan rak ng komen v a een veÍ
sla..l, dan is er wat Íout met het opbouw

Ook wordt eÍ aan de nieuwbouw gewerkt
Een zeer gÍole open gaten sÍoom ls n uit
voering, de andere in voorbereiding.
Meer gegevens over de soclale kaaÍt van
de wÍk en de Lritvoèr ng van de stadsveÍ-
n euwinq ziin te vinden in het beleidsp an
van de prpjektgroep en een onderzoek
naar de bevo kinsssamenste lins van d€

afzonder ijke buurtles. Deze gegevens zijn
bij de bewonersoÍgan satie en het pÍotekt
b!ro verkr jsbaar.

Nog een tweede vooraf
k za zoveel mogeljk de beschíjvins aan
houden ln de vo gorde van d€ beschrÍvins
van hetjaarverslag 1980, zodat een verge-
ijklns mogelljk is ef konklusies kunnen
worden getrokken over dingen die ukten

1982-1983 in het Oude Noorden
ln dit aktieseizoen heeft de bewonersorga
nisati€ aan de volgende hoofdpunten ge-

de oryanisatie zelf
- doorzetten van de ingeslagen ljn met

het N ieuwsblad van het Oude Noor-
den en uitbreng€n van het kaderblad ls
Het Hier Nog Leuk
disk!ssie met daaruit voortkomende
maatÍegelen over de "verste.king van

diskussle met desocla e woningbeheeÍ
ders over hdn relatie met de bewoners-
organisatie naar aanleiding van een
zwarlboek over de korporaties
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akties, die al aan de gang waten
balans opmaken van en versterken van .

de aKties voor betaalbaa. wonen
oogstenenwonden ikken van de aklies
op gebied van de voorzleningen
doorgaan met de inspannlns in de
stadsvernieuw ng
lncidentele akties

Het zwakke pu nt van de opbouwwerker ln
het Oude Noorden is wat wel wordt ge
noenrd 'de struktuÍele kant van het weÍk'
Hljis meer emand die voortdurende bewe
ging verLiesl boven een rustlge Lritbolrw
van de o.ganisatie. emand ook die een
fonne e legitimatie van de bewonersorga
nisatie onbelangrijk vindt en het vraag
stuk van de legitimatle verplaatst naar het
vÍaagstuk: hoevee bewoners zijn waarin
ge;nteÍesseerd en bereid om daaÍvoor in
beweging te komen.
Zo n opvattlng geeít de nodige proble
rnen. As een holander niet kan vragen
naar de voorzitter, dan qelooft hil niet dat
er e€n organisatie is. Zet drie ho landers
om een taiel en geef hun de opdracht iets
te ondernemen. Het eerste dat zij doen is

een dage ijks bestuur vormen met een
voorzitter, een penningmeesler en een se-

Dle verwachting zit in het hooÍd, nee lr de
bLik van iedereen Veel mensen voelen
zich ongemakkelijk ln lnÍoÍme ere organi
satieverbanden. Daarnaast heeft een a te
s.ote nadruk op het informele ook h€t gro-
te nadeel, dat informe e eiders de dienst
gaan uitnraken, zonder dat zij verp icht
kunnen worden zich te verantwoorden.

stedelijke samenweÍking
- versterken van de samenwerklng op

het begied van de woonlastenëkties
- versterken van de samenwerklng op

het punt van de voorzieningen
n het volgende wordt op een aantal prn

ten verde. ingegaan

Een bewonersorganisatie ls niet op de eer
ste p aatsgericht op he1 versterken van de
elgen seederen. H€t gaat bjeen bèwo
nersorganisatie niet om edenwerving voor

Het gaat in een be\,lronersorganisatie om
aktiviteiten van kortere duur en aktles van
angere duur, ger chi op het tijdelitk mobi
lis€ref van de bewoners op een bepaa d

aktiepunt. Het bestaan van de organ stie is

daaraan dienstbaar.

Het werk van de opboLrwwerk€Í heeft er in
de eerste plaats uit bestaan het tempo in
de organisatie te hoLrden en ervoor te zor
gen dat de werkgroep wijk zo goed en zo
kwëad als het glng funktioneerde.

Daarnaast ziln er "beheeÍstaken" in de or
ganisatie. Zoals de kontro e op het open
bljven íunktio.eren, de funkte van feite-
ijke werkgeveÍ voor betaalde krachten en
hetoverelnd houdenvan enke evoorwaar
den, dle nodig zijn om de aklles en de akti

Organisatie
ln het a gemeen werkt de opbouwwerker
in de wilk aan het mee organiseren van de
centrale bijeenkomsten {eens per3 wekenl
van de werkgroep wijk en de agenda
kommissie, dle a s een soort dagelijks be
stuur gezien kan worder.
De stagiaires weÍken aan ls Het Hier Nos
Leuk, het kaderblad n de wjk en n de
groep die het sekÍetaraat berírant. Ook
werkte één van de stagiaires mee lf de
gÍoep die de onderhandelingen voerdef
namens de bewonersorganisatie met de
wonlngbouwkorpoÍaties.

nieuwe initiatieven
een aktielÍn ontwikkelen regen opko

akties in het basisonderwijs
- een aktieplan voor het komende sei

voorbereidins van een kampagne in
september 1983
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vite ten te kunnen voeren.
Bovend en wordt e ke bewonersorganisa'
tie oversÍoomd door kilo's papier, waar n

het gemeentelijk apparaat om egitirnatie
van al er ei maaÍegelen verzoekt, zonder
de bewonersoÍganlsatle enlge Íorme e in

tiiden waarin ales misschien wat rustiger
gaat en mensen vlnden dat "het" dan

slecht gaat, is praten over de organisatie
voÍm een afleidlngsmanoevle, waarin ie

dereen zich kan uitleven, dat wel, maar
waaÍvan de Droduktiviteit op lanoere ter
miln betwilíeld moetworden. Dan moeter
een plan van aktie komen en geen voorste
om koördinatie te veÍsterken.

Uitgaande van het ldee, dat bil een bewo
neÍsorganisatie de beweging voorop moet
staan heeÍ1 de opbouwwerker, daarbij ge
holpen door een stafÍunktionars van het
l.O.R., een aanta voorste en gedaan om
tot versrerking van de koöÍd natie te ko
men. zonder het dulzend b oemen b oeien
effekr teniet re doen.
Aardise punten in die vooÍsle len , jn:

- de konstater ng van prob emen die niet
op osbaar zljn en dus als probleem se
aksepteerd moeten worden. Gevolg:
een probleem ls geen prob eem!
de verschilende nivo svan kontakt met

een aanta simpele instrumenten, dle
tegeljk toegepast tot een versterking
van de koörd natie leiden

- duldelljke onrschrljving van de paats
van de verschllende verbanden in de

duidelijkere kijk op relaties met eksterne
machtige verbanden

MhïíÍnm
Hou je vast, TornadoSS!

!.,

1w nschrilver

caf niidLloopi-onnèaieek op

I Oktob€r in d€ Dod6

4,&
De diskussie hieroveÍ is b nnen de organl
satle vÍij gLad ver open.
Vele onderdelen van het voo.stel ziln ge
aksepteerd, a s verbeteringen van de be
staande situatie, zonder dat het voorste
as geheel nou heel duidelijk weÍd seak
septeerd, of bekr tiseerd.
Het p.óbleem van de organisatievorm van
een bewonersorsanisatie is kenneljk in lij
den van gÍore aktiviteit voor maar weini-
sen een zaak waarn men veeilljd wilste

Tot s ot b ijÍt de es, dat je over de vorm
van organisatie pas moet gaan praten, als
een organisatie zich sterk weet. ln tsndere

Neem kontakt op met het Oude Noorden
en vraag naaÍ het stuk "Versterking van

ln het vo qende iaarvers aa zullen w€ de
ba ans opmaken. Daar hopen we wat pre
ciezer in te gaan op het lístle van voorge-
stelde veranderingen en wat daaÍvan te
recht is gekomen. We praten dan ook

periode van 2 jaar, zodat
kan worden bekeken oÍ het ook op wat
langere termijn nog steeds weÍkt.
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wachlen, af en toe een speldeprik en de

Eén ding is du delijk, de mensen die de ak
tie voeren in de aktiegroep Tegensas, zljn
bovenrnatig betrokken bij hun zaak, heb
ben ze f Íne€sta veelaktieervaÍingenge o-

De laak van de opbouwwerker in zo'n se
valisooksechts om te zorgen datwe ver
troLwen houden in e kaaÍ en dater wordt
nagedacht oveÍ en gewerkt aan het ver
band met andere akties op het gebied van

Maar. ...., de strijd om de betaalbaarheid
gaat verdeÍ. De stjgende woonasten be

tekenen dar het eind van de grote ngrepen
n de stadsvernleuwlnq en daarmee het la-
ten voortbestaan van grote de en var de
stad waarin verpaup€ring doorzet
Stijging van de woonlasten betekent ook
datmensen moeten gaan terug-veÍhu zen,
naar k elnere huizen met agere huÍen.
Stijging van de woon asten betekent ten
slotte, dat n het zicht van de welvaart het
ka e leven overblijit.
Voor de hele bewonersorsanisatie bete
kent dit dat strjd oÍn betaa baar wonef
nlet a leen meer is het meedenken en mee'
beslissen oveÍ de uitvoer ngsprolekt€n in

de stadsvernieuwlng. Ook het organiseren
van aktles dle qe d moelen op everen n de
poÍtemonnee van de huurders. krilqer de
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Tegengas
De aktie Tegengas is een aktie waarln de
opbouwwerker meehelpt. Dle hu p vari
eert van het rneebedenken van de manier
waarop de achterban woÍdt georganiseerd
tot Praten over de "liln".
Tegengas is nou typles zo'n aktie die in een
wijk kan plaatsvinden waar grote aanta len
bewoners betrokken ziln geweest bij ln
spraak en zeggenschap op de stadsver

De aktie richt zich op betaalbaar wonen,
maar niet in algemene zln. Nee, zo'n 709o
van de betrokken bewoners ziin boos om-
dat zij zich belazerd weten. Zij hebben in
het kader van de inspraak van de stadsver-
nieuwing gekozen voor "stadsveÍwaÍ
ming", waarbij het GEB zwart op wit en in
monde inge toelichting heeÍt laten weten
dat stadsverwarrning minstens een kwart
goedkoper zou zijn dan stoken op aardsas.
lnmiddes zijn de tarieven voor stadsver
warming een kwart en meer gestegen, dan
de taÍieven voor aardgas en b ijkt ook het
verbruik van de stadsverwarrning tegen te
vallen. ln sommige geva len s het verbruik
meer dan 40% hoger dan voorse lcht of

Kiik en dat ls nou sewoon: we pikken het
nietl We laten ons niet belazeren. Blj die
inspraak op de stadsvernieuwlng zijn hon
derden en nog eens honderden mensen
betrokken geweest. Veel mensen hebben
thuis ook zoiets a s een plakboek oí een
foto-album van al dat gebeuren. Men kan
feilloos opzoeken we ke aÍnbtenaar wan
neer wat heeft gezegd en een foto is er
meestal ook wel va n.
Dir levert natuur ijk een harde argumenta-
tie waarbijde geloofwaard;sheid van de
besluitvoíming in de stadsvernieu
wing zelf in het geding is. N/lede daarom
houden zulke gÍote aantallen mensen ook
vol. We laten ons geen knol en voor citroe

Een sterk bewonerskomitee, met sterke ar
gumenten en een hechte achterban voert
aktie. De tegenpartijhoopt op de lijd Lang

De ruimte voor overeg neeml in loene
nrende mate af en de be angen die op het
spelstaan worden steeds groter. De strljd
verlrardt zich. Voor de opbouwwerker be
tekent dit pcsit:e kiezen in de strijd. Zodra
een akte vodoende bÍeed wordt ge"

steund, is duide ijk wat de opbouwwerker
te doen staat: mee!!erken aan de verbre
ding van de aktie en meewerken aan de
machtsvorming door samenwerking tus
sen bewonersoÍganisaties en hLr!rdersko



lnmidde s is er een woon astenplatform n

de wijk georsaniseerd, waaÍin ale groe
pen, zoa s Tegengas, hLruraktiekomilee
en akliever in de stadsvern elwing sa

De jongeÍen n de wjk knokken voor een

En het herolnegebeuren n Eotlerdanr
poogt vaste voet aan de g.ond te krijgen ln
de wljk.

o

Kortorn, er moet wat gebeurenl ln ieder
geva moet hetwerkvoor de ouderejeugd
ln de wijk op elkaar worden aÍgestemd.
Een wijkgericht longerencentrum is ook
niet te zien als " euke dingen voor
menser", maar ..jeer een voorwaarde om
sowieso nog kontakt met dejongeren nde
wijk te krljsen.
De be!\ronersorganlsatie zegt dus: er nroet
een lo'rgerencentrum ln de wljk komen.
De opbouwwerker krijgt de taak om mede
ervoor te zorgen dat zoiets er ook konrt,
maar ook dat zo'n jongerencentrum nog
iets te maken b ljft hebben met de Íeden
van ziln bestaan lzie in eid ng ).

Het Oude Noorden naar voren
Naast de strijd om betaa lbaar te wonen, is

er ook de strijd voor de voozieningen.
Voor de bewonersorganisatie in het Oude
Noorden betekent dit: zich inzetten voor

De resLrltaten van de strijd van de bewo
nersorganisatie zljn:

er is een rLimte beschlkbaa.
er s geld om die in te r chten
er zrjn 3 jongerenweÍkers die tezamen
zo'n 99 uur weíken voor her jonseren

hetjongerencentrum in hel Oude Noo.
den is prioriteit ln de stadspo itiek
e. zÍn enke e wijkbewoners die in de be
stuuÍlijke kant van het centÍum witen

het jongeÍencentrum
het k ooster, de voorriening in de
noordkant van de wijk
het kinderdagveÍb ijf
versterking van de eigen organlsat e

Het jongetencenttum

Jongerenwerkoosheld neemt ekstreem
toe. Onder sonrmige groepen jongeren is

weÍkloosheid n 1981 semeten boven de
600/.1

De jongeren, die je zou kunnen omschÍij
ven as "allochtonen', zijn over enkele
jaren veruit in de meerderheid in de wijk.

Je zou dus zeggen dat het jonserencen
trum is geregeld.

Er is een ruin-rtè in een oud schootgebouw.
De zaak wordl verbouwd dooÍ de jof gere'r
ze f, maar al es wordt op osse schroevef
gezet orndal er over de bestemming van
de rest van h€t gebouw touw getrokken
wordt tussen verschi lende gemeentetijke
afde;nsen. En her jongerencentrum mag
de prob emen oplossen.

t
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Het is werkelljk onse oof ijk voorstelen re
eren over wjkwelzitnskoepels en derselij
ke en al die arnbtenaren voor het weizijn in
de wjk, onmachtig te zien verwjzen van
de ene burokratiese belemmerins naar de
andere. Teqeliik heeft ook de opbouwwer
ker de be emmeÍingen ophet aatstesrLrkje
van de weg onderschat.
Maar het biijft onge ooÍiilk te zien waarloe
Jeugdzaken en Vormingswerk, Buro Wel
ziinsplann ng en wi€ dan ook, in sraat zljn
terwij de jongeren zich met de moed der
wanhoop bijeen weten en dejonserenwer
kers en het bestLrur van vriiwll igers neens
geacht worden de ambtel:jke problemen
uit de weg te ruirnen........
Vervo gens op televisle je zorgen over de
opkomst van een simpe e pa(ij vent lerenl
De taak van de opbouwwerker s bijna
machteloos toezlen, woedend ook op zo
veel arnbtelijk gedoe, wetend dat de lon
geren dadelijk in aktie zulen komen. Nie
mand wordtdan nog gelooÍd oívertrouwd.
De opbouwwerker niet en misschien ,elfs
de bewone.sorganisatie nlet.

Een plaatsje voor de bewanersargani.

Een n euwe en betere Íu mte voor de be
wonersorganlsatie. Het initiar eÍ hiertoe s
op een haar na mislukt. Omdal de huisves
tins een moeilijk purt is om financ èle en
emotionele reden We laten dit rusten.
Maarde tweede opbouwwerker s er. Suk
seslVanaf 1 septemberl9S3lseÍeennieu
we kollega.
Knelpunten blijven: uitb.eid ng van de ad
ministrateve ondersteuning, her relatief
age budget voor akt vlteiten van de bewo
neÍsorganisatie en d€ financlering van het
Nieuwsblad van het Oude Noorden.

kinderdagverb ijí nod s en zit hebben niet
ook nos eens tild ef gelegenheid ervoor te

De felte tke strljd s dan ook voora ge
voerd dooÍ de orgafisat e als geheel en
werkers Lr t verschilende inste lingen

De taak van de opbouwwerker beperkt
zich in dit geva tot het overe nd houden
van het aktlepLrnt en incidenteel kontakt
mel de initlatleÍsroep van het kinderdag
verb ilf.

Het kon niet, het glng niet en het mocht
niet Zo was de stand vàn Taken mct dé
vooÍziening ln de noordkant van de w!k 2
jaaÍ seleden. Nu zjn we bezls om na te
denken hoe de ruimte ingedeeld moetwor
den. DooÍ onze akties tegen de bezuinigin

sen op voorzieningen en door de steun d e
wij daarbí van andere wiken hebben se.

Taken voor de opbouwwerker hierini mee
werken aan de akt:es in he1 kader van
"Oude Noorden Naar V
ken n de so licitatiekommissie voor rwee
de opbo!wwerkster, bedenkef welke ini-
tiatieven kLrnnen wordef genomen

De opzetvan een eigen !eren ging voorde
oLrdeÍen in de wilk onder de naam "Hoe-
zo Oud" s mis ukt. Wit zijn eÍ niet n ge-
s aagd op voldoende grote schaa ouderen
in de wilk aan te spreken met het akt eplan.
Vee oud,eren die wel aktief zijn binnen de
bewonersorganisat e, maar gewoon als
rnedewerkeÍ, voelden zich net aange-
spÍoken door de opzet.
De bewonersorganisatie als gehee is wel

De taak van de opbouwwerker is in deze
fase beperkt tot het meehe pen organlse
ren van de bewoneÍs in de noordkant van
de wijk.

Het kinderdagverblif
Een aktiepunt voor de bewonersorganrsa
tie. Het is moeilijk de toekomstige gebrui'
kers ervan te orsaniseren en te mobiise
ren. De gebruikers hebben name jk zo'n
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De taken van de opbouwwerker waren ini
tiatief nemen voor oudeÍen\,!erk, kontak
ten leggen en onderhouden met ni€uwe
medewe.ksler van het dienstencentrurn,
meehelpen met de onderhande ingen over
de bouw van een verzoÍg ngshuis in de
wilk.

n het voorstel om de organisatie te ver-
sterken ls afgestapt van het idee van per
manente buurtgroepen. Buurtgroepen
\,\,orden georganiseèrd a s er wat te doen
is, maar blijven verder bifnen de organ sa
tie niet voortbesraEn. Wel ,iln er enke e
mensen uit buurten die zaken voor hun
buu( n de gaten houden.
De opbouwwerkeÍ is betrokken bij het
Rottekwartier. Her leeuwendee van het
werk en ook her belangrijkste deel daarvan
gebe!rt in de aktiegroep Tegengas. Voor
het overiqe wordt in inc dente e creva len
de buurt bijeengeroepen, waaruit door
gaans aktiviteiten oí akties groeien.
Zo s in de Snelemansbuurt een aktie ge
voerd voor ballenvangers op het plein, in
het Rott6kwartier zljn ook dergelijke din-
gen geplaalst en wordt geijverd voor ver
andering van hel voetba veld.

Nieuwe initiatieven
Aktielijn tegen opkonend Íacísne
De uits ag van de Tweede Kamer-veÍkie
zins, waarbij in het O!de Noorden 7,8o/o

van de mensen op de racisten stemde,
nraakte opnielw duldelijk dat de bewo-
nersoÍga I isa lle o n voldoe n de is voorbereid
op toenemende racistiese uitlngen, a thans
op de tendens dat strijdbaarheid ln de wijk
ook zal k!nnen uitpakken in een konfron-
tatie tussen verschi lende bevolkin{rsqÍoe

De opbouwwerker heeft de taak gekregen
rnet voorste en te komen overwat hieraan

Op de ontwikkelde werkwiize zulen we
niet verder ingaan. Duide :jk ls voor de ka-
ders in de wijk, dat de opkomst van geor
ganiseerd racisme een tame ijk nieuw ver
schijnse is. Duide ljk is ook dat de stem
mers op de cenÍumpaltii niet zonder meer
as racist bestempe d kunnen worden.
lvlen heeít er genoeg van en stemmen op
de cenÍumpartlj is in eder geva een dui-
deliik protest Na Almere kÍiig je zelís de
aandacht van a ler e dames en heren, die
normaalom de problemenvande oude wij-
ken heenlopen en er hun neus voor opha
len.
Een toenemend probleem is het optÍeden
van sommige groepen lonseren, waarin
een raclstiese houding tot groepsno.m is

ln de Kop s gepraat over de toekomst van
de buurtwinkel. Deze is voorlopig gesloten
voor buurtaktiviteiten in afwachting van
de inltiatieven voor het k ooster.

Detaken van de opbouwwerker hierin zÍn
uitweÍken en vewolgen van detegenaktie.
Beoordelen van het effekt hiervan.
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doorgegaan met de knokparrij voor een
verzorsinsshuis in de wijk. Onderrussen is

ook de sarnenwerklnq met het diensten
cenÍum €norm verbeterd.
Het komend seizoen wordt een nieuwe po
glng gedaan het aktiepurt "ouderen in de
wijk" aan de orde testel en en totzelfoÍsa

Daargaan met de inspanningen in de
stadsvenieuwing
Hierbil is de opbouwweÍker niet betrok
ken. Daarvoor zijn soc aa bege e ders en
eksterne deskundigen. Slechts als dee
van het team van werkers spreekt hlj mee
over bepaa de aspekten van de stadsver-
nieuwins.

Taak van de opbouwwerker hieÍbij is om
als woordvoerderlvertegenwoordiger van
de bewonersorganisatie deze initialleven
op te pakken en de ruimte te geven.



Binnen de organisatie heeft dit aktiepunt
een hoge prioriteit.

Akties in het basisandetwis
Hetkomilee'Verontruste Ouders heeft
een beroep op de bewonersoÍganisatie ge-
daan om te helpen met menskrachten ma
tariaa voor hun akties op het gebled van
het basisonderwijs.
Die steun is geg€ven in de vorm van hulp
van de opbouwwerker en hulp bii de pro
duktie van akt emateriaa .

Uiteindelljk hebben de akties n et het ge-
wenste resu taat gehëd. Her is ook moei
ijk een vervo g van de aktie te organiseren
Blnnen de bewonersoÍganisatie wordt nLr

overwogen angs de ouderkommissies van
de basisscholen 1e gaan om de verder ak
tiebereidheid te peiien. Onder inv oed van
het koíritee'Verontruste Ouders' is
voor het komende selzoen a s een van de
aandachtsvelden de kinderen in de wjk

Aktieplan komen.J seizaen

De oobouwwerker heeft van de asenda-
kommissie de opdÍacht gekregen een ak
tieplan te ontlvikkelen voor het komende
seizoen. Zo'n aktieplan is ook belangrljk
als richtinggevend voor de bewonersorga
n;satie als gehee . Naast betaalbaarheid en
versterken van de eiqe. orsanisatle is ge

kozen voor meer aandacht vooÍ werklo
zen, beiaarden, kindeÍen en buiten anders.
Daarnaasl blljft in de aktiviteiten cenÍaal
staan de bestrijding van georganiseerd ra-

Tijdens de start van het seizoen wordt on
derzocht welke groepen waaraan wi len en
kunnen meewerken.
Daarnaast houden akties tegen de bezuini-

sinsen op wijkvoorzleningen de aandacht
van de organisatie.
Met een aantal uiteen opende doelste lln-
gen is het nieuwe selzoen begonnen met
de aktiviteitenÍeeks onder de naam "Tor
nado'83". De opbouwwerker had hierln
een vooÍbereidende en koördinerende rol.

Sted el ijke sa menwerk ing

Binnen de b€wonersorganisatielsvolstrek
te oveÍeenstemmlng over het be ang van
sanrenweÍklng met andere bewonersorga-
nlsatles in Rott,eÍdarn op ale terreinen
waar dat moge ljk is

Die stedelljke sarnenwerk ng s de marle.
om tot rnachtsvorming te komen op be

angrijke terreinen as de betaa baarheld
van het wone. en de vooÍzleningen. lvlaar
ook op punten als bezuiniging€n op het
baslsonderwiis en we licht bestr idino van

Stedelijke samenwerkins begint in de wljk.
Dat wi zeggen dat de vrljwll igerskern van
de bewonersorganisatie en de betaa de
krachten van de bewonersorsanisatie ze fs
in de initatieffase van akties dè stede ljke
kanten overwegen en van het begin aÍ aan

Daarnaast maken mensen z ch vrij onr in
de stede ilke platÍorms mee te driralen
De eÍvarlng mel deze werkwijze tot nu toe
s, dat het rende ment, van op die man er in
destedel jke samenwerkins betrokkenzijn,
groot is. Hoger dan wanneer gekozen zou
,ijn voor een aktielijn die al een maar n de
w jk ge\,lrorte d is

Voor de opbouwwerker betekent dit aktieÍ
meedraaien in het R.O. B. en het kom tee
Laten We We Wezè en de zaken d e daar
aan de orde kom€n lerug te spelen naar
ale nivo's van de wijk.
Een groot deel van het lverk van de op
bouu,averker is eigen ijk sledelijk weÍk, een
re atief kiein dee van de tijd gaat zitten in
meedraa en in stedelijke p atÍorms.

Het l.O. R. ontw kkelt zich van stede jke
koepe voor-al-uw-opboLwwerk tot on'
dersteunlnqsinst tuut voor bewonersorsa
nisalies en kontaktmogelijkheden tussen

Deze ontwlkkeiing juich ik van harte toe.
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Mijn werk binnen het LO.R. beperkt rch
op dit moment tot het bijwonen van sub-
teams en de deelname aan enkele sollici

Daarnaast ben ik namens de bewonersoÍ
ganisatie een van de klanten, die gebruik
maakt van de hulp van de stedelrke orga
nisatie,

BIJ PRESENTATIE ZWARTBOEK
(27 APRIL): 'VOOR HET HUIS -

GEZIN' KROTTENKONINGIN ?

Knallende
kurken
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